ietle rampy,
w blasku poezji

. światową ina
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Grudzień "70: proces w martwym punkcie

UNIKI OSKARŻONYCH

Konsultacje
konstytucyjne
Do 6 lutego przedstawiciele prezydenta, Senatu | kadencji, ŚLD, BSI,
UW, UP, KPN oraz NSZZ „Solidarność* przekażą marszałkowi Sejmu
decyzje, czy zamierzają uczestniczyć w dalszych konsultacjachpostanowiono na spotkaniu w Sejmie w sprawie pre w
o

Młodociani

przestępcy

Co mi zrobisz...

Str. 6

Radio Gdańsk

w obronie dobrego
imienia.
..
Kilka dni temu jedna z gdańskich gazet zarzuciła szefom publicznego
Radia Gdańsk SA nadużycia i bezprawne działanie wobec kilku pracowników spolki. Do tej pory prezes Radia Gdańsk SA, Andrzej Trojanowski nie.
zabierał w Kopia głosu Zrobii wyjąiekdlanas
St. z

Brisiej * wydaniem KABTRY
„Bziensika Kałłyckiego”

Nowy

dodatek

ka)

Czytelnicy z Kaszub północnych
wraz z wydaniem dzisiejszych
„Rejsów” otrzymają bezpłatnie

nowy dodatek lokalny: „Echo Ziemi
Wejherowskiej”, „Echo Ziemi
Puckiej” lub „Echo Ziemi

Lęborskiej”. W każdym z nich
będzie specjalna wkładka w języku
kaszubskim „NORDA”.
Zapraszamy do lektury!

odatku

R

aresztu.

W godzinnej pikiecie przed
m
anizowanej przez
NSZZ „Solidarność” wzięło
udział ok. 30 osób.
Wojciech Jaruzelski, główny
oskarżony w procesie Grudnia
*70 nie pojawił się na rozprawie.
Nie dostarczył sądowi zwolnienia lekarskiego. Jego obrońca
nie mógł się z generałem skontaktować. Telefon adwokata był
uszkodzony. O pobycie Jaruzelskiego w szpitalu dowiedział się
z radia tuż przed rozprawą.
- Dwa dni temu rozmawiałem
z generałem i wiem, że chciał
przyjechać - mówił wczoraj mec.
Stanisław

Gołata.

- Mogę

tylko

podejrzewać, że nie stawił się ze
względów zdrowotnych.

W sądzie nie było również
Kazimierza Świtały (bylego miajstte spraw wewnętrzaych), Jó»
zela

Kamińskiego

(kierującego

działaniami wojska w Gdańsku,
Gdyni i Elblągu), Edwarda Łańcuckiego (Dowódcy 16 Dywizji
Pancernej) i Kazimierza Kubalicy (komendant szkoły milicyjnej
w Słupsku). Ich obrońcy uspra-

Pikieta przed Sądem Wojewódzkim podczas rozprawy.
udział ok. 30 osób. Transparenty
ż hasłami .„Kociołek to kat Trójmiasta”. „Jaruzelski pod sąd”
trzymali stoczniowcy, portowcy
oraz pracownicy z GPRD i Fosforów.

wiedliwiali nieobecność swoich
klientów złym stanem zdrowia.

Zdaniem pełnomocników
oskarżycieli posiłkowych, uchylają się oni od wymiaru sprawiedliwości. Wnioskowali o ich
aresztowanie.
W godzinnej pikiecie przed
sądem, zorganizowanej przez
NSZZ „Solidarność” wzięło

1 577 ogłoszeń drobnych
... znajdziesz dzisiaj w „Dzienniku: Bałtyckim.
| Hi a a > 2
$ ów d

*

6 BLsycnia pik

ini

Jana Ludwiki

1797-ua. Franz Śchubent, jpaao ci
1882- ur. Anna Pawłowa, baletnica rosyjska

1802-wr. Eddie Cantor, aktor amerykański
1905 -ur. John O'Hara, pisarz amerykański |
120
= 2
se: ieren plbi j

weł Adamowicz.

przewodniczą-

cy Rady Miejskiej w Gdańsku
i prałat Henryk Jankowski.

- Kule świstały obok mnie,
mogłem również być na cmentarzu - wspomina Tadeusz Zarębski, stoczniowiec. - Dlatego tu
jestem.

- O dziewiątej mam sesję,
mam nadzieję, że mnie policja
nie zgarnie - żartował Adamowicz. Ksiądz Jankowski narzekał
na małą frekwencję. - Nie jestem żądny krwi, ale sprawiedliowe

Fot. Maciej Kostun

wości zawsze - dodał proboszcz
parafii św. Brygidy.
Pikietę ochraniało sześciu policjantów. Wylegitymowano

Edwarda Szwajkiewicza, sekretarza Zarządu Regionu Gdańskiego „S”, organizatora manife-

stacji. Policjant zarzucił mu
przeprowadzenie nielegalnego
zgromadzenia.

Dzień

- Niczego nie blokujemy, tym
chodnikiem mógłby jeszcze
czołg przejechać - krzyczał jeden

z pikietujących. Szwajkiewicz
tłumaczył, że manifestujący zaj-

mują tylko schody sądu, które są
jego własnością, a nie miasta. Stojąc na schodach jesteśmy nawet bardziej wyeksponowani dodał.

6 OB.RP)

Szerzej o rozprawie str. 2

Trójmiejskie Centrum Handlowe KLIF
ŚR
;
Ada

Iczewian
30 stycznia 1920 roku oddziały armii gen. Józefa Hallera
wkroczyły do Tczewa. Wczorajszą rocznica wydarzeń, kończących prawie 150-letni okres zaboru pruskiego, była nie tylko
okazją do historycznych refleksji.
Na uroczystej sesji Rady
Miejskiej wręczono kilku tczewianom wyróżnienia przyznawane przez samorząd. Tytuł „Honorowy Obywatel
Miasta”
otrzymał ksiądz Piotr Wysga. Na
święto Tczewa zaproszono też
osoby związane przed laty
z miastem.

_

Manifestujących wsparli Pa-

Swój

udział w „po-

|
|

|

dlowe:KLIF Gdynia-Orłowo

Zbliża się Dzień Zakochanych, „walentynki”. To dobra okazja na
wspomnienia i odrobinę refleksji. A czy może być wdzięczniejszy temat do
wspomnień niż miłość? Zachęcamy Czytelników, by po ham - w
formie listów- o swojej pierwszej miłości.
|
* Prosimy o listy, z adnotacją „Pierwsza miłość” (,, Dziennik Baltycki”,
Tmę Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk). Najciekawsze z nich opublikujemy w
„walentynkowych ” „Rejsach” - 14 lutego. Wśród Czytelników, którzy
napiszą do mas 0 swojej pierwszej | miłości, rozlosujemy me

szukaj

Z powodu nieobecności
pięciu oskarżonych nie rozpoczął się wczoraj proces
w sprawie Grudnia "70. Pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych wnioskowali o zastosowanie wobec Jarvzelskiego i pozostałej czwórki

Konkurs dla Czytelników

Moja pierwsza miłość

ne
numes
na stronie |]

tymczasowego

Młodociani uczestniczą w kradzieżach samochodów, kradną sprzęt
. grający oraz inne rzeczy znajdujące
się w autach. Starsi kandlują
o o
narkotykami. Gdy wpadną - wiedzą jak się tlumaczyć - Trzeba mówićże ©
się fant znalazło w krzakach i idziesię go oddać na policję. Prawojest
j po
to, żeby je łamać nie?-"BRR Pe śe. że są A

bezkarni.

Twój

dzisiejszy

GENY
„Dzie

lego”

Bez

kabla

Do protestów przeciwko budowie podmorskiego kabla
energetycznego pomiędzy Polską a Szwecją dołączyło Szwedzkie Zrzeszenie Odbiorców
Energii Elektrycznej. Zrzeszenie posługuje się argumentem, iż
import energii elektrycznej
z Polski doprowadzi do podniesienia jej cen w Szwecji.

|

dróży sentymentalnej” i spotkaniu z mieszkańcami Tczewa potwierdzili m.in. wicepremier
Grzegorz Kołodko, Grzegorz
Ciechowski, Ryszard Karczykowski i Kazimierz Zimny.

(PAP)

(tt)

FIE

doti,
-

I lutego 1997

papać

np łowska,p.

|

»uper Orerty cenowe
Rabaty nawet do 70%
Szukajcie naszych klownów i weźcie udział w konkursie.
Do wygrania bony na zakupy o wartości 500 PLN,
300 PLN i 100 PLN. Pokaz aerobiku. Pokaz fryzjerski.
Zabawy i konkursy dla dzieci.

wazy

Państwa na zakupy

| jący do rzae
|

Nadrogach ślisko.
|

18

w

ójmijste Centrum Handlowe KLIF, Pe

CWE 256, 81-525 Gdynia Orłowo,PAŁ

MA

tel. (058) 64 93 45, fax (058) 24 89 58

31 stycznia 1997

Choroba W

akiych krów w Niemczech

Gielda Papierów Wasteócienye
Notowania akcji 30 stycznia

Pierwsze wypadki

„choroby wśdiskiych

krów”

(BSE)

w Niemczech zaalarmowały polskie służby weterynaryjne.
Od 29 waę decyzją e kl parcia a oset re
ostrzenia
w imporcie woło
| przetworów
z Niemiec.
Zagrożenia dla polskich
nie ma - twierdzi Ministerstwo Rolnictwa. Ograniczenia zostały wieświiiseho profilaktycznie.
Do tej pory mięso zza zachodniej granicy było sprowadzane na zasadach ogólnych. Jeżeli niemiecka państwowa służba weterynaryjna dopuściła je
do obrotu w swoim kraju, to
mogło być bez przeszkód wwożone do Polski. Na świadectwie

lekarskim, wystawianym przez
niemieckich weterynarzy była
adnotacja, iż kraj ten jest wolny
od BSE.
- Wprowadziliśmy w trybie
natychmiastowym ograniczenia

reny, na których nie występuje
BSE.
- Nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla polskich konsumentów - zapewnia Bogdan
Twarowski. - Przez granicę nie
przedostanie się mięso, jego
przetwory oraz mączka kostnomięsna, nie spełniająca tych warunków. Zresztą obecnie na rynku dostępne jest wyłącznie świeże mięso wołowe pochodzenia
krajowego, a ono na pewno nie
jest zarażone.

dyrektor departamentu weterynarii Ministerstwa Rolnictwa. Od tej pory wołowina sprowadzana do kraju nie może pochodzić od zwierzęcia, które urodziło się w Wielkiej Brytanii czy
Szwajcarii, lub jego matka pochodzi z tych krajów - niezależnie gdzie ono samo się urodziło.
Zaświadczenie weterynaryjne
sprawdzane na polskiej granicy
powinno zawierać oświadczenie
państwowego weterynarza nie-

w imporcie mięsa z Niemiec -

mieckiego, że miejscem

mówi Bogdan Twarowski, wice-

nia zwierzęcia i jego matki są te-

urodze-

(in)

oooemóić

Grudzień "70

Kulejący proces
Do końca tsłako bie
z Zakładu Medycyny
i
wej mają ustalić, czy
żeni, którzy wczoraj a
względów zdrowotnych nie
pojawili się na procesie, mow ogóle stawać przed sąm.

Doc. Simona Kossak jest zaprzyjaźniona z wieloma wilkami, a Kazan, który
obecnie przebywaw Rezerwacie Pokazowym Białowieskiego Parku Narodowego,
uwielbia zabawy z panią docent.
Fot(PAPICAF)
Doc. Simona Kossak prowadzi prace badawcze dotyczące
szkód wyrządzonych przez wilki
w okolicach Zabłudowa - niespełna 20 kilometrów od Białegostoku. W okresie od maja do
listopada 1995 w tym rejonie
wilki zagryzły ponad 60 sztuk
bydła.
Chociaż doc. Kossak jest
wielbicielką i zwolenniczką

'Mecenas Jarosław Jezierski,
obrońca Kazimierza Świtały,
w ub.r. złożył wniosek o wyłączenie ze sprawy swojego klienta. Mówił wczoraj, że byłego ministra czeka operacja tętnicy. Jego zdaniem 74-letni Świtała nie
może samodzielnie się poruszać
i nie powinien odpowiadać
przed gdańskim sądem.

ochrony wilków, to jednak uwa-

Na Morzu Ochockim

ża, że w sytuacjach dużych zniszczeń dokonanych przez te zwierzęta, odpowiednie władze powinny wydać pojedyncze zezwolenie na odstrzał wilków. Doc.
3 Wyłączenie Świtały to wyłą- |
Kossak ma nadzieję, że wyniki .
czenie ze sprawy milicji i wojska
jej badań zostaną wykorzystane
- twierdzi mec. Gołata, obrońca
przez Ministerstwo Ochrony
Jaruzelskiego. - Bez tego proces
Srodowiska, wojewodów i włabędzie kulawy.
dze samorządowe.
Podobnego zdania są pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, tj. rodzin ofiar. Mecenas Tadeusz Kilian
W publiczności narozprawie siedzieli przedstawiciele służb porządkowych i mediów.
uważa, że oskarżeni uchylają się
od odpowiedzialności. Wystąpił
Wniosku o areszt nie poparł
kilku policjantów w kominiaro zastosowanie wobec nich tymprokurator Bogdan Szegda. Je- „kach. Na salę można było wejść
czasowego
aresztu.
cą się w pobliżu płonącego poługo zdaniem trzeba zaczekać na
po okazaniu odpowiedniej prze- Generał Jaruzelski jest żołdniowokoreańskiego chłodniowopinie biegłych.
pustki. Przemowę jednego z adnierzem i nie ucieka przed prawca.
Zdaniem mec. Leszka Piowokatów przerwało wtargnięcie
dą
odpowiadał
mec.
Gołata.
Pożar widoczny był z daleka.
trowskiego rozpoczęcie procesu
starszego mężczyzny. Tłumaczył
Wniosek
jest
bezzasadny
20 członków załogi skupionych
będzie odwlekane tak długo, aż
przewodniczącemu składu sęi
przedwczesny.
na dziobie chłodniowca przejęto
oskarżeni umrą.
dziowskiego, że przyszedł zobaZbulwersowany wnioskiem
na szalupę polskiej jednostki .
Rozprawę
"obserwowali
czyć „swojego najserdeczniejbył
mec.
Jezierski.
Uznał
go
za
i Bo
na a
JA!
dziennikarze i członkowie roszego dowódcę”. Był wyraźnie
niehumanitarny.
JO
psych a
ięż
rozczarowany, że nie ma na ła-

Polacy uratowali

20 marynarzy - członków załogi południowokoreańskiej jednostki „HYUN II 101* uratował
w nocy z środy na czwartek na
Morzu Ochockim polski chłodniowiec „Kaszuby I[*, należący
do grupy szczecińskiego armato-

ra „Transocean*. „Kaszuby II*

- A jędyną jekoTA naj
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Burzliwe Ay © konstytucji

Szef MON w Gdyni

Najpierw powietrze

Reprezentanci partii parlamentarnych,
kiego i NSZZ „Solidarność” ustalili wczoraj, że do 6 sdogo
zdecydują, czy chcą brać udział w dalszych konsultacjach.

ANIA
NBP
(kurs

średni)

Złoto

34,17

Dane z kantorów (30.01)
„Max”

„Xamax”

Gdańsk
Gdańsk
Jagiellońska 10 | Długa 81/83.

20/20,3

ż

Elbląg
1 Maja 41

Konsultacje na temat konstytucji odbyły się z autorami siedmiu projektów ustawy zasadni-

sadniczej. Wspomniane ugrupowania nie poparły także wnio-

czej -

za ważne przy minimum 50-procentowej frekwencji.

Senatu

I kadencji, SLD,

PSL, UP, KPN, urzędu prezydenta i NSZZ „Solidarność”.
Janusz Tomaszewski, pełnomocnik Akcji Wyborczej „S”,
uczestnik wczorajszego spotka-

Londyn
„Silvant”

| 1 dolar

|kurs średni

nia, powiedział „Dziennikowi”,

że w ciągu tygodnia każda ze
stron zgłosi 2-3 reprezentantów
do specjalnego zespołu, który
rozpatrzy kilka podstawowych
wniosków mniejszości. Zespołem będzie kierował marszałek
Sejmu Józef Zych.
4
Działacz AWS powiedział
nam, że SLD, PSL, UP i UW
podczas dyskusji odrzuciły propozycję związku, aby w referendum konstytucyjnym pytano
o społeczny projekt ustawy za-

| 19,5/20,5 | 351,60

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.

sku „S”, aby referendum

uznać

Leszek Moczulski, szef Kon-

federacji Polski Niepodległej,
ocenił spotkanie jako „poważną
konfrontację”.
- Z naszej strony nie ma zgody, by w konsultacjach ograniczyć się tylko do projektu Komisji Konstytucyjnej - powiedział
„Dziennikowi” lider KPN.

Według Moczulskiego, najostrzej przeciwko propozycjom
strony opozycyjnej występowali:
Ryszard Bugaj lider UP, Longin
Pastusiak z SLD i szef Komisji
Konstytucyjnej - Marek Mazurkiewicz (SLD).
- Gdy zapowiedziałem wniesienie poprawki co do trybu

Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)
Fot. Marian Kluczyński
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'ślonych - w Deklaracji jest pod

Kociołka

stawowym celem Organizacji
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„Narodów Zjednoczonych.

Widoczna kometa
|

Kometa Hale-Bopp

od ae

dni.AA >CZni

(
Pe Watodiiih pierwsze
cia tej komety. Kometa jest j

widoczna około godz. 6.0
przed wschodem Słoń:
wschodniej części nieba,
jonie gwiazdozbioru O

licą Czeczenii Groznym porozumienie o R
s. : me
skiej "POPR

uchwalania konstytucji, poseł
Bugaj wstał i powiedział -„kategorycznie odrzucimy” - dodał
Moczulski.
Z kolei Ryszard

Bugaj

po-

wiedział nam, że niemożliwe jest

przyjęcie postulatów „Solidarności”.
- Nie może być takiego dyktatu, na zmiany jest już za późno
- tłumaczy szef Unii Pracy. Najgorsze jest to, że „S” oprócz
tych żądań nie określiła, co ją
naprawdę boli w istniejącym
projekcie.
Waldemar Pawlak, prezes
PSL. który wyszedł ze spotkania
przed jego zakończeniem, powiedział, że porozumienie będzie trudne z powodu twardego
stanowiska opozycji.
- Niepotrzebna jest zawiła
dyskusja proceduralna, powinni-

śmy

mówić

o konkretach

stwierdził lider ludowców.

-

(PK, RP)

Minister Dobrzański podczas powitania przez oficerów.

RR

72-23-51 wew 22
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyłanych
materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych.
REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy”, Tary 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, uł 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 54 54 55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax
32 70 94, tel. 33 54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ

W pięcioletnim planie fi-

nansowania sił zbrojnych

odc
bu hg
jennej.
i

ł

Stanisław Dobrzański,

Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do 15
proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 5041 w. 155.
Gazeta do domu: 0 800 500 26
infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 5041 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ MARY 317, szef
studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 1833.
DRUK: Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański, ul.
Obrońców
5, dyrektor Mirosław
> Westerplatte
h
SWR;KAKŁAD TOWTROL
LLL
y
Kowalski - tel. 82 30 68, fax 83 28 20.
RARE

mini-

ster obrony narodowej, spotkał
się wczoraj w siedzibie Marynarki Wojennej z ponadstuosobową grupą oficerów i rozmawiał o problemach marynarzy.
Minister Dobrzański omówił
podstawowe założenia pięciolet-

niego planu finansowania Sił
Zbrojnych RP, który ma zostać
wkrótce przedstawiony Radzie
Ministrów. Nie spełni on wszystkich oczekiwań modernizacyjnych.

Przywoływanie włoścciańskiego życia
r

.

/ Baledniie ź
z trzy najtrale związkowe.
- iągu trwają też de--

Prawdopodobnie zbudowany
zostanie nowy okręt, unowocześni się częściowo lotnictwo
i uzbrojenie. Największy nacisk
położy się na kontrolowanie
przestrzeni powietrznej.

acje i wiece opozycji.
iagającej się przedterminowyborów i zaniechania

nowego

(KRY)

spółka

Banku

Bank Gdański nie podjął dotąd decyzji w sprawie kredytu
konsorcjalnego na budowę

przez Nową Stocznię Gdańską
sp. z o.o. statków dla armatora
niemieckiego. Gdyby decyzja
była pozytywna, rząd mógłby
podjąć decyzję o gwarancjach,
a stocznia zamawiać urządzenia
i wyroby niezbędne do budowy.
Stoczniowcy dostaną w tych
dniach ostatnią wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
(LK)

|

Albańczycy, którzy utracili
oszczędności wraz z plajtą
ramid”, codziennie ustawi
się w kolejkach przed pur

.. Begesto
sprzedała statek
Gdańskiego SA i Stoczni Gdańskiej SA w upadłości, sprzedała
armatorowi ostatni z budowanych statków. Jak zapewnia
bank, uzyskana kwota pozwoliła
spółce spłacić w całości zaciągnięty kredyt wraz z odsetkami.

rządu.

; Krew Abolenkii

W Stoczni Gdańskiej

Begesto,

Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172

ż J. Galas

Stanisława

(dawnego wicepremiera) i Tadeusza Tuczapskiego (zastępcę
gen. Jaruzelskiego). - Polak do
Polaka strzelał! PROW wyao

w zawieszeniu

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

Kupno

korytarzu

Konsultacje

polem woda

Jsprzedaż

ż
r
i

Fot.Robert Kwiatek

„wie oskarżonych gen. Józefa Kamińskiego.
W czasie przerwy rodzice
ofiar zwymyślali siedzących na

E

Emerytowańiy kolejarz pan fin Puk z Trześni iborzy drewniane makiety oticaych KÓW i zabudowań wiejski
ch.

W
swoich pracach stara się odtworzyć życie na wsi R XVII wieku do lat 50 na szego stulecia. Pan Puk
rzeźbi również drewniane
zabawki.
Fot. PAP/CAF Piotr Kowalczyk

Kosy

2, pó,

Multilotek
1, 3, 7,8, 9, 14, 20, 23, 29,
- 36, 37, 48, 56, 58, 59, 60, 64, 69,
70, 72
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Dziś wyrok na Szwarzeneggera

Rada
zadecyduje

Za pistolet
samochód i fałszywki
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyda dzisiaj wyrok w proce-

sie Wiesława K. (ps. Szwarzenegger). Jest on oskarżony
anie broni, paserstwo i posługiwanie się
o nielegalne
fałszywymi dokumentami.
Wczoraj na ostatniej rozprawie przemawiali: oskarżyciel
i obrońcy oskarżonego. Prokurator Bogdan Szegda przypo-

mniał historię kradzionego samochodu zakupionego 7 lat temu przez Wiesława K.
- Trudno dać wiarę jego tłumaczeniom, że nabył auto w dobrej wierze i został oszukany mówił Szegda. - Uchodzi przecież za fachowca.
Ponadto, według

oskarżenia,

posiadanie przez Wiesława K.
broni (Colt, 9 mm) i amunicji
nie usprawiedliwiał fakt, że był -

jak powiedział w czasie śledztwa
- zagrożony.
- Oskarżenie od początku
przebiegało w myśl tezy, że mój
klient jest przestępcą i zajmuje
się nielegalnym procederem podkreślił mecenas Bolesław Senyszyn, obrońca oskarżonego. Tymczasem
ów
kradziony
w Niemczech samochód u żadnego z celników nie wzbudził
podejrzeń i bez kłopotu wjechał
na terytorium Polski. Transakcja
poparta została wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Karta Nauczyciela

Gdynia

Obrona
że pistolet,
. z dowodów
był użyty.
- Kupił
obrony

Więcej pracy ©

Wniosek o sprzedaż upadłych Zakładów Mięsnych
„Meat” SA firmie „Food Trading” SA z Gdańska rozpatrzy Rada Wierzycieli „Me-

starała się wykazać,
który stał się jednym
w sprawie nigdy nie

atu”.
„Food Trading” po raz kolejny
stara się o kupno ZM „Meat” SA.
Lecz teraz spółkę tworzą dwie firmy - Animex SA i EWI Lichten-

go wyłącznie w celu

i to nie domniemanej,

stein. „Food

jak twierdzi prokurator, ale realnej - mówił obrońca. - W 1990
roku dokonano na Wiesława K.
zamachu. Padły strzały. Został
ciężko ranny.
Prokurator Szegda zażądał
dla oskarżonego 4 lat pozbawienia wolności. Obrońcy wnieśli
o uniewinnienie go z zarzutów
paserstwa i posługiwania się fałszywymi dokumentami oraz
o łagodne potraktowanie przestępstwa posiadania broni.

Trading” chce kupić

„Meat” nawet z długami.
W środę sąd powołał Radę
Wierzycieli upadłych zakładów.
Wśród jej członków oprócz
ZUS , II Urzędu Skarbowego
z Gdyni jest także Edward Komosiński, były przewodniczący
„Solidarności” w „Meacie”.

W radzie zasiada także
przedstawiciel firmy „Eco - Food”,

założonej

na

kilka

dni

przed ogłoszeniem upadłości
ZM „Meat” SA przez Macieja
Nawrockiego, którego firma
MvN Holdings była właścicielem „Meatu” od 1994 r. do ogłoszenia upadłości.
22 maja 96 r. do Eco Food ja-

(DAJ)

Z Korei do Gdańska

Mały pancerny żółw

ko nowe udziały, wniesiono wierzytelności „Meatu” wobec Ani-

mexu SA, potentata w polskiej
branży mięsnej i głównego
udziałowca „Food Trading”.

Wierzyciele 7 lutego zdecydu-

ją czy „Meat” można sprzedać
firmie „Food Trading”.

(M do)

za łe same pieniądze

złotych

W lutym mają zostać wydane SO
wykonawcze do Karty Nauczyciela. Jedną z nowelizacji będzie oce"
nianie nauczyciela przez samorząd uczniowski. Nauczyciel»
skie pensum ma wzrosnąć do 40 godzin tygodniowo.
Karta Nauczyciela obowiązuje od 1982 r. W sierpniu zeszłego
roku Sejm uchwalił znowelizowaną wersję Karty. Do 7 lutego
minister edukacji narodowej ma
obowiązek wydać zarządzenie
wykonawcze, które wprowadzi
Kartę w życie. Jedną z nowelizacji wynikających z Karty Nauczyciela będzie sposób oceny
nauczyciela. Będzie to robić dyrektor szkoły po zapoznaniu się
z opinią samorządu uczniowskiego.
- Wszystko zależy od społeczności szkolnej - uważa Henryk
Nowicki, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gdyni. - Myślę,
że w mojej szkole to się sprawdzi, chociaż opiniowanie nauczycieli przez dzieci ze szkół podstawowych jest kontrowersyjne.
Co do słuszności wprowadzenia takiego sposobu oceny nie są
też przekonani nauczyciele.
' - W samorządzie są też
uczniowie, którzy mają kłopoty
z nauką - mówi nauczycielka ze
szkoły podstawowej z Kartuz. Nie wiem, czy będą obiektywni
w śwojej ocenie.

DZIENNIE

Kolejną nowelizacją Karty
jest wprowadzenie 40 godzin
pracy w szkole, z czego 18 godzin to praca dydaktyczna. Pozostałe godziny mają być wykorzystane np. na zajęcia dodatkowe lub wywiadówki. Nauczyciele, z którymi rozmawialiśmy,
uważają, że pracę, którą teraz
mogą wykonywać w domu, będą
musieli wykonywać w szkole.

DZISIAJ KAŻDY
|

- To bzdura - uważa nauczy-

na stronie

Debata nad odwołaniem preGdańska

nie rozgrzała

jej uczestników - nawet „atakująca” lewica działała bez wiary
w możliwość sukcesu. Prezydent
przekonywał, że miasto w sprawie Makro Cash and Carry nie
popełniło rażących błędów, a wina za umiejscowienie nielegalnej
inwestycji obciąża nie tyle jego
i władze miasta, co też np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
czyli organ drugiej instancji.
Przeciwko odwołaniu były też
komisje Rady.
- Nie ma podstaw, aby przyjąć, że prezydent podpięał decy-

zję o warunkach zabudowy wie-_
dząc, że świadomie narusza prawo - twierdził Włodzimierz

Na razie model koreańskiego okrętu-żółwia umieszczono w magazynie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Fot. Maciej Kostun

w prac owni Muzeum Historycznego w Phenianie

na zamówienie Waldemara Rekścia z Koreańsko-Polskiego Towarzystwa Żeglugowego
Chopol.

zeszyty i klasówki w domu, a te-

raz będę siedzieć i robić to
w szkole. Nie ma przecież pieniędzy na lekcje wyrównawcze
ani na zajęcia dodatkowe dla
uczniów. Czyli będziemy musieli
pracować więcej godzin za te same pieniądze.
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego
NSZZ

„Solidarność, uważa, że

zapisy w Karcie służą nauczycielom,

ale nie w takim zakresie,

jak oczekiwał związek. Nie porządkują też one nauczycielskich
finansów.

,

(emil)

R-441

stać
złonkiem:

naszego

up pr enumeratę trzymiesięczną

dłuższą „Dziennika Bałtyckiego”
iż „wieczoru Wybrzeża”- otrzykartę klubową, a wraz

Adam Krawiec

OP

roczną „Dziennika

„Wieczoru Wybrze
3 za Ogłoszew „Dzien-

© min. 50% -

nia drobne, zami

także;

Grande
czerpania

Gdańsk, 80-88
Targ Drzewny :

„Biuro Konkursów” „pok:
bezpłatna

infolin

0 80050026

l

Fot. Czesław Mil

e Jak dostać się do liceum
sportowego i czy są szkoły zawodowe o profilu sportowym?
- Szkoła sportowa przeprowadza wcześniej test lekkoatletyczny. Taki egzamin sprawnościowy odbywa się zwykle w II połowie maja. Kandydat do tej szkoły powinnien poddać się takiemu testowi. Jeśli źle mu pójdzie,
będzie miał jeszcze czas przenieść dokumenty do innej szkoły. Niestety, szkół sportowych
na poziomie zawodowym nie
ma.
* Czy istnieje w woj. gdańskim niepubliczna szkoła plastyczna?
- Według wiedzy kuratorium
- nie. Jest jedynie liceum ogólnokształcące, niepubliczne,
w Gdyni, przy ul. Pomorskiej,
które prowadzi dodatkowe
przedmioty artystyczne.
* Mój syn będzie wybierać
między Liceum Autonomicznym
a społecznym przy ul. Słowackiego. Jak kuratorium ocenia
poziom tych szkół?
- Nie prowadzimy rankingu
szkół, a już tym bardziej prywatnych czy społecznych. Każda
z nich ma zróżnicowane oferty.
Najlepiej pojechać do obu szkół
i porozmawiać

PRENUMERATORA

akcentował,

że prezydent odpowiada za nadmiernie fiskalną postawę władz.
Kiżewski przekonywał, że o wadliwości postępowania w sprawie
Makro przekonywano wcześniej.
Spełniły się natomiast życzenia radnego Andrzeja Michałowskiego (Zjednoczenie dla Ziemi
Gdańskiej) dla lewicy, które

przybrały formę rymowanki: j

Daj im Boże jak najgorzej.
1
W efekcie po głosowaniu pre'zydent zbierał gratulacje - odwo-

DZISIEJSZY

egzemplarz „Rejsów” BO JUTRA.
; JUTRO w „Dzienniku Bałtyckim”

na stronie 3 podany będzie

wylosowany ZŁOTY NUMER.

PORÓWNAJ znim

TWÓJ DZISIEJSZY NUMER
ze strony | dodatku „Rejsy”.
JEŚLI NUMERY BĘDĄ TAKIE

w ciągu
LUB PRZYJD
Ź dwóch
dni roboczych: Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7, Biuro Konkursów,

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

łania go chciało 19 radnych (do
odwołania potrzeba było 40 głosów), a 33 było przeciwnego zdania. Dziękując za oddalenie |
wniosku
Tomasz
Posadzki
oświadczył, że traktuje je także
jako poparcie dla swojej polityki.
Tymczasem połączone siły
opozycji (UPR, SLD i ROP) dawały 23 głosy. Po głosowaniu
radni UPR

ZACHOWAJ

*

*

"e

OTRZYMASZ 5000 nowych

złotych! TO PROSTE!

_

|

Sonda trwać będzie od 17 stycznia do 8 lutego 1997:.

Niepełnoletni uczestnicy muszą przedstawić pisemną
zgodę prawnych opiekunów na udział w sondzie.

Szczegółowy Regulamin „Złotej Sondy” jestdo wglądu
w siedzibie „Prasy Bałtyckiej” spółka z o.o., w Biurze
Konkursów, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pok 201b.

zarzucali lewicy, że

w całości nie poparła własnego
wniosku, a lewica zarzucała
UPR, że jest opozycją, która broni prezydenta.
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kilku radnych chce zaskarżyć oddalenie wniosku o odwołanie Posadzkiego do wojewody z powodu rzekomego błędu
formalnego.

(aks)

Wysława w Muzeum Archeologicznym

Izrael z lotu ptaka

W ślad za wydanym przez „Dziennik” dodatkiem dla
ósmoklasistów, zorganizowaliśmy w redakcji dyżur wizytatorów z kuratorium oświaty. Zbliża się czas rekrutacji do
szkół średnich i rodzice mają wiele wątpliwości, związanych
z wyborem szkoły dla dziecka. Na pytania Czytelników odpowiadali wczoraj: p. zd a Pacek i p. Adam Krawiec.
Oto najciekawsze pytania i powiedzi.

(JAS)

© 15% - w

dymisji. Kościelak

telefonie
- © szkołach średnich

Ofiarowany gdańskiemu muzeum model ma długość 1,7 m. Jest pomniejszoną kopią eksponatu z pheniańskiego muzeum. Kosztował 2 tys. dolarów. Do Gdańska przetransportowały go bezpłatnie PLL „Lot”.
- Okręt-żółw był pierwszą jednostką opancerzoną na świecie - powiedział nam dr Jerzy Litwin, wicedyrektor CMM. - Dlatego też Koreańczycy są z tego powodu bardzo dumni. Zbudowany został w 1591
roku i pomógł obronić Koreę przed inwazją japońską. Posiadał charakterystyczny, opancerzony i wypukły pokład, pokryty żelaznymi płytami i kolcami. Wyglądem przypominał grzbietową część pancerza żółwia. Stąd nazwa okrętu.

Ty również

zyjnej.
Posadzki pozostał też głuchy
na apele Zdzisława Kościelaka
(UPR) i Kazimierza Kiżewskiego
(ROP), że powinien się podać do

Przy redakcyjnym

Unikatowy model koreańs kiego okrętu-żółwia otrzymało ostatnio Centralne Muzeum

Morskie w Gdańsku. Został "ksi

Mackczyński, szef Komisji Rewi-

R

cielka z Gdańska. - Sprawdzam

Prezydent Posadzki zostaje
zydenta

O©ZNACZONY TWOIM

DZISIEJSZYM NUMEREM

Przegrane głosowanie gdańskiej opozycji

Gdańska opozycja nie zebrała nawet połowy głosów potrzebnych do odwołania prezydenta Tomasza Posaudzkiego.
Nadal pozostanie on na czele Zarządu Miasta Gdańska.

egzemplarz

_ dodatku „REJSY” JEST

z uczniami,

dy-

| rektorem. W każdym razie odsetek zdanych matur w Liceum
Autonomicznym jest bardzo wy| soki.

* Czy szkoła średnia może
nie przyjąć ucznia, który ma

orzeczenie o przyjęciu bez egzaminu?
i
- Nie może. Każda szkoła
musi przyjąć takiego ucznia.
Orzeczenie wydaje poradnia wy- chowawczo-zawodowa
we
Wrzeszczu.
e Jak wygląda nauka informatyki w I LO w klasie matematycznej?
- Młodzież realizuje tam program autorski, który trwa trzy
lata. Jest on tak przygotowany,
by wykorzystać uzdolnienia matematyczne uczniów. Do tej klasy jednak egzaminy wstępne odbywają się wcześniej.
* Gdzie można dostać informator o szkołach średnich?
- Każda szkoła podstawowa

musi mieć egzemplarz informatora. Są także w kuratorium

W Muzeum Archeologicznym otwarta została wystawa „Izrael Archeologia z lotu ptaka”. Izrael jest miejscem szczególnym -

na przestrzeni wieków stykały się tu różne kultury, okupowało go wiele narodów. Zdjęcia prezentowane w Muzeum Archeologicznym ukazują różnorodność tych wpływów i niepowtarzalną atmosferę miejsc, których nazwy i imiona znamy z Biblii.
Ruiny świątyń, amfiteatrów, klasztoru bizantyjskiego czy twierdz, ujęte z lotu ptaka, ukazują te budowle w ich naturalnym,
malowniczym środowisku. Autorami zdjęć są Dubi Tal i Moni Haramati, byli żołnierze sił powietrznych Izraela.

(MUN)

Fot. Robert Kwiatek

Makabryczne odkrycie w Ostrowitem

Zwłoki noworodka
pod zwałami gruzu
Jadwiga Pacek

Fot. Czesław Mil

Oświaty, gdzie można je przejrzeć lub kupić. Obecnie są dostępne informatory ubiegłoroczne, ale na początku marca będą

Na terenie byłego Zakładu Rolnego w Ostrowiłem, gm.
Pszczółki, znaleziono w zwałowisku gruzu zwłoki noworodka. W 1996 roku ujawniono w woj. gdańskim dwa przypad:
ki dzieciobójstwa.

Zwłoki noworodka płci żeńskiej znalazły dwie dziewczynki
* Czy licea techniczne są lep- Sylwia Cz i Malwina K. Ciało
sze niż technika?
schowane było do reklamówki.
- Licea techniczne są na razie
Pierwotnie torba leżała na
w fazie eksperymentu. Uczy się
dopiero drugi rocznik młodzieśmietniku, więc postanowiły maży. Dają ogólne przygotowanie
leństwu wyprawić pogrzeb.
do szkoły policealnej, ale nie daDziewczynki przeniosły zwłoki
ją tytułu zawodowego. Natodo ruin po starej stodole. Wsumiast technika dają konkretny | nęły reklamówkę pod gruzy, nazawód i tytuł technika.
już nowe, uaktualnione.

| kryły czarną folią i starą oponą,

Zanotowała: Anna Jaszowska

zmówiły paciorek.

W kilka godzin potem zwie-

rzyły się babci. Nie uwierzyła

w makabryczną opowieść. Natomiast Justyna, 18-letnia sąsiadka, zareagowała

prawidłowo

i powiadomiła komisariat w Pszczółkach.
Przeprowadzone przez policję na miejscu zdarzenia czynności nie doprowadziły do ustalenia sprawczyni. Dalsze czynności poprowadzi Komenda Rejonowa Policji w Tczewie.

Prawdopodobnie zwłoki noworodka przeleżały w śmietniku
kilka dni. Dokładny wiek dziec-

ka i jego stan zdrowia w chwili

urodzenia zostanie ustalony
podczas sekcji zwłok.
- Zawsze kilka kobiet stąd
szło rodzić - mówią mieszkańcy
okolicznych domów - ale teraz
nie było żadnej w ciąży. Chociaż
można ciążę zakamuflować.
Są zdania, że to nikt z miejscowych, bo tutejsi znają lepsze
zakamarki.
W ubiegłym roku w woj.
gdańskim stwierdzono dwa
przypadki dzieciobójstwa.

(kurk)
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Gdynia. RUP

bezrobotnych

- Zgnieceni
|

gaańskic
oibliotekarzy

p
- białe
i

|

Gh

kartki ii Pra
stach: śni Kalan

Osiem kllkmzestolotnich wre

znęcało
się nad czterema rówieśni

przez kilka miesięcy

ami. Jednej z ofiar naderwały nawet ucho. Twierdziły, że biły, bo nie podobały

dni oddać w Rejonowym

rzędie

- Biły, gdy na nie źle spojrzały, gdy nie podobała im się
twarz. Robiły to tak po prostu mówi komisarz Andrzej Rydlewski, komendant policji
w Nowym Porcie.

Od października na terenie
Nowego Portu działał gang nastolatek. Osiem dziewcząt
| wwieku 14-15 lat lubowało się

i Sopofu
musi w

Pracy
w Gdyni tzw.

w biciu swoich rówieśniczek.

- Zazwyczaj zadawały ciosy
| pięściami. Potrafiły także ko| pać i szarpać swoje ofiary - mópodkom. Gabriela Sikora
Ludzie przed gdyńskim RUP wi
z biura prasowego Komendy
dzielą się na dwie grupy: jedni
Wojewódzkiej Policji w Gdańwchodzą głównym wejściem po sku. - Jedna z poszkodowanych
kartki do wypełnienia, Na schodziewcząt miała nawet nadedach i wewnątrz budynku nie rwane
ucho.
0

Według policji, dziewczyny
raz zbiły swoją rówieśniczkę
pod kościołem po wyjściu ze
mszy św. Dokonywały rozbojów również na przerwach
i pod szkołą męczyły rówieśniczki.

sposób się przecisnąć. Kartki wy-

Dopiero w grudniu ub.r. jedna z matek pobitej dziewczynki
zgłosiła w komisariacie fakt notorycznego maltretowania córki. Z ustaleń policji wynika, że
większość rodzin, z których po-

W środę policja zatrzymała
pięć napastniczek, które wspólnie ze swoimi koleżankami
upatrzyły sobie cztery czternastolatki. Swoje ofiary maltretowały kilkakrotnie.

pełniają w toalecie albo na po-

dwór.

Kobiecie w ciąży i z małym
dzieckiem odradzano wchodzenie do środka.

_

konterencjo

ziewczęcy

pęsep

—RobiąZnas wariatów. Przez

Psy na „etacie” Straży Miejskiej

chodzą napastniczki ma problemy z prawem.
- W województwie gdańskim
był to pierwszy tego typu wypadek, odkąd pamiętam - twierdzi podkom. Gabriela Sikora.
Obecnie decyzja co do dalszego losu brutalnych dziewcząt zależy od sędziego rodzinnego.
Przypomnijmy, że na początku roku dwie czternastolatki
z Wrocławia zabiły harcerską
finką swoją koleżankę, zadając
jej kilkadziesiąt ciosów. Zabójczynie tłumaczyły się, że nie
pasowała im do reszty klasy.
Z danych policji wynika, że
w zeszłym roku w Polsce nieletni byli podejrzani o popełnienie co siódmego przestępstwa.
W ciągu ostatnich sześciu lat
ilość rozbojów i bójek z udzia-

łem młodocianych wzrosła sze, ściokrotnie.

(WOS)

Komputeryzacja filii bibliotecznych to najważniejsze osiągnięcie minionego
roku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Zakupiono 22,5 tys. woluminów, otwarto

filie - na Orunii

Górnej i Suchaninie. Odbyły
się m.in. targi wystawców dobrej książki i przyznanie nagrody litearckiej „Pro libro legendo” Aleksandrowi Jurewiczowi.
W przyszłym roku otwarta
zostanie Biblioteka Dokumentacja Tysiąclecia Gdańska w filii przy ul. Mariackiej.
W tegorocznych planach
WBP jest m.in. otwarcie filii na
Niedźwiedniku i w Osowej,
oraz współorganizacja I Bałtyckich Targów Książki w październiku.

(MUN)

Patrolowe czworonogi
jak pałki
Gdańska Straż Miejska planuje kupić 25 psów. Będą to
owczarki niemieckie, które mają pomagać strażnikom w patrolowaniu najniebezpieczniejszych rejonów miasta .
Zakupionych zostanie 25
psów - owczarków niemieckich.
Cena takiego psa wynosi od
200 do 1500 złotych. Rozpoczął
się już nabór psów, ale nie znaleziono jeszcze odpowiednich
kandydatów. Psi strażnik musi
mieścić się w przedziale wiekowym od ośmiu miesięcy do półtora roku. Zanim zostanie
przyjęty, przechodzi szereg testów. Najpierw badana jest psychika, potem sprawność fizyczna. Psy będą szkolone podobnie jak policyjne. Przygotowanie do pracy trwa trzy miesiące
i zakończone jest egzaminem
w Polskim Związku Kynologicznym. Potem przez cały
okres pracy pies jest szkolony
na bieżąco.

Psami opiekować będą się,
chętni do tego strażnicy. Dotychczas jest ich dziesięcioro.
Jeżeli nie znajdzie się więcej

- Czułem i czuję się bezpiecznie, dlatego nie chcę mieć
psa - mówi Marek Dymek,
strażnik miejski. - Mimo to

uważam,
trzebne.

ochotników, komendant przydzieli psy wybranym przez siebie osobom.
- Nie chciałbym tego robić
przymusowo, bo wiadomo, że
z takiej współpracy między
psem i strażnikiem nic nie będzie. - Mówi Jerzy Lelental, komendant
Straży
Miejskiej
w Gdańsku. - Opiekun i pies
muszą być do siebie przywiązani.
Dopóki SM nie wybuduje
kojców, opiekunowie będą
przetrzymywać psy w domach.
Za opiekę nad swoim „pomocnikiem” każdy strażnik otrzyma dodatkowo 200 złotych, ale
sam pokryje koszty wyżywienia.
Dotychczas w godzinach
wieczornych strażnicy chodzili
w dwu- lub trzyosobowych patrolach. Teraz będą chodzić pojedynczo.

Pierwsze

że psy są nam

po-

wilczury patrolują-

ce ulice będzie można zobaczyć
pod koniec kwietnia. Pracować
będą w godzinach nocnych,
w najbardziej niebezpiecznych
rejonach Gdańska - na Starym
Mieście, Jelitkowie, Zaspie
i Stogach.
Psy będą miały kagańce
i emblematy Straży Miejskiej.
Nie będzie możliwości, aby bez
powodu kogoś pogryzły. Jeśli
ktoś będzie jednak awanturował się, strażnik - podobnie jak
policjant - będzie mógł skorzystać z pomocy psa.
- To taki sam środek przymusu jak pałka, pistolet czy gaz
obezwładniający - mówi Jerzy
Lelental. - Jestem pewny, że
w Gdańsku będzie bezpieczniej.

(Jul)

dwa dni tyle tysięcy ludzi musi tu

ZAKŁAD

W

|

Stary numer:

Nowy numer:

od 1 do 9

836 101 - 836 109

od 10 do 99

836 110 - 836 199

od 100 do 197

836 200 - 836 297

1014

836 100

1020

836 293

1027

836 294

1030

836 300

Po wybraniu numeru telefonicznego 82 22 31 (dotychczasowo centrala ręczna) będzie można usłyszeć zapowiedź słowną "Abonent ma zmieniony numer, informacje pod nume-

rem 913. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia w łącz-

nościw Czasie trwania przełączenia.

(KRY)

R-335/A/235

o

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

GDYNIA

4

EUROMARKET,

TEL. 29 53 90

GDYNIA, UL. WÓJTA RADTKEGO 29/35, TEL. 21 81 21
GDAŃSK HALA OLIVIA, TE L; 82 40 13,
4

* CENY

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

-

WI

GDAŃSKU

Telekomunikacja Polska S.A. informuje, że w związku
z wymianą centrali w Cedrach Wielkich z ręcznej na
automatyczną w dniu 31.01.1997 r., nastąpi zmiana
numeracji telefonicznej.

|

rownika RUP, szacuje, że wczo-

raj przez urząd przewinęło się ok.
80 proc. gdyńskich bezrobotnych.
- Większość ludzi przyszła
pierwszego dnia, dlatego dzieją
się takie rzeczy. Mam nadzieję, że
w. lutym bezrobotni zrozumieją,
że nie trzeba robić takiego zamieszania, że można spokojnie złożyć oświadczenia - powiedziała
„Dziennikowi” Izabela Truss.

TELEKOMUNIKACJI

2

*

UMTWNSicd

_ niech będzie więcej dni na wypeł_ nianie druczków.
Druga grupa stoi z prawej
strony budynku. Jest to kolejka
do urn oznaczonych literami alfabetu. Wrzuca się do nich kartki.
- Ludzie, niech jeden człowiek
zbierze kartki i wrzuci do tego
pudełka! - gorączkuje się ktoś.
Nikt się nie rusza. Między tłumem przeciskają się pracownicy
RUP, zbierają wypełnione kartki,
rozładowują tłok.
Izabela Truss, zastępca kie-

*

mieszkanka Redłowa. - Albo

POLSKA S.A.

* ZAMRAZARKI

ce

TELEKOMUNIKACJA

* ZMYWARKI

w RUP-ie - mówi stojąca w kolej-

MIKROFALOWE

«= IMSMOGO'I

* KUCHENKI

MINIMALNE

Plus

x4- Plus GSM

250 złotych dla
Ciebie

Zostań abonentem sieci Plus Gsu między
20 stycznia a 15 lutego 1997 roku. Teraz
każda aktywacja karty SIM w sieci
Plus Gsm kosztuje o 250 złotychmniej.
AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE

SONY GSM
GDYNIA, UL. ABRAHAMA 7,
TEL. 21 82 16

GDAŃSK, HALA OLIVIA,
TEL. 52 40 13

+

przyjść. To już wolę stary system,
kiedy wypłacali nam pieniądze

Promocja trwa od 20 stycznia do 15 lutego 1997 roku.

*

j

||
|

|

Trudne

przejaz
e

GDYNIA.
Dziś remonty
dróg przeprowadzane będą na
ulicach :
e Hutniczej, Chwarznieńskiej,
e Chwaszczyńskiej
przy
skrzyżowaniu z ul. Konopnicką ,
Abrahama (przy skrzyżowaniu
z ul. 10 Lutego.
* Bema - na odcinku od ul.
Kilińskiego do I Armii Wojska
Polskiego
Do 15 lipca z powodu remontu Trasy Kwiatkowskiego zamknięta jest ul. Opata Hackiego
i odcinek jezdni od ul. Morskiej
do Hutniczej. W zamian wprowadzony jest ruch dwukierunkowy na odcinku Hutnicza - Mor-'
| ska.

(Jul)

szystko
"w jednym Banku!
Aby spełnić oczekiwania naszych obecnych i przyszłych Klientów
stworzyliśmy specjalny

Pakiet usług
dla Klientów indywidualnych
Oferta nasza obejmuje:

» konta osobiste z bezpłatnym ubezpieczeniem NW
atrakcyjne lokaty terminowe i dynamiczne
bony lokacyjne na okaziciela
karty kredytowe VISA Classic
wraz z ubezpieczeniem użytkowników kart międzynarodowych
pożyczki gotówkowe, mieszkaniowe, ratalne, inwestycyjne,

lombardowe i na zakup papierów wartościowych
usługi maklerskie

Wszystko
w jednym Banku!

£)|

KREDYT BANK SA.

ul. M. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, tel.

634 54 00, fax

634 53 35

Zapraszamy do placówek Kredyt Banku S.A. w całym kraju:
© Warszawa: tel. 634 54 00, 614 45 10, 623
52 47 11, 41 35 13 © Gdynia: tel. 61 51 28
© Koszalin: tel. 40 80 71 © Kraków: tel. 23
tel. 13 12 96 © Poznań: tel. 52 29 10, 47 55
© Sokółka: tel. 11 56 42 © Starogard Gd.:
© Wrocław: tel. 44 50 11, 22 46 31, 343 10

67 83, 26 53 36, 827 80 81, 40 46 74 © Białystok: tel. 32 20 06 © Cieszyn: tel. 51 08 20 © Gdańsk: tel. 31 03 14,
© Jastrzębie Zdrój: tel. 71 34 17 © Jelenia Góra: tel. 64 68 75 © Katowice: tel. 156 16 44 © Kępno: tel. 23 643
23 03 © Łomianki: tel. 751 83 66 © Łódź: tel. 54 16 29 © Mielno: tel. 18 93 45 © Olsztyn: tel. 535 75 15 © Piła:
18 © Pruszków: tel. 728 81 21 © Raszyn: tel. 720 41 90 © Rybnik: tel. 24 549 © Rzeszów: tel. 62 66 40, 62 53 26
tel. 250 87 © Szczecin: tel. 55 37 64 © Wesoła - Stara Miłosna: tel. 773 22 25 © Wodzisław Śl.: tel. 55 84 44
33, 67 10 33 © Żory: tel. 34 45 34.
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Oszustki w SKM

Gdańsk Słogi

Na dżinsy
lub na walentynki
W pociągach SKM pojawiły się trzy małoletnie oszustki, kosddi ce na rzecz Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Towarzystwo twierdzi, że nie zbiera pieniędzy na
ulicach.
Jedna z dziewcząt ma plakietkę

ze zdjęciem

i niezbyt

wyraźną pieczątką szkoły podstawowej, dwie mają tylko plecaki, do których zbierają datki.
Dziewczęta podają się za
uczennice szkoły podstawowej
(nie chcą powiedzieć jakiej)
i pojawiają się w pociągu zazwyczaj w godzinach wieczornych. Zdaniem Wandy Ważyńskiej, prezesa Zarządu Okręgu
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Gdańsku, towarzystwo nie zbiera pieniędzy na
ulicach, datki zbierane są tylko
podczas różnego rodzaju wystaw i imprez.
- Jeżeli ktoś organizuje jakąś
zbiórkę, powinien posiadać
opieczętowaną puszkę, w tym
wypadku pieczątkę szkoły - powiedziała nam. - Ponadto każda taka osoba musi posiadać
stosowne zezwolenie.

Ważyńska

twierdzi,

że dwa

lata temu miało miejsce podobne zdarzenie - kilka dziewczyn
zbierało pieniądze na rzecz
schroniska, chodząc po mieszkaniach.
- Pieniądze dla potrzeb naszego towarzystwa młodzież
szkolna przynosi bezpośrednio
do naszego oddziału lub wpłaca
na konto - powiedziała Ważyńska. - Myślę, że dziewczynom
potrzebne były fundusze na nowe dżinsy lub na walentynki.
Zdaniem Krzysztofa Stępnickiego, szefa Komendy Rejonowej Policji w Sopocie, wszyscy, którzy podejrzewają, że
prowadzący zbiórkę pieniędzy
są oszustami, powinny jak najszybciej powiadomić o tym policję. Oszustom grozi kara pozbawienia wolności od sześciu
miegięcy do pięciu lat.

(e0p)

Spłonęła część mieszkania na Słogach. W mieszkaniu była melina. Przyczyną
pożaru mogło być zaprószenie ognia przez jednego
z uczestników libacji.

K,

1, tel. 31-28-41

k:

Straty oszacowano

do 4 5 wew. 210;

ZASPA, ul. Pilotów 21;
tel. 5692-11
' WRZESZCZ, ul. Grun
waldzka
* 52, tel. 45-43-01
SOPOT, „Pod Gruszą”, ul.
Chmielewskiego 4/3, tel. 50-3006
U
GDYNIA, apteka nr 19054, ul.

”

wstępnie na 3 tys. zł. Ogień został prawdopodobnie zaprószo| ny przez mężczyznę, który zasnął z tlącym się papierosem.

Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32:

RUMIA, ul. b odowekiozo 24,

tel. 710-811

PRUSZCZ GD. ul. Wojska Pol-

soaiż 9, tel. 82-24-00, alarmowy
Wojsi

zychodnia rejonowa, ul.

45: Po

olskiego 9, tel. 82-26-

Hry

eiecięca, RehabiMedyYcy

ny Szkolnej, ul.
runwaldzką 25,
tel. 82- 35- 62,
Poradnia Inte

„Pod Gryfem”, zę Starowiejska

- Obudziłem się w nocy, było

bardzo jasno - opowiada jeden
z sąsiadów. - Myślałem, że to już
dzień.
W mieszkaniu odbywała się
libacja alkoholowa. Część biesiadników, wśród nich naga ko-

34, tel. 20-19-82 PRUSZCZ GD.,

|
|
|
|
|
| bieta, uciekła, gdy wybuchł
| ogień. Dwóch zatrzymała policja, a jeden został odwieziony
do szpitala.
Jak mówią sąsiedzi, przed
dwoma miesiącami w mieszkaniu zamordowano kobietę.
Z drugiej strony budynku mieści
się komisariat policji.

(emil)

.

w Pogotowiu Ratunk
odó, al. Zwycięstwa
49, t el. 32 -

Pożar wybuchł wczoraj ok.
| godz. 3. Spłonęły kanapa, tele| wizor i okno. Na nadpalonym
stole została butelka z resztką
denaturatu.

„Dworcowa?

. rzec Główny, Pod
wale Grodzk;

ogólny, gabinet zabiegowy,
w dni powsz. 15.30-7; dni świąteczne w g. 7-7; Ambulatorium
chirurgiczne, w sob. i święta 15-7;
Ambulatorium pediatryczne, '
w dni. powsz. w g. 17-7; święta 97; gabinet RTG - w sob. i święta
w g. 15-7

ul. Obrońców Pokoju (pawilo-

POLICJĄ

me...

GDAŃSK, dyżury oficerów Ko.
mendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
; drogowego, tel. 31-92-12; oficer
dyżurny Komendy Rejonowej PoGDAŃSK, pt.: Chirurgia: Szpital licji, tel.
38-62-22 (Straż Miejska
im. Kopernika, ul. Nowe Ogrody 31-3011)
1/6; Interna: Szpital Stoczniowy,
SOPOT, dyżury oficerów Komen_ ul. Jana z Kolna 22/26; Okulisty- * dy Rejonow
ej Policji, tel. 51-30Klinika
i' ka:
DReia
d oChorób R AM, A 997 (Straż
(Str Miejska, 52-20-21.
ny), tel. 83-30-73

DYŻURY

Pożar wybuchł w środku nocy.
Fot. Robert Kwiatex

* Instytut Chirurgii AM, ul. Be
- binki 7; Interna: Instytut Chorób
Wewn. AM, ul. Dębinki 7; Oku-

listyka: Szpital Miejski Zaspa, ul.
ana Pawła II nr 50; niedziela:
Chirurgia i Interna: Szpital im.
< Kopernika, ul. Nowe Ogrody 1/6;
' Okulistyka: Klinika Chorób
- Oczu AM, ul. Dębinki 7
GDYNIA, Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01

GDYNIA, Komenda Rejonowa

w Gdyul.ni,
Portowa 15, tel. 997,
oficer dyżurny 20-63-43 (Straż

Miejska 20-82-86; 986)

RUMIA, Komenda Rejonowa. ul.
Derdowskiego
43, tel. 710-215:
Straż Miejska, ul. Abrahama 1%;
tel. 710-134

PRUSZCZ GD., 8222.41,907

Straż Pożuma: 998

_TELEFO NY
INFORMACYJNE

Morski, Redłowo, ul. Powstania

Styczniowego 1, tel. 22-00-51
OGŁOSZENIA PŁATNE
* LEKARZ DOMOWY - ALKMEDYKÓ, 31-89-53, 20-68-16
* WYJAZDOWA POMOC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* WIZYTY
LEKARSKIE,
EKG, 53-69-86, 56-27-40

TELEFONICZNA AGENCJĄ.
INFORMACYJNA: handel,
usługi, produkcja, pon.-pt. w g. 918, 45-14-11 do 13. Wspomaganie
niepełnosprawnych wt.-pt. w g.
9-15, 46-56-70.
PORADNIA JĘZYKOWA UG
(język polski); tel. 41-15-15 (czynna od pon. do pt. w g. 13-15)
POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87, 5664-98, 090503910, 24/h
USŁUGI POGRZEBOWE
* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 4120-71, 41-73-35
* ROBMAR, Partyzantów 27 A,
45-12-99
Telefon Zaufania:
Antymafijny - Gdańsk 32-27-30,
Gdynia 20-65-29, czynny codz.
w g.8-15.15 (dyżurują prokuratorzy rejonowi obu miasta); AMAZONKI - Telefon zaufania: 25-

* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 56-89-

56
* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - tel. 983 (całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)
rok

RATUNKOWE

Państwo,

>

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le-

=

Szanowni

i PRZYCHODNIE

karz ogólny, gabinet zabiegowy
dla

PZU SIA. jest dla ogromnej większości Polaków synonimem ubezpieczeń. Uznaje się
nas za firmę pewną i godną zaufania, i taką chcemy pozostać. Opinia publiczna powinna zatem w każdym momencie znać kondycję finansową PZU S.A. i perspektywy jego rozwoju.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z roku 1990 wymaga, aby środki własne firmy
ubezpieczeniowej zapewniały niezbędny margines wypłacalności oraz odpowiedni poziom
kapitału gwarancyjnego. W obu przypadkach PZU S.A. od dłuższego czasu nie spełnia tormalnych wymogów ustawy ani standardów międzynarodowych w tym zakresie.
W'tej sytuacji konieczne staje się podjęcie działań zmierzających do szybkiego podniesienia kapitału własnego PZU S.A. Spółka nie jest w stanie w krótkim czasie samodzielnie wygospodarować odpowiednich funduszy ani też nie może liczyć na dofinansowanie z budżetu

dorosłych

w

wolne

sob.,

niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz. 20-7.30
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 20-7.30
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania: tel. 32-2929, 41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych -

08-80; 41-60-85; 51-59-88, w g.

19-21; Anonimowy Przyjaciel,
tel. 988 (od godz. 16 do 6 rano);
„Pogotowie Makowe”, środy,
piątki, 16-18, tel. 51-59-22; Poradnia dla Rodzin Narkomanów
„Powrót z U”, środy, piątki, w g.
15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71; Bezpłatna telefoniczna informacja
o AIDS - tel. 958
Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, Gdańsk, ul. Łąkowa 58, tel.
31-51-32 czynna codz. od 8 do 20;
Dzienny Oddział Odwykowy, ul.

32-39-24 lub centr. 32-30-76, 32-

36-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w dni
powszednie w g. 19.30-7.30, w soboty robocze 17.30-7.30, w wolne
soboty, niedziele i święta - całą
dobę,
- stomatolog w dni powszednie
w g. 19.30-7.30, w soboty robo-

państwa. Nie ma zatem innego wyjścia, jak szukać tych pieniędzy na rynku kapitałowym.
Zwróciliśmy się do największych polskich banków oraz krajowych i międzynarodowych
instytucji finansowych z propozycją zakupu akcji PZU S.A. Nie oznacza to sprzedaży udziałów Skarbu Państwa, lecz emisję dodatkowych akcji, które obejmą nowi inwestorzy obok

3 Maja 6, tel. 32-26-52.

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

cze, w g. 17.30-7.30, wolne sobo-

POGOTOWIA

ty, niedziele i święta - całą dobę.
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.

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

centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe
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.

TAXI

'NA TELEFON
GDAŃSK * Hallo TAXI, 9197,
31-59-59, 20 proc. taniej + superkonkurs + nagrody!
*
CARO-MILANO TAXI, 9%27, 37-30-30, 370-800, na telefon
30 proc. taniej!
* CITY TAXI
9193, 46- 46- 46,
fax 43-21-21. Wystawiamy firmom rachunki VAT.
GDYNIA ZKM Gdynia - Mikrobusy dla osób niepełnosprawnych, tel. 23-50-78, w g. 7-21

PRZESYŁKI KURIERSKIE
52-00-71 do 76
(NAK

SYRYO

PENIY

6

d

a

i

-

s

GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę, ambulatorium stomatologiczne czynne
w g. 20-7, w sob. w g. 15-7, święta
w g. 10-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 20-00-01, 20-00-02.
Przewozy chorych, tel. 251-998;
251-999

kapitałowych Zarząd PZU S.A. będzie informował opinię oczna
ch, które mają doprowadzić do pełnej prywatyzacji firmy.

OBŁUŻE - Podstacja Działu Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska
1 (tel. 25-19-99), dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogórze,

|
|

'

Ee

91-91

3191-91
3591-91

|

355-555

Ę Tel.

316.316
i KARTY KONKURSOWE

Gdańsk > Targ]

Oddział Sopot
122 oraz 123

©

Oddział Gdynia,
ul. Starowiejska tel/fax 21-05-11; 21-78-32

R -379
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:

;
s

:

kom. 0602-319191 >
-JEŻDZINY NAJTANIEJ NA TELEFON 8

Oksywie, gm. Kosakowo - lekarz
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Nieletni złodzieje

obisz, jak mnie złapiesz

dmieście Gdańska, wczesne
wem

popołudnie, Ok

„Abe ter z nich nie chodzi do . zkoły.

W bramie

dwórka. zorzzęśliiiiWodcia
Skórzane
imieriał
płn najnowsząOmodą Polaco.
- z przodu
2

a$

„6

Włosy

ów

Krzysztof, który niedawno
skończył 15 lat, jest tu nie
pierwszy raz. Ostatnio zatrzymano go, kiedy jechał skradzionym autem do jednego z garaży
na Dolnym Mieście. Robotę
zlecił mu ktoś starszy, kogo za
coś takiego na pewno zatrzyma=
liby w areszcie. Krzysztof po
przesłuchaniu poszedł do domu. - Mój stary jak się o wszystkim dowiedział, o mało nie
zszedł na serce - dodaje ze
śmiechem.

w

a

By

„dłuższe, z tyłu

Możemy

_ To

RE

ldynma nich kradzieży z włamaniem,
Jo nie chce głównie do samochodów. Polipogadać cja jest bezradna, nastoletni
jego jedyny przestępcy są praktycznie bez-

iać. Jego koledzy zwykle - co możecie mi zrobić?

e „obskakują re- Możecie dać mi kuratora,
szukają „frajerów”, któ- w najgorszym przypadku zakład
stawią w samochodziera- wychowawczy. Poprawczak?
dobrej marki. Potrafią też "Na to jeszcze nie zasłużyłem. <.B-

La)
_
|.

słych. Maciek ukradł
w ten spo-

sę

|

ukraść samochód. Robią to jednak tylko na zlecenie doro-

sób już kilka samochodów.
Ra/.____
dioodbiorników nie liczył.
raz ma kuratora,
który zgodnie
z decyzją sądu dla nieletnich
odwiedza go raz na kwartał.

- Mam to wd...
- mówi - i tak

jeszcze przez
rok mogę robić co
mi się podoba.
Jak skończę 17
lat, to będę musiał uważać, bo
wtedy nie będę już nieletni -

Ramaczy
_ Policja jest bezradna
"

Centrum Pomocy Dziecku

" i Rodzinie w Gdańsku. Ogromny budynek przypominający
hotel robotniczy. W korytarzu
_ czuć kapuśniak. Do Policyjnej
Izby Dziecka, mieszczącej się
_

sądowy Jolanta Mróz, drobna
delikatna kobieta, która nie wy-

gląda na osobę pracującą
z trudną młodzieżą.
W ubiegłym roku w województwie gdańskim dzieci popełniły ponad 3 tysiące przestępstw. Najwięcej było wśród

Wiek dzieci mających
pierwsze kontakty ze
światem przestępczym stale
się obniża. Policyjne
statystyki mówią, że
zazwyczaj są to osoby około
15 roku życia. Powszechnie

jednak - jak mówi sierżant Sar-

przestępcze życie zaczynają

palius - trudno trafić, bo takich

placówek jest za mało. Zwykle
więc po zatrzymaniu nieletniego w skradzionym samochodzie, informujemy sąd, że młodociany prowadził auto bez
uprawnień - dodaje sierżant.

już 7-latki, które po kilku

latach doskonale znają
prawo i nie jest im wcale
łatwo udowodnić
przestępstwo. Najmłodszy
przestępca, z którym miał
do czynienia sierżant

Jarek wygląda na szesnastolatka. W rzeczywistości jednak
ma niecałe piętnaście lat. Codziennie z kolegami podpiera
ten mur, zastanawiając się co

Sarpalius, miał 6 lat!

w Polsce prawo - stwierdza z rezygnacją Jolanta Mróz.

zrobić,

żeby

zabić

nudę.

Do

szkoły już nie wróci, bo i tak go
tam nie chcą. Gdy twierdzi, że
jeszcze nigdy nie miał do czynienia z policją, wzbudza salwy
śmiechu przysłuchujących się
kolegów. Ze szczegółami opowiada o technikach kradzieży
samochodów. - To trwa pięć sekund. Zamki centralne łatwiej
otworzyć. Może pani przyjechać samochodem, ja wejdę do

Komisariat Policji
we Wrzeszczu
Na pierwszym piętrze siedzą
pod drzwiami pokoju dwaj młodzi ludzie. Ostentacyjnie żują
gumę i od czasu do czasu spoglądają znudzeni na przechodzących korytarzem funkcjonariuszy. Czekają na swoją kolej.

Rys. Bartłomiej Brosz

chłopcy, chociaż zdarzają się
również dziewczęta, nie wzbu-

dzające podobno żadnych podejrzeń. Swoje gangi ma Starówka, Wrzeszcz,

Morena,

Orunia

czy Stogi. Kilkuosobowej grupie
młodych złodziei, przewodzi
zwykle najinteligentniejszy. To
głównie on kontaktuje się z dorosłymi przestępcami.

+ To jedna wielka mafia
Starsi uczą młodszych kraść
i jak tłumaczyć się na policji - mówi Marian B., restaurator z gdań-

ście. Ryszard G. pracujący na takim parkingu wiele razy widział,
jak bacznie oglądają samochody.
Potem zwykle jeden z nich znika.
Kiedy wraca właściciel auta, jego
śladem rusza czekająca już za
bramą

„obstawa”.

wo poprzez uczestnictwo w nielegalnym zgromadzeniu.
- Przyszedłem walczyć o poszanowanie prawa. Łamaniem
prawa jest fakt, że jak na razie,

nie ma winnych zabicia kilkudziesięciu osób.

Idzie o sprawiedliwość

Oskarżony

Stanisław

wypowiadać się nie chciał.

Kociolek
Fot. Robert Kwiatek

Jest 8.30 rano. Przed budyrkiem sądu transparenty: „PZPR -

organizacja przestępcza”; „Jaruzelski pod sąd”; „Ukarać morder-

ców”. Wiadomo już, że Jaruzelskiego nie będzie, bo zachorował.
Po obu stronach chodnika stoją
policjanci.

Solidaryzuje się
przewodniczący

Na chodniku wśród zgromadzonych wyróżnia się postać
w czarnym kapeluszu, to Paweł
Adamowicz, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.
- Czy udział przewodniczącego
w nielegalnym zgromadzeniu
oznacza wotum nieufności wobec
władz miasta? - pytam. - Przyszedłem solidaryzować się z protestem przeciwko przedłużającemu
się procesowi sądowemu. Pikietujący nie zagrażają ani powadze sądu, ani porządkowi. Przewodniczący był przekonany, że siły porządkowe motywy te uznają
i wszystko odbędzie się z godnością, tak jak wymaga tego proces
przeciwko osobom odpowiedzialnym za zabicie ponad 70 gdynian,
gdańszczan, mieszkanców *ortoRa
»
|
Jacek Rybicki, przewodniczący Zarządu Regionu gdańskiej
„S” nie zgadza się, że łamie pra-

- Przyszedłem tu, żeby zaistniała jakaś sprawiedliwość, żeby
winni zostali ukarani - mówi
Zdzisław Trzeciak .
- Ja wtedy w grudniu przeżyłam bardzo dużo - wspomina
Krystyna Kaak. Opowiada jak
szukała syna, którego milicja zwinęła na ulicy i który był bity
w areszcie na Kurkowej. - Przyszłam tutaj, bo mam straszny żal
za to wszystko, co oni wtedy zrobili. Nie mogę się pogodzić z tym,
co komuna teraz robi. Dziwię się,
że ta manifestacja jest nielegalna.
- Sędziowie robią uniki, żeby
nie dopuścić do rozliczenia morderców naszych ojców, kolegów
i dzieci. To wina przewodniczącego, że nie doszło do normalnego
procesu - mówi Henryk Różański. - Ale sąd musi przestrzegać
prawa - wtrącam. - Jakiego prawa, ochraniającego inorderców,
którzy odpowiadają za zbrodnie
ludobójstwa? - Czy pan chciałby,
aby byli tak sądzeni jak działacze
opozycji w stanie wojennym? Nie, chcemy normalnego sądu,
ale dlaczego policja nie może ich
doprowadzić do sądu? - obstaje.
- Kto w tym państwie przestrzega prawa? We mnie nie ma
nienawiści, chciałbym, żeby odpowiedzialni, generał Jaruzelski

i cała jego świta zostali ukarani mówi starszy pan.

Zgromadzenie zabronione

Do Edwarda Szwajkiewicza,
organizatora pikiety, podchodzi
nadkomisarz Jacek Zagórski
z Komisariatu Gdańsk-Suchanino. - Robienie zgromadzeń powyżej piętnastu osób jest zabronione - poucza.
- Stoję na schodach, które są
częścią składową sądu. Jesteśmy
na terenie sądu, nie na chodniku.
- Przede wszystkim prosiłbym pana o spokojne zachowanie tych

„cynk”

a oni przykrywają... Normalni ludzie widzą, że to nic ciekawego.
A skoro on przykryje, to tylko jego głupota, bo straci szybę czy
tam zamki, jak mu pokręcą - dodaje zaciągając się głęboko papierosem. Maciek na chwilę oddala
się od grupy. Szepce o czymś
z młodym mężczyzną, który
wszedł właśnie na podwórze. Za
chwilę wraca. To był jego szwagier. Dziś będzie robota.
- Pytałem policjantów, co należy zrobić, jeśli złapie się takiego

gówniarza na gorącym uczynku
- ciągnie swą opowieść gdański
restaurator.
- Znajomy nadkomisarz powiedział mi, że lepiej nawet nie
zawiadamiać policji tylko

złodziejowi złamać rękę

przez kolano, żeby odechcia-

ło mu się kraść. Na pewno zapamięta to na dłużej niż zatrzymanie na kilka godzin przez policję
- mówi gestykulując Marian B.
Pryszczaty brunet ma 8-letniego brata. Nie bierze go jeszcze na tzw. przypał, bo w razie
wpadki gówniarza policja może
przycisnąć i o wszystkim opowie.
- Małolat powie ze strachu komu
sprzedało się radio, albo gdzie
stoi „bryczka”, no i po co? Za
duże ryzyko. Jak jest robota, to
bierze się starszych, ale tylko takich co mają do 17 lat. Policja
nic nie może zrobić. - tłumaczy
pryszczaty. O tym dlaczego
kradną mówią niechętnie. Maciek uważa, że to nie jest złodziejstwo. To jego zdaniem samo
życie. W domu kradł dziadek, ojciec no i teraz przyszła kolej na
niego. A matka? Ona nigdy się
nie liczyła. Zawsze tylko płacze
i nie ma z niej żadnego pożytku.
Zdaniem psychologa Jolanty
Mróz, podłożem przestępczości
nieletnich są najczęściej niezaspokojone w domu rodzinnym
potrzeby emocjonalne. Nic jednak nie tłumaczy występowania
przeciwko prawu.
Praktyka pokazuje, że większość nieletnich złodziei w swoim dorosłym życiu nadal łamie
prawo. - To co zrobili jako dzieci, nie liczy się w ich późniejszej
działalności przestępczej. Mając
za sobą

konflikty

z prawem,

w wieku 17 lat rozpoczynają życie z czystą kartoteką policyjną.
Czyli nie są uznawani przy popełnieniu pierwszego przestępstwa w dorosłym życiu za recydywistów - tłumaczy sierżant
Robert Sarpalius. Ma rację.
W Polsce czynów karnych popełnianych przez nieletnich nie
rejestruje się w centralnym reje-

strze skazanych. Daje się młodocianym szansę na wejście
w dorosłe życie bez obciążeń.
Orzeczeń sądu rodzinnego
nie wolno ujawniać. Korzysta
z nich jedynie policja i służby
bezpieczeństwa, kiedy sprawdzana jest przeszłość kryminalna ludzi mających zająć odpowiedzialne stanowiska publiczne. Jolanta Mróz nie wie jak
można poradzić sobie z problemem bezkarności nieletnich
przestępców.

Zmienić przepisy prawa
- Bezradność mieści się
gdzieś pomiędzy prawem a wychowaniem. Tam są luki - mówi
psycholog. Policjant uważa, że
trzeba jak najszybciej zmienić
przepisy prawa dotyczące nieletnich. - Co z tego, że wiedzą
kto jest przestępcą, kiedy nic
nie mogą zrobić? - dodaje z poirytowaniem restaurator.
Chłopcy dalej stoją w swoim
kącie podwórza i obmyślają kolejny skok. Zanim go zrobią
skoczą jeszcze na piwo. Tak dla
odwagi. Maciek marzy, że kiedyś będzie miał tak dużo pieniędzy, że wystarczy i dla niego
i jeszcze zostawi coś swoim
dzieciom. - Całe życie przede
mną, ale na to trzeba pracować.
Jeszcze mam dużo czasu. Jeszcze zdążę.

Imiona i nazwiska niektórych
osób zostały zmienione.

Joanna Matuszewska
Coraz młodsze dzieci popadają w konflikt z prawem.
Kto za nie ponosi odpowiedzialność? Czy rodzice powinni być karani za przestępstwa dzieci?
Czekamy na odpowiedzi
Czytelników dziś od godz.
= 9 do 14, pod numerem tele=. fonu 46-22-44.

ore imię radia

i kpina
z zawiadomieniem

Za

o jednym samochodzie małolat
dostaje około 20 złotych. To tyle,
ile udaje mu się zarobić myciem
szyb przez cały tydzień.
Na chłopakach okradających
samochody takie opowiadania
nie robią wrażenia. - Wszyscy co

Grudzień '70. Nierychliwa sprawiedliwość

'70 wzbudza

cza - przyp. red.), a w schowku
miał z kieszenią - mówi ze śmiechem. - Są debile, co nawet szmatą przykrywają - wtrąca jego sąsiad. - Wiadomo, że nikt nie weźmie „skali”, bo się nie opłaca

czego lub poprawczego. Tam

wiadomo jednak, że

Proces oskarżonych w sprawie Grudnia

trabancie, że facet miał dwa radia. Na wierzchu była „skalówa”
(radio z gałkami, bez wyświetla-

mnie to bulwersowało, ale teraz

Kiedy tego słucham, to w duchu
przyznaję im rację... Nie możemy nic zrobić, bo takie jest

emocje, bo mimo kolejnej próby, nie doszło nawet do j
rozpoczęcia. Tym razem pewien dreszczyk emocji wywołała
nielegalna pikieta zorganizowana przed budynkiem Sądu
Wojewódzkiego przez „Solidarność”. Władze miasta wyda
ły zakaz, gdyż organiżatorzy spóźnili się o jeden dzień

zostawiają fanty w samochodzie,
to frajerzy - mówi milczący dotychczas pryszczaty brunet. - Widziałem w jednym zdezelowanym

wiem, że jako zwykły policjant
nie mogę niczego zmienić - mówi. Zgodnie z kodeksem karnym za kradzież z włamaniem
do samochodu dorosłemu grozi
kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nieletni za takie samo
przestępstwo może zostać upomniany, zobowiązany do naprawienia szkody i przeproszenia
osoby poszkodowanej. W dalszej kolejności sąd może skierować go do zakładu wychowaw-

przy centrum, codziennie trafia-

- ją nieletni zatrzymani przez policję. - Spryt życiowy tych dzieci
sprawia, że bardzo szybko poznają przepisy prawa i wiedzą,
że nie można im w zasadzie nic
zrobić - mówi biegły psycholog

skiej Starówki. Złodzieje wielokrotnie ograbili gości lokalu oraz
samego właściciela. - Kiedyś widziałem gówniarza, może 5 - 6letniego, idącego z latarką wzdłuż
samochodów. Nie sądzę, żeby interesował się ile te auta wyciągają
na godzinę! - opowiada mężczyzna.
?
W działalność przestępczą angażowani są również chłopcy,
którzy myją szyby samochodowe
na dużych parkingach w Trójmie-

Starszy sierżant Robert Sarpalius pracuje w gdańskiej policji 5 lat. - Na początku bardzo

- Kiedy tu trafiają, mówią

ni

każdego - chwali się. - Najlepiej
Volkswagenem - dodają ze
śmiechem jego koledzy. - Ma
pani klucz, a ja tak samo szybko
otworzę samochód sztosem
(zwany inaczej łamakiem, klucz
bez ząbków do otwierania zamków samochodowych - przyp.
red.) - patrzy, obserwując czy
robi to'na mnie wrażenie.
W każdej dzielnicy Gdańska
działa kilka gangów młodocianych przestępców. Są to głównie

ludzi. - Nigdy nie było incydentów; udowodniliśmy już w poprzednich pikietach, że mają pokojowy charakter - odpowiada
komisarzowi Szwajkiewicz.
Po paru minutach nadkomisarz legitymuje Szwajkiewicza
i spisuje jego dane personalne.
Obserwujący to zdarzenie uczestnicy pikiety nie ukrywają emocji.
- Wracamy do PRL! - woła
starsza pani. - „Solidarność”
prześladują. Towarzysze, wasze
czasy niebawem się skończą, jeszcze tylko pół roku - dodaje. Przedtem policja do kościoła za
nami biegała, a teraz spisuje mówi Basia Piekarska. - Idźcie
na ulice, gdzie złodzieje kradną wrącają inni.
Trzymająca transparent pani
Krystyna Mielnik śpiewa piosenki ze stanu wojennego.
Nadkomisarz

mówi, że zgro-

madzenie wyczerpało znamiona
wykroczenia i nie wyklucza, że

sprawa może trafić do kolegium.

Zamordowałeś
mi syna!
Przy drzwiach sali, gdzie trwa
proces, wejścia pilnują dwaj komandosi w kominiarkach; w dal-

szej odległości stoją policjanci.
Około godz. 10 otwierają się
drzwi; wychodzą oskarżeni: Stanisław Kociołek, generał Tadeusz
Tuczapski siadają na ławce w korytarzu. - Strzelałeś, ty zbóju! woła starsza pani. - Ludzi do pracy nawoływałeś. Syna mi zamordowałeś! - wykrzyknął pan Godlewski z Elbląga, ojciec zamordowanego Janka Wiśniewskiego.
- Do kamer się ustawiacie i robicie ludziom wodę z mózgu! - woła jedna z osób.
Gdy ludzie odeszli, podchodzę
do Kociołka.
- Nie chcę się wypowiadać,
dziękuję - odpowiada.
Oskarżonych ściska i poklepu- |
je starszy mężczyzna. Był na sali
rozpraw, gdzie oznajmił salutując,
że przyszedł do swego dowódcy. Kto był pana dowódcą? - pytam.
- Najbardziej miły i kochany generał Kamiński. Moja godność? |
W komisariacie pani się dowie.
- On nam mówił, że jeszcze za
mało wymordowali wtedy ludzi
1 że dzięki tamtym wydarzeniom
teraz mogą być reformy - mówią
dwaj starsi panowie o tym, co
odesiai mnie po godność do komisariatu.

Barbara Madajczyk-Krasowska

_- „Głos Wybrzeża” postawił ostatnio zarządowi Radia
- Ujawnianie nieprawidłowości uznaliście za naruszenie
Gdańsk szereg zarzutów, dotyczących nadużyć w finaninteresów firmy?
_sach rozgłośni i polityce kadrowej. Zarząd zareagował pu- Jeśli nazywa się Radio Gdańsk - podrzędną stacją ko. blikacją oświadczenia, z którego jednoznacznie wynika, iż
mercyjną, która nie spełnia roli radia publicznego, która
stawiane mu zarzuty uważa za bezpodstawne.
jest powiązana z dziwnymi układami politycznymi i bizne- Tak. Są one bezpodstawne i kłamliwe.
sowymi, to w oczach naszych słuchaczy, sponsorów, rekia- Pana podwładni sześciokrotnie
iw- _ modawców jest to działalność przeciwko interesom firmy.
ko zarządowi Radia. Połowę z tych doniesień złożono
Takie publikacje przynoszą wymierne straty. Podkreślam
w prokuraturze, inne w Ministerstwie Finansów, a jeszcze
jeszcze raz, że decyzja o zwolnieniu było głęboko przemyinne w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Dlaczego
ślana i skonsultowana z prawnikami. Mieliśmy przede
tak się stało?
wszystkim na uwadze dobre imię radia oraz ludzi tu pracu- Wydaje mi się, że są to indywidualne poczynania wąjących, których nazwano nierobami.
,
skiej grupy pracowników spośród 120 zatrudnionych. Jeśli
- Zwolnienie związkowca na ogół oznacza proces sądozwalniamy kierowcę, to po wypowiedzeniu mu warunków
wy. Sądu nie przekonają ogólne wrażenia, obawy i deklapracy, zaczyna występować na drogę prawną. Jeśli nie
racje. Potrzeba konkretnych dowodów. Dysponuje pan nimi?
przedłużymy umowy z dziennikarzem, to ten próbuje
w różny sposób podważyć autorytet zarządu. Motywy są
- Jesteśmy przygotowani do udowodnienia swoich racji
różne. Występują przeciw nam najczęściej ludzie, którzy
i mam nadzieję, że sąd je uzna.
nie znaleźli swojego miejsca w radiu i być może stąd bierze
- Zarząd miał już jeden proces z Romanem Łuczkowsię chęć wyegzekwowania swoich praw różnymi sposobaskim. Wówczas zarzucił on wam manipulowanie kartami
mi
wierszówkowymi, które są podstawą do wypłaty pieniędzy
- Stroną w jednej ze spraw jest Państwowa Inspekcja
dziennikarzom. Tamtą sprawę przegraliście.
Pracy, która uznała, że w radiu naruszono ustawę o związ- Nie mogę powiedzieć, że wtedy przegraliśmy. Sąd
kach zawodowych. Chodzi o bezprawne zwolnienie z praprzyznał finansowe zadośćuczynienie Romanowi Łuczcy Romana Łuczkowskiego - przewodniczącego związku
kowskiemu, ale nie przywrócił go do pracy na stanowisko,
zawodowego dziennikarzy.
k
które zamierzał pełnić w radiu.
- Prawdą jest, że rozwiązaliśmy z nim umowę o pracę
- Czyli jeden do jednego?
w trybie natychmiastowym. Zdecydowaliśmy się na ten
- Można powiedzieć, że wygrał w jednym, a przegrał
krok po głębokiej analizie, gdyż wiemy, że działacz związw drugim. Uważam, że ta druga wygrana byłaby dużo
kowy tego szczebla jest szczególnie chroniony. Po długim
groźniejsza dla radia.
zastanowieniu uznaliśmy, że nie ma immunitetu nietykal- Pod ostatnim doniesieniem do prokuratury
i
ności dla kogoś, kto naszym zdaniem naruszył prawo.
się dziennikarz rozgłośni Krzysztof Mielewczyk. Gai R.
My nie zwolniliśmy go za działalność związkową, tylko
lei został zawieszony w czynnościach przez swojego przeza naruszenie prawa.
łożonego, red. Lecha Parella.
- Czy tym przekroczeniem prawa był list informujący
- Lech Parell stracił zaufanie do Mielewczyka i poinforMinisterstwo Finansów o nieprawidłowościach w finanmował o tym pisemnie zainteresowanego oraz dyrektora
sach radia?
programowego. Jest to jednak opinia,o jego pracy, a nie
- W żadnym wypadku. Uznaliśmy, że naruszeniem prazawieszenie w czynnościach - prawo pracy nie zna takiego
wa był list przewodniczącego związku, opublikowany
pojęcia.
w „Rzeczpospolitej”, oraz niewykonywanie przez jego auZ Krzysztofem Mielewczykiem nie zdążyliśmy nawet
tora obowiązków dziennikarskich. Nie wykazywał on żadporozmawiać, bo jest na 30-dniowym zwolnieniu lekarnej inicjatywy, a co miesiąc brał pieniądze.
skim. Zgodnie z prawem nie wolno w takim momencie

pracownika przenosić na inne stanowisko, jak też zwalniać

z pracy. Do niczego takiego nie doszło.
- Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie kon-

troli w Radiu Gdańsk. Z dość agresywnej tezy „Głosu”

można wnioskować, że nie doszło do niej, gdyż „pTrZEciwi
i e” w ministerstwie przy pomocy podarków.
działaliści
4 Nie obdarowujemy

radia zaplanowano m.ii

nikogo drogimi prezentami.

Roz-

dajemy koszulki, kalendarze, długopisy reklamowe
Radia
Gdańsk - ale są to wydatki w ramach funduszu promocj
i.
2 tych samych pieniędzy opłacamy ogłoszenia prasowe
,
radiowe, telewizyjne i wydawnictwa. Te ostatnie
można
w pewnych sytuacjach uznać za prezenty.
Jeśli chodzi o zarządzoną kontrolę, to prawdopodobnie
było tak, że po kolejnej wizycie konte. stujących
naszą pracę związkowców, w Ministerstwie Fi nansów
powiedziano
im, że kontrola będzie. Procedura je st jednak taka,
że ministerstwo zwraca się do Urzędu Kontroli Skarbowej
i wówczas pewnie okazało się, ze takie kontrole przeprowadzono wcześniej. Przypuszc zam, że tym razem wynik
został przesłany do Ministerst wa. Nie wiem jak było
, prawdę. To jest raczej pytanie do kogoś z Ministerstwa naFinansów.

- Kto dysponu
je fundus
dy
] zem re prezentacyjnym i czy
z tych pieniędzy dokonuje się zakupów
rywa:
|
trzeby członków zarządu?
ę
W
«43
4
k Funduszem dysponuje trzyosobowy zarząd
i na wniosek poszczególnych kierowników - mogą z niego
korzystać
dziennikarze. Jednak wszystkie wydatki są na
bieżąco monitorowane przez księgowość. Każdy musi
mieć pokrycie
w rachunku, najskromniejsza kolacja jest księgo
wana. By-

Iorrairs

a
Andrzej Trojanowski

sua

|
|

Fot. Maciej Kosycarz

ło to wielokrotnie sprawdzane. Jeśli ktoś zechciałby dołączyć rachunek do swojej delegacji, to księgowość nie przyj-

mie tego bez akceptacji zarządu. Potrzebna jest zgoda na

pokrycie wydatku z funduszu reprezentacyjnego. Kontrola
jest kilkustopniowa.

- To gdzie zaksięgowano zakup segmentu do prywatne-

go mieszkania wiceprezesa?
- Nie było takiej sytuacji. Nie jest możliwe dokonanie
zakupu dla potrzeb prywatnych na rachunek firmy.
Wszystkie rachunki są dokładnie opisane. Jeśli został zakupiony mebel, księgowość musi wiedzieć gdzie on się
znajduje i jaki ma numer inwentaryzacyjny. Gdyby dochodziło do takich rzeczy, jakie nam się zarzuca, wykryłaby to
prosta kontrola. A mieliśmy ich już kilka ...

„_ Podobnie z zakupami samochodów. Nigdy nie podjęli:

śmy decyzji ich zakupu bez opinii biegłego. Co roku są
sporządzane plany inwestycyjne na szczeblach poszczególnych działów. Stamtąd płyną wnioski o wymianię samo-

chodów czy sprzętu. Samochody są kroplą w morzu, jeśli
chodzi o wydatki inwestycyjne. Więcej wydajemy na wy*
posażanie studia i zakupy sprzętu radiowego.

- Dlaczego pana zdaniem doszło do takich publikacji

w „Głosie”?
- Bardzo często sugeruje mi się, że zostało to zrobione
ze względów politycznych. Osobiście jestem przekonany,
że żadna siła polityczna za tym nie stoi. Dużo wyżej
cenię

naszych wybrzeżowych polityków i nie sądzę, żeby posłur

Żyli się takimi metodami. Najbardziej zaskoczyło
mnie to,
że nikt z „Głosu” nie próbował z nami rozmawiać
publikacją. Ostrzeżono nas jedynie, że pewnie coś się
uka-

że na temat radia. Ta publikacja jest nierzetelna i histe-

rycznie napastliwa. Jesteśmy zdecydowani bronić dobrego
imienia radia i pracujących tu ludzi. Kończymy właśnie
opracowywanie odpowiedniego wniosku i zaczekamy na
rozstrzygnięcia przed sądem.

Rozmawiała: Renata Twarduś
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„Jeśli nie uchwalimy konstytucji teraz

to będziemy ją mieli najwcześniej w 2003 roku”
« stwierdził Tadeusz Mazowiecki podczas Kongresu
Unii Wolności.

VVoina
podjazdowoa
mową „grubej czwórki”
(SLD, PSL, UW i UP)
lub
też
utrwalaniem

wy
zasadniczej
złożonych
w Zgromadzeniu Narodowym.
- Nie za bardzo wierzę
w „kompromisową” konstytucję
- powiedział „Dziennikowi” Jacek Rybicki, szef zarządu regio-

„okrągłego stołu” nazwali obec-

ni w parlamencie przedstawiciele opozycji - reprezentujący
KPN, BBWR i „Solidarność” przygotowany przez Komisję
Konstytucyjną projekt ustawy
zasadniczej. „Trzeba było wygrać wybory” - odparowywali na
to parlamentarzyści SLD, 'szczególnie zadowoleni z finału prac
komisji.

Kto odrzuci
dwa miliony?
ROP i AW „S” chcą, by w referendum
konstytucyjnym
przedstawiono dwa projekty obywatelski i ten, który został
uchwalony przez parlament. Komentując propozycje „S” i ROP,
Marek Siwiec z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że poddanie
pod społeczne głosowanie projektu innego niż przyjęty przez
Komisję Konstytucyjną, byłoby
działaniem pozaprawnym. A poza tym - można przecież prowadzić kampanię za odrzuceniem
przyjętej przez Zgromadzenie
Narodowe konstytucji.
Dwa miliony podpisów, złożonych pod obywatelskim projektem konstytucji - już po przegranych przez prawicę wyborach
- są jednak na tyle silnym argumentem,

że „konszachtujące”

ostatnio z „S” Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało
przeprowadzenie konsultacji
w sprawie ustawy zasadniczej.
W
konsultacjach
bierze
udział nie tylko opozycja pozaparlamentarna, lecz także przedstawiciele prezydenta, Senatu
I kadencji,

SLD,

PSL

i UP,

KPN, UW i NSZZ*S*, którzy
reprezentują 7 projektów usta-

nu gdańskiego

„S”. - Obawiam

się, że jest to tylko gra pozorów,
która w gruncie rzeczy niczego
nie zmieni.
- Konstytucja jest sprawą
zbyt poważną, aby nie wykorzystać każdej szansy, póki nie jest
przegłosowana - stwierdził w odpowiedzi na podobne zarzuty
Józef Zych, marszałek Sejmu. Rozmowy nie miałyby sensu,
gdybyśmy założyli, że do niczego nie prowadzą.

Chichot historii
niedawnej
.

.

0

Kolejną propozycją AW „S”
i ROP była zmiana ustawy o referendum konstytucyjnym. Wyniki „zwykłych”

referendów

są

wiążące, jeżeli swoje głosy odda
co najmniej połowa uprawnionych obywateli. W referendum
uwłaszczeniowym, przeprowadzonym w lutym ubiegłego roku, „Solidarność” - mimo ponad
80- proc. poparcia dla swoich
rozwiązań - poniosła porażkę
„frekwencyjną”, do urn bowiem
wybrało się mniej niż 50 proc.
obywateli.
Jednak te zasady nie obowiązują przy przyjmowaniu przez
społeczeństwo ustawy zasadniczej. Co więcej - gdy przyjmowano ustawę o referendum konstytucyjnym, partie znajdujące się
dziś w opozycji, w większości
opowiedziały się za tym, by frekwencja nie miała znaczenia.
W tej sytuacji nawoływanie do
bojkotu referendum jest pozbawione sensu.

Karuzela

z poprawkami
Choć prezydentowi i „grubej
czwórce” bardzo zależy na rychłym uchwaleniu konstytucji w kampanii wyborczej można by
to przedstawić jako sukces Zgromadzenie Narodowe będzie musiało uporać się z poprawkami przedłożonymi przez
parlamentarzystów. Jak skrupulatnie wyliczyła „Rzeczpospolita”, ZN przedyskutuje 237 artykułów z projektu Komisji Konstytucyjnej oraz 229 poprawek.
Jest wśród nich „rozbity” na poprawki do poszczególnych artykułów obywatelski projekt konstytucji. Zgłoszono również, jako alternatywę dla obecnego
projektu, owoc prac komisji
konstytucyjnej Senatu I kadencji. Trochę przypomina to stynne czytanie książki telefonicznej
przez chcących zablokować jakąś ustawę republikanów w zdominowanym przez demokratów
amerykańskim Kongresie...
Jednak i niektórzy posłowie
lewicy nie ułatwią życia kolegom ze Zgromadzenia Narodowego. Na przykład „enfant terrible” SLD, posłanka Izabella Sie„rakowska, wspomagana przez
posłów UP oraz Piotra Ikonowicza z PPS, chce zniesienia Sena-

tu. Wymagałoby to w zasadzie
napisania nowego projektu konstytucji.
Według najnowszych badań
OBOP, jedynie 3 proc. respon-

u tylko

dentów stwierdziło, że najważ-

niejszym problemem Polski jest
uchwalenie nowej ustawy zasadniczej.

szerakiej!

Alina Geniusz, (PAP)

Polonez już od 18.900 zł!
Najtańszy kredyt - efektywnie 9,9 %. Ubezpieczenia OC i NW sratis.

AC

- tylko

2,75%

wartości

samochodu.

Polonez

1.4 16V

Pe
Międzynarodowy

DISKAU -

1 1.9 diesel: bezpłatnie AG, OG, NW oraz radioodtwarzacz.

* Dotyczy

modeli”36

oprócz

Paloneza

DYSTRYBUTOR

Konkurs Dziennikarski

CENTRUM

DAEWOO

Truck.

Liczba

WG

samochodów

ograniczona.

PRODUCENT

DAEWwOO- -FSO

z okazji jubileuszu 1000-lecia Gdańska
Z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Stowa-

lub wyemitowane w radiu czy telewizji). Wycinki
prasowe lub taśmy z audycjami przyjmuje do 15
kwietnia 1997 r. Komitet Organizacyjny Obchodów 1000-lecia Gdańska, ul. Wały J agiellońskie 1,

adrian Dziennikarzy Polskich, Komitet
izacyjny Obchodów 1000-lecia Miasta
s ańska ogłosił Międzynarodowy Konkurs
parową pn. „Europy gdański kalen-

Regulamin konkursu
1. Tematem konkursu jest współczesność i dzie-

je Gdańska lub ich fragment, bez względu na wątek zainteresowań (polityka, gospodarka, kultura,
sport, turystyka itp.) oraz ich znaczenie dla EuroPY:
2. Konkurs jest dostępny dla wszystkich dziennikarzy polskich i zagranicznych.
3. Prace konkursowe nie mogą przekraczać objętości znormalizowanego

arkusza autorskiego,

audycje radiowe i telewizyjne nie mogą trwać dłużej niż 30 minut (forma dziennikarska dowolna).
Uznawane będą prace w językach polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim.
4. Prace nadsyłane do konkursu powińny być
wcześniej opublikowane (wydrukowane w prasie

80-853 Gdańsk.

"

5. Rozstrzygnięcia konkursu dokona sąd konkursowy w liczbie 5 - 10 osób. Przewidywany jest
udział jurorów zagranicznych, odpowiednio do języków zgłoszonych prac konkursowych.
6. Ustanawia się następujące nagrody:
- Grand Prix w wysokości 6 tys. zł.

- nagroda specjalna w wysokości 3 tys. zł
w każdej kategorii (prasowej, radiowej, telewizyj_ nej).
- wyróżnienia w wysokości 1 tys. zł w każdej
kategorii.
7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 24
kwietnia 1997 r., natomiast wręczenie nagród podczas jednej z głównych uroczystości jubileuszowych w Gdańsku w 1997 r.

ELBLĄG Z.A.S., ul. Warszawska 72, tel. 32-66-10 GDAŃSK BIMET,
ul. Grunwaldzka 481, tel. 52-50-11, AUTO-GDAŃNSK,

ul. Gen. Hallera

132, tel. 41-91-75, CENTRUM, ul. Gen. Hallera 132, tel. 41-04-01

GDYNIA AUTO-CENTRUM, ul. T. Wendy 7/9, tel. 61-40-78, AUTOGDYNIA,

ul. Morska 491, tel. 23-65-15, ZON,

ul. Kontenerowa 30,

tel, 21-34-74 KARTUZY POLMOKART, ul. Zamkowa 2, tel. 81-25-82
REDA

CM,

ul. Wejherowska 63, tel. 72-11-42
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Kosmiczny mecz

Muzyka na trzy dni
i niedzielę zapowiada
W piątek, sobo
h imprez wara
kilka ciek
wiród nich ady symfoniczne, ka
spotkania z muzyką, jazz i inne atrakcje.

Koncert symfoniczny PFB

W Galerii SARP

Anatomia portretu

upergwiazdor amerykańskiej koszykówki zmuszony zostaje do
w kosmicznym meczu- naprzeciw drużyny kosmicznych zabijaki w stają bohaterowie popularnych kreskówek. Królik Bugs, kot
ylwester, struś Pędziwiatr ii inni nie potrafią sobie poradzić bez Michaela Jordana, który musi wykrzesać ze specyficznego zespołu wolę
walki... Dynamiczna bajka dla dzieci w każdym wieku.
Trzy podwójne zaproszenia na ten film do kina , Warszawa” od| $rany w Rom Oszeiaa „Dziennika” przy ul. kasko c 17.

Gra Polska Orkiestra Kameralna
Dziś o godz. 18 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta
przy ul. Kościuszki 25/27 w Sopocie obędzie się koncert zorganizowany przez Polską Filharmonię Kameralną Wojciecha Rajskiego.
W pierwszej części koncertu wystąpią soliści: Tomasz Krzysica - tenor i Grzegorz Piotr Kołodziej - baryton, Sopocki Chór Kameralny Continuo oraz Chór
Politechniki Gdańskiej wraz z Gdańską Grupą Perkusyjną Jeunesses Musicales z liderem Piotrem Suttem

A

Lata

Wielkiego

Kryzysu

-

Bruce: Willis w roli desperata
walczącego samotnie z dwoma
gangami przemytników alkoholu w miasteczku rządzonym
ków. Film nawiązuje do słynnej
„Straży przybocznej” Akiro Ku-

s,

. Dwa podwójne zaproszenia
- na ten film do kina „Znicz” oraz
jedno na „Tunel” czekają na
tych, którzy jako pierwsi do„dzwonią się pod numer 31-35-66
w godz. 11. » 11.15. Dzwonimy
także po dwa zaproszenia na
„Dzieci i ryby” do kina „Watra”.

Okup

Fot archi

Fragment jednej z prac Andrzeja Lipniewskiego

Od wczoraj w Galerii Stowarzysznia Architektów Polskich
- w Strzelnicy św. Jerzego przy Targu Węglowym 27
w Gdańsku czynna jest wystawa malarstwa Andrzeja Lipniewskiego pt. „Anatomia portretu”.
Jest to cykl poetyckich, nasyconych metaforami, portretów mężczyzn i kobiet. Całości wizerunków dopełniają poetyckie inskrypcje
umieszczone na powierzchni tła. Także teksty napisał Andrzej Lipniewski, który równolegle z działalnością plastyczną z powodzeniem
uprawia poezję. Obok słów na obrazach pomieszczone są tajemnicze
znaki, które odbiorca interpretować może - zgodnie z intencją autora - dowolnie. Część obrazów zawiera motywy morskie i gdańskie,
pojawiające się w twórczości artysty bardzo silnie związanego w Wybrzeżem, od lat.

(KK)

Rockowy weekend
Mel Gibson w roli właściciela linii lotniczych, któremu bezwzględni kidnaperzy porywają syna. Kiedy na nic się zdają działania
FBI, zrozpaczony ojciec postanawia wziąć sprawy we własne ręce
i rzuca

porywaczom

wyzwanie...

Po jedno podwójne zaproszenie na „Okup” i jedno na film „Czy
to ty, czy to ja” do kina „Bajka” dzwonimy w godz. 11. - 11.15 pod
numer 31-35-66.

Szalona odwaga
Wojna w Zatoce - dowódca
oddziału czołgów otrzymuje rozkaz zbadania okoliczności śmierci kpt. Karen Walden, która jako pilot helikoptera zestrzelona
została nad terytorium Iraku.
Pośmiertnie ma ona zostać odznaczona Medalem Honoru tymczasem zdania na temat jej
rzeczywistych zasług ókazują się
być rozbieżne z wersją oficjalną.
Dwa podwójne

na „Ko-

smiczny mecz”.

Crash
Psychologiczny, mroczny
thriller. Grupka osób, któ-

rym ude się wyjść z życiem
z wypadków nie potrafi wyzwolić się z obsesji ciągłego
przeżywania samochodowych katastrof. mę
David Cronenkerg,
ją James Spader, Holly Hunter, Elias Kołeas.
„Scenariusz wykluczył tych,
którzy bali się zrobić to, o co ich
prosiłem” - stwierdził David

Cronenberg zapytany, czy nie
miał problemów z dobraniem
obsady do „Crashu”. Film twórcy „Muchy” i „Scannersów” nie

bez powodu został bowiem nagrodzony w Cannes i zakazany
do rozpowszechniania w Wielkiej Brytanii. Jest to obraz, który pokazuje widzowi rzeczy, na
widok których najchętniej zamyka się oczy. Reżyser James Ballard (nieprzypadkowa zbieżność
nażwisk z autorem książki, na
podstawie której nakręcono
film) ledwie uchodzi z życiem
z kraksy samochodowej, w któ-

.„Karnawałowy

rave”

promującej cybernetyczne piosenki z płyty „Puk, puk” wokalistka i autora tekstów grupy Hey
wystąpi w gdyńskiej dyskotece
„Tornado” przy Al. Zjednoczenia 2.
Przed Nosowską zaprezentuje
się transowa formacja L.D. Początek imprezy o godz. 19.
Trzy pojedyncze bilety na
koncert czekają na Was dzisiaj
w naszym gdyńskim oddziale
przy ul. Starowiejskiej 17.

klubie

„Kwadratowa”

w Gdańsku o godz. 18 zagra heavy metalowa formacja Acid
Drinkers. Poznaniacy zdążyli
przyzwyczaić wszystkich do tego,
że do każdego występu podchodzą niezwykle serio, stąd duże
emocje są gwarantowane.
Przed gwiazdą usłyszymy
dwie młode kapele Deliverence
i Syndykate.
Dla naszych Czytelników
przygotowaliśmy sześć pojedynczych biletów. Rezerwacja tele-

61 czekają natomiast dwa podwójne zaproszenia do „Polonii” na film „Jak pies z kotem”
„Bałtyku”

certowej

Także w niedzielę, tylko że

„Dziennika” przy ul. Kościuszki

do

- Będzie to bardziej impreza
taneczna i jeżeli ktoś nie odbiera
muzyki tylko w sposób mentalny,
to na pewno będzie miał co zrobić ze swoim ciałem - zapowiada
swój koncert Kasia Nosowska.
W niedzielę w ramach trasy kon-

w

na ten film i dwa na „Kosmiczny
mecz” do „Neptuna” czekają
pod numerem 31-35-66 w godz.
11. - 1l.i5. W sopockiej redakcji

i dwa

Kasia Nosowska w Gdyni

Acid Drinkers w Gdańsku

zaproszenia

tezami. Towarzystwo to organizuje dla siebie samych pokazy inscenizowane zostają kraksy samochodowe, w których zginęły
sławne osobistości. Powtórki
wypadków odbywają się jednak

utwór A. Ramire7a „Missa Criola”.

W części drugiej, z programem złożonym z kolęd
pastorałek i utworów Krzesimira Dębskiego, wystąpi
Polska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Krzesimira
Dębskiego z solistką Anną Jurksztowicz.

Tańce z epoki elżbietańskiej

Uroczysty pokaz tańców z epoki elżbietańskiej kończący czterodniowe warsztaty pn. „Taniec i muzyka
epoki elżbietańskiej” odbędzie się dziś o godz. 19 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej 33/35 w Gdańsku.
Zajęcia prowadzili wybitni angielscy pedagodzy
i znakomici muzycy: Evelyn Tubb i Michael Fields

oraz belgijski znawca tańca historycznego Lieven Beatr.

Organizatorem zajęć było Centrum Tańca Dawnego przy Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie
i Nadbałtyckie Centrum Kultury. -

W „Jazz-Clubie”

„Jazz-Club” przy ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku
zaprasza do swojej siedziby na dwa koncerty.
Dziś o godz. 20 wystąpi Trio Piotra Lemańczyka
w składzie: Piotr Lemańczyk - gitara basowa, Tomasz
Sowiński - perkusja i Dariusz Herbasz - saksofon.
Wstęp wolny.
W sobotę o godz. 20 grać będzie trio Janusza Strobla w składzie: Janusz Strobel - gitara, Piotr Biskupski

- perkusja i Marian Bogdanowicz - kontrabas. W programie znajdą się standardy jazzowe. Bilety do nabycia
w klubie.

(KK.)

Pod patronatem „Dziennika”

przez skorumpowanych urzędnirosawy.

Piątkowy koncert symfoniczny, który odbędzie się
jak zwykle o godz. 19 w sali przy al. Zwycięstwa 15 złoży się z dwóch utworów. W pierwszej części usłyszymy
Koncert na obój, skrzypce i orkiestrę c-moll BWV
1060 J.S. Bacha. Po przerwie odbędzie się prawykonanie światowe Symfonii Gdańskiej Zbigniewa Kruczka,
który to utwór kompozytor dedykował Gdańszow:
z okazji 1000-lecia miasta.
Orkiestrę Państwowej Filharmonii Bałtyckiej poprowadzi Zygmunt Rychert. Solistami będą: Józef Raatz - obój, Bożena Kwasiborska- skrzypce i Małgorzata Skotika - klawesyn.
Organizatorzy ufundowali dla naszych Czytelników
pięć podwójnych zaproszeń na dzisiejszy koncert. Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod numer 31-35-66 dziś od godz. 11 do 11.15.

pod dyrekcją Mariusza Mroza, którzy zaprezentują

foniczna dzisiaj w godz. 11 11.15 pod numerem telefonu 3135-66.

Tomek Lipiński i inni
w „żaku”

_W sobotę w kawiarni klubu
„Żak”

od godz. 21 Sunny Bro-

thers poprowadzą Psychodelic
Flower Power Party. Natomiast
w niedzielę w tym samym miejscu o godz. 19 odbędzie się koncert Tomka Lipińskiego, jednego
z klasyków nowej fali lat 80-tych,
a dwie godziny później w pubie
z repertuarem bluesowym wystąpią Romuald „Mały” Sławiński
i Mieczysław Wróbel jako Acoustic Mietek Blues Band. Na
ostatnią imprezę - wstęp wolny.
Natomiast na dwie pozostałe
mamy po dwa dwuosobowe zaproszenia. Można je zarezerwować telefonicznie dzwoniąc pod
numer 31-35-66 w godz. 11 11.15.

Apokryfy i blues
w piątek o godz. 21 koncertował będzie w Sax Clubie obchodzący właśnie dwudziestolecie istnienia Mietek Blues Band. Wykonujący własne aranżacje standardów
bluesowych i rhythm'n' bluesowych
"zespół koncertował z takimi tuzami jak Joe Cocker, Jethro Tull, czy
Blood Sweat and Tears. Zespół
grał będzie w piątek na balu pod
hasłem „Don Juan De

Marco”

-

czyli, obowiązują stroje inspirowane kostiumami z tego filmu.
W sobotę i niedzielę natomiast
szykuje się za to uczta dla słuchaczy
bardziej wyszukanych brzmień. 1
i 2 lutego o godz. 21. koncertował
będzie w Teatrze Miejskim jeden
z najciekawszych młodych klarnecistów, lider grupy Arhythmic Perfectoin - czyli Jerzy Mazzoll.
W muzycznym projekcie zakładającym prezentację brzmień skomponowanych do spektaklu „Chrystus
z Betowa” oraz muzyki z płyty
„Out Out To Lunch” - najnowszego albumu grupy usłyszeć będzie
można także perkusistę Jacka Majewskiego, gitarzystę Piotra Pawlaka i wiolonczelistę Marcina Krzyżanowskiego.

Jerzy Mazzoll - główny wykonawca koncertów w Teatrze Miejskim.
Fot. Łukasz Gawroński

Koncerty w Teatrze Miejskim
odbywają się pod patronatem prasowym „Dziennika Bałtyckiego”
i radiowym Radia „„Plus”.

(Akaw)
Na koncerty w Teatrze Miejskim

czekają na Goeu"

dwa po-

Teatry zimą
Niemało emocji szykuje teatralnej widowni Trójmiasta nadSw
„ przede wszystk im warte grzechu zdają
się być premiery
w Teatrze „Wybrzeże”
i Teatrze Muzycznym.

lewska. Premiera w sobotę, 1 lutego o godzinie 19.

Teatr Muzyczny uroczystą premierą uwieńczy długie przygotowania do wystawienia musicallu

to z kolei tytuł gościnnej premiery Towarzystwa Wierszalin. Inscenizacja w reżyserii Michaela
Griggsa, ze scenografią Mikołaja
Maleszy i muzyką Jacka Ostaszewskiego odbędzie się w niedzielę 2
lutego o godzinie 18 na dużej scenie Teatru „Wybrzeże”. Spektakl
autorstwa Szymona Anskiego traktuje o grupie aktorów, którzy nie
będąc Żydami obejmują jako teatr
budynek byłej synagogi. W piwnicach aktorzy odnajdują przedmioty
kultu, kostiumy oraz pismo zawierające coś w rodzaju tekstu sztuki.
Zaczynają go czytać, bawiąc się rekwizytami, a tekst zyskuje nad
przedstawionym na scenie światem
"coraz większą moc...
Występują między innymi: Joanna Kasperek, Grzegorz Artman,
Marek Tyszkiewicz, Adam Wnuczko.
( Akaw)

„Evita”

.

Spektakl opowiada historię
wielkiej kariery prostej dziewczyny,
która zostaje żoną Juana Perona argentyńskiego dyktatora. Evita,
wykorzystując swe aktorskie zdolności szybko zyskała fanatyczne
wręcz oddanie Argentyńczyków,
co pomaga dyktatorowi objąć prezydencki urząd na dwie następne
kadencje. Dzięki uwielbieniu ludu,

Evita Peron staje się niemal świętą
i przechodzi nie tylko do historii,
ale też do legendy. Libretto ukazuje jednak także ciemniejsze strony
osobowości połowicy argentyńskiego satrapy - finansowe malwersacje, czy wyszukane okrucieństwo
wobec opozycjonistów.
Gdyński spektakl realizuje Maciej Korwin, przy kierownictwie
muzycznym Wiesława Suchoplesa,
choreografii Henryka Konwińskiego i scenografii Grzegorza Małeckiego. W roli Evity - Dorota Kowa-

Hipnotyczne party
w Gdyni

Jutro w Major” Fashion Club
w Gdyni Kamiennej Górze
o godz. 21 odbędzie się party pod
tytułem „Absolutna hipnoza”.
W programie m.in. spotkanie
z superhipnotyzerem, liczne konkursy i promocje. Całość poprowadzi Jacek Antkowiak.

(AK)

Piotr Gulbierz i Dorota Kowalewska, Peronowie z „Evity”.

Fot. Tomasz Degórski

ne spotkania Zima 96/97”.
na codz.
w g. 8-18, sob, prac. 8-

konwalescencji Ballard spotyka
kobietę z samochodu, z którym
się zderzył. Powstaje między nimi wpierw empatyczne porozumienie wynikające z niezwykłego doświadczenia, które przera-

w „Crashu”

sporo

„łóżkowe”,

TCZEW. Muzeum Wisły, uł. 30
Stycznia 4, codz. w g. 10-16; oprócz.
PELPLIN. Muzeum Diecezjalne, ul. ks. Biskupa Dominika li,
zynne wt.-sob. w g. 11-16, w niedz.
10-17.
- PIASECZNO, Państwowe Mu-

9
Wystawy archeologiczne. Czym
_wt.,Śr., pt.. w g. 8-16 (kasa
do g. 1:
- czw., sob., niedz. w g. 10-18 (ka

do g. 17)
KWIDZYN. Muzeum Za:

_we, ul. Katedralna1. Wystawy:
storia zamku w 7
c

zeum Ruchu Ludowego, tel 135-14-

wt.niedz. EB 3. 15 i

- w rozma-

itych konfiguracjach i z udziałem osób o rozmaitych preferencjach - jednak bez nadzwyczajnego epatowania golizną. Choć
sceny

Dla naszych Czytelników przygotowaliśmy jedno podwójne zaproszenie na „Evitę”, dwa podwójne zaproszenia na spektakl „Ja Maestro" do Teatru „Wybrzeże” i jedno podwójne na „Chrystusa z Betowa” do Teatru Miejskiego - dzwonimy w godz. 11. - 11.15 pod numer
31-35-66.

owy SA (ul. Wen, 1/9): wysztuki współczesnej pt. „Arty-

„na serio”. Samochody z ludźmi

- dza się szybko w perwersyjną fascynację. Ballard i doktor Remington wprowadzeni zostają
w grupę o podobnych doświadczeniach. Ocaleni w samochodowych katastrofach tworzą szczególny klub - rej tu wodzi demoniczny Vaughan, sprawiający
wrażenie w pełni świadomego
swych czynów szaleńca. A ponieważ Eros i Tanathos w jednym stali domu, największym
powodzeniem cieszy się między
niedoszłymi denatami niejaka
Gabrielle - blond piękność we
wszelkich możliwych miejscach
pospinana ortopedycznymi pro-

„Dybuk”

órców"Wsie. Sin
© nied
ika, e
rzeźba, „uni Ę

w środku zderzają się ze sobą
naprawdę, prawdziwe są sterty
zgniecionego żelastwa i wyciągani spomiędzy nich poranieni kierowcy - ochotniczy uczestnicy
pandemonium zjednoczenia
człowieka z maszyną. Tylko takie sytuacje są bowiem w stanie
dostarczyć podniet tym, którzy
już raz znaleźli się niemal „po
drugiej stronie”. Seksu jest

rej ginie człowiek. Po długiej re-

dwójne zaproszenia na koncert muzyki apokryficznej Mazzolla i jedno podwójne zaproszenie na bal
z grupą „Mietek Blues Band”
w Sax Clubie. Po zaproszenia
dzwonimy pod numer 31-35- 66
w pe 11. -11.15.

a właściwie

„siedzeniowe” (także i tu samochód jest najważniejszym fetyszem), z protezami na pierwszym planie, mogą prowokować
żołądkowe sensacje co bardziej
wrażliwych widzów.
Ekranizacja powieści Ballarda to obraz, który zostawia
odium, zapada w pamięć. Film
nie dla każdego.

Artur Kawiński

CZARNA WODA, Wystawa ę s Średn a

orów Tucholskich ii Doliny Rzeki

/dy, ul. Starogardzka 5, wt. -sob.
'g. 10- 16, niedziele
w g. 12-16.
SKARSZEWY, pl. Zamkowy 1,

a historyczna JózeWy-f _ pemnika. Wys
GARD. Muzeum ze.

dra

kiej, pon.-sob. w g. 10

łac

z. 10-14

GNIEW. Muzeum Archeołogiczne. Zamek, w g. 10-17 (oprócz

an.)

PUCK. Ziemi Puckiej, codz. w g.
cz wt.), sob. i niedz.9-13

> > zeum Rybołówstwa, ©
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REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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KIESZENI
PODATEK

TRAFI

GRANICZNY?
y

Renault zwraca Ci Twoje pieniądze.
Kupując samochód Renault nie zapłacą Państwo podatku granicznego. Podatek ten został zniesiony

i dlatego Renault obniżyło ceny na wszystkie modele dostępne w aktualnej ofercie. Przykładowo:
Kupując Renault Mógane Eco 1.4 mogą Państwo zaoszczędzić . . . 842,40 zł”.

W przypadku Renault Mćgane Classic RT 1.6 ............ 2371,60 zł”.
Jeżeli nabędą Państwo Renault Laguna RXE 2.0 .......... 3257,0027

.

|

Szczegółowe informacje - u Autoryzowanych Partnerów Renault.

* Ceny skalkulowano przy kursie 1 DM=1,8385 PLN z dnia 07.01.97r. Są to przykładowe wyliczenia. Dokładne
oszacowanie ceny wybranego przez Państwa modelu sporządzi na Wasze życzenie Autoryzowany Partner Renault.
**

Cena

Renault

Laguna

jak i zmian w zasadach

w

wersji

RXE

2.0

uległa

naliczania podatku akcyzowego.

Renault zaleca oleje elF

obniżeniu

zarówno

w

wyniku

zniesienia

podatku

granicznego,

M

Renault poleca kredyt z Banku PBI S.A. PBI
BANK

_

RENAULI
TO

PEŁNIA

ZYCIA

KONTYNGENT 77

Autoryzowani Partnerzy Renault zapraszają: Andrzej Ossowski, ul. Nowodworska 28 b, 82-300 Elbląg; Renobil
Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 18, 80-373 Gdańsk; Tadeusz Zdunek,
ul. Miałki Szlak 35, 80-717 Gdańsk;

Auto-Car ul. Chwarznieńska 170 c, 81-602 Gdynia; Roman

Rybicki, ul. Malborska 112, 82-500 Kwidzyń; Auto-Handel Zdzisław Nowak,

Kębłowo 85 a, 84-242 Luzino; Technics Eksport Import S.c. al. Niepodległości 643, 81-879 Sopot; Ryszard Adamowski, ul. Zblewska 33, 83-200 Starogard Gdański.
R-163
uk

Str. 10

6.00 Kawa czy herbata?

6.30 Telezakupy

EJ288. „Miasteczko na granicy” [10/52] |
-_
„Morderstwo”- serial prod. kanadyjsko- francuskiej
8.30 Wiadomości
8.40 Rządy dzieci, czyli pajdokracja

9.05 Zimowanki

|

:

PASSE

i, sa

2a

9.30 Klechdy i bajania: „Baśń o Karko-]
noszu”
10.05 „Kontratak” [5/44] „Gra sił” rial prod. kanadyjsko- francusko ij-

7.55 Program dnia
- 8.00 Panorama
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk

645 Kurs języka angielskiego llekcja 20/
7.00 Panorama
i telegram /powt. /
oranny magazyn Dwójki oraz

|

że,

A kademia

—

8.30 Trójmiejski serwis informacyj-

A

wia

8.00P:

ó

J

810Dzień dobry, tu Gdańsk

7.40 „Koncert indywidualności” (1)
8.30 Wiadomości

9.15 Rekwizyty historii - Zamek

9.00 „Karino, odc. 5 - „Porwanie” -

króla i pirata (powt.)
9.50 „Klarysa wyjaśni wszystko” -

serial dla młodych widzów,
reż. Jan Batory (napisy w jęz.
angielskim) (powt. )
9.30 „Hospicjum” (powt. )
10.00 „Komediantka, odc. 1 /9/ - serial prod. polskie (napisy

serial

na AA
1110
11.25 Kalezie
Taki jest świat
12.10

łom

Agrobiznes-rolniczy

0]

10.40 Gramofon II odc. 11 (powt.)
10.50 „Maria Celeste” - serial fab.

powt.

11.35 „Tajemnice nauki” - Cudowny

y

program in | 11.00 Okolice kultury techno

- Z Pewizytą
w Bretanii Notowań
(2
ul

12.50 Klub di setę_

wzrok - serial popularnonau-

pk „Korypel kontra

aaa
13

Groszki”

13.25
13.55
14.05
14.10

ką 12.40 Abecadło dźwi ków

oi b progractiwy 12.45
na sportowo
kk
nglish and Arts - Sztuka teatru] | 1300 Ferie
panorama
kukiełkowegoi
(| "13.20 „Jake
Bea
i Ben” [4/13] - seriali
Wiadomości

15. 00
15.10
30.
15. 15 Program dnia

20.

15.10 „Człowiek z gór” 2 odc. serialu animowanego prod. USA
dla dzieci i młodzieży
15.35 „O bracie Janie i kłopotach ze
spaniem” - anim.

- 15.00 „Lucky Luke” /10/ - anim.
_ 15.25 Akademia Zdrowia Dwójki
ś:

„Zbrodnia na Kołymie” -

film dok. Józefa Gębskiego

1935Alehecal
PSR)

„Wariatka z Chaillot” /Madwo-

i

POK

> wz

Ponta”

reż, Brysa

się w Bristol Hipodrome

R" rynku kapitałoP

Roosevelt,

czyli prze-

wie” 1 ode. serialu dok.
prod. USA
21.45 Panorama - wydanie wie-

czorne

akt

22.00 Kontury
22.30 „Namiętność” - serial fab.
odc. 174
23.20 Policjanci z dzielnicy - ma-

W
kanadyjskiej
/88 min. / RZE
0.15 Panorama

0.10 Wiadomości

Lalamido nocą - Sensacje

„Historia O” /Histoire D O” / -

XX wieku - kulisy operacji

film fab. prod. francusko - nie-

mieckiej /1975 r, 101 min. / reż.|
Just Jaeckin, wyst. Corrine Clery,]
Udo Kier, Anthony Steel

15.00 Panorama
15.20 Omówienie programu dnia
15.30 Zwyczaje i obrzędy: Tatrzań-

ska Jesień '82

Makaron

1.10 Telezakupy
1.25 Zakończenie programu

i

gazyn
23.30 Środowisko

twórcze Europy

0.00 Zakończenie programu

6.00 „Starsky i Hutch”, odc. 19 -

amerykański serial sensacyjny
7.00 Poranek z Polsatem

7.55 Poranne informacje
8.00 Polityczne graffiti
8.15 Klub Fitness Woman
8.30 „Ufozaury”, odc. 44 - serial

animowany dla dzieci
9.00 Drużyna „A” odc. 69 - amerykański serial sensacyjny

10.00 „Żar młodości”, odc. 110 kanadyjski serial obyczajowy
11.00 „Gliniarz i prokurator” odc.

12 - amerykański serial sensacyjny
12.00 Klip Klaps - Ra lista
przebojów
1230Redakcja - program dla
młodzieży
13.00 Nie tylko dla dam - program
Kariny Szafrańskiej
13.30 TOP *97
14.00 Sztuka informacji
14.30 Ręce, które leczą - program
Zbigniewa Nowaka 15.00HALOGRA!MY (tel. 0100-76-701)
15.20 Ye! Ye! Ye! - program muzyczny dla dzieci
15.30 „Czarodziejka z księżyca”,
odc. 127 - anim.

7.00-8.00; 18.00-20.00 - pr. nie kodowany
7.00 Muzyczny Budzik
7.30 Diabelski Mtyn
8.00 „Kto tu rządzi?” - serial
8.25 „Nagą broń 2.1/2” - komedia

9.50 „Bardziej niż czarny” - film
dok.

10.40 „Wojna guzików” - kino rodzinne
12.15 „Giganciki” - komedia rodzinna
14.00 „Maska” - film anim.
14.25 „Tropiciele gwiazd” - serial dla
młodzieży
14.50 „Przygody Brisco County Ju-

niora” - serial
15.35 „Kaskaderzy” - cykl dok.
16.00 „Więzień” - film akcji
17.35 „Historyjki z ulicy Broca”
18.00-20.00: Okno otwarte „Na gapę”
18.00 Diabelski młyn - filmy rysunk.

18.20 Nie przegap
18.25 Cyberia - prowadzi Cleo
18.30 Pogoda
18.50 „Bajer w Bel-Air” - serial
19.20 x5 - minimagazyn regionalny
19.25 „Szaleję za tobą” - serial

19.50 Aktualności filmowe
20.00 „Eksplozja” - dramat sensac.
22.00 „Filadelfia” - film obyczajowy
0.00 Kuchnia filmowa
0.25 „Mumia żyje” - horror ameryk.

1940. Dobzanodii

4 - serial prod. polskiej, reż.
Grzegorz Warchoł, wyst. An-

„F. D.

a AE

23.10 Nocny Klub Jedynki

14.30 „Rozmowa dnia”

20.55 „Amerykańscy bohatero-

21.40

znaczenie Ameryki” (2) - se-

5

reportaż (powt. )
13.50 „Credo” - magazyn redakcji
katolickiej (powt. )

21.30 Sport telegram

rial dok. prod. angielskiej

23.00 Giełda - ma,

13.15 „Polskie ślady na Cyprze” -

20.00 Wiadomości
20.30 „Życie Kamila Kuranta” odc.

p

22.30 W centrum uwagi

- serial prod. polskiej, reż.

Grzegorz Warchoł, wyst. Olaf
Lubaszenko i inni (napisy
w jęz. angielskim) (powt. )

20.00 „Ostatnie miejsce na ziemi”
- serial fab.

a eż mk Poe i EA
k bec

11.30 „Tak jak w kinie” (powt. )
12.00 Wiadomości

20.00 Dozwolone od lat 40 - tu
21.00 Panorama

jemica

ti a

fab. prod. czeskiej (powt.)
Sport w Trójce (powt.)
Szmaciarki - anim.
1
Roger Odrzutowiec - anim.
Latające misie - anim.

14.50 Program dnia
14.55 Panorama

/
14.05 Muzyczne
nowości
ści 2
14.25 Clipo|

15.25 Kino Teleferii „Tajemnica Ej
|.
[5/4] „Posłańcy ognia” - serial
lemisja z teletekstem/
15.50 Raj

11.00 „Bez znieczulenia” - program
Wiesława Walendziaka

12.00 „Szczęśliwa rodzina” - film

[5/9]- serial anim. prod. TVP

13.15 „Korea 1995” - film dok.

w jęz. angielskim) (powt. )

12.10 Życie Kamila Kuranta, odc. 3

kowy (powt.)

przekładnie

GA

młodzieży

_ blicystyczny (powt.)

10.30 KOC- Komiczny Odcinek Cy|

dla

10.15 Kość niezgody - program pu-

5 os a

|
UB)

12.00 Wiadomości

fab.

(powt.)

- 9.00Świat kobiet
_ 3.30 „Odkrywanie 7. kontynentu”

program rozrywkowy (powt. )

ny
8.55 Co mnie gryzie? (powt.)

se. 8.30,Pełna chata” [76] - serial

amerykańskiej
10.50 Aukcja - teleturniej

7.00 Panorama
7.05 „Sport telegram”
7.15 „Wesoła gromadka Artosu” -

drzej Pieczyński i inni nej
w jęz. angielskim)
21.30 Sonety Williama Siiakopadie
a śpiewa Stanisiaw Sojka
22.30 Panorama
23.00 „Studio parlamentarne” - ma-

gazyn, przedstawiający prace
polskiego parlamentu

23.20 „Maska i korona” - film dok.
24.00 „Porozmawiajmy”

0.30 „Hity satelity” (powt. )
0.50 Panorama

1.00 „Fitness Club, odc. 21 /26/ serial prod. polskiej, reż. Pa-

2.00 Zakończenie programu

weł Karpiński (napisy w jęz.
angielskim) (powt. )

20.00 „Strażnik Teksasu”, USA,
w roli gł. Chuck Norris. Amerykański serial sensacyjny
21.00,,Dziwny traf”, odc. 18,
USA, reż. David Carson,
22.00 Informacje i biznes inform.

22.20 Polityczne graffiti
22.30 Biznes tydzień
22.45 „Jak by tu przeżyć?” USA
1983, reż. Michael Ritchie,
wyk.: Walter Matthau, Robin
Williams, Jerry Reed, James
Wainwright, John Goodman.
Na bezpośrednie zagrożenie

„likwidacją” reagują odmiennie, co przekształca opowieść
w czarną komedię
0.30 Playboy

1.25 „Żar młodości”, odc. 105 -

kanadyjski serial obyczajowy
2.15 Pożegnanie

z W.
"TRÓJMIASTO.
Kanał 26 w PIK
12.00 Zapowiedzi programowe
12.15 Magazyn południowy
12.35 „Johny Quest” - serial dla dzieci

13.00 „Richie Rich” - serial dla dzieci
13.25 „Z ostatniej chwili” - serial prod.

USA
14.20 „Grace w opałach” - serial komediowy prod. USA
14.50 „Czy jesteś sam?” - film fab.
16.40 „Johny Quest” - seriał dla dzieci
17.05 „Richie Rich” - serial dła dzieci
17.30 Podwieczorek z TVT
17.50 „Z ostatniej chwili” - serial USA

18.45 „Walka o grace” - film fab.
20.30 Magazyn TVT
21.00 „Grace w opałach” - serial komed. USA
21.30 Informator
21.50 „Na dobre i na złe” - film fab.
23.30 Playboy
0.00 Program na sobotę

7.00 Siódemka zaprasza
1.15 Teleshopping

8.30 Filmy animowane dla dzieci,
powt.

7.50 Przeboje do nucenia
8.00 Siódemka dzieciom
ć
8.50 „Klinika uniwersytecka” - serial

10.00 Satelite - muzyka, powt.
10.45 Tele box - magazyn, powt.
14,15 Bliżej filmu - program filmo-

14.25 Polskie seriale animowane

bo ślę eta

11.45
h

14.15 Teleshopping

12.00 Przerwa w emisji

obyczajowy

15.10 Gram w Siódemkę

wy, powt.
7

Muzyka

3.3

16.00 Filmy animowane dla dzieci

15.55 Siódemka dzieciom

17.40 Satelite - muzyka

16.50 „To znowu Ty?” - serial
17.15 Gram w Siódemkę
18.00 „Klinika uniwersytecxka” - se-

18.30 Tele box - magazyn, powt.
19.00 Pełnym gazem - program motoryzacyjny, powt.

m

18.50 Polskie seriale

A

-

SR.

BH! -WYGACZWC NA

19.25 „To znowu Ty?” - serial
19.50 Prognoza pogody

19.55 Komentarz Okropnie Poważny
20.00 „Święty” - serial sensacyjny

19.30 „Dracut mściciel” - film przygodowy włoski

21.15 Reportaż z planu - magazyn
>

BODY

21.45 Muzyka

12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.30
18.45
19.10

„Punkt 12” - mag. informacyjny
„Majsterkowicz” - serial
„Magnum” - serial
„Barbel SchĄafer” - talk show
„Ilona Christen” - talk show
„Hans Meiser” - talk show
„Jeopardy” - teleturniej
„Między nami” - serial
„Dobry wieczór”
„Exclusiv” - magazyn
Wiadomości
„Explosiv” - magazyn

19.40 „Dobre czasy, złe czasy” - serial
20.15 „Small Talk” - show
21.15,„Urlopowy show Rudiego
Carrella” - show
22.10 „Life!” - magazyn
23.15 „Happiness” - pr. satyryczny
0.00 Wiadomości
0.30 „Prawo i porządek” - serial
1.25 „Majsterkowicz”
- serial

(powt.)

21.00 „Zbawca ludzkości”- serial

7.10 -8.45 Seriale animowane:
8.45 „Mork i Mindy” - serial
9.15 „Roseanne” - serial (powt.)

9.50 „Śmierć na raty” - komedia
11.30
12.35
13.30
14.00
15.00
16.00
17.55
18.25

„Pod słońcem Kalifornii” - serial
„Matlock” - serial
„SAM” - magazyn
„Arabella Kiesbauer”
„Domek na prerii” - serial
-17.55 Seriale animowane:
„Alf” - serial (powt.)
„Roseanne” - serial

19.00 „Świat według Bundych” - serial
19.30 Wiadomości
19.45 „Taff” - magazyn
20.15 „Bez odwrotu” - film sensacyjny, USA/Hongkong 1986, reż.
Corey Yuen (90 min)
22.10 „Pazur tygrysa” - film sensac.

23.55 „Policja” - film kryminalny
1.55 Wiadomości

8.30 Narciarstwo biegowe
9.30 Snowboard

10.00 Bobsleje: MŚ w St. Moritz/Szwajcaria - dwójki
11.00 Narciarstwo alpejskie
12.00 Narciarstwo biegowe

13.00 Informator Motorowy
14.00 Narciarstwo styl wolny: PŚ
w Breckenridge/USA

15.00 Łyżwiarstwo szybkie: MŚ juniorów w Butte/USA
16.00 (P) Tenis (na żywo)
20.00 „Eurosport Special”

21.00 Zawody traktorów
22.00 Boks
23.00 Sporty siłowe: „Najsilniejsi

ludzie świata”
0.00 Snowboard - magazyn

0.30 Magazyn olimpijski
1.00 „Eurosport Special” - sportowe gagi

17.00 „Na ryby do Australii”

17.30 „Dzika przyroda Australii” - serial dokumentalny
18.00 „Związki *: „Lepiej niż w rzeczywistości””
18.30 „Poza rok 2000” (P)
19.00 „Dzikie zwierzęta”: „W biskim
kontakcie z wielorybem”

20.00 „Poza rok 2000” (P)
20.30 „Tajemnice, magia i cuda” (P)
21.00 „Jurassica”: „Prace paleontolo-

gów na Madagaskarze” (P)
22.00
22.30
23.00
0.00

„Detektywi”: „Tajemniczy wirus”
„Detektywi” : „Twarzą w twarz”
„Tajne akta” - mag. prawniczy
„Starzy Indianie nigdy nie
umierają” - film dok. (P)
1.00 „Skrzydła nad morzem”: „Intruder”
2.00 „Słynne marki "u,Goen" (P)
2.30 „Sportowe pasje”

TRAVEL

21.25 „Wspólnicy” - serial komediowy
ŚR 7 minut - wydarzenia dnia

CHANNEL

EŻBJ
„Moja Ameryka” - film obyczajowy, USA, reż. Edward James
23.55 Kameleon- serial
0.40 Gram w Siódemkę

14.05 Telezakupy

15.00 ATOMIC TV
17.00 „O czym szumią wierzby” - serial
17.30 „Przygody Speeda Błyskawicy”
- - kreskówki

18.00 Wizjer PeTeKa2
18.30 „Anastasia” - serial

19.00 Łapa za łapą
19.15 Polo Dance
19.45 Z planu filmowego- RZE

7.00 „Montana” - serial anim.

7.30 „Ace Ventura: Psi detektyw” anim
8.00 „Historia Annette Funicello” dram. obycz. USA 1995
10.00 „Zastępcza żona” - dramat
obyczajowy USA 1994

12.00 „Dzień wielkiej próby” - komedia, W. Brytania, 1996
14.00 „Mario i czarodziej” - niem.
dramat obyczaj. 1994, reż.
Klaus Maria Brandauer
16.00„I połączyła je miłość” - dram.

obycz. USA 1995, reż. Bobby
Roth
18.00 „W szponach miłości” - thriller,
USA 1995, reż. Paul Ziller

5.40
9.25
9.55
10.35
11.30

-9.25 Blok pr. dla dzieci:
„.CHARTBREAKER”
„Proszę o uśmiech” - show
„Nieustraszony” (powt.)
„Wszyscy razem” - serial

12.00 -16.10 Blok pr. dla dzieci:
16.10
16.40
17.05
18.05
19.00
19.30
20.15

„.CHARTBREAKER”
„Polowanie” - talk show
„Nieustraszony” - serial
„Beverly Hills 90210” - serial
„Wszyscy razem” - serial
„Proszę o uśmiech” - show
„Honeymoon in Vegas” - komedia, USA 1992, reż. Andrew:

Bergman (125 min) Prywatny detektyw ponad wszystko ceniący

10.30 Walet, Dama, Hirig - teleturniej

Zachodu”: „Conagher” - western, USA 1991, reż. Reynaldo

Villalobos, wyst.: Sam Elliott,
Katharine Ross, Barry Corbin,

Billy Green Bush i in. (112
min) Kowboj pomaga kobiecie

obronić się przed Indianami...
(A/F/S/H/Hol)
23.00 Wieczór filmowy TNT: „Świat

Dzikiego Zachodu” („Westworld”) - film sf, USA 1973,

11.00 „Kerner” - talk show
12.00 „Vera w południe” - talk
show
13.00 „Sonja” - talk show
14.00 „Cagney i Lacey” - serial
15.00 „Star Trek: Następne pokolenie” - serial
16.00 „Picket Fences” - serial
17.00 „Każdy przeciw każdemu” teleturniej
18.00 „Błysk” - teleturniej

Bartold i in. (84 min) Dwaj
mężczyźni wybierają się do
- centrum rozrywkowego, aby

19.00 „Koło fortuny” - teleturniej
20.00 „Star Trek: Voyager” - serial
21.00 „Mężczyzna i kobieta” - serial

sensac., USA/Jugosł., reż. Jackie

globtrotera
22.00 „Dzika orchidea” - erotyk

21.30 „Zabójcza praktyka” - thriller

0.45 Muzyczne dobranoc

21.00 Z cyklu: „Opowieści z Dzikiego

18.30 Magazyn informacyjny

22.20 „The Armour of God” - komedia

łych” - horror USA

9.00 „Ulice San Francisco” - serial
10.00 „Co to znaczy?” - teleturniej

Richard Benjamin, Yul Bryn-

Australia, 1981, reż. Richard
Franklin

erotyk

20.00 „WCW Nitro” - wrestling

reż. Michael Crichton, wyst.:

20.00 „Niebezpieczna gra” - thriller

23.45 „Dziewczyny z Hollywood" -

5.30 „Niemcy dzisiaj” - magazyn

wolność przegrywa w kasynie
w Las Vegas swoją przyjaciółkę...

kinowy
20.00 „Rodzinne potyczki” - komedia
21.35 Dookoła świata - magazyn

USA 1994, reż. Joh Patterson
23.00 „Martwe zło 2: Księga umar-

6.00-20.00
CARTOON
NETWORK -seriale animowane:

Chan (84 min) Młody mężczyzna
zostaje poproszony o pomoc
przez swoją dawną przyjaciółkę
znajdującą się w tarapatach...

0.05 „Redakcja” - magazyn
1.05 Wiadomości

ner, James Brolin, Norman

przeżyć przygody w skompute-

ryzowanej wersji Dzikiego Zachodu...(A/F/S/H/Hol)
0.30 „Tribute to a Bad Man” - we-

stern, USA 1956

22.00 „Teraz wy” - talk show
23.00 „Goście Haralda Schmidta” show
0.00 „Back Stab” - film kryminalny
(87 min)
1.40 „Star Trek: Następne pokole-

nie” - serial (powt.)

13.00 „Travel Live” - magazyn
14.00 „Portret Irlandii”

14.30 „Wyprawa na Baręlby” - serial
15.00 „Niezwykłe wyprawy” - mag.
15.30 „Pocztówki z Ameryki”
16.00 „Świat według Whickera”
16.30 „Na rozstaju dróg”: Chicago

(S/Hol)

17.00 „Wokół Morza Śródziemnego”
17.30 „Świat Grega Graingera” - serial dokumentalny
18.00 „Zagubieni w dzikiej Afryce”:
Afryka Południowa (S/Hol)
18.30 „W sto trzy dni dookoła świata
”
19.00 „Skandynawskie lato”: Szwecja
19.30 „Na horyzoncie”: Dubaj
20.00 „Travel Live” - magazyn
21.00 „Na ryby” magazyn
21.30 „Piechotą dookoła świata”
22.00 „Podróże koleją Transsyber
yj-

23.00
23.30
0.00
0.30

ską”: Z Moskwy do Ulan-Ude
Pocztówki z Ameryki (powt.)
„Świat Grega Graingera”
„Na rozstaju dróg” (powt. :
„Przewodnik po świecie” „No-

wersje językowe: (P) - polska wersja językowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (8) - szwedzka, (Hol) - holenderska "8" O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TV PILOT
?

łeczeństwa rozpa
dającego się od

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU" PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI
KREDYTOWYMI
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SZKOŁA JĘZYKÓW
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bst
language

ENGLISH

centre

FOR WORK

ul.Pestalozziego

11/13, Gdańsk

tel. 44-34-73,tel./fax 44-34-74

ważna do wyczerpania zapasów.

PRALKA ZANUSSI
»Bęb

tali

. Kodiak

OKAP ZANUSSI

Siada

M

ładunkuprania

5

sswde

$5

+600/1200 obr./min.

OD
60031

rh

* 3-stopniowy nawiew

* Przycisk wyłączania

wirowania

:

;

RA

ę

>

i

zużycia wody

+500 obr./min.

* Automatyczne wyważanie

lub pochłaniacz

>

ładunku

|* Wymienny filtr papierowy

5

: | *
»
*
*
*

* Wymiary (WxSxG):
85x60x55,2 cm
«Ładunek
znamionowy 5 kg

PROSZKU

Wbudowane oświetlenie 2x40 W
Możliwość zabudowy pod szafki wiszące
Możliwość montażu ściennego
Wymiary (WxSxG): 15x59,8x51 em
Dwa warianty kolorystyczne: biały i brązowy

PARASOLKA Z NADRUKIEM

FIRMOWYM

* 18 programów prania i
2 programy suszenia

7

GRATIS ! ZH 6010

* Zbiornik z stali nierdzewnej
* Wyłącznik czasowy suszenia
«Pojemność prania: 5 kg
* Pojemność suszenia: 2,5 kg
* Wymiary (WxSxG):
85x59,5x55 cm

_

DO PRANIA (4 kg)

NIE CZEKAJ DO WRZEŚNIA

936
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TOSTER| KENWOOD

Ź

* Elektroniczna kontrola procesu opiekania
* Zabezpieczenie odłączające zasilanie
po upływie nastawionego
czasu opiekania
* Nienagrzewające się ścianki
* Możliwości: podnoszenia grzanek po opieczeniu, a także
przerwania opiekania w dowolnym momencie oraz
opiekania mrożonego pieczywa

LOKÓWKO-SUSZARKA PHILIPS

ODKURZACZ PHILIPS

* Możliwość podłączenia do napięcia zasilającego
110 lub 220 V
* Funkcje: suszenia, układania, zakręcania loków
* Szczotka z chowanymi „ząbkami”
* Wygodna kosmetyczka podróżna

«Siła ssąca 350 W

POLICEALNE STUDIUM
* INFORMATYKI

'* BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
* JĘZYKÓW OBCYCH I BIZNESU

*Moc maksymalna 1400 W
* Teleskopowa rura ssąca
*5-stopniowy system filtracji z mikrofiltrem
«Funkcja parkowania wyłączająca
odkurzacz po odstawieniu rury
* Elektroniczna regulacja siły ssącej

«|

Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych.
Absolwenci uzyskują tytuł technika.
Informacja i zapisy:

HP 4467

ad

KOMPLET WORKÓW
GRATIS !

Gdańsk-Siedlce, ul. Malczewskiego 51
tel. 32-11-39, tel./fax 32-49-71

699,
a

Bem

-

EMPIKs*książki*muzyka*prasa*multimedia*Kodak-Express
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i
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WIEŻA SHARP

TELEWIZOR

» Duża moc wyjściowa (RMS) 2x50 W

<[P

SONY

ZE

Z PERSOŃ OZEWNE

* Zdejmowany panel przedni

* 3-płytowy zmieniacz obrotowy CD (zmiana płyt podczas odtwarzania)
* Wejście cyfrowe
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Prowadzimy kursy przygotowujące do FCE, CAE i innych egzaminów
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ZAPISY
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Gdańsk
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Długi Targ 28/29, tel. 31 40 34

.

Elbląg

BECAMBRIDGE

AŻ

WZORCOWA
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z

ul. 1 Maja 37, tel. 32 59 77
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M ATIER / RADidier
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* Pojemność 10 płyt
joystickiem

;
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CDX -51 ZMIENI ACZ PŁYT CD

* Całość sterowana uż

ż

E

7

* Sterowanie dotykowe

z

a

55

i

danego utworu, powtarzanie utworów

ż

E

a

» Funkcje: przewijania nienagranych

0 5
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z
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Liczba miejsc ograniczona.

<B.

=
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PRAC

* Automatyczne włączanie tunera

ż
ż

$

«Pamięć 18 stacji UKF

* Elektronicznie sterowany magnetofon dwukasetowy z autorewersem
"MoeR

DENA

Śnecjalna oferta uzupelniająca.
2 tygodnie nauki gratis w naszej szkole.

R 8735 VIS

:ESTAW

*3-zakresowy tuner cyfrowy (podwójny UKF, średnie, długie)

z
5

ości
SAMOCHODOWY KP-C223 EE

*3-drożne kolumny z systemem Bass Reflex

+

_
OŚWIATA - LINGWISTA

ogłasza wiosenny nabór
do zaocznych i dziennych szkół policealnych

7

|

-

MOŻESZ JUŻ ROZPOCZĄĆ NAUKĘ

ŻELAZKO MOULINEX AX - 4

GRATIS !

10

WGD 1236 TXU

* Automatyczna regulacja

* Tryb pracy: wyciąg wywiewowy

- Zaokrąglone kształty

WIADERKO

PRALKO-SUSZARKA indesit
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SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH
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RTV i AGD: EURO - „KLIF”- Trójmiejskie Centrum Handlowe, Gdynia-Orłowo, Al. Zwycięstwa 256
RTV i AGD: EURO - „ETC”- CENTRUM HANDLOWE, Gdańsk-Zaspa, Al. Rzeczpospolitej 33
RTV:
EURO - EKSPERT RTV, Gdynia, Starowiejska róg Władysława IV
z

a

s

je

ssesdx3-y4BEpoy.eEipsui]jnuw.eESsEId.EYAZNnW-|ĄZEISY.Y|dNA

a

!

ua

pon.-sob. 9-21, niedziela 11-21
pon.-sob. 9-21, niedziela 11-20
pon.-pt. 9*-19”, sob. 10-15

._a

LL

a

Wszystkie sklepy EURO posiadają Studia Odsłuchowe do prezentacji wysokiej klasy sprzętu Hi-Fi. Zapraszamy!
Informacje i zamówienia: RTV i AGD 64 91 21, 46 77 87 w. 241,

R-149/A/30

SOO

mem
FIRMA BUDOWLANA
AA
OFERUJE DO SPRZEDAŻY MIESZKANIA

I

JEDNO-, DWU- i TRZYPOZIOMOWE
-

RTV 20 25 07

d

O POWIERZCHNI OD 47 m do 110 m”
W GDYNI-DĄBROWIE
przy ul. POZIOMKOWEJ
- ATRAKCYJNE POŁOŻENIE - TUŻ PRZY LESIE
- DOGODNE POŁĄCZENIA Z CENTRUM GDYNI,
SOPOTU I GDAŃSKA-OLIWY
- MOŻLIWOŚĆ KUPNA GARAŻU
- ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI III KW. 97 r.
ZAPRASZAMY DO

CENTROSTAL SOMA Sp. z 0.0.

Usługi cięcia

Zakład Handlowy

| PRRNYRACE
materiałów

80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 345
tel./fax (0-58) 52-23-90; tel. (0-58) 522-001 w. 32, 33, 36

|

Oddział

cenę

JF:

POMORSKI OKRĘGOWY ZAKŁAD GAZOWNICTWA
w GDAŃSKU

i

wysoką sprawność, bezpieczeństwo eksploatacji oraz dużą
trwałość urządzeń, które z pewnością zaspokoją Państwa
oczekiwania.

tel. 0-71/ 628.013

fax 0-71/ 628 633

Technika

WI

!

i

INSTALACJI GAZOWYCH

grzewcza
|

Z.
el.

390531,
|...3:**

informacji

na temat

"iNFORMATORA”

i wymaganych

dokumentów

Oferty prosimy składać w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia.
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HOTEL

GOŁUN

|
ZAPRASZA

OSTATNI BAL KARNAWAŁU
W DNIU 8-9.02.1997 r.
tel. 0-58 86-12-15, 23-38-00, 0601 62 16 69

udziela

po godz. 20.00 - 82-20-48
r000DAŻIEW

| HERZACE

; Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska i41, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elblgg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Za Guiaką Tyelącecia 6, Sade 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
uk
2

KASETONY

GLAZURA

390941 w. 35

]

NA

*

STYROPIANOWE

siek 17
i

|

Bliższych

,
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

1/2* 2.98 zł/mb

ORAZ SPRZEDAWCY URZĄDZEŃ b GAZOWYCH
będzie można odpłatnie zareklamować swoją firmę oraz oferowane produkty i usługi.
|

|

0.79 zł/kg

WŁÓWŁGÓ
rsży
|

Dział Marketingu (pok. 203), tel. 39-11-17, ul. Wałowa 18, 80-858 Gdańsk.

j

612

rura ocynk.

Dziział ” Marketingu
rketii
przygotowuj
t
je wznowienie
wienie "INFORMATORA"
dla odbiorcó
iorców gazu, w któ którym

Gdańsk, 05-08.02.1997r.
TARGI "CIEPŁO '97"
Zapraszamy Państwa do hali nr 1 na stoisko nr 26.

BUDOWLANE

w lytym promocja na
prętżebro

PROJEKTAKCI, WYKONAWCY, INSTALATORZY |

uesnam sp.zoo | VIEZMANN

| | © MATERIAŁY

STALI

RWE

Oszczędne, przyjazne dla środowiska, z płynnie obniżaną

-

;

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA w WARSZAWIE | | HURTOWNIA

temperaturą wody. Zastosowane technologie gwarantują

53-015 Wrocław

AE

Rs

niezawodna technika za

atrakcyjną

GDYNIA, BA:
TEL. 299-855

hutniczych

Olejowo/gazowe kotły

firmy Viessmann

A

sy
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4
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DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU W GDYNI (ul. Władysława IV 17) OGŁOSZENIA DROBNENA SOBOTĘ
BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00
WBIURZE OGŁOSZEN I W GDYNI
(u Władysława IV 17) - Z DOPŁATĄ (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYS
BIURACH
TKICH
OGŁOSZEŃ - NA PONIEDZBEZ
IAŁEK
DOPŁATY

za ile"
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kandydatem

PIWEM pośrednictw pracy. ;

i

giwania się edytorem tekstu u sekretarek czy

nych przez kandydatów na specjalistów ds.

osobowości. Jest on przydatny zwłaszcza
przy rekrutacji pracowników na stanowiska

„pytać o jej wyjaśnienie. Czasami za niewła-

kontrolno-pomiarowe.

ściwe odpowiedzi naliczane są punkty karna stanowiska

ne. Dlatego jeśli nie jesteśmy pewni odpo-

związane z dużą odpowiedzialnością mate-

wiedzi, nie zgadujmy. Warto dokładnie do-

rialną są poddawani testom uczciwości i in-

wiedzieć się, co oznacza uzyskany wynik i ja-

Pracownicy przyjmowani

tegralności wewnętrznej. Stosuje się go
zwłaszcza przy naborze kandydatów do

i

j

> rowna, tel. 24-83-84 (8.00-

»

świgńriwiwice | MAZULECSWE . M WIA

pie „yt ę

For

STOLARZA, wycinanie zabawek _ BLACHARZY samochodowych,

li RAMY

Kierownikawarsztatu, 46-20-30

14.00)

INSTALATORA autoalarmów

dzielnych, tel 0-90-503-122

5

BRYGADY murarskie

EKARZA
z grupą inwalidzką.
Gdańsk, Tar Drzewny 30,

samodzielne do budowy
OE
a

MALARZY-akabogi

W następnym wydaniu napiszemy o różnych

jakie jest prawdopodobieństwo popełnienia

rodzajach pośrednictw pracy.
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szkole zawodowej, z okolic Rumi,
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wykszłalcónie średnie

niczne zatrudni Zakład Poligraficz-

29-50-30
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„Profit, tel. 460-311

"SEKRETARKĘ- panią do pracy
deh u m

możliwość zakwaterownia. Tel.

e

SEKRETARKĘ, pracownika biuro

we. Wymagania: maszynopi
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maszynstę ofsetowego (Romagor
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KRAWCOWE, krojczego, 71-84.
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KRAWCOWE, min 700 PLN, tel.

Gdynia, | 23-00-86, 23-00-95
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KIEROWCĘ TIR z praktyką, 39 h
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INFORMATYKA
do serwisu i rozwoju oprogramowania (Borland
:
Pascal, B-Tree Filer) zatrudni Mol
j
Systemy informatyczne
w Gdyni,i
tel. 61-15-83

GŁÓWNĄ księgową. Oferty
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, nr
10122903
i
GŁÓWNĄ księgową
od zaraz, tei.
82-37-39

—

wnego Księge
Kierownika Sekcji Rachunkowości
Kierownika Zespołu Operacyjne Rachunkowege

ima Elio — krajowy Kiler w prodoiiicji GAMA

Oferty kandydatów powinny zawierać:

laureat konkursu Teraz Polska '96—

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

poszukuje kandydatów na
stanowisko:

- odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

oaccccnówó

- kwestionariusz osobowy z fotografią.

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

era

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

:

Excel, Towarzystwo Oświatowe

KONSERW.

modzielne stanowiska. Oferty

d d

(B.Mar)

działów finansowo- księgowych. Pokazuje,

©

kształcenie, doświadczenie Word,

Drzewny 37, nr 10122919

kie zajęcia możemy wykonywać.
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godz. 1000-1500

rowych, młodego, po zasadniczej

OSOBY z grupą inwalidzką
na Sa

©

sprawdzamy, czy zabraliśmy wszystko, co

wątpliwości co do instrukcji należy zawsze

Firma Wydawni

MECHANIKA samochodów cięża:

Przeny
37, nr 10122911

zarozdweie

Nasz charakter i temperament oceni test

ukuj

cza, „ TelTel./ fa,fax; (0-22)621-35(0-22)621-5-76

wego. Wymagane: średnie wy-

testu. Przed wyjściem z domu

dokument tożsamości. Mając jakiekolwiek

MECHANIKA samochodowego,
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Gkkitadowyw

s

będzie nam potrzebne: okulary, długopis,

marketingu.
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prac ziemnych, 35-90-36

KSIĘGOWĄ z grupą inwalidzka

uniknąć. Testów

powiela

młodych, magazy

kierownika serwisu, kierownika

10122930

nie sposób się „nauczyć”, ale rozwiązując
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terminu
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Na pewnych stanowiskach pracy wymagana
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jest bezwzględna abstynencja. Sprawdzi ją

anuje 287

doświadczenie, tel 21-15-06
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i najbardziej przydatnych testów psychologicznych.
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średnim. 3/7,Oferty
Gdańsk, Targ
Drzewny
nr 10122825

DOZORCĘ w Autohandlu, Dą-

niem są najczęściej testy medyczne.

1e> phowiazkóW nia danym Wo.
Uzupełnieniem tego testu są testy praktyczsk
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znajomość języków programowania u infor-

stałe zatrudni firma.

fizycznych, mierzący wytrzymałość,: odpor-

Zaprezentujemy kilka najczęściej używanych

ka

i. rosyjskie:

pozycyjność, tel. 613-000

Wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra
kondycja fizyczna stosuje się test zdolności

ć
Tego rodzaju. ley Perowadzą większość

znajomść

ROC

PRÓE

Nie wystarczy już rozmowa kwalifikacyjna.

W: stanowisko coraz częściej decyduje
wynik testu przydatności zawodowej.
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Redaguje Alicja Peplińska

PRACOWNIKÓW z grupą inwa:
lidzką, z wykształceniem min.

STOLARZA, A
wycinanie zabawek
z drewna, tel. 24-83-84 (8.00-

„»sędpepi
tr dystrybutor fimów,
52-42-29

Spr awdzą

cię

ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
atnych na
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**Oferta ważna do 31.01.97
e
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drobnych **
Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach

Oferty prosimy przesyłać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia
lub składać bezpośrednio pod adresem:

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

dodatkowe, prestiżową pracę w znanej firmie,
nowe doświadczenia zawodowe.

POMORSKA FABRYKA DROŻDŻY "POLMOS” W TCZEWIE
ZATRUDNI OD ZARAZ:

81341
kj Bh 08

KIEROWNIKA

tel. 297-100 wew. 142

HANDLOWEGO

|

- uprawnienia do obsługi wózków widłowych

Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telef

0-58 42 11 67.

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE - MARKETING,
5-LETNI STAZ PRACY NA STANOWISKU KIEROWNICZYM -

HANDLOWYM,

ZNAJOMOŚĆ 2 JĘZYKÓW OBCYCH,

WNHAGROGZENIE
DO UZGODNIENIA

BANK

W TYM BIEGŁA J. ROSYJSKIEGO.

KONTAKT OSOBISTY LUB TELEFONICZNY

069 31-39-96 CENTRALA

AR

BPH

BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA
R-304/A/369]

R-432

R-399

Masz szansę wziąć udział w fascynującym przedsięwzięciu tworzenia w Polsce
sieci cyfrowych telefonów komórkowych GSM, działającej w oparciu o jedną

Masz szansę wziąć udział w fascynującym przedsięwzięciu tworzenia w Polsce
sieci cyfrowych telefonów komórkowych GSM, działającej w oparciu o jedną

z najnowocześniejszych na świecie technologii telekomunikacy jnych.

z najnowocześniejszych na świecie technologii telekomunikacyjnych.

. Do Centrum Regionalnego w Gdańsku
poszukujemy kandydatek na stanowisko:

Do naszego biura w Gdańsku
poszukujemy kandydatek na stanowisko:

Asystentki Dyrektora Regionalnego
|

©

s

Odpowiedzialnej za:

|

Inżynier

ds.

|

OMC

|

r

|

© prowadzenie bieżącej korespondencji,
© koordynowanie wyjazdów, wizyt i spotkań,

sys
|
Odpowiedzialny za:

© tłumaczenie korespondencji w języku angielskim,

© prowadzenie nadzoru nad siecią oraz reagowanie i podejmowanie działań

© prowadzenie dokumentacji.

A

i

Wymagania:

korekcyjnych w przypadku powstania problemów oraz za włączanie nowych stacji do

|
j

i

sieci.

;

:

© wykształcenie min. średnie,

kdo

© bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

© bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

© obsługa komputera (Windows'95),

sa

ia:

© znakomite zdolności komunikacyjne,

© zdolności organizacyjne,
© dyspozycyjność i chęć zaangażowania się,

© doświadczenie w środowisku GSM albo innym komórkowym,
© wykształcenie w kierunku telekomunikacji lub zbliżonym,

© komunikatywność.

© prawo jazdy.

Polkomtel SA jest firmą stwarzającą aktywnym pracownikom możliwości
wszechstronnego rozwoju zawodowego poprzez bardzo nowoczesny system

Polkomtel SA jest firmą stwarzającą a ktywnym pracownikom możliwości
wszechstronnego rozwoju zawodowego poprzez bardzo nowoczesn y system

zarządzania firmą, ART wość kształcenia oraz motywacyjny system wynagradzania.

zarządzania firmą, możliwość kształcenia oraz motywacyjny system wynagradzania.

Nasz adres: POŁKOMTEL SA,

Nasz adres: POLKOMTEL SA,

_ Oddział Gdańsk, Dział Personalny

Oddział Gdańsk, Dział Personałny

"ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk,
fax: 499-299. Oczekujemy wyłącznie

na Państwa pisemne zgłoszenia zawierające
CV w jęz. polskim i angielskim,
list motywacyjny i aktualną fotografię.
Uwaga! Nadesłanych dokumentów
i fotografii nie zwracamy.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Giri

ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk,
ie

fax: 499-299. Oczekujemy wyłącznie na Państwa

Gdańsk, tel/lax 31-80-62, 46-36-68, ts. centr 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68 całą dobę;

Elbląg, tel.fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 6.00-16.00; Pruszcz

w

Z

pisemne zgłoszenia zawierające
CV w jęz. polskim i angielskim,
list motywacyjny i aktualną fotografię.
Uwaga! Nadesłanych dokumentów
i fotografii nie zwracamy.

tel/fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel.fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00;

tel./fax 20-04-.(069) 220.86 Ró

Plus

GSM
A

ący

TRAĆ

8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, ) tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;

Ó

m x BZ,

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

stycznia 1997

kiedy?
za ile:
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Wszystkie

pięć dla Ciebie...

SAMODZIELNĄ
pomoc do księgo-

jektów Budowlanych w Gdyni.
Zgłoszenia kierować osobiście do
siedziby Biura adres: Gdynia ul.
Jana z Kolna 4/6 pok. 601,tel. 2023-30, telfax 26-60-38

ASBKCH

wej poszukuje
spółka, 25-12-00

BROKERA sprzedaży ratalnej zatrudni Best S.A. Wymagania:wy-

SPECJALISTĘ
d/s księgowo- ka-

katywność,
chęć odbywania po-

AKWIZYTORA- sprzedawcę z Sa-

dróży służbowych,
wiek do 28 lat.

na, tel 35-80-74

mochodem
branży lakierniczej za-

Oferujemy pracę
w młodym ze-

GŁÓWNEGO księgowego ze zna-

KSIĘGOWYM i pracodawcom otę-

trudni firma „Mabera' sp z 0.0., tel.

jomością zagadnień spółdzielczo-

nuje usługi Koncesjonowa-

46-03-24

ści mieszkaniowej (kredyty) zatrudni Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Za Falochronem* w Gdyni ul.
Chwarznieńska 136/138, tel. 2414-48. Dokumenty należy składać
osobiście w sekretariacie Spółdzielni
pok. 213
KSIĘGOWĄ samodzielną, 1/2 etatu, 294-798

ne Pośrednictwo Pracy
ODDK, tel. 41-12-36, 41-12-31,

AKWIZYTORÓW płyt kompakto-

wew. 312, 313, 44-40-12

wych, 53-92-27

PRACA w księgowości po bezpiatnym przeszkoleniu. Gdańsk, ul.
Wałowa 19, budynek PPKS, 3162-76 w. 51

AKWIZYTORÓW wytrawnych,
zmotoryzowanych ozłocimy, 4663-10 tylko 8.00- 10.00

spole, bezprowizyjne wynagrodzenie. Zgłoszenia
osobiste dzisiaj, 12.00- 15.00, Sopot, Polna
58/60
BUKIECIARKĘ w kwiaciarni, 4767-30
DORADCÓW ubezpieczeniowych,
(elbląskie, gdańskie, słupskie),
szkolenie Amplico Life, Gdańsk;
45-29-70, Gdynia; 61-45-17

EKSPEDIENTKĘ, sklep mięsny,

Oliwa, ul. Kaprów 4b

EKSPEDIENTKĘ, sklep spożywczy, Piastowska95

Przedsiębiorstwo
produkcyjno-usługowo-handlowe
działające w branży budowlanej poszukuje
kandydatów do pracy o następujących specjalnościach:

sy fiskalne, 46-46-27
EKSPEDIENTKĘ do kwiaciarni,
Gdynia, tel. 79-12-59po 15.00
EKSPEDIENTKĘ do pracy w Galerii Starówka Gdańska, wymagana znajomość jęz. angielskiego,
tel. 44-41-05

EKSPEDIENTKĘ do sklepu, 5106-09
sł spożywczego przyjmę, 31-

inżynier mechanik

EKSPEDIENTKĘ z praktyką, drogeria- 3/4 etatu, Oliwa, 52-07-42
EKSPEDIENTKI do spożywczego,
Gdańsk, Otwarta 61, 32-54-61

HANDLOWCA (nie akwizycja)
z wykształceniem technicznym zatrudni firma ASC, tel. 51-22-69
HANDLOWCA, powyżej 25 lat
z doświadczeniem zatrudni nowoczesna firma budowlana, perspektywa wysokich zarobków. Wiadomość (055) 32-28-55
HANDLOWCA: kierow:
nika oddziału z branży budowlanej, wykształcenie wyższe, doświadczenie, tel. 64-92-26 poszukuje szwedzka firma
handlowa

PRZEDSTAWICIELA handlowego,

ASYSTENTKĘ dyrektora, obsługa
komputera, rosyjski, dyspozycyj-

SPRZEDAWCĘ do Salonu komputerowego zatrudnię tel. 28-53-

ność, 276-341

sprzedawczynie, tel. 5375-56

SPRZEDAWCÓW finansowych,
poszukuje największa firma leasingowa na Wybrzeżu BG Le-

asing S.A. Zapewniamy ciekawą

pracę w młodym zespole, możli-

wość rozwoju zawodowego. Preferowane wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze, konieczne
prawo jazdy kat. „B'. Kontakt:

HANDLOWCÓW! ABC sukcesu,

Krzysztof Zadorecki, 46-63-52

AGENTÓW ochrony. Zawodowy
Kurs Agentów Ochrony Osób
i Mienia w miesiącu marcu. Koszt
200 zł. Zgłoszenia osobiste w siedzibie firmy Sacurity System MS,
ul. Grunwaldzka 102, tel. 41-1072, 41-19-72

(prawo jazdy), 53-53-03
MAGAZYNIERÓW, sprzedawców.
Hurtownia muzyczna. Od zaraz
(do 35 lat), 56-53-00

KUCHARZA w klubie nocnym, 0602-220-167
MAGISTRA, technika farmacji,
0602-229-813
MGR farmacji po stażu. Kontakt
46-59-02 (7.00- 8.30); 42-91-99
(18.00-20.00)
MGR farmecji zatrudnię, 26-41-77,
22-13-09
MODELKI, modele- praca
w TV- reklamie, pokazy, kursy:
220-163
NANNIES- hausekeepers to work
in Canada. Contact 41-15-62
OPIEKUNKĘ do dziecka, Niedźwiednik, 42-47-62
OPIEKUNKĘ do dziecka zatrudnię, tel. 25-30-77 po 19.00
POMOC domowa, Hiszpania, 0-46

CHAŁUPNIKÓW - regeneracja kaset, thermopressing, inna docho-

SPRZEDAWCÓW, pracowników
hurtowni zatrudnię, 20-63-41
SPRZEDAWCÓW.

432-860
HANDLOWCÓW ze średnim wykształceniem zatrudni firma Exterior, 47-89-35
KIEROWNIKA i ekspedientkę
w sklepie Big Star. Wymagana
umiejętność obsługi kas fiskalnych, tel. 31-14-13 w. 05, 61-333%
MAGAZYNIERA- sprzedawcę

**Oferta ważna do 31.01.97

ambitnego, młodego, 41-10-65

30

ków wykwalifikowanych zatrudni
pracownia, tel. 51-59-13 (8.0015.00)

dową, tel. (0-77) 18-35-63
CUKIERNIKA, 25-30-84, 0-602250-220
QUKIERNIKA, tel. 72-40-02 godz.
20.00, Wejherowo, św. Jacka 2
FARMACEUTĘ na pół etatu, tel.
51-07-53
FARMACEUTKĘ, 0-90-50-40-96
FRYZJERKĘ damsko- męską,

uczennicę, tel 71-11-65

KELNERA zatrudnię, Restauracja
„Jackfish” tel. 297-534

KELNERÓW, kelnerki poszukuje
pilnie SPC International. Wiek 19-

857-13-79, Mszczonów, Sawicka

30, j. angielski. Praca na Karaibach. 53-00-71 wew. 110, 117

PREZENTERÓW atrakcyjnego towaru. Zapraszamy też Panie. 3172-34
RECEPCJONISTKĘ, młodą zatrudni „Euro- Car' dealer Forda,
Gdynia- Cisowa, ul. Owsiana 13.
Zgłoszenia osobiste 8 lutego,
godz. 8.00
SERWISANTA rowerów górskich
poszukuje importer, wiek 22- 35
lat. Oferty pisemne + życiorys BO
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10133039

KONSERWATORA do mycia wiat
przystankowych, 21-88-32
KOSMETYCZKĘ, manicurzystkępedicurzystkę zatrudnię, tel. 46-

03-10
KUCHARZA, Gdańsk- Morena tel.
0602-22-39-22
KUCHARZA do kręcenia pizzy lub
osobę z praktyką zatrudni Pizzeria

„Napoli”, 31-41-46

SERWISANTÓW do przyuczenia
w naprawach kserokopiarek zatrudni firma DKS. Wymagane prawo jazdy, 52-48-36, 52-15-81
SREBRNIKA
53-53-00 po 17.00
STOLARZA z praktyką zatrudnię,
tel. 32-38-89
STOLARZY, Chwaszczyno, 5283-39

ŚLUSARZA" spawacza, Suchanino, Taborowa 4 (8.00- 9.00)

HURTOWNIA zatrudni 7 osób, 3168-18
KOBIETO z Elbląga.
Szansa ciekawej pracy. Firma

TANOERKI, gimnastyczki, piosenkarki, hostessy, atrakcyjne kon-

trakty, 51-53-51

dukcyjne, tel. 56-12-23
TELEFONISTKĘ, zgłoszenia od
9.00- 13.00, 51-60-41
dodatkowe zajęcia w Gdańsku, 022 755-61-29
ZASTĘPCĘ kierownika renomowanego salonu fryzjerskiego (Panią) zatrudnię. Praktyka na stano-

PANIĄ do prowadzenia domu, 4193.30
PRACOWNICĘ do produkcji zatrudnię, 294-798
SZEFA produkcji zarcni fra pol

inżynier elektryk
- Raab Karcher Materiaty Budowlane jest uznaną i stale rozwijającą się firmą handlową reprezentowaną w Polsce w chwili obecnej przez 14 oddziałów i prowadzącą działalność
w siedmiu krajach Europy zatrudniając tącznie ponad 5500 pracowników.
Pragnąc rozszerzyć naszą działalność w hurtowni
kim czasie

(preferowani kandydaci z uprawnieniami wykonawczymi)

©

HANDLOWIEC,
branża mięsna,
zbożowa, (0657-30-85

ROZNOSICIEL, kurier, praca domowa, 20-44-23

HANDLOWIEC, doświadczony,
samochód, telefon, (058)42-08-98
HANDLOWIEC, kwalifikacje, doświadczenie, języki, 22-04-81
INSPEKTOR BHP, przeciwpożarowe, fizyk, 46-65-45

RZEŹNIK, Małkowo 8, 83-330 Żukowo

"STOLARZ, panel, schody, zabudowy, 0-69/132-58-93
USTAWIACZ pras, ślusarz, Gdynia, 64-29-22

INŻYNIER, Acad, Microstation,

ZARZĄDCA nieruchomości, lokalizacja obojętna, 31-99-55
5 OBRAZÓW, absolwentka ASP,

doświadczenie, 65-14-40

INŻYNIER, mechanik, ACAD, niemiecki, 52-37-29
INŻYNIER mechanik, komputer,

41-74-37

praktyka, 23-42-31

AKADEMIA Sztuk Pięknych, kom-

KIEROWCA, B,C,E, paszport, do-

puter, 41-74-37

świadczenie, 601-61-90-31

BIURA, mieszkania, sprzątam, o-

KIEROWCA z samochodem doNa rozmowy zapraszamy ambitne,
pracowite panie ze średnim wykształceniem 03. 02. 97, godz.
16.00, Hotel „Elzam*
NIESKOMPLIKOWANA domowa
praca bez maszyn. Wysokie zarobki. Informacja- znaczek za
2,25. 66-400 Gorzów 1 skr. 887
NORWEGIApraca dia mężczyzn,
zarobki 410- 680 DM dziennie. In-formacje; „Riges-02', 68-200 Żary,
skrytka 16
PRACA dla mężczyzn na platformach wiertniczych, zarobki 410- 680
DM dziennie. Informacje; Agencja
Reklamy 2-2, 41-400 Mysłowice, box
49. Dołącz
4.25 znaczkami
PRACA na stałe, 50-30-44
ZACHODNIA firma poszukuje ambitne osoby W ramach kontraktu. Wa:
nie, z prezencją. Dzwonić tylko 31.

01. 97 (8.00- 17.00); 01. 02. 97
(11.00- 15.00) tel. 35-64-13

EKONOMISTA, HZ, 4 języki, 41743]

sławczym, 39-07-27

CHAŁUPNICTWO- bursztyn, srebro, witraż, inne, opróc z szycia,

KOMPUTEROWIEC podejmie
pracę, zlecenie, 57-19-25
KOSZTORYSANT, 47-62-86

tel. 33-41-78 po 18.00

CHAŁUPNICZĄ pracę każdą
przyjmę, 25-15-87

KSIĘGOWA, Książki Przychodów
Rozchodów, 57-63-79

KSIĘGOŚĆ pełną, ryczałt, książki

KSIĘGOWA, kwalifikacje, praktyka

poprowadzę, 51-32-14 w. 31

16. 65-29-18
KUCHARKA, technik żywienia
zbiorowego, 35-72-00

MAGISTER, kreatywna, niemiecki
ZMP, 33-08-17

MŁODY elektryk- angielski, samo-

KUCHARZ, Gdynia 29-11-77

chód, 73-89-67

KUŚNIERZ szuka pracy, tel. 333-

MŁODY poszukuje pracy, tel. 3995-35

814
LAKIERNIK, 5 lat praktyki w Belgi,

POMOC księgowa, fakturowanie,

0-602-21-93-58
MASZYNISTKA komputerowa, 27-

komputer, 22-11-62

44-50, do 15.00

POPROWADZĘ warsztat mecha-

MGR prawa, angielski, obsługa

niczny, 56-40-22, wieczorem

OPERATOR z koparką Białoruś,

44-23

83-15-05

PRZYWIOZĘ towar Fordem
Transitem, 47-99-69

komputera, 32-42-30

POSZUKUJĘ pracy biurowej, 20-

OPIEKUNKA do dziecka, tel. 2647-53

STUDENTKA księgowości, komputer, angielski, 65-25-58
TELEFONOZLECENIA przyjmę,
48-59-68, 0602-229-983

OPIEKUNKI, gospodynie, Sprzątanie, 43-49-38
PALACZ, uprawnienia 12 atmosfer, 36-07-33
REHABILITANT doświadczonywizyty domowe, 35-54-54

W sklepie, biurze, chałupnictwo,
57-25-52

w Gdyni poszukujemy
w możliwie krót-

HANDLOWCA-SPRZEDAWCY URZĄDZEŃ
GRZEWCZYCH I ARMATURY SANITARNEJ

Wiek do 35 lat; mile widziani absolwenci.

Prosimy o kontakt telefoniczny
w dniach 3-5 luty 1997 r.
od godz. 8.00 do 16.00,

Kandydaci posiadający facho-

R-325/A/577

gwarantujemy przywileje socjalne

wą wiedzę w branży ciepłowniczej

dużego, ekspansywnego

i sanitarnej,

siębiorstwa.

preferowane

wy-

w nowo otwieranym

kształcenie wyższe, techniczne,
Jeśli rozbudziliśmy państwa

mający rozeznanie rynkowe i do-

r. A48,A,.

dą mile widziani

supermarkecie w $opocie

zainteresowania, prosimy o złoże-

bre kontakty w swoim regionie bę-

bałtyć ka

poszukuje do pracy

przed-

nie niezbędnych dokumentów.

w naszym zgra-

nym, koleżeńskim zespole.

Wydawca
"Dziennika Bałtyckiego”
i "Wieczoru Wybrzeża”

ZATRUDNI
DZIALE PROMOCJI I SPRZEDAŻY

- fachowców w zakresie przetwórstwa

Raab Karcher
Na nowocześnie

wyposażo-

materiały budowlane
Sp. Z 0.0.
ul. Północna 10

nym stanowisku pracy obok korzystnych warunków

płacowych,

81-029 Gdynia

na stanowisko:

SPECJALISTY
DS. ROZLICZEŃ

mięsnego
_- wykrawaczy mięsa

R-282/A/442

tel. 33-65-61

HURTOWNIA AGD zatrudni, 4328-60

ŚLUSARZA narzędzio-

29-14-04
ZŁOTNIKA, 41-52-97 w. 13

materiały budowlane

4,5 ZŁ na godzinę, 206-341
5 OSÓB zatrudnimy, 217-932
ABSOLWENTÓW: średnie, 21-79-32
B. R. Gdynia, 24-02-91
DODATKOWA praca na własny rachunek, wystarczą 3 godz. dziennie.
Zarobki od 2.000 zł. Informacje:
Agencja Reklamowa WW-2, 68-200
Żary, Wrocławska 11/5. Musisz mieć
ukończone 18 lat.

wego, 39-00-11

graficzno- reklamowa, tel. 297-710

inżynier budownictwa

„x

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

raab karcher

p >
9

inżynier instalator

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnyc

- masarzy
|
- sprzedawców w dziale mięsnym

- pracowników na stanowiska

zarządzające w dziale mięsnym

OCZEKUJEMY kandydatki:
- w wieku 20-35 lat,

- ze znajomością zagadnień z zakresu rachunkowości,
- z umiejętnością obsługi komputera (dobra znajomość
programów: Excel, Word),
-Z wykształceniem ekonomicznym min. średnim,
- samodzielnej,
- kreatywnej.
Mile widziane absolwentki studiów ekonomicznych.

Firma Handlowa „MDA” Sp. z 0.0. w Gdańsku

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do 10.02.97 r.
c.v. wraz z listem motywacyjnym i zdjęciem pod adresem:
a” " $p. Z o.o.
„Prasa
DZIAŁ KADR I ADMINISTRACJI
ul. Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk.
z dopiskiem „Oferta - Dział Promocji i Sprzedaży”.
ty WAIOAAK

Wszystkie

AARONA

ROAR

- możliwość rozwoju i awansu,
- natychmiastowe szkolenie potączone z wyjazdem

Wymagania:
- biegła znajomość języka niemieckiego,
- dyspozycyjność,
- mile widziana znajomość obsługi komputera,
- wiek do 40 lat.
Oferujemy:
Pracę w dynamicznie rozwijającej się, nowoczesnej firmie na terenie Gdańska oraz filii w Gdyni.

do dziatających placówek Billa na terenie Polski,

Prosimy o zgłaszanie się w dniach

Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju zawodowego.
Prosimy o przesłanie aktualnej Ao,

ul. M. Reja 3.

ORA OEOIACE

a UT0
--MOT

pięć dla Ciebie...

4.02.97 r. i 5.02.97 r.

od godz. 10.00 do 16.00 Sopot, ul. Wybickiego 48,
Sala Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego - Stadion.

c.v., listu motywacyjnego pod adresem firmy:

„MDA” Sp. ZO.O.
80-870 Gdańsk

R-445

pop zzz

- wysokie wynagrodzenie 14 razy w roku,

- Asystentki Dyrektora.

OFERUJEMY:
- pracę w młodym zespole,
- możliwości podnoszenia kwalifikacji,
- godziwe warunki pracy i płacy,
- stały angaż po okresie próbnym.

| o

Oferujemy:

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

R-367

R-294/A/369

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

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

AUDI 100, 1991, pilnie, (069)16297-27
AUDI 200 Turbo Quattro, (069)162971-27
AUDI 80, 1990, 1,8B, 090-52-4340
AUDI 44 TDi, 41-30-69,
0601313101
AUDI A6, 2!, 1994, 21-71-29
AUDI 80, 1.8, 1990/ 91, 22.900.-

0-90-52-36-96
AUDI 80, 1979, 31-56-73 po 12.00

BMW 316, 1990, 53-53-12
BMW 318, 1993, 0-90-50-16-54
BMW 320, 1985, 11.000,- 27-0678
BMW 325, 13.900,- Kołobrzeska 32
BMW 520, 90, 32.000,- 41-10-65
BNIW 520, 1.8, 1981, 53-22-62
BMW 523i, 1996, 41-30-69,
0601313101

BMW 524TD, 1986, 16.500, 8222-18
BMW 525, 24V, 41-30-69,
0601313101
BMW 730i, V8, 41-30-68,
0601313101
BMW 316, 1980, po remoncie kapitalnym, alu, SSD, stan bdb,
(069)31-34-46
BMW 518, 1976, zarejestrowany,
do remontu lub dla kupującego no-

wego fiata, cena 1.000. zł, 82-8426 po 17.30, prosić Piotra
CHEVROLET Lumina, 1993, 7-

osobowy, 20-12-93

CITROEN AX, 1.5D, nowy, 25-4578

CITROEN AX, 1992, 15.200,- 298274
CITROEN AX, 1995, 17.900,- 09050-26-63
CITROEN BL11, 1946r., 51-26-48

DAEWOO FSO, przedpłata: oka:
zyjnie, 21-63-13
DAEWOO Nexia, VIII 1996, 51-9603
DODGE Caravan, 1996, 41-30-69,
0601313101

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

FIAT 125p, zwykły, kombi, 32-9976
FIAT 126 Bis, 1989, 46-05-53
FIAT 126p, 1979, 1.200,- 39-13-90

FIAT 126p, 1986, b.db, 81956
FIAT 126p, 1990, 4.900,- 42-42-15
FIAT 126p, 1990, okazyjnie, 2681-82

Gdańsk,
ZAPRASZANY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ TS), Pruszcz

FIAT 126p, 1991, tanio, 57-46-02
FIAT 126p, 1994, (069) 16-240-94
FIAT 126p, 1994, bezwypadkowy,
0601-610-333
FIAT 126p, 53-02-11

FIAT 126p, 6.300,- PTHM, Hallera
FIAT 126p, tel 53-36-04
FIAT 126p 1991, czerwony, 069/16-266-72
FIAT 126p EL, XIU95, 0602-21-7964
FIAT Cinquecento, 1991/ 92,
(069)16-261-28
FIAT Cinquecento, 1995; (0-55)
35-23-07
FIAT Cinquecento 700,
1995, 46-21-97
FIAT Cinquecento 900, 1993, 7234-69
FIAT kombi gaz, 1985, 52-02-17
FIAT Ritmo, 1982, 4.600, 56-4401
FIAT Ritmo, 1983, 51-56-99

FIAT Tempra, Diesel, 91, 61-2255
FIAT Tempra 2.0, 21-91-04
FIAT Tipo, 1993, 53-12-71 w. 341
FIAT Uno, 1994, (069)16-294-53
FIAT 126p, Bis, 1989, pierwsza
wersja 1990, nowy alumulator,
opony, po remoncie skrzyni
i zwrotnic, cena 4.000,- Okazja,
tel. 24-30-67
FIAT Cinquecento 700, 1994/ 95,
0-69/18-89-164
FIAT Dukało turbo diesel, przedłumax, 1986, cena 175.000. (069)16-247-65
FIAT Tippo, 1.48, 1992, kolor nietel. 56-34-77
FORD Escort, 1991, 21.600, 090524-084
FORD Escort, diesel, 13.500,-, 2116-86
FORD Escort 1991, 0-69/ 16-22263
FORD Escort 1996, 41-30-69,
0601313101

Targ Drzewny3/7, pon. godz. 8.00-20.00,
wt. -pt. 8.00 -18.00, peak

wyc

FORD Sierra, Diesel, 1987, 23-4246

FORD Fiesta
19.300,- 64-29-90

1,1,

FORD Sierra, kombi, 1988, 57-8112

FORD Orion 1.4, 1986/87 gaz,
0601-610-333

FORD Fiesta, 1996, 41-30-69,

FORD Sierra combi, 1992, 41-9305

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

FORD Taunus, 1980, tanio, 61-

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

FORD Fiesta, 1993, 19.500,- 64-

29-90
FORD

Fiesta,

1995,

(069)296-28
0601313101
FORD Fiesta Diesel, 91, 57-81-12

FORD Orion, 1986, 41-22-59, (601-21-51-66
FORD Orion, 1987, diesel, 52-11-

81
FORD Orion, 85, Gdańsk 0601610-332
FORD Orion, 87, Gdańsk 0601610-332
FORD Orion 16E, 1983, 8196-56

FORD Scorpio 2,5D, tel. 46-43-38
FORD Sierra, 1988 12.400, 52-0054

22-55
FORD Taunus, 1980, tanio; 61-2255

FORD Transit, dostawczy, solidnie, 47-99-69
FORD Transit 2500, 1993, 09052-21-47
FORD Escort 1.41 CLX, 1993, biały, 3-drzwiowy, przebieg 50.000
km. Tel. 058/47-62-18; 090/212308

FORD Sierra, 1991, 20.000,-, 82-

FORD Escort combi, 1981, 1,3
stan b. dobry, garażowany, | właciciel, pełna dokumentacja, 6.600

22-18

2ł, 41-77-83

FORD Sierra, 2.3D, 1989, 33-04r

FORD Fiesta, 1,0, XII. 9fr., (069)
135-20-22

1993, 1.1,

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

HYUNDAI dostawczy, 1995,
38.000,-, 21-16-86
ISUZU Midi 2,1D, 1990, biały, hak,
Towos, wspomaganie, stan dobry,
Lubichowo (069)18-85-239, Starogardzka 1
KAMAZ CS, 1988, naczepa
NW180, 36.000,- 37-06-00

LUBLIN kontener, 95, 41-10-65
ŁADA,
dobry stan, tel 24-87-11
ŁADA 1,3, 1989, gaz, 290-795

ŁADA 2107, 1.500, 1989 r, wera
fińska, cena do ustalenia, możliwe
all. 2706-80 1600

ŁADA Samara 1500, 1990 rok, 5635-54
MAZDA 323, 1,7D, 1992, 57-374
MAZDA 626, '94, 055 33-75-63
MAZDA 626, 1993, 35.000,-, 2116-86
MAZDA 626, 1996, 41-30-69,
0601313101

MAZDA E2.200, 1985, 1.200 kg,
(0-5543)35-16
MAZDA MPV, 1990, 7-osobowy,
20-12-93
MAZDA 323 1,7D, listopad 91,
pierwszy właściciel, (069)31-07-30
MAZDA 626, 1992, zamiana,

34.500, - 64-29-90
MAZDA 626, 1992, zamiana,

34.900,- 64-29-90

MAZDA E2200, 9-osob., 1987,
18.900 0-602-234-892

MERCEDES, 250, 055/ 33-75-63
MERCEDES, C 95, 055/ 33-75-63
MERCEDES 123, 1981, tel. 4606-77

MERCEDES lek 41-75-73 po
20.00

MERCEDES190, 1991, 65-13-22
MERCEDES 190E, 1985, stan
bdb, 53-90-97
MERCEDES
190E, 1986, (069)16297.27
MERCEDES 207, 1988, 0-69/ 16-..
288-51

MERCEDES 208, 1980, podwyżSzany, 20-90-73
MERCEDES 208, 1991, 9-69/ 16288-51
MERCEDES 2500TD, 1990,
53.000- 090-52-21-47
MERCEDES
280E,
1994, ciemny, 39-46:
62

MERCEDES 412, 1996, leasing,
451-752
MERCEDES 709, izoterma, 1981,
23-46-07
MERCEDES E, 96, 055 33-75-63
MERCEDES MB-100, 1990,
27,00, 21-16-86

MERCEDES Sprinter 412, okazja, _ NISSAN Terano, 1993, 44,00, 21484-203

16-86

MERCEDES W210, 1996, 41-3069, 0601313101
MERCEDES 123 TD, 1981, 72-

NISSAN Patrol, 1990, zamiana,

13-01 wew. 528

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

MERCEDES 124D, 1990, 2,0,
central zamek, ABS, ciemne szyby, ogrzewana szyba, srebmy metalic, przerobiony na klasę C,
(069)182-47-68
MERCEDES 200D, 1978 rok,
6.500 zł (do Spo, 32-9217.
MERCEDES 230E, 1991, zamiana, 43.500, - 64-29-90
MERCEDES 608, 1982, podwyższany, blaszak, 20-90-73
MITSUBISHI Lancer combi, 1985,
9.600, 0-602-234-892
NISSAN Micra, 1990, 0-90 52-4463
NISSAN Sunny, 1.7D,

1986, 41-26-88

aira rwą POR=l 800-160; 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;

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

56-33-81, 43-40-12
NISSAN Primera, 93, cena: 28,5
tys, tel. 0-601-61-06-72

NISSAN Sunny, 1600 SLX, 1992,
kupiony w salonie, 20.500,(059)42-34-32, 0-601-61-17-15
NISSAN Sunny 1,4LX, stan idealny, 22.500, 20-37-41, 71-24-05

NISSAN Terano 2,7, turbo-diesel,
1990, cena 350.000,-, (069)1624-65

NYSA, 1985, 3.200.- 53-85-40
OPEL Astra TDS, 1996, 41-30-69
OPEL Corsa, 1993, (06)16-29453
OPEL Corsa 1996, 41-30-69,
0601313101

OPEL Kadet, 1.6i, 1991, 20-23-87
OPEL Kadett, 1979, 4.900,- 3850-16
OPEL Kadett, 1987, 1.3, 0602250-749

SA

maj!

DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKUI W GDYNI(l Władystawa
IV 17) OGŁOSZENIA DROBNENA SOBOTĘ
BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00

kiedy? __ WBIURZEOGŁOSZEŃIW GDYNI (ul. Wadystawa
IV 17)- Z DOPŁATĄ
A
za ile—

(EKSPRES Y).

OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH
BIURACH OGŁOSZEŃ - NA PONIEDZIAŁEK
BEZ DOPŁATY

31 stycznia 1997.
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FeIGEOT 26, 1 198 42

18

|pOLONEZ
XI/1992,

OPEL Kadett, 1989/ 90, (069)296-

| PEUGEOT 205, 53.02. | | 055/79-4896

28

11 wew. 446

ań

1991, dodatki,

zp

OPEL Kadett 1,6D, 1988, (069)16-

TOYOTA Camry, 1995 r. pełne
wyposażenie, ciężarowo- OS0bo56-69-69

POLONEZ Caro 1

41-8850
ODA
POLONEZXU/ 1998, 12.000.-, 3177-71
PRS:

"1993, 53-03-76

POLONEZ
Car GLE, 1994, czer

PEUGEOT 406, 1996,

Że

aoc

,

RAR

u

w

AE

OPEL Omega, 1992, 25.000, 21-

RENAULT 19 1,816V, 51-93-25

16-86

i

wau

OPEL Omega 10 ZA,
48-19
OPEL Omega and 19887940.

az

-

RAGGA

OPEL Omega MV6, 41-30-69,

6-86

0601313101

53-00

VOLVO 740, 2.4D, 1984, tel. GSM
601-61-40-87
" WWBus,
1984, Zamiejska 8/m6
W Carawelle, 1995, 1,9TDi, 6429-90

WGof, 13, 1990, 86-49-47
W Gol, 16D, 1986, 41-1450

6931-52-43

a?

19%, zakup de RENAULT Megane 1996 4-30

W Goli, 1988, 41-22-59, 0-60121-51-66
W Go, 1990, 50-20-56, 0-60120-88-79

OPEL
PEUGEOT 605 208,
7 M Trańe 21000, 3i-to
1620316Vecia, 198616 B; (6%) (adiezsag
0 0 tagi, 0. PENAULT
OPEL Vectra, 1996, 41-30-69,

POLONEZ, 81

D6DÓBNO

OPEL Vectra 1.4, 1989, 65-13.

ł

OPEL

Vectra

TD

AB

22

1993

09

zada

RENAULT Espaos 2100 TD, 7

POLONEZ 1982 26bys.GI-I-

osobowy, kolor kość słoniowa,

4

19.25-40.35

991 ro bezwypadkowy, 2-0

|

POLONEZ,
1904, bogałe Wyposa:

ADAC

OPEL Astra, 16i, 1982, elektr. Szy-

POLONEZ,

wersja Fińska,

o
"Erin
ABS, 5 drzwi, 5 biegów, alufelgi,

zamiana 26S-S0020

OPEL Asta, 1908, 250002,Gr-

POLONEZ 15 1emd

05-82

1989,

UC

lógatgą

19 Elbląg m

OPEL Kadet, 1991,17 diesel,

18.500, 090-52:31-05
OPEL Kadett Kombi 1,6D, 1985,
oena 0.800, (069)1-84-886

2

SKODA Favorit, 1991, 26-64-41

POLONEZ 16GLi Xll 1995, ge.

77 57)

98-59
POLONEZ 1.9D, 1992, 29-85.85

STAR. 28, sprawny,
tel. 31-20-79
STAR.742, 1997, leasing, 451-752

wieczorem
POLONEZ 1500, 1990, 8.500,0601-41-27-35

SUZUKI 800, 1994, 16.300,- 058/26-82-16
TAVRIA, 1991, 6.700,

OPEL Omega, 1990, 2.6i, 23.900, _ POLONEZ 1500, 1993, 22-33-48

0-90-50-48-19, 0-90-52-36-96

08-14

OPEL Omega Kombi, 1991, tel.

50-58-65

VW Passat, 1992,
(069)18-84-892

TOYOTA Corolla, 16V, 15.500.32-07-37
TOYOTA
57-15-88
TOYOTA
47-68-29
TOYOTA
51-69-78

POLONEZ 1989, zadbany, okazja,

PRZYCZEPA duża, tanio, 35-6652
SKUTER wodny, Polaris,
" 1993, 0-601-20-59-88
SKUTER wodny, Polaris, 1993,
SKUTER wodny, Yamaha,

1992, 0-601-20-59-8
SKUTER wodny, Yamaha, 1993,
0601-20-59-88

| Specjalny
Wszystkie

kał Peri
ć

pakiet

sa
10
52-4

LUBRANIEC (włociawske), inwe-

GDAŃSK: Osowa, szeregowy, stan

storowi budowlanemu, 41-10-65

surowy, tel. 33-39-75 wieczorem

GDAŃSK- Zabornia, 2-kondyg.

ORLE koło Wejherowa, 72-40-24

BANINO, działki budowlane, (prąd, woda,

gaz, telefony), pełna dokumenta-

cja, 15 zł mkw, 20-36-18

CHŁAPOWO, działki rekreacyjne

Pow: €- 250 m kw, działka 700

PRUSZCZ, M-4, 82-35-60 po

1700

mkw, wykończony, 48-589

4

|--Po

PO:

megesam,

' 7

GDAŃSK działka budowana
z

(

GDYNIA,
06-79

mia.

dom wolno stojący, 27-

Azyl wupokoleniowy, 39
-20w.

610-332

KUPIĘ każdy powypadkowy,
Gdańsk 090-51-62-84
OKAZYJNIE zachodni, 0-601-32-

aj

GDYNIA. ida
20-

wysoki

, "|

a.
gz Milek DM

,

- 7GDYNIA Karny, I Chwarzno, * bu
dowlane, 21-63-13

GDAŃSK" Śródmieście, 34 m, 31-

4

GDAŃSK- Wrzeszcz, 4-pokojowe,

41600

„

50, urządzone, gara,

kawalka,

GDAŃSK, 57-029

GDSK Zaspa) dnie

GDAŃSK, Gdynia, Sopot, 21-638
i
:

|
de, So zp, 61087.

GDAŃSK, 2-pokojowe: Ujeścisko

GDAŃSK- Długi T:

węży
GDAŃSK. Żeban

OŚ

owal

GDAŃSK, M-3, własnościowe, 43

GDAŃSK: Morena, 2-pokojowe,

60 m kw, O/IVp, wys. standard, 48-

SR

j

:

wi

we, 47.5 mkw, 48-58-59

GDAŃSK, Sopot, pore

GDAŃSK: Starówka, parter som,

dwupokojowe, większe, 52-42-34

i

aml 1 TA
SW.
pokoje,
Gy POKOJE, GDAŃSK: Wrzeszcz,
GOL
)
"dł

(05)430-670po 16.00
so
SOPOT,
duży dom, 51-81-13
:

sy

(75) z lokatorami, tanie, 41-08-71

SOPOT,

GDYNIA: Wiomino, PM
2.000 m, 240:82

fczna własność gruntu. Okazja, "| sność
Osowa iezkania
i donki wa: | ów, teo, nabiwo
lub gabne,
51-81-13, 26-31-19
hipoteczna , w ratach od | wolne od lipca, cena 120.000 zło-

ah

"RA

SOPOT, duży, solidny dom. Hipo-

| GDAŃSK Łostowice, Klukowo, | -ka30, Ipięto, trzy pokoje, 70me!

BORKOWO, całoroczny, komfor. _ SOPOT. Atrakcyjny dom, punkt,
towy, 208-156
61-42-77

W

U

USD, 20-12-93

29-08-78

|

STAROGARD Gd. dwupokojowe,

num 0491623249

(62) 52-42-34

GDYNIA, pokojowe, 21-06-52

wość letniskowa, działki rekreacyj-

wykończony, POW. C. 240 m kw,

STAROGARD Gdański, wolno sto-

GDAŃSK: Przymorze (45), dwu-

GDYNIA, 2 pokoje, pilnie, 61-47-

WRZ?

ppameęece

CIEPLEWO, sys. amerykański,

ne, 100 mod morza, powierzchnia . Gzelka 617 mkw, 485939

23.000 m do 400, cena 6 do 15 zł/

m, (0-58) 74-96-40, 0-90-50-45-49

GDAŃSK, atrakcyjny przepiękny

dom,

atrakcyjny

widok, E1-47-64

s. Morena, 3-pokojowe,

ć

j

STAROGARD ze sklepem, en-

trum; (069) 257-87

PODYPLOMOWE

GDAŃSK- Morena, trzypokojowe,

|
g1

BRA
Kerk,
PORT
tel.460-311,
0-900, 501790

!

|$

WYKORZYSTAJ TEGOROCZNĄ |3
ULGĘ NA SZKOLENIA!!! _ |ć

ZAPRASZANY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: GE

ru te. 32-78-00wev. 267

PARE

2

,

i :

centum,Spokojowe,

GDYNAannmtón 207027

GDYNIA- centrum, „ czieropokoj
czteropokojonia Ba
ka BB), pr

D

m

:

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe,

ć

ulga podaikowa

lokali

PNIA

ATRAKCYJNIE przeprowadzki,

wo- piaskowych, wirów
i tłucznia
DOSTAWCZE, 51-76-16, 56-2993
DOSTAWCZE do 1.8 ton, VAT,
57-34-92
DOSTAWCZY, 32-78-34
DOSTAWCZY 0-602/215-471
DUCATO, 23-22-39
DUCATO, 29-54-01
DUCATO Maxi, 39-49-87
EUROPA, kraj, 1-4 ton, 41-24-30
EUROPA, kraj, 290-266
EUROPA, kraj, 310-400, Auto
0601220964
FROG, kraj- zagranica, 46-12-80,
46-12-82

KONTENER- do 5 ton, 0-90-5397-02
MIĘDZYNARODOWY, 47-97-21

-oAfSK, 1- Zpoka
PPH

PORYWA

GDAŃSK,
2-, 4-pokojowe, „AS”
374-770

GDAŃSK, sklep dworzec, 36

GDYNIA- Dąbrowa od 30 m kw,

GDAŃSK, zakład odzieżowy wy-

53-85-40

(zna ZLd42 pomi d24s

43%

.

A: Kalyty, dropolejtwe,
ZL6ŁB
akojne,
GDYNIA- Karwiny, kawalerka, 33
"29%51

Ny,

MOSTY,

GDYNIA- Karwiny, Osiedle
„

*

„ Kosakowo

601-61-04-04

GDAŃSK. Wrzeszcz,

- Wrzeszcz, Grunwaldz- REDA: > Chyfaiai budow La.rzeka30, | pięto, rzy pokoje, 70me- mieślicza, 27-06-79

"ów. telefon, na biuro lub gabinet,
ści
120.000 zło

2okjwe,

pri

2-pokojowe, pilnie, 35-

.
GDAŃSK, 41-90-31. Pilnie

GDAŃSK, 41-95-31, Zsspa pie

pilnie, 35ody SK kawleńę, pili,
A
WRA

GDAŃSK, kawalerkę,

imi
ice
pi. _ GDAŃSK: Oliwa, jednopokojowe,
RUMIA, Trójmiasto, okolice, Pil
i

- dupokojowe, 524234

niel, 61-42-77

ych GS

Sta, „Energoexgoń: Pól,
21-01-34, Gdynia, Śląska 53

;

GDAŃSK,

GDAŃSK: skle p spożywczy, 32- . — budowlaną, 1.000- j 2.000 m, 0 ;

58-08

:
:
GDYNIA, lokal gastronomiczny

TRÓJMIASTO. właściciele bez-

WER
GDAŃSK: Przymorze,

,
GDYNIA, A

jowe, dwupokojowe, 52-42-34
GDAŃSK.
a

2 Bazarze

ę

43-94

GDAŃSK Stogi, Brzeźno, 2-poko-

sierpień 97 „Energoexpor- Północ"

okazyjnie, zdecydowanie, 41-10- _ GDAŃSK. Suchanino, 2 lub 3-po-

pawilon, 21-88-86

atrakcyjne, 21-63-13
8-41, AMIGO

GDAŃSK, 41-90-31
"GDAŃSK, dzielnice,
dzieli

jednopoko-

GDYNIA- Karwiny, nowe lokale

)

61-39-96

50 m kw, IV, 31-24-37po 17.00

GDAŃSK, okolice, atrakcyjny,

Gdynia, Śląska53, 21-01-34

DOMYIMIESZKANA

bez pośredni i.

GDAŃSK, okolice, 35-19-97, 35.

Użytkowe: 55 m- marzec 97,36m-

GDYNIA- Karwiny, dwupokojowe,

65

jowe, dwupokojowe, 57-02-99
GDAŃSK: Starówka, ; 31-62-16

i

DOMY -pow. użytkowa od90 m* do 150 m garaż
Górne Orłowo, ul. Płocka
Wielki Kack, ul. Kręta

OWROWICKORRA
Biuro

sprzedaży:

Orłowo,

O
ul.

Orłowska

we, Gdańsk- Wrzeszcz, 0-601-6101-20
ZACHODNIE;
0601-61-08-08

090-52-48-50,

61-55-45, ubezpieczone, gazowe-

ABAB- 25-14-92, 060-16-10-685
ABAB Gdynia, 61-41-97
ARAB Mirex, 25-14-92
ABA Gdynia, 61-49-28

benzynowe

AUTOHAKI, 39-40-28
AUTOHOLOWANIE, 21-63-71

ABA Magmar, 25-30-84
AAA osobowe, 453-890

ABA, 39-28-95
ABC osobowe, 090-52-14-15

AUTOHOLOWANIE, 41-24-30

ASTRA. 39-30-25

AUTOHOLOWANIE, 71-45-55

AUTOHOLOWANIE, 47-97-21

ATRAKCYJNIE, 21-63-93

AUTOHOLOWANIE, składaki, 29-

AUTA dostawcze, 41-39-24
AUTA dostawcze, osobowe,
„Piast, 52-26-33
AUTA dostawcze, Tex, 41-2430

AUTA dostawcze Nawa 39-02-

1604
BAGAŻNIKI, 32-97-34 w. 36

FIRMA zagraniczna płaci 600,miesięcznie za umieszczenie jej
reklamy na twoim samochodzie.
Informacje; znaczek 4,50,- + ko-

20 w. 224, 46-65-34
00-365 Warszawa 37, box 63,

MIĘDZYNARODOWY, 48-51-83

AUTA dostawcze Żuk, Polonez

MIĘDZYNARODOWY Mercedes,
2t, 13 m sześć., Tel. 48-81-78;
0602-247-408

Truck, 46-61-94

619-49-31

AUTOFEST, 29-30-30, dostawcze, osobowe

TRANSPORT czterech samochodów, 29-16-04

Autoryzowany

R-7991

Dealer

GDAŃSK- Zaspa, 57-02-99, jeddwupokojowe, 52-42-34
GDAŃSK: Żabianka, 57-02-99,
jednopokojowe, dwupokojowe
GDAŃSK 1-pokojowe, 31-24-76,
53-75-81
GDYNIA, 1-, 2-, 3-pokojowe, 2011-53
GDYNIA, 1-pokojowe, 2-pokojowe, 24-37-30
GDYNIA, 1-pokojowe, 21-06-52
GDYNIA, 2-pokojowe, 21-06-52
GDYNIA, dzielnice, 2-, 5-pokojowe, 24-28-67

TRÓJMIASTO, 1-, 2-pokojowe,

GDYNIA- Gdańsk, 21-06-52

GDYNIA jedno., dwupokojowe,
pilnie, 21-63-13

RUMIA, Trójmiasto, pilnie! 61-4764

wy, tel. 32-68-35

TRÓJMIASTO, 2-pokojowe, pilnie,
61-47-64

GDAŃSK: Brzeźno „ dom szerego-

TRÓJMIASTO, 57-02-98, jedno
pokojowe, dwupokojowe
TRÓJMIASTO, cały rejon, 61-42-

77, pinie

TRÓJMIASTO, jednopokojowe,

SOPOT, Oliwa, trzypokojowe,
czteropokojowe,
52-42-34
,

wy z garażem i telefonem, tel. 4350-71
GDYNIA, dom odnajmę, 61-39-96
GDYNIA- Dąbrowa, częściowo
umeblowane, 292-051
GDYNIA- Kamienna Góra, komfor-

52-42-34

towy, 84-40-18

TRÓJMIASTO , małe, 32-99-09

GDYNIA: Kamienna Góra, Korze-

TRÓJMIASTO, powyżej 65 m, tel.

niewskiego, 20-33-12

0602211901

PRUSZCZ Gdański, segment

TRÓJMIASTO duże, 0602-211901, prywatnie
WEJHEROWO, jedno- dwupokojowe, 12-55-94

DUŻE do remontu generalnego,
51-94-14

-

GDAŃSK, dzielnice, pilnie, 35-1997
GDYNIA,
stoisko na hali, 21-88-86
TRÓJMIASTO, lokal handlowyku-

pię, 61-22-53

ELBLĄG,
90 m, tel. 35-44-25
GDAŃSKI! 1-, 2-, 3-pokojowel
53-09-28, 53-38-93- Trójmiasto!- Pilnie! „Hanna! (10.0020.00)
GDAŃSK, 3-pokojowe, telefon,
szybko, 0601-22-20-89

GDAŃSK, 35-44-53
GDAŃSK, 57-65-59

GDAŃSK, Gdynia, 21-06-52

SOPOT, Gdańsk, do remontu, 5646-38

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

GDAŃSK- umeblowany, komforto-

21-06-52

GDAŃSK,

Gdynia,

Sopot,

13,61-12-65

-

pałaawU ctczenię
pod uz
Nręta

23/4,

uż

2

tel.

21-63-

|

GDAŃSK, komfortowe, nowe, 45-

GDAŃSK, tel. 56-37-33

- 32-36

GDAŃSK Jelitkowo, umeblowany,
tel. 56-33-21

towe, 32-68-35
Meconcj

Ws

stk ie pięć
; E:

DN

.
|
LUKSUSOWE APARTAMENTY
.

RUMIA- busy, 712-741
WYPOŻYCZALNIA przyczep- no-

kojowe, 31-62-16, 35-87-67

Za

.

PRZEPROWADZKI, 23-46-07
PRZEPROWADZKI, tanio, VAT,
46-39-21, 060-222-09-31
PRZEPROWADZKI, tanio, tel. 5636-96, 0602236146

10W€,370-557

_ Jąkość i Styl

i

LIMUZYNA, 0-90539758
PTHM Auto Plus, 45-52-15

97,35-4394

SYSTEMIE KAMIENICZKA
W

56-92-96, 090-290-204

GDAŃSK- Przymorze, dwupokojo31-24-76:

m Handlowe Euromarket, e | Powiyjie 611-320, 2DŁ208k
20.64.32
GoyNIA- Chylonia Targowisko,

LAWETY, przyczepy wynajmę,
090-52-44-63

GDYNIA- Działki Leśne,

PRUSZCZ, okolice, gospodarstwa

nadający sę na każdą działaność "óha+nowe budynki, 8315-06
handową (ok.ca30 m kw) sprze

— GDYNIA- centrum, małe na raty,

<

;

pośrednio, pilnie, 20-54-18, 20-8054

GDYNIA dom, hale produkcyjne,
RZ

CHWASZCZYNO- centrum, obiekt

DOSTAWCZY 0-602/215-471

GDAŃSK 0602-217-316

BLASZAK- Mercedes, 57-04-64;

090-53-67-38
BUS, 52-57-18
CAŁY kraj- izoterma 7 t, 42-52-29
DOSTAWCY kruszyw i producenci. „Extrabud” 80-066 Gdańsk,
Wschodnia 19 oczekuje pisemnych ofert przewoźników i producentów kruszyw na stałą dostawę

GDYNIA, Gdańsk, nieduże, bez-

GDAŃSK: Starówka, pilnie, 35-19-

24-86-39

k

BE

prowizji, 611-320, 204-203
|

i

ków, 44-36-49

* trwałe, murowane z cegły budynki
ż bozyiacziii
lacię
g
e własność hi,

dowy, ; (40161157

GDYNIA
Dzia Leśe, Wzgórze,

GDYNIA: Kai

PÓ
do remontu, rozTRÓJMIASTO,

biórki, , 51-94-14
51-06-29

mkw, 79.000+ VAT, 52-80-59

GDYNIA- Grabówek (34),
(34), 45000,450 ,

ie, 61-39-96

TRÓJMIASTO, okoice, Renomix,

56.4

218-777
DOSTAWCZY, 41-56-59

LAWETY, 47-97-21

we, dwupokojowe, 52-42-34

TRÓMASTO, , dom
dom szeregowec,

znańska,

61-47-64

s

GDYNIA, czteropokojowe, pilnie,

61-42-77

ME

GARAŻ muronany,
51.871 Spot, Po-

mieszkania, bl

PON

5

E.

TRÓJMIASTO, 52-42-34

48 mkw., R

i

okolice, Pil

GDYNIA- Dąbrowa, nowy lokal,

8

GDAŃSK: Siedlce, 4-pokojowe,

Razek

|

LAWETA, 0-601-61-04-04

czony kb óo wykończenia, tel: 53,

GDYNIA- Witomino, trzypokojowe,

Pówikesch

A
AL
NERUCHOMÓSĆI
ź,

Brodwino, anie,tani typo”

Kojowe,. 76.000, Biuro Prawne

wykoń-

drogo, 614-207

090.53

96-48

SOPOT- Brodwino,

POT

nak lajt z
wolno stojący, do 200 m,

GDYNIA, | PO, 21-06-52

* mały zespół mieszkaniowy

w Gdańsku

e
poe00blisko bulwa-.F
38m,
GDYNIA,207047
kawalerka

SOPOT, , okazyjnie
z garażem, , 61-

42-77

43-58-59

najkorzystniej.

PUMA, Trójniasto-okoice, ia

nop.537.239

71-24-35

DOSTAWCZE, osobowe, 0602-

€%Fot

pw Pustki, 4 pokoje, 61-47:

„PANORAMA ” S.C. buduje:

WYCENY

83-33-23
AUTOALARMY, 45-55-05
AUTOALARMY, auto- gaz,
raty, „Coala', 52-40-94 wew. 4
AUTOALARMY, immobilisery, radia, głośniki. „AMB” Gdynia Al.
Zwycięstwa 236, tel. 64-94-55
AUTOALARMY, immobiisery, znakowanie, 20-95-01 wew.
133, Gdynia, Kielecka 7
AUTOALARMY Boxer, MultiTytan-Lock, raty, 50-30-95, 0-601615-367
AUTOALARMY radioodtwarzacze,
24-84-30, 0-90-52-20-56
SIGNUS, autoalarmy, Reda,
78-31-96

OI
ij
ś

ZESPÓŁ BUDOWNICZYCH
OSIEDLA

STUDIUM FR

AUTO- alarmy, immobilisery,

"4"

GDAŃSK: Stare Miasto, 354004
PUCK, garaż

| 1:000złzamkw. nformacjaEko- | tych, wiadomość: 090503296
GDYNIA- Płyta Redłowska, 3-poinwest, Gdańsk, Partyzantów 74
GDAŃSK atrakcyjne 2.pokojowe, - kojowe, 41-31-83

Bieu.
iena sny _ BORKOWO, K/ Żukowa, domek
© ag. okazyjnie,
Makyniiana,37.000500 kiskowy z dziką 1000 mkw,
„ uzbrojona,
KARWIA, wj, gdański, miejsco.

w

AS-AUTOALARMY, immobilisery,
blokady, 32-48-94

44-45

>=

377; po 17.00 |

DOSTAWCZE, 47-99-24

2-5- 10 TON- kryte, 39-05-11

**Oferta ważna do 31.01.97

GDYNI: Wzgórze Maksymiliana

GDYNIA, dwa, aktrakcyjne, 64

cpijisk. Wrzeszcz Gnwaki

GDAŃSK Jasień 48m,S7-3858

won stojący, 2031-88

ABIX, autoblokady, 27-01-24
ALARMY, blokady, immobilisery,
„Miramex”, Orłowo, Wrocławska
41, 22-07-77, 22-12-49

e,

| gionów 130, tel. 22.00. | RUMIA, M-5, bez pośredników,

ŻWIR, wykopy, 23-20-52

*Oferta dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne we wszystkich branżach

i

PRUSZCZ, segment, komfortowy,

P.

BOSZ, 23-62-68, kom. 0-602-235704, Polonezy Caro, Peugeot 605

w ogłoszeniach drobnych **

spr
Z Gd., centrum, 80 m,
we, 100 m, + _ 41-17-92wieczorem

41-64

ŻWIR, 48-83-95

24

Za darmo pierwszych pięć słów

GDYNIA centrum, 2-pokoje, 61-

m, z tesa, Ii tel5045 60GDANSK
Morena. Spokojaw, arena
49
m kw, Ip; Żabianka 3-pokojo*

i

we, autobusy dostawcze. Szybki,
profesjonalny montaż, fachowa
obsługa. Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 52-22-31, 52-28-14

„Lammex” Gdynia, Le. | "3031

3-pokojowe,

GDYNIA Wczio,3000MŻ2:

60.50

GDYNIA

Soy lp komie SB ÓS
oe a
USD ł UBSREA |
GDYNIA:
Głyonia, 2pokajowe,
44), 29-70-01

r

wa, 23-22-35

_ dukcją) w dobrym punkcie, tel.

JEZIORKO
z ziemią, 0-69 16-232- _

a

Ku-

charski 31-62-16,35-8767

3-pokojowel
GDAŃSKII 1. 2-,53.36
53.09.28.
93

Morena 105 tys zł, Przymorze 84

og i grunty pod budowę, - SŁUPSK, dom z zakładem(z pro-

25-07.46

"*:6708, 3519-97

tanie. Kancelaria

SO

sgneni, kotow,

AUTO-GLAS Gdańsk, szyby

pon, 0000

- | Róg Wi oo

GDAŃSK- Wrzeszcz, 3-pokojowe,

GDYNIA- Leszczynki, wolno stoją:

44.90.31

ncelaria Kucharski

we, atrakcyjne 21-63-13

24-76

a

a:

GDAŃSK- Śródmieście, 3-pokojo- | Starodworcowej.

zyje, 61-47-64

3 HEKTARY
nad jeziorem, okazja, cy, część produkcyjno- magazyno- tyszł, 48-56-59

GDYNIA Kanie Gira 565 61

7

| WRZESZCZ kamienica650002,

GDYNIA, Wiadjsiwa, 2500 fr.

stycyjny,

GDYNIA, Gdańsk, 21-06-52
GDYNIA, Kapitańska,

Stogi kawalerki, RY

Sb mkw, dań m
8
ę

k

ABIX, sprzedaż, montaż,
gwarancja, Gdynia, 27-01-24

AUTOWYPOŻYCZALNIA, 24-55-

+Val, 31-67-14, 0-602-24-94-46
ŹWIR, 48-54-76

ATRAKCYJNIE, 41-24-30
ATRAKCYJNIE, 47-97-21
ATRAKCYJNIE, 57-03-85

Fiesta Courier ....

GDAŃSK- Starówka, Wrzeszcz,

rzeka, 24-84-17

budowlana,

sławcze, ciężarowe (pierwsi wła-

ściciele), solidność, rzetelność,
tradycja, 21-16-86, 24-35-52
OKAZYJNIE co 30.000,
skup, sprzedaż, raty, 53-12-71
wew. 341, 53-19-61, 090-50-53-80
SAMOCHODY ciężarowe, dostawcze, specjalistyczne, sprowadza
„Auto- Bazar, 058/56-81-12

W! Transporter, blaszak, 0,45/km

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

EscortVan

WEJHEROWO, dobry punk, oka

GDYNIA, atrakcyjnie położena,

uzbrojona, 61-39-96

zakup samochodów: osobowe, do-

rowo,
pa

działki

CENTRALNA
Poka, ae ine
ny. 41-10-65

HOLANDIA, wyjazdy po

GDYNIA:
29.79.27

oe

zsjaięś
GDYNIA- Cisowa,

ER

Wizeszt,
0-602-211-901

twarzno, 160.000 zl.

SILNIK Fiat 125p, 350, 61-37-18
SKRZYNIA biegów Renault
18D sprzedam, 31-19-58
TŁUMIKI katalizatory, 39-02-20
W Passat silnik sprzedam, 4130-69

AUTA powypadkowe do remontu
kupię- Elbląg, 090-26-72-15
AUTO atrakcyjnie cenowo, 0601-

Serwis, 33-15-20

Pruszcz, Kopernika 2, 82-37-29,

0601-610-333

GDAŃSK,
318997

WEJHEROWO. okoli

090-537-239

montu, Gdańsk
090 267-215

R
GDYNIA.

900 m kw., 475-633

PADA

52-03-27

KAŻDE auto powypadkowe
do re-

|

0602-213-872
GDAŃSK- Kokoszki, budowlana,

spać

GAZ 63A, skrzyniowy, wyciągarka,

GDYNIA- centrum, 1-pokojowe,

tei
zd ejst
ra
GDYNIA- Kamienna Góra, Korze
HEROWO.
oklice. dzi
6d

?

DO lakierowania, blacharki okazyjnie, 0601-610-333

GDAŃSK- Wrzeszcz, centrum, 65,

Z! inwestycyjna,
a

5

MERCEDES 124, lampy tylne, 4673-05
MERCEDES 124- tapicerka sprzedam, 090-52-44-63
MERCEDES 1995 zderzaki sprzedam, 41-30-69
NAGRZEWNICA diesel, sprzedam, 29-16-04
OPRZYRZĄDOWANIE inwalidz-

GDAŃSK, 2 pokojowe, 35-19-

| 21-06-52
TRÓJMIASTO, okolce,

61-42-77

OPEL Vectra, 1996, 46-36-03

Wy, 29-18-74 wieczorem

ł Olszynka, 3000, 46-04-88
GDAŃSK=

GDYNIA, 2000, budowie fi _
meka2kSki
<mie, i 61-209
jaa
wa wy
WEJHEROWO, okolice, ziemia,

MAZDA 626, części kupię, 41-30-

ZACHODNI do remontu, Gdańsk
ATRAKCYJNIE, 53-0211 wew. 446

owo, opony, wymiana oleju, „ABI”

69

34-78-03

OKAZYJNIE każdy, może być
uszkodzony, 475-540
POWYPADKOWE, skup, Elbląg
090-26-72-15

89

3

|.

NAPRAWY samochodów: ekspre-

FIAT Cinquecento; (0-69) 16-294-

SAMOCHÓD po wypadku. Elbląg

11-81

GDAŃSK: a: >
jowe,
oraz parter 59 m,

TCZEW, czynszowy, (069)16-294-

GDYNI Barardow,konońo- . Hannal (1000-2060

PO

FORD Escort lampy sprzedam,

- NIEUCHOMOŚCI 10M

GDYNIA, ! Legionów, , połowa biż-

lane, „ (068)16.2820
(069)

615-367

58

AUTOMASTER- osobowe, przyczepy, 25-41-73

cały kraj, 51-53-54, 090-522-178

ubezpieczeniowy.
Teraz kupisz

niaka, 61-15-58

łożone blisko morza, tel. _ STAROGARD Gd, dziaki budow-

ta(058)73-31-30

50-63

41-30-69

MIKROBUS, 31-27-97
MIKROBUS, 42-57-52
MIKROBUS, 50-18-47
MIKROBUS, 72-18-00
MIKROBUSY, 32-78-34
MIKROBUSY, 35-97-20
MIKROBUSY, 50-14-43
MIKROBUSY- 35-50-92

POLONEZ Truck i Lublin, tel. 7255-65

ART Meblowóz przeprowadzki,

„Procar', Gdynia, Warszawska 61-

CZĘŚCI samochodowe.

FIAT, 126p, 1988-93r., Tczew, 31-

333

Gdańsk 090-516-284

CIĄGNIK C/40/11, tel. 31-20-79

domu, 21-15-01

2

610-333

AUTO-SZYBY „Jaan'. Sprzedaż,
montaż. Wrzeszcz, 44-12-81,
Kościuszki 8; Orunia, 39-02-51,
Jedności Robotniczej 233; Gdynia, 20-49-77, Kapitańska4
AUTO- Szyby, Gdynia, Morska
306, 23-68-88, atrakcyjne ceny
AUTO- Szyby Car- Glass, osobowe, dostawcze, ciężarowe,
expressowy montaż, Elbląska
94/64, 35-39-39

AMORTYZATORY- sprzedaż, montaż, regeneracja Gdańsk
32-56-33 Malczewskiego 103,
Gdynia 23-89-89 Chabrowa 5E
AUTOGAZ, 51-60-60
AUTO na gaz, 50-30-95, 0-601-

wa 2, 46-47-88

AUDI, W, Opel, okazyji nie , 0601-

2 gwarancją, po remoncie, „Rak- 3

USZKODZONE, remont, skup,

downość, 090-537-239

0-69/16-232-89

GDYNIA, Beniowskiego, połowa

RUA grunty 2h, 711-168
SŁUPSK. 70000, pod

szereg,

AUDI 80, części sprzedam, 41-3069
CHŁODNICE, tablice rejestracyjne „Gab-Rat', tel. 43-24-38,
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 59

WÓZEK widłowy, spalinowy

AUTO atrakcyjnie cenowo, 0601610-332
AUTO do remontu, 27-06-79

OMEGA combi, 1989, 2,0i,
055/32-24-32
SIERRA 1988/89 sedan, bezwypadkowa, 0601-610-333
SPRINTER 412, zwiększona ła-

pięć dla Ciebie...

NAN ma rekreacyjna, jezioro, 61-

446

DIESLA do remontu, 0-602-221266

W Passat 1991, 0-69/ 16-22-63

Corolla 97, 14.000 „-,
:

41-18-85, 43-10-58

wew.

AUDI, inne! 53-02-11

A', wózek widłowy, spalinowy

ŻUK, izoterma,
90 rok, 56-32-61
ŻUK A-06, 1992, 9400, 52-32-92
ŻUKA-111, 1992, 9.000, 52-32-92
5 RAT Punto- Autotak, 39-49-79
M 1,9, 96, 055 33-75-63
M6 2,5, 95, 055 33-75-63

VW Passat
kombi, 1986, 7122-74

53-02:11
kazyini

32-38
FIAT 126p, po 1986, 8601-610-

0 udźwigu 2,5 t, „Linde' oraz wózki
paletowe po remoncie, tel. fax (069)188-26-95

29-16-04

towany, 81-62-93

53-02-11 wew. 446 okazyjnie

AMORTYZATORY, Monroe- sprzedaż, montaż, gratis,

0601-20-59-8

ŻUK, 1992, blaszak,
9.000, 20-84"08
ŻUK, 1992, skrzyniowy, 9.900,-

VW Passat 16D, wyremon-

Corolla, 1992, 25.000,-

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

82-15

© ABB STUDIO

POLONEZ Caro, 1993, tel. 56-36B
POLONEZ Caro, czerwiec 1996,
53-15-28

Corolla, 1988, 17.400,

CIĄGNIK Renault 340, 65.000, 2116-86
CIĄGNIK C- 330, przyczepy, Star,
eternit drobnofalisty, 83-15-05
MOTOCYKLE, skutery wodne, 72-

ne wyposażenie, klimatyzacja, 4659-96

W Passat, 1994, 36.900, 64-290

VECTOR- Autohandel, Gdynia,
Morska 491, duży wybór, kredyty,
23-60-98, 090-53-78-88, 0602250-821, 090-50-61-25

CIĄGNIK Renault, 65 tys. 21-1686

1984 rok, 47-99-13

Kombi,

POWYPADKOWY, samochód, 0-601-610866

stracja 1988, tel. 058/82-20-46

W Passat kombi, 2.8L, VGR, peł-

W Passat, 1992, Kombi, 090-5243-40

Kołobrzeska32

POLONEZ 1989, gaz, 7.000,- 32-

OPEL Omega B 2.01 combi, 1995
rok, tel. 52-36-61
57-21-38, 35-04-86
OPEL Vectra 1,6B, 1991, 8.0015.00 16-230-29, po 18.00 16292-84

1-e

CIĄGNIK MF235, pierwsza reje-

1,6TPI,

miana, 36.900,- 64-29-90
W Passat 1,8i kombi 1990, 390568
W Passat combi, benzyna 1.3,

W Jetta, 1985, bezwypadkowa,
82-48-78
WY Passat, 1.9, 1994, 055/33-7563
WW Passat, 1981/ 1993, 29-03-08
W Passat, 1988, 20.000,-, 21-1686
;
W Passat, 1990, (069)16-270-35
W Passat, 1991, 1,8, (069)16299-62
W Passat, 1991, 25.000, - 53-6061
WPassat, 1991, 26.500, 090-5240-84

Znają anek, Gdak, SKODA Fatort, 1982, 1,

dziądz (051) 23-557

kombi, 090504819, 090523696 _
OPEL Kadett 1,8, 1988, cena:

pENNNT

Kombi

WW Passat, Combi, 1994, za»

W Gol, 1990 benzyna, 33-17-24
WW GołII 1993, (069)18-84-892

U
LECZONY
sa 57.34.25
cz
1% ian, BZ. SKODA 120. 1089, 650.57
0601313101

i

VOLVO 940, 1994, 25.000, 56-

w
RENAULT Clio 1,1, 1993, (0-

Passat

WW Transporter, rok prod. 1991,
diesel 2.4, 150 tys. km, pełnadokumentacja, 9-osobowy, cena
35.000,tel. 32-17-73 po 18.00
W Gol, 1982, 1100, 42-42-46
W Golf, 1986, 1.6, diesel, grafitmetalik, 4-biegowy, 3-drzwiowy,
szyberdach, cena 13.000,- 740047
W Golf, 1993, zamiana, 56-3381, 43-40-12
W Golf II, 1984, 10.500, 27-0628
W Passat, 1.6, 1981, 64-08-30,
0-90-52-76-06

VOLVO 940, 1993, 48.000, 21-

RENAULT21, 1986, pinie, 23-12.

©

UAZ Diesel, terenowy, 1981, 24-

84-17

A
lg
|--RENAULT5 i
PEUGEOT
1600, 405ażiay
PS
sagimadodai

6i

o

rój Diesel, lub zamienię, 24-84-

10

RENAULT 19, 1.90, 1991, 644g.
%

1970, nie-

TRABANT, tel0-55 33-51-75

śięggk

OPEL Kadett 1,6i 1991, | PEUGEOT 605, 1992, 34,000.
14-08-21
52.3292
Ana.

WW

*(069)182-12-66
WW Polo, 1988, diesel, 61-22-55
WW Polo, 1988, diesel; 61-22-55
W Polo Coupe, 1983, 29-44-30
W T, Transporter, 1993, 2,4D,
:osobowy, (069)16-267-58

WY, możliwość leasingu, 62.000,

PEUGEOT 205 1,3, 1991,
(069)16-297-14
PEUGEOT 309, 1.4,

1991, (069JI6-

R

Caro,
Kwidzyń

prywatnych

OPEL Kadett, 1988, combi, 50-51-

ogłoszenie drobne we wszystkich branżach
atnych na
**Oferta ważna do 31.01.97
pr
NE

a

;

248-260, * 50-30-70
dledeawić

Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79
wk
Elbląg, tel/fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz
tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00;

ołerta ważna do 31.01.97,
tylko dla osób

Wszystkie

Za darmo pierwszych pięć słów
w ogłoszeniach drobnych **

2

ZA

Pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych* *

"DZE

* ZE URI

Baenram

UMI
wybrzeża

pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00;
Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;

—

z

a

H

3 j

DZISIAJ W GODZ. 8.00-10.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU IW GDYNI (ul. Władysława IV 17) OGŁOSZENIA DROBNE NA SOBOTĘ BEZ DOPŁATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU IWGODZ. 10.00-13.00

kiedy?

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

zaile?
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Wszystkie

GDAŃSK: komfortowe, piętro do-

pięć dla €iebie...

601-416-994

GDAŃSK- Starówka, pokój dwu-

GDYNIA, Hala, pawilon, 53-04-68

GDANSK:
N-3, umeblowane, zte:
efonem, bardzo dobra lokalizacja

"040 magazynowe,
O184
m
na każdą działalność,

GDYNIA
210682
GDYNIA, 24-37-30

Długie Ogrody 48), tel.35-77-62

61-47-64

GDYNIA, Gdańsk, 21-06-52

o

przy ul, Morskiej lokal

m kw, pod hurtownię, tel. 53-

|

:

- „o

GDYNIA, 35 m, na cichą produk.

2

cj, hurtownię, inne propozycje,

REG

p zj

GDYNIA, pokój, łazienka, kuchnia
NZ
|

GDYNIA, Sopot, Gdańsk, Rumia,|

CZĘSTOCHOWA M-3, na Trój-

miasto, 034/63-12-49

doi oną i. PPLAB Are

PODŁOGI, 57-08-63

PODŁOGI szwedzkie, kominki,

rado adokani ksieni:

sprzedaż, montaż, 51-56-22

TRÓWMIASTO, podczas targów,
51.3540
*

"9 Kafuzy el 3601.60
GDAŃSK: Przymorze, 4-pokojo-

ZIE
Sprzedaż,

_ BOAZERIA, 42-54-31

we, 70 mkw, X/Xp na pokojowe
i 1.pokojowe również falowiec
+

0-5850-40-28
TORUŃ
Rubrkowo,

1

AE

29-72-73

i

POSADZKI Epoxydowe, 7
00-65

poc

|

A

OUAE

=
łynagodane-i: _ [ PŁYTY drogo Wo)
(ea oj
POSZUKUJĘ
mieszkania podczas — a85miw,
miast, i 485846
zdtydowkugł nai. |- awewinie
RODANE ANIE, cyklinowanie,
ona 255targów, 51-35-10
ana tl 20.50.90

GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,

Gaw Dąbrowa, 30m, 2906

uuęuuguzyy=kunucna:

WU dwupo-

a

lokal na przedstawiciel-

stwo, Śniętjańska-2071-70

GDYNIA produkcyjne biurowe, 23-

GDYNIA- Grabówek, 2-pokojowe,

ża odzieżowa o pow. 40-50m,

5459

ewentualnie stoisko, 090-539-032

PRUSZCZ, okolice, na warszta! — 53GDAŃSK, na skiep uiugi 44-62
Samochodowy itp., 83-15-05

Orłowo, trzypokojowe,

standaróowe, 0601-61-20 _

20-81-56

GDYNIA- Witomino, M-4, 46-04-

mo- Sprzedaż Mieszkań-Do-

Kowanie, malowanie, ogólnobu-

mów- Lokali. Bogaty wy:

26, eksp se ZE

_ dowlane. Zimowo promocja do

AISE

_

WANE , BLIDGE

bór.
Trójmiasto, Ko.
łobrzeska 42E (falowiec- parter).
e

Hejąj raw eg

mt sir

DRZWI, (058)56-05-88.

A-ARCAN|! wynajem- kupno-

VAT, 57-48-64

538061

sprzedaż- 21-63-13, 61-12-65,

AG-UNIVERS, Gdjnia 10

25-05-55, 23-30-68

Lutego 9,61-2557

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

|.

Brzy głównej trasie przełotowe,

8.PRUSZCZ
71-46-77Gd. pod lakiernię,

AGENCJA Baranowski, Gdańsk

(ARNAPNI

201

ELBLĄG, kawaleki b mieszka:

21-32

GDAŃSKI!!! 1-, 2-, 3-pokojowe-

poszukuje pomieszczeń na maga-

GDAŃSK Chelm, gabinet stomatoogiczny,
3272.48

i sł Zd
A Trek - 2yne 70- 100 m kw, z telefonem,
miasto!
-Zdecydowa* jt (22555052
AE SLZB4LSLIDSI
syze

gc

GDAŃSK (kole) pokjowe,

GDAŃSK: bbiura, magazyny, 46 „niedo wynajęcia, tel. 32-29-79

WSR

RAB

GDAŃSK: Wrzeszcz, lokal na biu-

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

GDAŃSK- Wrzeszcz- centrum,

404po a

Olerty: Grunwaldzka 70

AOEA poGDAŃSK 112 m, mozliwość

Zar. ząd

nieruchomo-

a>

allp

sę

o

< GDAŃSK Wrzeszcz, garażposzie

503,2426 77.

Pilnie!

GDAŃSK: Wrzeszcz, 41-30-69

kań, 82-19-17,35-74-14

ABA: Gaz, naprawa, konserwacja,

ŻALUZJE producent tel. 32-06-10,

KAFELKOWANIE, soldnie,

NAA

56-01-95, 51-66-70

39-92-88, 52-01-50

CZUJNIKI gazu: produ-

Harmonikowe, kamisze, 41-45-92,
spetticna?

'

Je antywłamaniowe, przeciwsto-

ulika, PCV, kałelkowa.

py zcji

466

0

(SG

ro

A. raty, 31_ OKNA O,PCV, atrakcyjne

DOKŁADNIE
35-69-04

ARE,

CJ8 Kani

5
ŻALUZJE,
23-57-86

AK:

ARCAN-

CYKLINOWANIE

05-87

Ż Li UZJE, 24-35-66

61-12-65

OCIEPLANIE
SA styropianem wómu-

wanym 7600803

CYKLINOWANIE, 53-18-40

PANELE boazeryjne, montaż,; tel.

idei

„KONTRAKT, 50-46-13

je

NEE

NE

53-02-90

CWE
YKLINOWANIE, 53-09-40

,

„ZEŚ

COKIADOWANE, LdarnON? ; PRA

=

,52;46-8 -... Sg ai

CYKLINOWANIE, uładaie, Te

Starowiejskiej i 10 Lutego, tel. 20-

34, kupno, sprzedaż, wynajem

monty, 23-46-30

39-13

RENOMIX, 51-06-29

PARKIECIARSKIE, tel. 31-09-28

ai:
sa

683426
Szane;

CO

SZ 0%

gm

RR

14.
PY

24.17.94
35.45.19

ŻALUZJE, 31-66-66
ŻALUZJE, 48-75-17

remonty

kań, 45-26-73,42-01-51
WER

ogólnobudowlane, VAT,

ŻALUZJE, 56-13-57, Sun-

574664

Stop- Dal Hut Montaż

ty, producent Urbaniak, Gdynia;

Abrahama3, 52-12-95

Gdańsk, 32-29-04

Słupecka 21 (od Warszawskiej,

KAFELKI, hydrauika, malowanie,

ALARMY, 52-48-01

R

.

0601228039

pa, a

42-94-74

3

-

Pieniądze za kolejne slowa można wpłacić:

*' na BboZCiŚ

hg"

©

-—

w banku

m

©

©

ŚGBe6 ukikościuśzkt 63

R

a

KOMPLEKSOWO, 3228-67... mrtnie 2740092

[7] Mieszkanie kupię

[ ] Dom odnajmę

. Maio. „AJ
okal biur.-usług.
odnajmę

| Garaż llhidią

| ] Mieszkanie poszukuję
[| Lokal ae
poszukuję
|_| Mieszkanie zamienię

ięzo

ROZMAITOŚCI
Biznes

Sprzedaż
Kupno

[| Działki, grunty sprzedam

Sprzęt elektr.-elektron.

LJ
pam
(| Pala
Mieszkanie
sprzedam

2
8, dom: sprzedam
Audiovideo
sprzedam

[|] Lokal biur.-usług. sprzedam

Nauka

Korepetycje
zaub

d

[| Inna nieruchomość sprzedam

Świętojańska

SAUNY, 48-73-31

rubrykę i podrubrykę, w której ma ukazać się

raka

[_] Garaż sprzedam
|
h

Gad., ul. Tysiąclecia 8

Starogard Gd., Ai Basztowa 3
Elbląg, ul. Łączności 3
Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy
treści lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie
z obowiązującym Regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.

STUDIO BUM -

łścish z pustą po” *E

DOMOFONY najnowszej genera: * wiezdnią iytdmuchiwanie), tel.

NIERUCHOMOŚCI-DOM

guby

[]Działki, grunty kupię

Matrymonialne

.

i

: EAP

BE

e

——

4 czw

z KEZEWRKEKCWAEE ZĘ

Proszę o opublikowanie ogłoszenia drobnego (zaznacz

KAT.

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48-

krzyżykiem odpowiednią rubrykę):
w dzień zwykły (poniedziałek, wtorek, środę, czwartek
A
(cena za jedno kolejne słowo od szóstego z VAT-em - 1 zł)
[_] w piątek (cena za jedno kolejne słowo od szóstego
z VAT-em - 2 zł)

BRE SA o/Gdańsk 11401065-00-31 4807: -PLNCURRO1-53

UWAGA: za słowo uważa 1 a. lub jego rąk literę lub liczbę stanowiącą pojęcie
samo w sobie, grupę liter lub licz stanowiących
jedno Poe i numer telefonu.

Kupon

bez załączonego

dowodu

wpłaty nie jest waż-

ny.

Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp . z o.o., Biuro Ogłoszeń,
69.
Nasz nr konta bankowego:

pięć dla Ciebie...

ABQ komputera, 61-23-00, 20-1826
AGENT celny, studium wyceny
nieruchomości sz 460311

AGENT celny; księgowość listopień, komputerowe; prawo pracy;
BHP. „Centrum Wiedzy*
21-90-66, 24-30-37

ASYSTENTKI, sekretarki, komputerowy, CorelDraw, WordExcel,
maszynopisania, księgowości, 45-

Rozpoczęcie 8 luty, 9.00

og,

"8. X M

[] Nieruchomości-lokale

_

23-41-83 Aaa

"montaż, Sprzedaż, OCIEPLANIE ekoftrem stopów, |...

OGÓLNOBUDOWLANE, 65-21-15

nie PA

1

CREDO- Kursy prawa jazdy,

wszystkie kategorie, 32-32-18
KOMPUTEROWE, indywidualne,
20-61-53

KOMPUTEROWE, podsta-

47-50, 41-49-19, 41-03-06

wy, Word, Excel, Corel, AcceSS,

BCI- Profesjonalna Szkoła Sekretarek, renomowanye kursy
komputerowe, księgowość, 2758-92

41-53-47, 244-828

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TSA
gdzie?

IZA TNIC!

BHP- szkolenia dla pracodaw- „ KOMPUTEROWE: programy biurowe- 41-80-21 wew. 328
ców i pracowników, na miejscu
u zleceniodawcy, solidnie, profeKURS prawa jazdy: Punto, Cinqesjonalnie, tel. 718-718, kom. 090cento, cena 350,-, informacja 45537-665
45-31, 83-15-18

KOMPUTEROWE, wieliematyczne, 21-80-21

KURSY: operatorów żurawi 3. 02.
97, sztaplarek 11. 02. 97, prawa
jazdy 18. 02. 97, szkolenia BHP.
53-10-30
NAJTAŃSZE kursy j. angielskiego
i niemieckiego (FCE, przygotowanie do egzaminów), WOO Klubu
MW Gdynia, tel. 26-33-30
NOVELL szkolenie z podstaw
użytkowania. Informacje zapisy:
tel fax 0-58/613-501

ODDK- koncesjonowane

PILOT wycieczek zagranicznych,

pośrednictwo pracy pro-

uprawnienia państwowe, „Harctur*
Gdańsk, 31-13-29, Św. Ducha 119
POLSKI Związek Motorowy, kategorie A,B, (, D, E- 56-07-07, 42-93-40
PRAWO Jazdy, 211-403
PRAWO Jazdy, Chylonia, Szkoła
36, tel. 23-12-27. Rozpoczęcie
kursu 4 luty, 17.00
PRAWO jazdy, kat. „B” 24-81-36
po 17.00 22-22-15

wadzi kursy: agentów celnych, kasjerów walutowych, komputerowe
oraz Studium Doradztwa Podatkowego, BHP, 41-12-36, 41-12-31
wew. 312, 313, 44-40-12
ODDK zaprasza na kursy sa*
modzielnych księgowych: 310 godzin- przygotowujemy do profesjonalnego prowadzenia księgowości, również
skomputeryzowanej. Koncepcjamateriały- dr Roman Nilidziński,
41-12-36, 41-12-31 wew. 312,
313, 44-40-12

|

ZABUDOWY wnętrz grany

21-02-22, kom. 0-90-524-243

2

TAPICERSKIE rzydx

mowe, 57-39-01 - |

kowanie, hydraulika, elektryczne, | kienta, 23-74-88

DRZWI, 56-46-05

GR sa

Tczew, ul. | Maj a4

ABC agenta celnego, Studium
Wyceny Nieruchomości „Rotex”,
31-68-41, 46-33-88, 47-87-97.

KAFLKONANE, szacha,

cji, 61-18-52

5

TAPICERSKIE, ; 41-73:34

DOMOFON. mb

Samochód kupię powyżej 1Otys.zł

LOWE z noszych biur ogłoszeń:
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7

Wszystkie

ia ceny,
o SONY
KOT
pleksowo, niskie
gwarancje.

[| Samochód (marki) kupię
[| Części zamienne

=

dd „AG
SRąguGi 4681-6
SERKA

sufity
i ściany gipsowe, 43-17-80

24-00-90 BE

ESR

kolejne słowa.

Ru

BUDOWLANE Bió-Pol mgr inż. I

;
DOMOFONY, alarmy, 52-36-11
WSW

[_] Inny pojazd sprzedam
Samochód kupię
od 5 do 10 tys. zł

©

8

że kaciew domu

kórnónesć
ś

o

Gdynia, ul.

STOLARSKIE: boazerie zabudo.

SAB
wy,sl-

KOMPLEKSOWE
a) remont- kate

PRACA

©

i
BOAZERIA, zabudowy, 57-08-63
i
STOLARSKIE, 32-21-80

1667

32-58-94, VAT

|

"ÓW mak, eklam ima, 2642.

85, 65-27-47

Referencje, fachowe doradztwo _ TAPICERSKIE, 53-50-18
„Lidom Gdynia, 23-894. .
TAPICERSKIE, 53-89-29

AK
JG
DOMOFONY,
71-

najt

MYCIE okien,on, czyszczenie dywa
MYCIE

BALKONY- kraty, 25-23—97, 65- 23

[ ] Szukam pracy

Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 5 słów, opłać

dywanów, nata.

dywanów,

HG

42-00-93

1. Wyciąć kupon z gazety.
2. Wypełnić kupon.
3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem

ie 46-38-25

i

szwedzkie, solidnie, 82-25-58

tyckim” należy:

CZYSZCZENIE

"A

płyty gipsowe, remonty, podłogi |

(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)
ogłoszenie drobne ukazało się w „Dzienniku Bał-

s

Osiek,
52:5-10, 0-602.23-858
KAFELKOWANIE. renon kon.

PIOKADY, drzwi, zank,Ś%

ś

19

CZYSZCZENIE dywanów (VAT).

47-87-90

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

KOMINKI, 53-72-90

(nie prowadzących działalności gospodarczej)
>

Gdynia, s Haba

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

DOMOFONY

drobne „ka dla osób Pda

wypełniony kupon na nasz adres.

s

PE
PALKONY, krat, śt-1244
BALKONY, zabudowa, Ay, G7-

3788

>

4

SZ
ORA

ROLETY
antywłamaniowe |
Bogumiła Górka, bram,

AK, 29-10-97

JEDŹ, pasi,

CZYSZCZENIE, 52-16-18
Ra

antywiamaniove, 71-

hydrauliczne,
ściankih Lg
b wi Aa
gipsowe,

Pierwsze 5 słów za darmo!
o

68ROLETY

CZYSZCZENIE, 41-32-01

52-20Proton, usługi, donało
WTV.przemysłowa,

Zaznacz ks
ogłoszenie:

Kupon nadoba

31-66-

14-37,
Expres ktę2gt
BL OGADY

MI

|

ROLETY

*
RE
HYDRALLICZNOgaze, sd

47807

8

disk
Woeczcz Gmi
100 (Sipersam Zaka 41.38.93

;

OE

:

z tworzyw sztucznęINSTALACJE
ae, ca
gw s

* KAFELKI, 57-74-53, Pyra

* ŻALUZJE: 61498; pofec = karemony lat R Boz

81-52-

|
antywłamaniowe,

montaż, s wap
res Gdynia, Święta 08, 20-

mdź wodiene 40)

GLAZURNICZO- hydrauliczne,

ŻALUZJE, 50-42-72 Sopot

CZYSZCZENIE, 23-88-59
CZYSZCZENIE, 24-41-04

HYDRAULICZNE, 23-04-30
HYDRAULICZNE, 31-17-24
HYDRAULICZNE, elektryczne, 23

> , pCO

CZYSZCZENE, 23.67.53

23:89-

EP.

ZANKI Gerda

HYDRAULICZNE: szybko, solid—]

miesz-

iowe,
sę antyy(araniowi,

w.6

nie, 31-46-35
HYDRAULICZN

tel. 53-71-42,

WANNY- odnawianie 42:5-94

„Ro-

tau wat.
ZAMKI,duż wkładki mać atestowane,

PEN

|
odnawia:

bramy, kraty bujara Roligate" _ WANIEN- odnawianie, 24-25-53

HYDRAULICZNO gazowncze, 45

2

3 -7I

GLAZURNICZE

!

56-19

ace ZŁOM ZG2440

ORAL: Armstrong, sprzedaż,

montaż. Ściany gipsowe. Gdańsk,

46.5

65
HYDRAULICZNE: gazowe, 5809.
27

daży kupno, wynajem, Sopot,
Grurwaldzka
67/2

MALOWANE czadioane,ść

GAZOWE, hydrauliczne, 33-44.
12, 32-48-98 w.7

971
|.
GLAZURA, 56-95-14, tydrauiROLETY, markży, żaluzje, ka iaio szybko, saidni
Okra PCV, Gdynia, Warszawska GipoRA terakota Soldnie, 53
GLAZURNICTWO, 57-08-63
GLAZURNICTWO, remonty, rete-

RWE
5.00, solidnie,

PROFESJONALNE usługi kate

"HYDRAULICZNE,mont,instalacje
00,
0693124.
*okniesó

MALOWANIE, tapetowanie, 41- _ ROLETY tekstylne, żaluzje poze
a |od
(9.00.

CYKLNOWANE 7908

Qer nie35, 21-92-90
oeny, Gdynia, Pany.
zantów

|

2.
m

i

KAFELKOWANIEsolnie,
38.66.
19

glazura, bydrauika,

34-25

MALOWANIE, szpachlowanie ta
MALOWANIE, tapetowanie, 24-

Pc, SED

montaż pieców, junkersów, kuche

UKŁADANIE glazury, terakoty, tel. — GAZOWNICZE, 33-57-72
KUCHENKI, monaż, tel. 48.5031
„ montaż,

tyczna 12a, 41-96-77wieczorem

RO

ROLETY antywłamaniowe, 0602-

35-78-91

montaż, Gdańsk- Osowa, Galak-

DEYN.

y

ROLETY, antywłamaniowe

„256882

UKŁADANIE glazury, terakoty, tel. | GAZOWE- szybko, solidnie, 31-

CYKLINOWANIE, 41-73-23

— GDAŃSK. Gdynia, okolice 530-- -* GDYNIA- gra. Śródmieście, okolice | POSESJA, 20-32-17, 20.1:

działu, 33-18-65

Gdańsk 31-31-23

sy, ceny już od 14,50. Sprzedaż,

!

! i, |
aw

Hydauka, SYdTK
KAFELKOWANIE, remonty miesz:

CT
ARUB
og
EC
7
gwarancja 50 lat, wymagane ate-

malarskie, ogólnobu-

tellta6 18

(uKdA Pork Gdnia 29755,
Oliwa 52-00-71 wew. 2252,

pnali

ADA,

-60:3599

produceni, 6148-88 Gdynia, Su
pecka.21, Gdańsk, 32-29-04

gisone

82-45-36ć

wkiA

nę l geod aykacznio

:

Ę

„ PY gJpSOKe,

VxT 57-45-54
SIDING, 23-89-04

wy

"-kpiTy, takom, ogodżea, 32.

ROLETY, antywłamaniowe

KAFELKOWANIE, py

OGÓLNOBUDOWLANE,

czenia wnętrz, 0602-22-64-36

Raty. 31-34-48; 51.3418

gf

© O?

karskie tl 72-55-65

m

OKNA. Rolety anywtamanio- Gwinei
wykończeniowe wykona
"e. Producent Marpol' 52-83-34,
Firma. 090-504-084

(owie2i4t46

- morty,
UFEEKONIE
2.5242 nabrna

Reż

K

33-10

GTP! CZNE. amy, Pogo»

pozie

R

eLEKTROINSTALATORSTWO
i
ię elekt
tel. 46.
ELEKTRYCZNE, 33-26-26
"ELEKTRYCZNE 248

KAFELKOWANIE, tydrauika rę.

ŻALUZJE
48464939.0024
ŻALUZJE aria
Żanwo,

47.7435

ELEKTROINSTALACJE, 46.6291

gggo 0 zró O.O

>

26-43

KTzY: drzwi harmonijkowe. Pio

CYKLINOWANIE, 42-01-73
CYKLINOWANIE, 42-08-74

GIEŁDA Nieruchomości, „Ta-

z £- ję, 418088

DRZWI, producent, 56-46-85

Do

antywłamaniowe, tekstylne, Mar-

Prawnicza, Przymorze, Jagielloń8
pa

a
bor* 20-71-96

pokó, Knet

palę
MEMO
Seliga

F-ETROMSTAACIE AR2068

KAFELKOWANIE, hydra.
3. gótobudowńae,VKT,72-

DNO
ŻALUZJE
pionowe, Rolety

AGENCJA Impuls 35-19-97, - CYKLINOWANE, 31-55-77
©5394
dańsk Ogama46 | CYKLINOWANIE, SZOG10
AGENCJA Nieruchomości

ATRIUM, 57-73-19

6x

parter 26 m, odstąpię, wj:
,

PRZYJMĘ

ścią, 31-90-55

©

r

wanie, montaż płyt gipsowych +
VAT, 21-70-51

Ls

CWEZGMW

Jakub| Tekieli Kancelaria
SU

SWE. lokal handlowy „0,

GDAŃSK, Gdynia,; 21-062 .63.

10, 41-06-51

usługi,

, lub okolice- firma
TRÓJMIASTO

VAT,

KAFELKOWANIE, hydranka, 6
49-29 Gdynia

MALOWANIE, szpachlowanie, rę. _ OKNA PCV, aluminium, rolety, fo-

CYKLNOWANE, 21-84-76

22

83

32-18
|
TRÓWMIASTO, na dziaalność go
spydarczą, 61-42-77

|

CYKLINOWANIE, 21-62-75

te

DRZWI, 41-82-60, tapicer:
„

MALOWANIE, gładzenie, kafelko- _ DRZWI zamki- Atesty, drzwi

CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 21-18-94

46-08-47, 45-12-89

9 powierzchni około 200 m kw.

p

psy,

:

NAZW, 597437, 2006,

jka

gpg

Gwarancja

wanie, VAT, 2846-30

|MALARSKIE,
wan8.57-0868
tapetowanie,

ceni „Aga, Oliwa, Kaprów 17A,

WRZE

©

ka, zamki

NALARSKIE
„. tapetowanie, szpa-

©

amyłamariowe, „Roku 380-119

peowanie, parkieciarskie, kateko-

CYKLINIARSKIE, | 56-89-45
|
ABAKUS:
nieruchomości,
kupno—
CYKLINIARSKIE
VAT
sprzedaż, 48-58-59
CYKLINIARSTWO.3368.04,
parkieciar

GDYNIA- Gdańsk, lokal handlowy

ELBLĄG, pow. 80 m kw., przy ul.

41-

MALARSKIE, szpachlowanie, ta-

CYKLINIARSKIE, 21-85-23

„ieleniak*

al centrum, sklep, biuro,
:

GDYNIA, Sopot, dom pilnie, 61.

ogólnóki

soicnie, gwarancja,

Spe! a AGRódn
sklep, usługi, 44-62
GDAŃSK:
53GDYNIA. cetrum, mały sklep, 29
)

go, wiadomość (0-55) 32-65-75

200 m.

CYKLINIARSKIE, 20-14-77

„Zygmunta Augusta 35/7

SDA r Agencj Towarz, TUSI 37-421, 3-4056. _ CYKUNIARSKI 316566

SOPOT, pokój panu bez nałogów, _ ELBLĄG lub Tczew, poszukuję
51-76-01
domu do wynajęcia wolnostojące-

Gwiezdnej, Krzeski Lech 33-70-58

!

MALARSKIE, ogólnobudowiane,

RUE

Sopot pod lakierni, 41:

— WRZESZCZ,
41-105 biurowiec, 200 m,

860

(10-00- 20.00). Bezplalne >, g7.g5

ri

w
A

„płatne za rok z góry, 48-80-60

p.

BLOKADY,Drzwi,4631%
BRAMY garażowe zwane, rolety

GDAŃSK, sklep, (30), centrum,

SOPOT, komfortowa kawalerka

Wrzeszcz

)

SOPOT, Bazar- pawilon, 50-32-18

BEI

10-65

|

mogę

0

Przymorze, pawilon,

r

solidnie, gwarancja, Vat, 52-20-80

15.00)

ELBLĄG,
sklep do wynajęcia, 333

S0%laniej 4148-76.
29-36-37

AdA

odieperie,8230-1w.42ż

zgłaszanie ofert! 5307-61.

MŁYN, warsztat tokarsko- stolar-

GDAŃSK:

DACHY, glazura, suche tynki,
Gdańsk, Zakosy 66

E

GDYNIA- Witomino, 3-pokojowe,

01.

AR

ag og fMAaulka 6.

E pionowe, rolety

GDAŃSK, na sklep mięsny, 42.gg.

SOPOT, 28 m, 73-25-22 (8.00.

|

MURARSTWO, rkartwo, ale

356-872 57-10-90

nit ANYA
maki,
ona POW Rode

cent Deko- System,

ny,

09.28 Wynajem. Kup.

Producent Mańut, 56-46-85

dE pionowe, producent, 82
żajuzJEG
lęg,

REMONTOWE, 0-601-65-25-15

ne, ore 4-46
ko.
adaptacja miesz
REMONTOWE, buda.
DRZWI
antywłamaniowe.
31kań
bi,
VAT,
56-68-79
60-48, Piwna 19721.

DRZWI Gerda antywłamanio-

KAFELKOWANIE, hydradka,

k

VAT, 57-48-64

DRZWI antywiamaniowe, drewnia-

ELEKTROINSTALACJE, 20-49-08
wę, 41.13.76
ELEKTROINSTALACJE, 22-87-79 — DRZWI metalowe, drewniane.

remonty, 29-21-16

antywłamaniowe, oferuje produ-

PRUSZCZ Gdański lokalpod la:

GDYNIA- Witomino, 3-pokojowe, _ Kiemię, 601-31-31-01

PRUSZCZ Gdański,
41-90-31 segment
komfortowy,
REDA. kawal, ' 78.327

| oma

*53.38-93 HANNA!!! 53.

GDAŃSK, cenium okaie, ban.

GDYNIA- Gdańsk, 21-06-52

88

TGS

USŁUGI ciesielskie, dekarskie, re.

ASD

208-156
GDYNIA-

PBOBREDNATNO

267
ŻALUZJE,

Só"

ne, 22-19-82

zydgt DA

KAFELKOWANIE, 72-66-76
KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

ŻALUZJE pionowe, poziome,

i suche,
,

e

KAFELKOWANIE, 71-12-93

ŻALUZJE pionowe, ocione,

19.04,

* układnie pot:

GDYNIA-osnium
magazyn 208156

nowe,

p PMA, 4 2858

KAFELKOWANIE, 46-02-46

rolety, karnisze.
Gdańsk, 43-09-35, Gdynia,

TAPETOWANIE natyskowe-zmy.

TYNKI gipsowe mokre i suche, 32

ż

ŻALUZJE Alucolorpidome, . KAFFIKONANE,T184
pionowe, plisse,

633

DRZWI antywłamaniowe, drewnia: _ OGÓLNOBUDOWLANE,

52-06-74

AÓĆ:

we, 0-601-653-322, 0-601-615. _ 5172309

NACYWA.
TYNKI gipsowe mokre

43-17-10

KAFELKOWANIE, 33-03-37

22-12-82, 29-38-99

POSADZKARSKO- parkieciarskie, _ 06050-38-85

STĘPLE I drewno budowane, 82-

,

z

2yn, 29-79-27

GDYNIA.
Ci
ż
uż

090-53-80-33

0-601-61-58-45
TAPETOWANIE natrysko-

POR
GDYNIA,
Świętojańska, 130 m,
78-35-30
20-81-56

KAFELKOWANIE, 32-86-52

les”, Gdynia, Wielkopolska 209,

-EETOWANIE natryskowe,
(055)47-17-08,

Gwarancja jakości. 57-49-55

„> 2 [PŁ ORNĄDOW. Sh"

A Kontakt: Gdańsk(a oraz(068)374. uda” |
| Ska.

GDYNIA. centrum, biuro, maga.

ARR:

8,322684

FIRMA poszukuje umeblowanyh, | 4858-59
W
dakć re kie | SOPOT upecjone a Poznań

NE

ŻALUZJE, producent „Han.

remonty, „Lema', 53-07-71 w46,

nia frma. Oyklnowanie,lakierowa:

powini sit0 ZA | nowałe alitowne SES
PARKIET eksportowy.

TRÓJMIASTO 54-12-95

4

i

SUFITY podwieszane, płyty GK,

GDYNI, na dra iezkana, 23. | [TOMAS Wiznzeaę | "ie Gwarancja VAT. Tanio, |. SUęTy pokieszane śdaygo. — ŻALZIE ay, doa pod,
51-26-04
i
Ż
WPRO. | PWR
TETRA
TRÓJMIASTO, właściciele bez- | PARKIET, deski, układanie, cykl- ŚCIANY, sufty, Vat, 65-34-96
ŻALUZJE, tanio! 23-55-69

7

04-68 godz. 10.00-18.00

GDYNIA, 35-44-53
a

TÓWISTĆ

uklada „Parkietus*, 16- let

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

22-35

TRÓMIASTO. 57.6559

11-57

u
ODYNA, 2106.82

pd

0

GDYNIA, pod działalność (80, 64

GDYNIA, 20-43-37

aniei

68
GDYNIA,
1- 2- 3-pokojowe, 20
11-53

biu-

PARKIET (własny, powierzony)

Gdynia, 3 Maja 12/A/3

osobowy, 35-78-08
-0d40.00401800
Frani
GDAŃSK:
Zaspa,
pokój
pan,
46GDYNIA,
JanazKonat3A, „bi."
84-76
ler' wynajmie pomieszczenia

ne, niekrempujące, 614-207

SZMIDT, 20-14-03, 61-18-85,

z telefonem, 46-00-68!!!

GDAŃSK Wrzeszcz, duże, 41-30-

GDYNIA, 1-pokojowe, umeblowa:

ERUCIHOMOJC 00M

GDAŃSK- Wrzeszcz, kawalerkę

GDYNIA, 2.400 m kw, tanio, 0-

mu, 32-66-35

2a darmo pierwszych pięć słów
w ogłoszeniach drobnych **

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

BIURO, 530-126

NOWOOTWARTY sklep poszukuje dostawców branży szkolnej, bie-

BIURO rachunkowe „Audytor-

Komp, 460-116

BIURO rachunkowe, doradztwo,
45-15-74
BIURO rachunkowe, doradztwo,

Zaspa, tel. 090-537-328

BIURO Tłumaczeń Babel, Sopot,
Kościuszki 61, 51-72-58
TŁUMACZENIA Gdynia, Staro-

wiejska 26, 20-50-72, Gdańsk,
44-16-05

BIURO Rachunkowe, tel. 44-22-27

lizna damska, odzież dziecięca,
tel. 22-60-72, od 8.00 do 11.00
POLUX przedstawiciel
generalny skandynaw:
skich producentów
blach dachówkowych
zaprasza do współpra:
cy firmy dekarskie, tel.

1
BUK- dłużyce tartaczne, (058)-8625-43

APARAT elektrokardiogram E-20,
51-87-11
3

GROSZEK 0,40 gr puszka, 0-602-

tanio. 32-08-14

BIŻUTERIA, oczka bursztynowe,

218-530

rzystna umowa prowi120, 46-65-45

NOWOOTWARTY sklep metalowy

tel. 46-16-13

78-00 w. 105

KSIĘGI podatkowe, 435-922

poszukuje dostawców, tel. 64-6985, fax 41-01-74

grzeczn. 41-65-05 do 18.00

Gdańsk 6, skr. 255

POTRZEBUJĘ pożyczki, tel.

|

FUTRO z norek- Kanada, 20-4734
GABINET stomatologiczny, całkowicie wyposażony, 61-51-41
GARNITUR, nowy, 176 m, 21-673

AKORDEON nowy, koncertowy

DORADZTWO, księgi podatkowe,

zy

BOKSERKA 8-miesięczna zaginęła. Czeka nagroda, 31-17-73, 5224-94

zyjna
pełny zakres, Rzęsna 3, 35-89-35
w. 373, Cieszyuńskiego 38/5A, 32-

DRZWI harmonijkowe,
PCV, 41-63-95, 060161-11-91

+TANDEM, (069)16-256-40

64-92-26, 64-92-34, ko-

POTRZEBNY wspólnik w firmietechnik drogowy lub budowlany,

BIURA rachunkowe „Fal-Max',

AMIGA 1.200, HD40, CDROM

AKWARIUM, 64-25-07 po 15.00
AKWARIUM 120 litrów, Gdynia,
64-25-07
|

CHODZIK inwalidzki, 65- 124 po
15.00

DOBERMANY po championie,
Bydgoszcz, (052)42-74-73
DOBERMANY rodowodowe, Gdynia (058)20-52-79 wieczorem

Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, pon.-pt. 6.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia
8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew,
1 Maja 4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, i, Basztowa 3, pon.-- pt. 8.00-16.00

ź

GARNITUREK chłopięcy, czarny,
komunijny, (069)36-76-93
GSM, aktywacja, telefony, promo-

cja, 0602-239-309
HURTOWNIĘ papierosów, tel. 3901-13 wew. 15

rę

DZISIAJ GODZ
W
8.0010.00 W BURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU W GDYNI (l. Wadsawa I 17) OGŁOSZENIA DROBNENA SOBOTĘ
BEZ DOPŁATY: W GODZ. 1000-1400 W BIURZE OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU I W GODZ. 10.00-13.00
W BIURZE OGŁOSZEŃ I W GDYNI (ul WładysławaIV 17)- Z DOPŁATĄ (EKSPRESY), OD GODZ. 800 WE WSZYST
E
BIURACH KICH
OGŁOSZEŃ - NA PONIEDZIA
BEZ ŁEK
DOPŁATY

G4Ą kiedy?
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JACHT „Conrad 600, 23.000, - MASZYNA
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NAWILŻACZ powietrza, 200 zł,

ROTTWEILERY rodowodowe, 25-

54

ODLEWARKA
do biżuterii: metali,

314131

- _ ODÓNIEŻARKA ręczna, spalno

KONIA, ogiera, Srokacz, tl

"pie
a

KOTY perskie, rodowodowe, 28-

cj

h

84-71, 21-84-96

" WA e

KOŻUCH, męski, ZD 2ŁABE6

o

ETL

Francja, (069)162:82-47
KSUŻK

5ża

0
o.

3.

Gai

PÓŁ
OWGZARKI środkowoazjayckie,

d

If

ki

.

ir

szluczne, S8:02-20 W. - pryry, 19350. 1970, sprzedam,
99.0220

264

o:
ŁYZNY

3

R

©

Sr4PŚ

24-35-66
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figurowe, 35-78-08
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ANTENY, 47-75-49
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80-51, 37-45-58, 37-45-43
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DOMOWY intenista, 41-42-75

»
A. „Altourist*- codziennie

ANTENY, 52-29-71

CHIRURG: Rukowski wizyty,

laseroterapia, 50-46-89

BILETY promowe, Szwecja, Da:

nia, „Holidays" 41-27-61

ANGIELSKI. „51-71-58
51-7

5

2
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Paszkiewicz, badania profiiaktycz-

SAMOTNI założą rodziny- „Dys-

POLSKI, korepetycje, tel. 31-85-

krecja”, 21-300 Radzyń Podlaski,

U

:

EKG, internityczne wi. _ "NGELSK, tumaczenia, korepezyty domowe 31-96-49, dr. "e. 2366-68
ne, badania kierowców

zabawa-

BIURO Matrymonialne
prowadzo
La
"2 Pyesionanie przez psychoło-

teu

,

„Szansa,

04.02.1997, 56-96-24

OMEN, 23-06-25

FRANCUSKI, korepetycje, tłuma-

czenia, solidnie, 57-23-67

soyka 26. Napisz zaj

POLSKI angielski- korepetycje.

ZMIEŃ wreszcie coś w swoim ży-

43-08-47
UNIWERSYTET Gdański- kursy

ciuł Zrób coś! Przyjedź, zobacz,
wybierz. Biuro Partnersko-Matry-

ny, „ndeks', 211-157

80-32, godz. 11.00- 18.00

przygotowawcze, próbne egzami- _ monialne „Flash-Kontakt, tel. 47-

Prezesowi ZBI GN IEWOWI ZAWODNIAKO
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

a jednak pozostanie

ć

z nami w sercach naszych

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 1997 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

"MATKI

s fo.

ZYGMUNT

ZIELIŃSKI

Pogrzeb odbędzie się dnia 1 lutego 1997 r.

składają

o godzinie 11.00 w Skarszewach.

Zarząd "Surtex" Sp. z 0.0. w Łodzi oraz ŁPH "Surtex"
| 2002533/4
Sp. z o.o. Łódź

Wybitnego specjalisty w zakresie budownictwa,
>

niezwykłej aktywności działacza PZITB,

Człowieka wielkiego serca i ogromnej życzliwości dla ludzi. ;
$ 10020796

Zarząd i Pracownicy „Polnord” SA.

15 2002533

|

Poźrażówii
iv sdlióku >
dk |
Ę

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

MATKI

składają
Pracownicy GPH "Surtex" Sp. z o.o. Gdynia

$ 2002533

Z głębokim

zmarł nagle mój jedyny Brat

5 fp.

że dnia 29 stycznia 1997 r. po długich i ciężkich

Ś, fp.

EDYTA MARTYŃSKA

Ś. fp.

odprawione zostanie dnia 1 lutego 1997 r.
kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku.
nam Zwłok do grobu rodzinnego na cmentarz
nastąpi po mszy świętej o godz. 12.30.
O czym zawiadamiają

|
|
Si
-:

cierpieniach zmarła nasza długoletnia

ROMUALD GOLIK

ROMULAD GOLIK

zd. WITKOWSKA

Pracownica i Droga Koleżanka

JANINA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 31 stycznia 1997 r.
o godz. 9.00 w parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Krzyża w Rumi.

Msza święta żałobna odprawiona zostanie
w dniu 31 stycznia 1997 r. w kościele pw. św. Krzyża w Rumi.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 11.00 na cmentarzu Witomino.

KOWALEWSKA

Pogrzeb odbędzie się w dniu 31 stycznia 1997 r.
o godz. 15.30 na cmentarzu Srebrzysko.

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.00 na cmentarzu Witomino.

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłej

Pogrążona w żałobie

Mirosław Golik

-

składają

as

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 1997 r.
zmarł mój najukochańszy Mąż, Tata, Teść, Dziadek

' _ Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 stycznia 1997r.
- zmarł długoletni Pracownik Gdańskich Instalacji Sanitarnych GIS S.A.

Ś. fp.

MIROSŁAW LAMEK

PAWEŁ ARENDT

:
>

Msza święta zostanie odprawiona
w Bazylice św. Brygidy 31 stycznia 1997 r. o godz. 8.00.
Wyprowadzenie drogich nam Zwłok nastąpi 31 stycznia 1997 r.
o godz. 14.30 na cmentarzu Garnizonowym.
i
Pogrążona w bólu i smutku

Rodzina |

składają
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Koleżanki i Koledzy z Gdańskich -

Instalacji Sanitarnych.

Pogrzeb odbędzie się dnia 1 lutego 1997 r.

ZSEE

ZO

PORTY

YTY

POZO

OFA

d
po ciężkiej chorobie, przeżywszy lat 84 nasza najukochańsza Mama, Babcia,
Prababcia i Teściowa

Teściowa i Babcia

Ś. fy.

współczucia
Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego

STEFANIA DAWIDOWICZ

"JANINA

z domu SADOWSKA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dzisiaj w kościele oo. Redemptorystów
w Gdyni przy ul. Portowej o godz. 11.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu Witomińskim.

Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 218, 214 w pon. w godz.
8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.0
soboty 9.00-15.00,
0, fax 46-35-6
całą dobę; y Gdynia,
8
Elbląg, tel/fax
(055) 32-70-04, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz

Pogrążona w smutku
Rodzina

Ę

_ Dyrekcja, Współpracownicy i Młodzież Conradinum. Ą
WAR Na

CH

Smoklszia

Stwiańska 24 52-02-28
AZPNED
POLONISTKA z duż doświad.
JULIA 44-61-51. Matrymonialneczę waedoói udzieli * partnerskie- zagraniczne. Foto-

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 29 stycznia 1997 r.
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OZE3
MATURA:
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m

ky, ł 59-69-86,- 3317-73
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|
,

ca

-. _ _MCHILLES; odtruwanie poalkoho-

NARTY iAustńa
daniem
skipasemtydzień
od 66028 ŚNABalt-
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nialnym. Oferty Gdańsk,

R

NEC

*

45-15. Stefanowicz. odtruwanie

panią do lat 40 w celu "a

stawowej oraz liceum, tel. 41-78-

doc. dr. inż.
ZBIGNIEWA LESZKA ŁOSICKIEGO

zmarła nasza najukochańsza Mamusia, Teściowa i Babcia

7

, Gdynia

korepetycji z zakresu szkoły pod:

' _ Zarząd i Pracownicy WPH ”"Surtex" Sp. z o.o. Włabrzych. : :
+ 2002533/3
ma

LIECAU

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

i Ramy"

Ask

;

41-92-

- Prezesowi ZBIGNIEWOWI ZAWODNIAKO

składają
Zarząd, Dyrekcja oraz Współpracownicy
Przedsiębiorstw Zagranicznych "Midana"
-.
i "Mibotex” w Chwaszczynie
10020771/80/55

Nabożeństwo żałobne
o godz. 11.15 w
Wyprowadzenie drogich
w Nowym Porcie

protetyki,

AALKMED 519754 0g0.5p. . purktura, 202%

składają

Państwu KRYSTYNIE i KONRADOWI
KORNATOWSKIM
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca i Teścia

i
|.

10:

Vis Dent, specjali-

ści chirurgii

”

boni
ZAKOPANE: „Mirabel, (tazienki), 52-00-71 wew. 2258

MATKI

składają Zarząd i Pracownicy SPH "Surtex
Sp. z o.o. Sosnowiec. -

FERIE, weekend, Władysiawow,

740001

|

wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

entrum

giczne

21-06-00

ryngolog, internista,

„
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GDAŃSK al. Źwycięswa 48 | ekonomia, ac. Kus przygo

22

76%.
Sekiłet,podóżewiącz atkoholowe. 25-7191
czenie ponie lotnicze, wyjazdy w ostatniej || ABSTYNENT.

s

ago 0

angakki prawe,

REGA,

>

IRYDOLOG: określi stan zdrowia,

AA Alkmedyk.Jczeriepo.

prasza do budynku Lot, tel. 46-

VDEOFLNOWANIE,s6esio

6 SOA

HISTORIA, matenadka, geoga |. 30-80 ny.

pediatra, 96-46, 41-32-91

Prezesowi ZBIG
wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

a

wyżła bdkcingi

ANTENA, 22-45-05 sateliame- ra-

ANTENY, 22-87-79

MEBLOŚCIANKA Bonanza Neva:

IRYDOLOG- diagnoza, EA,

a

76

tył

058156-5474

da, 21-44-08, 61-39-30
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SA81)

„ NBA rfóre poto zo

oso

LAST Minute Tours z

VIDEOFILMOWANIE, 330-574

;
kw A
RÓ.
Zł +88, 32-97-62

JACHT skorupę, żagówkę, sin, 512039

prod. 1986, 72-11-80
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VG"

RTV
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log, 41-63-29, 53-12-36
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VIDEOFILMOWANIE, 78-56-59

;

€o-

cza protetyka chirurgia ortodoncja

POWRACA

PRALKA Frania, wirnikowa, 51-

ZAMRAŻARKA Mors 122, tanio,

MASZYNA do szycia Kohler, 39-

SUWNICA 20 Ton, L-16,5 m, rok

g07

:

861

A

32-58-88

ję

najtaniej

pot, 51-64-44

0-601/21-67-61
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OLIVIA

PODARÓGENY "LE,
wgy217041
1600-1800

Targowej Curodental 8-20
jównież niedziele, zachowa:
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MIKROBUS 16 osobowy, 51-64. _ te.S24247

BILETY lotnicze Bał-Tur So-

VIDEOFILMOWANIE, 22-11-62

A error ZA
A

SUKIENKA ślubna,
1,80 cm, 64-30.19 _ _ STAREStylowemeble,S231-16
SUKNIA ślubna, (1.000.-) 29-18R

bezpłatny, m

ADMIRAL. Zachod. Kreskopy

|

ć
©GDAŃSK,
WISKa35706
|
Pańska naprzeciw Hali

INTERNISTA" wizyty, 41-69-83, _ GDAŃSK- Wrzeszcz, Klonowai

4 ,
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b

i
Piloty, 47-18-28

Żnin, 0-

Mł
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| 19

88-63, 41-38-66, 51-30-45

WYPOSAŻENIE gabinetu odnowy

FORUM Języków Obcych, Ar
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4

nożeny

do egzamikiego, przygotowujemy

Komm and Kauf, 46.5452, de-3g-

8

W kj, zargania, Ehaggzia - Poife. Madaliekt gasinenien-

KANA

"rzeSZCz,

Neptun
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WĘZEŁ betoniarski- Stetter, V-75,
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STYROPIAN granulowany; (0-69)
G85-44
1
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bezpłatny
a
a]
autobusem Nemo, | | ABYNGOLOG, 61-28-13
TELEWIZYJNE- zachodnie,„, || dziennie
Francja. Wynajem autokarów.
32-91-40
NOT Gdańsk,
Rajska 6, 31-12. | PSYCHOTERAPIA, 23-30-45
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[USZCZELKI okienne,

malna, atrakcyjna, 57 _ KAJAKI na sezon poszukuję, 2386-48
08-87

||
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many.
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Sanyo
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wynajem — kres, 0-90-50-16.

:

jn saw, 7a Walk

d
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TELEWIZYJNE, 21-90-76
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Msza święta odprawiona zostanie 31 stycznia 1997 r., godz. 8.00
w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Głęboka.

1002094

Pogrzeb odbędzie się 31 stycznia 1997 r., godz. 10.00,
cmentarz Łostowice.
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W przedostatnim spotkaniu eliminacyjnym mistrzostw Euvie E Polacy pokonali
w Genewie Szwajcarię 98:80 (52:39). Tym samym nasz zespół praktycznie zapewnił sobie udział w finałach ME, które
odbędą się w hiszpańskiej Badalonie.

ropy koszykarzy, występujący w

Najwięcej punktów dla Polski
zdobyli: Maciej Zieliński 19,
Andrzej Pluta 18, Mariusz Bacik

16, Adam

Wójcik

Jankowski

i Dominik

15, Tomasz
Tomczyk

po 11
Czwarte kolejne zwycięstwo
Polaków,

sukcesach
i Belgią,
przybliżyło
tów ME w
szczęścia

po

wcześniejszych

nad Litwą, Szwecją
w znaczący sposób
nasz zespół do finaHiszpanii. Do pełni
brakuje
sukcesu

niusza Kijewskiego zaczęli grać
uważniej w obronie, a w ataku
coraz częściej nie zawodzili.
Jeszcze przed przerwą Polacy
wypracowali kilkunastopunktową przewagę. Po zmianie stron
nasi podkręcili tempo, co zaowocowało 20-punktową różnicą. W 30 min. gospodarze zniwe-

Rugby: Lechia/Beaver

Czy mistrzowie Polski
zagrają w europejskich pucharach?

lowali straty do stanu 66:76, ale

na więcej nie było ich stać. Polacy ponownie odskoczyli, a korzystny wynik umożliwił polskie-

Koszykówka - eliminacje ME

Pod
trenera Słanisława Zielińskiego przygotowania do nowego sezonu rozpoczęli
rugbiści Lechii/Beaver. Sukces Grzegorza Kacały (puchar Europy z Brive) oraz perspektywa
zee lechistów w europejskim Pow stanowią silny bodziec do wytężonej pracy. Czy
a m strzów Polski znajdzie się m jsce w tym elitarnym gronie?
:
O przygotowaniach gdańszczan rozmawiamy z Andrzejem

Polacy blisko
Badalony

„Hollandem”

Jermakowem,

który po skomplikowanej operacji kręgosłupa, być może jesienią
powróci do gry.
k
- Słyszałem, że wznowił pan
treningi?
- Doktor Paweł Słoniewski
z Akademii Medycznej w Gdańsku dokonał nieomal cudu, aby

postawić mnie na nogi. Miałem
drętwienia kończyn i groził mi

paraliż. Po operacji mój stan się
w ostatnim meczu w grupie (26
lutego w Wałbrzychu) z nie pokonaną dotąd Francją, ale nawet
jeżeli biało-czerwoni przegrają
i spadną na trzecie miejsce w tabeli, powinni

zagrać w Badalo-

nie. Bezpośrednio do ME awansują bowiem po dwie najlepsze
drużyny z każdej z pięciu grup
eliminacyjnych oraz cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc.
Już w tej chwili Polacy mają lepszy bilans od Macedonii, ale mi-

mo wszystko zamierzają postawić kropkę nad „i” i pokonać lidera „polskiej” grupy.
Spotkanie ze Szwajcarią nasza reprezentacja rozpoczęła
piątką: Pluta, Zieliński, Tomczyk, Jankowski i Wójcik. Początkowo inicjatywa należała do
Szwajcarów, którzy trzykrotnie
trafili za 3 pkt. W miarę upływu
czasu podopieczni trenera Euge-

mu szkoleniowcowi skorzystanie
ze wszystkich zawodników.
- Szwajcarzy zagrali o wiele
lepsze spotkanie niż w pierwszym meczu w Poznaniu - powiedział Kijewski - Szczególnie
wyróżniali się Mrazek i Koller,
którzy nękali nas rzutami zza linii 6,25 m.

Polacy w rzutach za 3 pkt.
osiągnęli niezłą skuteczność - 44
procent, a w rzutach za 2 pkt. ponad 70.
Pozostałe wyniki naszej grupy: Szwecja - Francja 71:78, Litwa - Belgia 75:52.

4

Francja .

2. Polska

9000

2

A

5

4

14

764:718

4. Belgia

4

5

13

692:693

6. Szwajcaria

1

8

10

589:783

3.

Litwa

7e724

(pol)

poprawił, choć o normalnym treningu rugbisty nie może być jeszcze mowy. Na razie jest to rehabilitacja i odbudowa zaników
mięśniowych, które nastąpiły
podczas choroby. Ręką, którą
przed operacją nie mogłem poruszać, dziś dźwigam ruchem
odwodzącym 2,5 kg. Ponadto,
dużo biegam, dla zdobycia kondycji.W czerwcu poddam się
kompleksowym badaniom, które

pozwolą określić, czy będę mógł
wrócić do rugby jako czynny zawodnik, czy też nie.
- A jak przygotowują się koledzy z zespołu?
- Przed sezonem podjęliśmy
postanowienie, że będą grali tylko ci, którzy systematycznie trenują i będziemy się tego konsekwentnie trzymali. Jacek Grebasz i Janusz Urbanowicz mocno wzięli to sobie do serca i dziś
mogą stanowić dla młodszych
kolegów wzór pracowitości. Na

razie ćwiczymy na własnych
obiektach i w siłowni. Od 22 lutego do 3 marca dziesięciu zawodników z naszego klubu weźmie udział w obozie przygotowawczym kadry narodowej
w Zakopanem.
Kłopoty zdrowotne na pewien czas wyeliminowały Marka
Płonkę. Ma on podobne kłopoty
z kręgosłupem, i w miniony poniedziałek był operowany.
- Czy odebrał pan sygnał od
Grzegorza Kacały o możliwości
udziału polskiej drużyny w klubowych rozgrywkach europejskich pucharów?
:
- Oczywiście. Cieszę się, że
wreszcie potwierdził on to,
o czym ja mówię od dwóch lat.
Choć obecnie jesteśmy słabszym
zespołem niż 2-3 lata temu, to
nie boimy się konfrontacji w europejskich pucharach. Mamy
w składzie wielu młodych i utalentowanych zawodników, z którymi za kilka lat znów będziemy
bardzo mocni. Aby jednak ich
nie stracić, powinniśmy w pucharach startować zaraz. Nie
możemy

w Warszawie nie traktują mnie
zbyt poważnie.
- Udział w pucharach wiąże się
ze znacznymi kosztami. Czy Le-

- Nie musimy od razu latać
samolotami. Dzięki pomocy firmy „Olivia” możemy korzystać
z komfortowego autokaru. Jedzenie za granicą nie jest takie
drogie. Jeśli jesteśmy gospodarzami, mamy obowiązek opłacenia gościom pobytu w hotelu.
Te koszty zrekompensują nam
jednak wpływy z meczu. Wbrew

pozorom uczestnictwo w pucharach wcale nie musi być takie
drogie. Trzeba tylko chcieć
i działać, a tego najwyraźniej
brakuje władzom naszej dyscypliny.
- Czy wzmocnicie się Bogdanem Wróblem z Sochaczewa?
- Na razie nie. Ma on zobowiązania wobec swojego macie-

rzystego klubu Orkan i chce się
z nich wywiązać. Jeśli wystąpimy
w pucharach, na pewno pomyślimy o wzmocnieniu drużyny zawodnikami z innych klubów.
Nastąpi to jednak nie wcześniej,
niż jesienią.
- Dziękuję za rozmowę.

Adam Suska

czekać, aż nas do nich

zaproszą, bo będą tam już wszyscy oprócz Polski.
Sam jednak zespołu Lechii/Beaver do europejskich pucharów nie zgłoszę, bo nie mam
takich uprawnień. Musi to zrobić Polski Związek Rugby. Rozmawiałem w tej sprawie z sekretarzem Henrykiem Kuczko, ale

Fot. Maciej Kostun

Serwisy informacyjne: 6.00do 0.00
co godzinę oprócz 19.00. Serwis lo„kalny:
6.45,
35,
8.35,10.35,12.35,14.35,17.35 Serwis
sportowy: 8.50, 11.35, 15.35, 18.05.
Przegląd prasy: 9.10
6.00-11.00 Przebudzenie na życzenie; 6.05 Piosenka dla solenizanta
6.15 Rock'n'roll na dziś; 6.20 Piosenka z uśmiechem; 6.55 Trójmiasto na żywo; 7.10 Temat tygodnia;
7.20 Konkurs dla dzieci; 7.45 Mechanomania - mag. motoryzacyjny;
8.40 Wiadomości ekonomiczne;
9.25 SOS dla bezrobotnych; 9.40

Radio ARnet zaprasza; 9.55 Zapowiedzi programowe; 10.50 Informacje kulturalne; 11.05-16.00 Długie śniadanie; 11.15 Konkurs; 11.40

Wiadomości giełdowe; 12.10 Horoskop; 12.45 Trzy łyki klasyki; 14.45
Magazyn motoryzacyjny; 16.0520.00 Popołudnie z Radiem AR-

tu; 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

ścioła; 18.52 Religia, Etyka, Ko- ściół --przegląd<tygodników;'19.40 „Pluszowy kącik” - dobranocka;

22.15 Ewangelia z komentarzem

wartościowych; 13.10 Kuchnia Dominika; 13.30 Spotkanie z psychologiem; 14.00-18.00 Studio Bałtyk;
14.10, 15.10, 15.50 Raport drogowy;

14.15, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45,
17.15, 17.45 Informacje miejskie;
14.45 Giełda pracy; 18.05 Buzowanie na ekranie - muzyka filmowa;
19.05

Na marginesie dnia; 19.50

Ulica Polanki - fragment opow.
Pawła Huelle czyta Jarosław
Tyrański; 20.05 W to mi graj; 22.00
- Radio BBC; 23.05 Ab ovo - mag.
popularnonaukowy; 0.05 Radio
nocą

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,
9.00-12.00 Metzoforte - rozgrywa
Piotr Metz, 12.00-15.00 Gdzie dia-

Hit czy kit?; 20.00-23.00 Piątkowa

Gdańsk - UKF 102,30 MHz; Elbląg
-UKF1074MHz
2.00, 4.00, 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,

hulanka; 23.00-1.00 120 minut złamanych organów; 1.00-6.00 Muzyka non stop

14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości;
6.30, 12.30, 20.20 Różaniec; 7.45,
11.00, 16.00 W Rodzinie Radia Ma-

net; 16.45 Lista niezależnych; 19.05

bler serwis - informacje ze świata
komputerów; 16.40 Auto Plus Radio;18.40 Wiadomości'z życia Ko-

ryja; 5.45 Rozpoczęcie programu

beł nie może... - tam Grażyna Bekier i Ewa Drzyzga, 15.00-18.00
Radio svoboda, 18.00-20.00 Wasza muzyka na naszej antenie,
20.00-21.00 Sieć w sieci, 21.0022.00 Radio muzyka fakty, 22.00-

1.00 Europejska lista przebojów,
1.00-3.00 Numer: 0-800-3-800 - odbierają Kasia Wolska i Brian
Scott, 3.00-6.00 Inkubator.

i pacierz; 6.00 Anioł Pański;7.00
Msza św.; 8.00 Godzinki ku czci

Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
6.30-23.30 Wiadomości - co godzinę; 0.00 - 23.00 Pogoda - co godzinę; 6,1557.455843, 1145,15.15,
16.15, 17.15 Wiadomości drogowe;

0.00, 7.05 Horoskop; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 7.35, 21.35

E Wyniki Losowania Totalizatora
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 na śniadanie; 10.15 Z głowy czyli z niczego - felieton Andrzeja
Koniecznego; 10.50 Kalendarium

muzyczne; 11.05 Tu słuchamy
Eski - cotygodniowy finał konkursu; 11.35 Złoty kwadrans Eski muzyczny Non-Stop; 11.50 Twoja
szansa - konkurs 45 sekund; 13.50
Porady prawnika;15.05 Co na gietdzie; 16.35 Srebrny Kwadrans
Eski - muzyczny Non-Stop; 17.05
Serwis muzyczno-filmowy;17.45

= Wiadomości sportowe; 18.35 Muzyka, którą kochacie; 20.00 Radioalternatywni - audycja Janusza
Czajki; 22.35-23.30 Muzyczna godzina miłości - muzyka Non Stop

|

"=

GDANSK
UKF 67.85, 103.7 MHz stereo
Wiadomości co godzinę; Wiado-

mości 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
polic. 6.20
5.00 - 9.00 Studio Bałtyk; 9.05 Radio biznes;. 10.00-14.00 Cztery godziny dla ciebie i rodziny; 10.15
+ Horoskop dnia; 10.33 Więcej spor-

Niepokalanego Poczęcia NMP;
8.30, 16.30 Katecheza; 9.30 Czas
pieśni; 9.50, 14.30 Mogę, chcę pomóc;10.00, 19.30 Audycja dla dzieci; 10.30 Porady lekarskie; 11.20,

18.40 Radiogazeta; 11.45, 23.45
Medytacja; 12.00 Anioł Pański;
12.10 Spotkania z Biblią; 5.05,13.15
Radiogazeta;

13.45 Literatura;

14.00 Modlitwa popołudniowa;
14.15 Czas dobrych nowin; 14.40
Muzyka mistrzów; 15.00 Koronką

do Miłosierdzia Bożego; 15.15,
21.15 Rozmowy

nie dok.; 16.15

Serwis Radia Watykańskiego;
17.30 Koncert życzeń; 18.00 Anioł
Pański i Nieszpory; 18.30 W nurcie
nauczania Jana Pawła II; 19.00 Au-

dycja dla młodzieży; 19.45 Modlitwy dzieci; 20.00 Audycja Radia
Watykańskiego; 21.00 Apel Jasnogórski; 21.15-0.00 Czas wzrastania;

UKF 67.07 i 1017 MHz
PTK 106.4, 69.9
Wiadomości: od
godzinę); Skróty
do 7.30 i od 9.30
dzinę); Raport
1.45, 15.05, 16.05;
18.05
6.43 Ewangelia

5.00 do 0.00 (co
wiadomości: 5.30
do 18.30 (co godrogowy: 6.55,
Sport: 7.04, 8.30,
z komentarzem;

7.15 „Życie” w Plusie - komentarz
polityczny; 7.25 Patron dnia; 7.52
Przegląd pracy; 8.10 Gość Radia
* Plus; 9.00-13.00 Cztery z plusem;
9.15 Serwis ekonomiczny;

10.35

Konkurs - „W prawo, lewo czy
prosto”; 12.40 Rozmowy pewnej
pani z pewnym księdzem; 13.15
Serwis giełdowy; 13.40 Propozycje
kulturalne; 14.40 „Kwadrans
przed weekendem”; 15.45 Gam-

Gdańsk - UKF 71.69 MHz
Eibląg - UKF 71.36 MHz
Wiadomości co godzinę całą
dobę; wiadomości co pół godziny 5.00-18.00; Wiadomości

co kwadrans 6.00-9.00; Wiadomości sportowe: 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
14.00, 17.00, 18.00, 20.00; Notowania giełdowe: 11.57, 13.06
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; 9.40 Horoskop Dnia - Wojciech Jóźwak; 9.50 Ciekawostki Krecika; 11.10 Nautilus Radia Zet program Roberta Bernatowicza i Mirka Błacha (czwartek),
Filmzet - program Karoliny
Korwin Piotrowskiej (piątek);
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; 15.00 Wydarzenia dnia - Rafał Domański; 15.50 Technokret; 16.10
Mniej więcej Serio - program
Karoliny Korwin-Piotrowskiej
i Wojtka Jagielskiego; 17.50
Ciekawostki

Krecika;

18.00

Świat o szóstej - pr. Darka
Klimczaka; 19.05 Komputerowa lista przebojów Radia Zet
(tel. 0-700-73-000); 20.10 Piątki
na piątki w Radiu Zet (tel. 0700-73-002) - prowadzi Mariusz Nałęcz-Nieniewski (piątek); 21.05 Klub Radia Zet zaprasza Rafał Sławoń (pon.czw.); 0.00 Noc z Radiem Zet

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTA
MI KREDYTOWYMI
Str 18

b > | = j ZEE

TAK
dziesz

, 3000
się

Częda A

ziotych, jeżeli pozbę-

stareśo,

zanieczyszczająceśo

środowisko

REDAKCJA NIE ODPOWIADAZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

jeździć po bezpiecznych drogach. Dlatego

niebezpieczneśo,

Fiat

samo-

stwarza

Możemy
środowisko,

Chcemy

kłopotów.

żyć

w

czystym

czystym

powietrzem,

i przyjaznym

świecie,

Ci

wyjątkową

wspólnie

chodu, którego tak często masz już dość.
oddychać

DZIENNIK

— nieważna

Gdy

okazję.

Twój

marka,

udzieli

Ci

wszelkich

niezbędnych

infor-

zakupie dowolneśo modelu Fiata zapłacisz

macji, a także wskaże

nasze

mniej

o 3000, 2500 lub 1800 zł, w zależ-

nia kredytu.

uwolnić się od

| ności

od

* Samochód musi być zarejestrowany, trzeba być jego

zadbać

a Ty możesz

_ jeździ czy nie — trafi na złomowisko*, przy

0

stary

w jakim

samochód
jest

Czegóż

stanie,

tego,

na jaki

się zdecydujesz.

chcieć

więcej.

Wybierz

najbliższego

mniej, jeśli kupujesz jeden z modeli Fiata:

mniej, jeśli kupujesz Fiata

Uno, Punto, Bravo,
Brava, Marea

Ginquecento

dealera

firmy

;

Fiat,

się

do

który

>

możliwość

uzyska-

|

właścicielem od co najmniej
6 miesięcy. Oferta ograniczona
_ wczasie. Szczegółyu dealerów biorących udział w akcji.

mniej, jeśli kupujesz

Fiata 126 elx

Maluch

INICJATYWA DEALERÓW

LMRDZNŁA

Liter

TELEWIZORY NOWE
TV SONY

21"T

TV PHILIPS (165)
TV PHILIPS (166)

21"T
21"T

1260zł|

1090
1170"

TV TRILUX
TV TRILUX
TV TRILUX
TV AXXION
TV AKAI
VIDEO PHILIPS
VIDEO AKAI

WIEŻA PHILIPS
WIEŻA SONY

21"T
25'TS
28'TS
21 F
20::F
456
240

330

R-8002

FIRMA BUDOWLANA

1010zł/>—
1570"
1745"
780 "
810"
930 *
720"

„LOGGIA
UL. POLANKI12

_ 890"

ogłasza nabór

Gdańsk Brzeźno, ul. Chodkiewicza 2A

Chętnych do zakupu mieszkań w nowym osiedlu
„Nad Potokiem” w Gdańsku-Jelitkowie przy uł. Pomorskiej.

pn-pt. 9-18, sob. 10-14, tel. 43-45-45, 43-58-88
IW

. Wyjątkowa lokalizacja, ulgi podatkowe,

MIESZKANIA - DOMY JEDNORODZINNE

realizacja premii gwarancyjnych.

mieszkainy w rea
k
z czterema mieszkaniami i 10 domów jednorodzinnych

SAO”

A

ków

GDAŃSK

TEL./FAX 52-06-08

WIEŻA SONY

6 domów

sc.

a

Małe domy mieszkalne - mieszkania 49 m* z garażem i udziałem w dziatce
Domy jednorodzinne od 172 m2

z garażem na dwa

samochody.

Lokalizacja - Gdynia Bernadowo
" Kalinowo " s.c. Sopot

ul.Sienkiewicza 6

ul. Sopocka

tel. 5181 15 w godz. 9.00 - 16.00
67/A/494

R-5/R-326/A/494

prawdziwą satysfakcją
pragniemy poinformować że z dniem
1 lutego 1997 roku
obecnie działającą filię Banku Przemysłowo-Handlowego SA

zaprasza na

w Gdyni przy ul. TI. Wendy 7/9
przekształcamy w samodzielnie funkcjonujący

Wybory Dziewczyny Roku

Oddział Banku BPH SA w Gdyni

„ Wieczoru Wybrzeża”
8 Luty

1997 r.,

godz.

17.00

Stworzyliśmy Bank z myślą o spełnianiu Państwa oczekiwań.
Staramy się zaspokoić życzenia każdego, kto obdarzy nas zaufani
em.
W naszej bogalej ofercie każdy znajdzie coś odpowiedniego dla
siebie.

Teatr „Wybrzeże ”

W programie koncert:
IRENA

JAROCKA

KRZYSZTOF
RUDI

BPH SA Oddział w GDYNI
ul. T. Wendy 7/9, tel.: 297 100, fax: 297 094

JAROSZYŃSKI
SCHUBERT

BOGUSŁAW

WYROBEK

DE MONO

Koncert

poprowadzi

Sowaii
EW

KRZYSZTOF

Zapraszamy od poniedziałku do piątku: 8.00 - 18.00
IBISZ

|

5

Bank, który myśli o Tobie
AUTO PLUS
GDANSK

3

BANK BPH

BOSCH
salon fryzur GOLDWELL, CLOSED - cafe and fashion galery,
STUDIO MODY - Iwona Delińska, restauracja CRISTAL,
kwiaciarnia MACIEJKA, WIGANNA PAPINA

bilety do nabycia w Biurach Ogłoszeń

BANK PRZEMYSŁOWO-H

|

ANDLOWY

SA

„Dziennika Bałtyckiego” i „Wieczoru Wybrzeża” oraz w Teatrze „Wybrzeże”
R-412

u

ZAPRASZAMYDO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: (Z>jaswe+
Cn7

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, w.-pt. 8.00-18.00,

.

9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79
.0 , tel./fax 20-89Eibigg tax (065) 32-706, tel 33-54-00
w godz. .00-16.00: Pruszcz Gdańsk, e lax 82:23:25
w godz. 8.00- 16.00; Tczew, ax
el (069) 31.63.26 w godz. .00- 16.00; Starogard Goeński, el ax (069)w 220.80godz. 8. wgodz
800-160 0 7 Pon-Pt 800-1800, w sob. 8100-1400; Sopot, ta. 51-5466
w godz. uz"

R-303/A/369

m z
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Koszykówka:
DGG AZS$ Toruń « Fota/Dajan

| Koszykówka:w sobotę gra Trefl

Solidny Rzemieślnik

Pod przymusem

|

|
Coraz bliżej zakończenia rewanżowej rundy spotkań w II
W sokotę koszykarki Foty/Dajana grają w Toruniu z tam, lidze koszykarzy. Jeszcze tylko trzy kolejki i będzie wiado, mo, z jakich miejsc zespoły przystąpią do fazy play off. $o- | fejszym DGG AZS. Miejscowe w tym sezonie spisują się zna, pocki Trefl po ostatniej porażce z Polonią w Warszawie stra- komicie i z pewnością nie będą łatwym rywalem dla znajdu, cił praktycznie szanse na pierwsze miejsce, ale walczy o fo- jących się pod przymusem wygrywania gdynianek.
| tel wicelidera.

*

W najbliższy weekend siatkarki Gedanii podejmą Skrę Warszawa.

Fot. Maciej Kostun

Cudotwórca i „Kat”
Siatkarki Gedanii nie odstają już tak bardzo od pozostałych

drużyn serii A I ligi, ale wciąż ok
ją ostatnie
beli. W najbliższy weekend wreszcie powinien
w górę. Wszystko zależy oczywiście od pia
gdańszczanek z warszawską Sk rą. Oba mecze w
Kościuszki, w sobotę o godz. 17.30 i w niedzielę
Drużynę ze stolicy prowadzi
opiekun narodowej reprezentacji
siatkarzy Hubert Wagner, który
w igrzyskach olimpijskich ”76
w Montrealu doprowadził Polaków do złotego medalu. Ze względu na „zabójcze” metody szkoleniowe, zwany jest słusznie „Katem”. W obecnych rozgrywkach
jego podopieczne nieraz już to odczuły. M.in. po jednym z przegranych spotkań w sobotę, Wagner
zarządził dodatkowy trening. Na-

miejsce w ta.
pić marsz
piw we
hali przy ul.
o godz. 11.

zajutrz okazało się, że był to skuteczny sposób, skoro warszawianki
zagrały znacznie lepiej i wygrały.
Skra zajmuje w tabeli piąte
miejsce i ma na koncie siedem
zwycięstw. Od ostatniej Gedanii
dzieli ją różnica trzech punktów.
To

niewiele,

ale gdańszczanki

w przypadku dwóch zwycięstw
mogą przeskoczyć w tabeli tylko
Chemika i Kolejarza. Policzanki,
które w najbliższej kolejce zmierzą się u siebie z Augusto Kalisz

i faworytkami nie będą, mają od
Gedanii jedno „oczko” więcej.
Tyle samo punktów co nasze
dziewczęta, zgromadził Kolejarz,
ale również katowiczanki przez
wzgląd na formę jaką ostatnio zaprezentowały w Trójmieście, nie
mają prawa wygrać u siebie chociażby raz z Dick Blackiem Andrychów. Chyba że w Andrychowie nie zostanie zażegnana epidemia grypy, która dotknęła większość siatkarek z pierwszej ,„6”.
Której z siatkarek Skry można
obawiać się najbardziej? Na pewno znajdujących się w szerokiej
kadrze reprezentancji Polski, Jolanty Kosmol oraz Ewy Winnickiej. Ta ostatnia to niespełna 19letnia rozgrywająca. Jest nieobli-

Szermierka

AWF

Na szczeście

i jej vis-a-vis, Monika Gorszyniecka, ostatnio nie schodzi poniżej
dobrego poziomu. Zatem jeżeli
dopiszą kibice, w hali Gedanii nie
powinno zabraknąć emocji.
Zapytany

o prognozy

Hokej
|
|

przed

rywalizacją ze Skrą po niedziel-

|

nym spotkaniu z Kolejarzem, tre-

|

słoczniowiec
pauzuje

ner Gedanii Wsiewołod Wiere- |
W niedzielę hokeiści eks»
miejenko, powiedział:
, traklasy rozegrają pełną ko- Wygramy dwa razy!
, lejkę spotkań. Nie wystąpi
Nie wypada nie wierzyć. Do tej |
o Słoczniowiec, który ma
pory słowa Ukraińca, którego nie,
przerwę
wynikającą z termiktórzy kibice nazwali już cudonarza spotkań.
twórcą, sprawdzały się, a więc tym
"Ta przerwa jest gdańskim horazem nie będzie chyba inaczej.
| keistom bardzo na rękę. ZespoMaciej Polny łu mie ominęła epidemia grypy.
Od:poniedziałku choruje trener
Henryk Zabrocki. Z tego samegopowodu w zajęciach nie biorą

w wci

nak, że chyba do Gdańska przyjedzie.”
Zatem walka o buzdygan
rektora gdańskiej AWF i punkty
w rankingu będzie na sobotniej
imprezie ostra. Zachęcamy kibiców do przybycia i śledzenia

e w naj-

ną trzeciego w tym sezonie
turnieju florecistek o Puchar
Polski. El
zną
się o
9, a finałowa faza
decydujących
walk
oe godz. 15.
Dotychczasowe dwa turnieje
PP wygrała Anna Rybicka
(AZS AWF Gdańsk) - pierwszy
z nich o Bursztynowy Floret
w Gdańsku, a drugi na planszy
w Poznaniu. Ona też prowadzi
w rankingu, obejmującym nie
tylko występy w Pucharze Polski
ale także w innych imprezach międzynarodowych. Za Rybicką
plasuje się w rankingu druga
gdańszczanka, Katarzyna Felusiak, a na trzeciej pozycji jest
Agnieszka Gałkowska z Warty
Poznań.
Gdy zapytałem trenera kadry
narodowej florecistek, Tadeusza
Pagińskiego, czy wszystkie czołowe florecistki polskie staną na
starcie sobotniego turnieju, odpowiedział:„W tego typu zawodach zbiera się rankingowe
punkty, a która z zawodniczek
będzie ich miała w miarę dużo
na koncie, ta zwielokrotni swoje
szanse występu na lipcowych mistrzostwach świata w Kapsztadzie. Nie wiem, czy dojadą Barbara Szewczyk i Anna Stokłosa
z AZS Katowice. Tydzień temu
z powodu zachorowania na grypę zrezygnowały z udziału w tur-

zmagań najlepszych polskich
florecistek, z których cztery sporeprezentowania barw naszego
kraju na M$ w Kapsztadzie.

(Paw)

pingen. Basia zadzwoniła jed-

Czerczes

i Aleksiej Szczebłanow.
/W zastępstwie chorego trenera Zabrockiego treningi na lodzie prowadzi kierownik drużyhy Leszek Kaczmarek. Liczymy,
że od poniedziałku skończą się
problemy zdrowotne stoczniowAmatorów gry w ping-ponga
ców i przygotowania do kolejzachęcamy do wzięcia udziału
nych meczów toczyć się będą już
w kolejnym, jedenastym w tym
sezonie turnieju tenisa stołowe- | normalnym trybem.
W grupie B odbędą się nastęgo z cyklu zawodów o puchar
pujące mecze: Tysovia - KTH
„Dziennika Bałtyckiego” - w soKrynica, BTH Bydgoszcz - Crabotę, 1 lutego w hali MRKS
Gdańsk na Zaspie. Młodsi roz- : covia, Polonia Bytom - SMS So-

6 godz. 16.

A-Starsi—SROWIEC————

(Pan)

(sis)

- Już przekazałem

„Saszy”

taktykę na ten mecz. Torunianki
nie lubią silnego nacisku w obronie. Spróbujemy tam wyłuskać
im nieco piłek i wyprowadzić
szybkie kontrataki. Treningi po
grypie wznowiła już Lubow
Szwecowa, tak że zabraknie nam
tylko Aliny Słabęckiej. Ma ona
zwolnienie do 24 lutego i tylko
od niej samej zależeć będzie, czy
dołączy do zespołu na decydujący mecz play off. Musi ćwiczyć
indywidualnie bez piłki według
programu, który jej przygotuję powiedział T. Huciński.
Torunianki pod kierunkiem
Piotra Błajeta czynią systematyczne postępy. Najczęściej wychodzą piątką: Jasnowska, Łomako, Fomina,

Sowińska, Wali-

szewska. Mimo dopingu własnej
publiczności z pewnością są do
pokonania.

(sus)

Koszykówka:
Dick Black - Lechia

Czerlonko z drugoligowcem
Jutro koszykarki Il-ligowego Dick Black Startu Gdańsk
odrokią zaległości. W hali przy ul. 3 Maja o godz. 12 podejmą Lechię Tomaszów. Spotkanie pierwotnie miało się odbyć tydzień temu, ale na prośbę rywalek zostało przełożone

z powodu epidemii grypy.

Niektóre trójmiejskie tytuły
| zapowiedziały, że w barwach
gdańszczanek wystąpi Małgo| rzata Czerlonko, koszykarka
znana nie tylko trójmiejskim
| sympatykom, ale nie nastąpi to
jeszcze w najbliższą sobotę. Ow| szem, pani Małgosia podjęła już
| decyzję, że postara się wspomóc
podopieczne Włodzimierza Augustynowicza

w walce

o awans

do I ligi, ale oficjalnie na parkiet
wybiegnie 15 lutego br. w Pabianicach.

- Kiedy ostatni raz widzieliśmy panią na boisku?
- Minęło około dwa i pół roku. W czerwcu 1994 r. wystąpiłam

w mistrzostwach

Europy.

Potem trenowałam z II-ligowym
Bergiem Gdańsk, gdzie pomagałara w pracy pierwszemu szkole-

chwile. Dziewczyny mnie zaakceptowały. Potem prowadziłam
nawet Berga samodzielnie, ale
nie mogłam dotrwać do końca,
ponieważ urodziłam syna.
- Treningi wznowiła pani
w grudniu ubiegłego roku. Jak
forma?
- Oj, daleka od optymalnej.
Brak

mi szybkości,

zwłaszcza

w grze jeden na jeden. Nie mam
czasu, aby trenować na pełnych
obrotach. Najważniejsza jest
w tej chwili dla mnie rodzina
czyli wychowywanie 14-miesięcznego Wojtusia oraz praca
na uczelni.
- Kto

namówił

„Gogo”

do

ponownej gry?
-.Trener

Augustynowicz,

z którym się przyjaźnię. Nękał

oniowcówi: którym był Mikółaj

"mnie-ód kilku miesięcy I WIESZ:

Flont. Były to mile spędzone

cie powiedziałam tak. Oczywi-

ście po wcześniejszej konsultacji
z mężem.
- Pociągnęła pani ze sobą
również inną eks-gdyniankę
i świeżo upieczoną mamę, Anitę
Olecką...
- Nasi mężowie razem pracują, zatem nie było problemu
z przekonaniem Anity. Zawsze
dobrze rozumiałyśmy się na boisku. W Starcie poczuje się w ten
sposób raźniej.
- Czy pani bezpośredni przełożony

w AWF,

jednocześnie

trener Foty/Dajana Gdynia, dr
Tadeusz Huciński, nie namawiał
Czerlonko do gry w swoim zespole?
- Owszem powiedział, że dla
mnie zawsze znajdzie miejsce
w gdyńskiej drużynie. Na razie
nie skorzystam z propozycji
i chyba za pół roku nic się nie
zmieni.
- Jak chowa się mały Wojtuś?
- Będzie chyba koszykarzem.
Dużo biega, a co najważniejsze
- rzuca do-minikosza.- Celnie|- - - -

Rozmawiał: Maciej Polny

|

Fot. Maciej Kostun

Alpejskie

Ruszyła
maszyna...

MS
W niedzielę w Sestriere
rozpoczną się mistrzostwa
świata w narciarstwie alpejskim. Do 15 lutego
onych zostanie dziesięć komOto program finałowych konkurencji: 2 lutego (niedziela) ceremonia otwarcia (19); 3 lutego (poniedziałek) - Super-gigant
mężczyzn (13); 5 lutego (środa)
slalom specjalny kobiet (18 i 21);
6 lutego (czwartek) - zjazd mężczyzn do kombinacji (12), slalom
mężczyzn do kombinacji 18 i 21);
8 lutego (sobota) - zjazd mężczyzn (13); 9 łutego (niedziela) Slalom gigant kobiet (10 i 13); 11
lutego (wtorek) - Super-gigant
kobiet (13); 12 lutego (środa) slalom gigant mężczyzn (10 i 13);
13 lutego (czwartek) - zjazd kobiet do kombinacji (12), slalom
specjalny kobiet do kombinacji
(18 121); 15 lutego (sobota) zjazd kobiet (13) slalom specjalny mężczyzn (18i 21).

Wiaczesław

W lidze koszykarek trwa wy| ścig o zapewnienie sobie jak najW barwach Rzemieślnika wylepszej pozycji startowej przed destępują dwaj Rosjanie, którzy
cydującą fazą play off. Na trzy kodołączyli do zespołu w trakcie
lejki przed zakończeniem zasadnirozgrywek. Są to Andriej Bonczej części sezonu na czele są gdydarenko, ponaddwumetrowy
nianki z taką samą ilością punkśrodkowy oraz Siergiej Szumitów co ŁKS Łódź. Za tym duetem
hin, 24-letni rozgrywający. Poze stratą jednego punktu MTK
nadto w Pleszewie gra znany na
Pabianice. Torunianki są czwarte,
koszykarskich parkietach Piotr
ale naciska je Wisła Kraków.
Nizioł. Drużynę prowadzi trener |
Koszykarki Foty/Dajana, aby
Zbigniew Grześczyk.
zachować swoją dotychczasową
Początek meczu w sobotę
pozycję, muszą do końca wygryo godz. 18.30 w hali SKT przy ul.
wać. Do Torunia nie pojedzie
Haffnera.
| trener Tadeusz Huciński, który
A gdzie grają najgroźniejsi | przed tak ważnym okresem (12
rywale Trefla?. Stal Ostrów
bm. gdynianki podejmują w puz Sokołem w Międzychodzie,
charze Ronchetti CSKA MoAstoria Bydgoszcz z Polmosem
skwa) nie chce ryzykować infekJózefów w Pruszkowie. Najciecji grypy. Podobnie jak w Szczekawiej zapowiada się mecz
cinie drużynę poprowadzi Alekw Kołobrzegu, między Kotwicą
sander „Sasza” Siewierow. Obaj
i Zastalem Zielona Góra.
| szkoleniowcy są w stałym kon(pol) takcie telefonicznym.

Anna Rybicka marzy o wygraniu kolejnego turnieju florecistek o Puchar Polski.

nieju o Puchar Świata w Goep-

pletów medali.

udziału:

O puchar
„Dziennika”

o buzdygan rektora AWF
ye

naniami koleżanek.

Tenis stołowy

Florecistki walczą
a

czalna i gdy ma dzień, potrafi bardzo skutecznie dyrygować poczy-

W nadchodzącą sobotę do
Sopotu przyjedzie Rzemieślnik
Pleszew. To zespół, który w poprzednich rozgrywkach spadł
z I ligi, ale ostatecznie przystąpił do gier, po rozwiązaniu
gdańskiego Wybrzeża. Koszykarze z Pleszewa, jak na drużynę,
w której upatrywano jednego
z głównych kandydatów do
spadku spisują się całkiem przyzwoicie. Już teraz zapewnili sobie utrzymanie i udział w czoło| wej ósemce play off. Rzemieśl| nik jest ósmy w tabeli, mając na
|
ź
>
2-4
ż
| koncie dwa zwycięstwa więcej
od następnej Obry Kościan
| i w.perspektywie walkower za
| mecz z wycofanymi z ligi Dojli| dami II Białystok. Dlatego naj| bliższy rywał sopocian powinien
| whali SKT zagrać na luzie i walczyć o korzystny wynik.
|
|

|

(sus) |

||

W Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim trwają Mistrzostwa
Polski

Juniorów

w Szachach

w kategoriach wiekowych do lat
10, 12, 14, 16, w których na star-

cie stanęła rekordowa

aż 328

uczestników!

Podczas uroczystego otwarcia
młodych szachistów odwiedził
wojewoda gdański H. Wojciechowski - honorowy patron turnieju. Po czterech rundach stan
czołówki w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się
następująco: dziewczęta do lat
10: 1-5. J. Zawadzka Wrocław,
D. Hermanowicz

Wrocław,

M.

Barańska Postomino, M. Szydłowska Rybnik, A. Kohut Gliwice; dziewczęta do lat 12: 1-5. J.

Olender Bliżyn, D. Pokojska
Kraków, K. Poznańska Przemsza,

N. Maszota

Lębork,

A.

Socha Legnica po 3,5; chłopcy
do lat 12: 1. G. Gajewski Skierniewice 4,0; 2-3. M. Szablewski,

M. Bartel obaj Warszawa po 3,5;

dziewczęta do lat 14: 1-3. M.
Reszka Radom, M. Szymańska
Kielce, A. Chmielińska Rybnik
po 3,5; chłopcy do lat 14 1. M.
Szymański Kielce 4,0; 2-4. K.
Grycel. M. Suwałki, M. Dziuba

Zamość, J. Owczarzak Środa
Wlkp. po 3,5; dziewczęta do lat
16: K. Szymanowska

KORONA
CREDITANSTALT/BGŻ

Jasień 4,0;

2. M. Zawadzka Wrocław 3,5;
chłopcy do lat 16 1-3. K. Gratka
Łódź, M. Stryjecki Racibórz, J.
Długosz Słupsk po 3,5.
Jak na razie gdańszczanie
plasują się w środku tabel, ale
trzeba pamiętać, że to dopiero 4
runda, a cały dystans liczy ich
11. O dalszym przebiegu walki |
na 64 polach będziemy informować na bieżąco.

PWS.
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Przed nami bokserska premiera sezonu 1997. W niedzie+
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* ukatęstwe
Poda i
„ w Elblągu, miejsco

Tenis stołowy. Andrzej Grubba specjalnie dla „Dziennika”

Ś

ac

Włocławek.
W Elblągu mówi się, że ma być
- to bardzo ważny sezon dla miejscowych pięściarzy. W przedsezonowych opiniach zarówno trener Jerzy Baraniecki, jak i dyrektor Re-

©

Redaguje Z JUJKA

*

|

sławny

A

A

bym tutaj słowa... normalnie.

pięściarze. I tu rodzą się już pewne | 74 Sprawą finałowego meczu

Mój status w TTC Granzau
uległ zmianie. Łączę funkcję
edż
i koord

kład której

Disseldorł 4:3 i oczywiście

pendium i stawki za występy w ringu, ale ma jeszcze roszczenia... nazwijmy to socjalne.
„ Jak udało nam się dowiedzieć
„strony” doszły jednak wczoraj do
porozumienia. Zatem Bielski pozostanie pięściarzem Renomy, chociaż tak do końca nie wiadomo czy

w niedzielnym meczu wystąpi. Mo-

że w jego wadze szanse dostanie
pozyskany z Tygrysa Elbląg Jarosław Zieliński. On i Marcin Jasionkowski (waga piórkowa), także
z Tygrysa wzmocnili w ostatniej
- chwili zespół Renomy.
Oprócz wspomnianej trójki pięściarzy trener Baraniecki ma jeszczę do dyspozycji Dariusza Krze_ szewskiego, Jerzego Grzankowskiego, Mariusza Gortata, Witolda
Domradzkiego, Tomasza Grucha-

ię, Henryka Rychłowskiego, Sebastiana Kolaczyńskiego, Erwina
Chełmonisa
i Tomasza Bonina.
- Pierwszy mecz wygramy na
pewno - mówił wczoraj z przekonaniem trener Baraniecki - a co będzie później zobaczymy.
(jaw)

| SPORT TAKŻE
TELSKARE

wch

NE

oi.

sta nie jestem już zawodowcem,
a amatorem. Oznacza to, iż mogę jeszcze występować w niemieckiej Bundeslidze jeżeli bęwali dowodząc, że TTC Grenzau
dzie w klubie taka potrzeba.
wystawiając do gry Polaka
Zresztą szykuje się właśnie taka
i Chińczyka złamała regulamin,
możliwość w okresie marcaa więc powinna przegrać walkokwietnia. Mało tego, jeżeli będą
werem. Chodzi tu o punkt reguto udane występy, to nie wyklulaminu mówiący o tym, iż w zeczam, iż zgłoszę swój akces do
spole może występować jeden
udziału w mistrzostwach świata,
obcokrajowiec spoza krajów stoktóre na przełomie kwietnia
warzyszonych z Unią Europeji maja odbędą się Manchesterze. |
ską. W Grenzau z kolei twier- Właśnie w Anglii debiuto- : =
dzą, że Polska jest stowarzyszowałeś na mistrzostwach świata
na z UE, a więc Grubba ma pra20 lat temu.
SW
.
wo do pracy w Niemczech,
- No właśnie i przyznasz, że.
a więc i gry - bo to przecież jego
byłaby to taka ładna klamra spipodstawowe zajęcie zawodowe nająca moją sportową karierę.
tak jak inni zawodnicy pocho„ * Kiedy pojawisz
się w Trójdzący z krajów stowarzyszonych
mieście? '
z Unią Europejską. W całym
sporze zastosowano analogię do
- Za kilkanaście dni, aby od„Sprawy Bosmana”. Perypetie wiedzić znajomych i dopilnować
Grubby i jego drużyny głośno
swoich interesów w kraju.
dyskutowane są w Niemczech
- Skoro o interesach mowa,
i w Europie. Oczywiście także
to może określiłbyś precyzyjnie
„
Andrzej
Grubba
teraz
podwójnie
sławny.
Fot. materiały reklamowe
i w Polsce, o czym już informoswoje ewentualne udziały w wywaliśmy na łamach „Dziennidawaniu nowego - starego tytułu
'ka”. Wczoraj rozmawialiśmy
na gdańskim rynku prasowym,
w skład Unii Europejskiej. Dla- Nie. Ja miałem zagrać _ czyli „Gazety Gdańskiej”.
z Andrzejem Grubbą.
wystąpiłem, bo byliśmy
w meczu i dobrze wykonałem
- Andrzej, stałeś się podwój- tego
- Otrzymałem z Gdańska
przekonani, że nie łamiemy żadswoje zadanie. W tym co dzieje
nie sławny! Kolejny sportowy
propozycję, aby - jak to się mónych
regulaminów.
Niedawno
„się
teraz
nie
biorę
już
udziału,
sukces, czyli zdobycie Pucharu
wi - wejść do tego prasowego injeden z największych autorytea określiłbym siebie jako bierneNiemiec, ma teraz posmak
teresu. Niegdyś chciałem już być
tów prawniczych, w tym także
go obserwatora. Zresztą całego
wręcz aferalny.
wydawcą „Wieczoru Wybrzeża”
prawa sportowego, na łamach
tego
zamieszania
też
nie
okre- Z chęci bycia sławnym już
i ten pomysł do dzisiaj odbija mi
„Sport Bildu” dowodził, że klub
śliłbym jako afery. Ja przecież
dawno wyrosłem, sprawcą afery
się czkawką. Nie wykluczam, że
z
Diisseldorfu
nie
ma
praktycznikomu
rakietki
nie
ukradłem.
wcale się nie czuję. A tak już zubędę współudziałowcem w wynie
żadnych
szans,
aby
obronić
To
raczej
w
naszym
kraju
nad
pełnie poważnie, to cała sprawa
dawaniu tygodnika „Gazeta
swoje racje. Niemniej pierwsza
Wisłą próbuje się nadać tej sprarzeczywiście ma bardzo ciekawy
Gdańska” - przysłano mi już do
decyzja
podjęta
przez
Związek
wie
aspekt
aferalny,
co
wynika
aspekt prawny. Przed tym finaNiemiec.biznesplan tego wyTenisa
Stołowego
w
Niemczech
po części z kompleksu niedołowym meczem klubowi. działadawnictwa - ale konkretne rozjest dla nas niekorzystna. Klub
wartościowania, który mają nasi
cze TTC Grenzau zwrócili się
mowy i decyzje podejmę jak zja- :
odwołuje
się
jednak
do
wyżrodacy,
często
zresztą
niepoo ekspertyzę do Brukselskiej
wię się na miejscu. Dzisiaj poszych instancji i te prawne przetrzebnie. Ja takiego kompleksu
Komisji Europejskiej jak mogą
wiem tylko tyle, że takiej ewenpychanki mogą potrwać miesiąnie mam na pewno.
,
mnie potraktować jako pracow; tualności nie można wykluczyć.
camil.
nika. Odpowiedź była jasna - Czyli normalnie trenujesz,
- Dziękuję za rozmowę.
tak jak każdego ohcakrajowca
- Czy masz w nich jakiś
przygotowując się do kolejnych
z europejskiej „15” wchodzącej
udział?
sportowych występów?
Janusz Woźniak

w

Afryka - Europa 2:

piłka nożna
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NIGDZIE WIE WŁCHODZ,
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TAK MUSŻA SIĘMĘCZIE
p

ZA TE MARNE AENGDZĆ
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21III - 20IV

BARAN W najbliższych dniach powinieneś(naś) poświęcić szczególną uwagę rodzinie. Domownicy to docenią i odpłacą prawdziwą serdecznością. Narosłe problemy finansowe potrafisz dość szybko opanować, natomiast więcej wysiłku wymagać będzie nadrobienie zaległości w pracy. Energii Ci jednak nie brakuje - do dzieła.

Kempes
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M 26.9: oeodjg ydlęskalik

dni przed inauguracją
nie wiądomo czy w premierowym
Ten niewątpliwy sportowy
meczu wystąpi as atutowy elblążan :
sukces Grubby i jego kolegów
Jacek Bielski. Wczoraj były mistrz
Europy spotkał się z zarządem klu- rywale z Diisseldorfu oprotesto-

bu, aby wyjaśnić pewne rozbieżności tyczące jego kontraktu. Bielski
_ dogadał się co do wysokości sty-

;
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To kadra przyszłościowa

aby te zapowiedzi potraktować
po- | Grenzau wygrała z Borussią

premiera

( ©
?

żż

obawy. Czy rzeczywiście w Elblągu | © Puchar Niemiec, w

jest w tej chwili
AŻ tak mocna ekipa,
Pa, | klubowa drużyna Gruby TTC

- Bokserska

—A

- Trenuję, chociaż nie użył-

o ligo- | tenisista stołowy, Andrzej

= = a sk es
a. chciał | Grubba stał się ostatnio poKACA
0 0
muszą go jednak wywalczyć
sami dwójnie sławny. A wszystko

„ważnie?
Na dwa

CZUJĘ „POLISĘ?
|
ę

CHCE BE AW
60 BRAŁ

nomy Elbląg Franciszek Wiśniew-

ski Bd

NICZE!

Podwójnie
+

WAGA Masz szansę w końcu pomyśleć o swoim życiu osobistym, bo najbardziej absorbujący okres w pracy
zawodowej masz już za sobą. Spotkanie z przyjaciółmina
zabawie karnawałowej może dać początek całkiem inte-

—*

resującej znajomości. W sferze materialnej też zachęcające perspektywy: premia lub nagroda, co znacznie powiększy Twoje oszczędności.

mocno we znaki także Polakom,

trenuje obecnie... albańską drużynę Lushnja. Kempesa sprowadził prezydent wspomnianego
klubu albańskiego, milioner Pellumb Xhaferi i zagwarantował
mu roczną gażę w wysokości 450
tys. franków szwajcarskich.
Na Kempesa debiut w roli
szkoleniowca i występ Lushnji
z pozyskanymi Brazylijczykami
Edu i Dos Santosem oraz Nigeryjczykiem Nesą, przybył na stadion komplet 18 tys. widzów
w mieście liczącym zaledwie 25
tys. mieszkańców.

O

Pitkarska reprezentacja Afryki pokonała drużynę Europy 2:1 (1:1) w pokazowym meczu na stadionie Esta io da Luz w Lizbonie. Bramki: Afryka - Abedi Pele (15),
Mustapha Hadji (77); Europa - Vincent Guerin (43). Widzów 10 tys.
Fot. PAP/CAF

W tym roku nikt nie oczekuje
mistrzostwa kraju od zajmującej
ósme miejsce w rozgrywkach
Albanii drużyny Lushnja. Tytuł
dla „albańskiego Bayernu”- jak
nazywa się trenowany przez
Kempesa team - ma stać się faktem dokonanym w następnym
sezonie.

(Paw)

Wybrzeże jak biedna Rumunia
szych zabiegach odczuwałem spory ból,
ale teraz jest znacznie lepiej. Mogę się na-

młodzieżowców. Patrząc na składy

wet zginać.

się, że żaden z zespołów nie posiada

7071 Planowałeś wsiąść na motocyki, ale

egnia” w tym przypadku dysponować będą gdańszczanie? Wiele zależy od formy Marcelego Dubickiego.

- Liczyłem, że lekarze znacznie szybciej
zdejmą mi gips. Tymczasem nosiłem go
cztery miesiące. Chyba za długo.
- Za dwa miesiące rozpocznie się kolejny sezon żużlowy. Wszyscy zastanawiają
się, jak pojedzie Dubicki.
- Psychicznie czuję się dobrze. Więcej
powiem, jak wsiądę na motocykl. Siły trochę mam, ale w porównaniu z kolegami
widać różnicę. Oczywiście na moją nieko-

drużyn zaplecza ekstraklasy, wydaje

A
mocnego
duetu juniorów. Jaką „siłą

Dubicki cały poprzedni sezon pauzował. Wszyscy pamiętamy feralny upadek
tego zawodnika podczas inauguracyjnego
mecz z Iskrą w Gdańsku. Marceli uderzając plecami o bandę uszkodził kręgosłup
„1 blisko cztery miesiące spędził w gorsecie
gipsowym. Nie tak dawno spędził 10 dni
w Lesznie, w ośrodku rehabilitacyjnym
„Aqwawitu”.

- Opowiedz coś o pobycie w Lesznie.
- Towarzyszył mi Rafał Kowalski z pilskiej Polonii. Było znakomicie. Trzy godziny dziennie spędzaliśmy na basenie,
ponadto uszczęszczaliśmy na masaże do
Jury Karaczarowa. Wprawdzie po pierw-

- W ubiegłym roku na zakończenie se-

nic z tego nie wyszło.

- Wypadek przerwał twoją mozolną
wspinaczkę po szczeblach żużlowej kariery.
- Rzeczywiście wydawało się, że jestem
w stanie robić dalsze postępy. Tym bardziej, że spadliśmy do II ligi, gdzie wymagania są mniejsze. Po cichu liczyłem także
na udział w finałach Brązowego Kasku

i Młodzieżowych Indywidualnyck Mistrzostwach Polski. Może plany zrealizuję
w 1997 r.
- W Wybrzeżu aktualnie do dwóch
miejsc przeznaczonych dla juniorów, kandydować będzie czterech, a nawet pięciu
zawodników. Możesz nie załapać się do
składu.
- Konkurencja jest zdrowia, ale czy powinienem obawiać się o miejsce... Nie
wiem.
:

- „Pewniakiem” wydaje się być Paweł
Stormowski, który w poprzednim sezonie
zrobił spore postępy.
- W ubiegłym roku Pawła widziałem na
torze zaledwie trzykrotnie. Faktycznie
spisuje się coraz lepiej. Szczególnie poprawił starty, a to w żużlu jeden z najważniejszych czynników decydujących o zwycięstwie w wyścigu.
- Jesteś wychowankiem Polonii Piła.
Czy swoje losy nierozerwalnie wiążesz
z Gdańskiem?
:
- Nie wykluczam powrotu do Piły. Jeżeli moja średnia biegowa będzie wysoka,
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SKORPION Zarówno w sprawach zawodowych jak
i w życiu prywatnym musisz wykazać się dużą elastycznością myślenia oraz postępowania. Wszelkie kontrowersje
musisz rozwiązywać na drodze kompromisu, bo tylko
w ten sposób możesz rozładować powstałe w domu
i w pracy napięcia. Wykaż wiele zrozumienia i cierpliwości innym, zaś sprawy teoretycznie nie do rozwiązania przeczekaj. Osoba najbliższa Twemu sercu z nawiązką

nagrodzi Twą powściągliwość.

BLIŹNIĘTA Po okresie licznych spotkań towarzyskich nagle odczujesz dobrodziejstwo spokoju codzienności. Odprężenie znajdziesz - o dziwo - w pracy, bo tak naprawdę bardzo jesteś z nią związany(a). W efekcie przypłynie więcej niż zwykle pieniążków. W domu - czuwaj
nad swym temperamentem, bo łatwiej kogoś dotknąć, niż
go potem przepraszać.

STRZELEC Najbliższy tydzień upłynie Ci pod zna:

kiem intensywnej pracy zarówno w zakładzie pracy jak
i w domu. Będą z tego profity finansowe, ale też sporo
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RAK Czas napięć i stresów jeszcze nie minął, ale
w tych dniach zauważysz już konkretne możliwości poprawy sytuacji. Dotyczy to zarówno sfery uczuciowej jak
i kontaktów towarzyskich. W dodatku coś atrakcyjnego
rysuje się również w pracy zawodowej: radykalna zmiana
stanowiska lub finansowo korzystny wyjazd.

- Chciałbym, aby tak się stało, ale za-

powiada się na ciężką walkę. Jest Łódź,
gdzie pościągano kilku dobrych zawodników. Są spadkowicze z ekstraklasy, Unia
Tarnów i GKM Grudziądz. A awansują
przecież dwa zespoły.

Rozmawiał: Maciej Polny

LEW Dylematy w pracy zawodowej rozwiążesz po
mistrzowsku i z klasą. Twoją formę wydatnie wspomaga
idealna harmonia z osobą bliską Twemu sercu. Propozycja relaksującego wyjazdu na drugi koniec Polski będzie
bardzo kusząca, tylko czy wystarczy Ci na to czasu
i pieniędzy?
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KOZIOROŻEC Liczne wydarzenia i atrakcje będą
przeplatać się z chwilami nudy i melancholii. Musisz się
wyłuzować i nie przeżywać zbyt głęboko każdego napięcia i przykrości. W tym czasie jedyne osoby najbliższe, rodzina będą dla Ciebie ostoją, która Cię w pełni zrozumie.
W sprawach materialnych i zawodowych - nic nowego,
zresztą jesteś teraz od nich psychicznie dość daleko.
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WODNIK W pracy i interesach wszystko idzie prawidłowo, możesz trochę odetchnąć. W sferze uczuciowej
także wszystko wraca do normy. Należałoby więc w spokoju zrobić remanent też w pozostałych dziedzinach ży-

cia. Pomyśl na przykład o zdrowiu, bo nadszarpnięte nerwy mogą się wkrótce odezwać. Mogą się też odezwać
znajomi, którzy już zapomnieli jak wyglądasz.
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PANNA Jesteś już w lepszej formie psychofizyczne
j,
więc w pracy warto zająć się tym, co od dość dawna
odkładałeś(aś) na nieco lepsze cząsy. Lubisz porządek,
więc
od razu poczujesz się lepiej. W miłości wyraźny przeło
m sporo zrozumienia i serdeczności. Nie zepsuj
tylko tej
idylli jakimś bezkompromisowym posunięciem, bo
znacznie więcej osiągniesz mniej efektowną dyplomacją.
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zmęczenia. Dobrze, że w zaciszu domowym spotkasz się (
z pełnym zrozumieniem i wsparciem. Wyczerpanie ma
jednak swoje granice, więc nie nadwerężaj swojego zdrowią. Codzienny krótki spacer - mimo deficytu czasu - bardzo wskazany.
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a działacze Polonii zainteresowani będą
moją osobą... Na pewno przyjemnie byłoby startować w I lidze. Szczególnie w Pile,
gdzie nie brakuje pieniędzy na sprzęt
i ubiory. Wybrzeże wygląda przy Polonii
jak biedna Rumunia przy Polsce.
- Gdańscy działacze twierdzą, że w tym
roku motocykli nie zabraknie.
- W klubie planuje i mówi się wiele
rzeczy, tylko niewiele z tego wychodzi.
Chociażby gdybano, że Wybrzeże wzmocni dobry zawodnik. Tymczasem okazuje
się, że jedziemy po staremu.
- Trener Grzegorz Dzikowski nie wydaje się być zbytnio zaniepokojony. Wierzy w was i mówi, że wywalczycie awans
do I ligi.

|

STRZELEC
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Żużel - Marceli Dubicki

W nadchodzących rozgrywkach Il
ligi sporo będzie zależeć od posławy

BYK W dalszym ciągu pochłaniać Cię będą sprawy
zawodowe. Efekty będą wprawdzie mało widoczne, ale
istotne dla dalszej kariery zawodowej. Wytchnieniem
w tym niełatwym okresie będą kontakty z przyjaciółmi
jeszcze z ławy szkolnej oraz zrozumienie i serdeczność
niedawno poznanej osoby.
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Znany przed laty piłkarz Mario Kempes, ten sam który
w 1978 r. zdobył z Argentyną
mistrzostwo świata, dając się
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RYBY Skoncentruj się teraz głównie na sprawach do-

mowych. Osoba najbliższa bardzo na to czeka, a jednocześnie chce ona pomóc w rozładowaniu trapiących Cię

stresów. Niewykluczone, że wspólnie zadecydujecie —

o wypadzie na karnawałowy dancing w oderwaniu od

wszystkich bliskich i znajomych. Czasem taka mała izola- -

cja jest całkiem sensowna.
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