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Dlaczego zatonął „Leros Strength |/4
Mówi członek załogi, który mógł zginąć...
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Poleci głowa ministra zdrowia?

Unia Wolności złożyła

Również Sławomir Bautem-

w sobołę wniosek o votum
nieufności dla ministra zdro.

Dach, dyrektor Akademii Medycznej w Gdańsku, wykłucza

wia Jacka Żochąwskiego.
Przyczyną tego posunięcia

ewentualność, aby na terenie
trzech szpitali klinicznych,

termiczne! - mówi „Dzienni-

są rzekome zaniedkania

CR:
znajdowała się aparatura nie-

kowi” Mirosław Więcaszek,
elektryk pływający jeszcze
miesiąc temu na tym statku.
- Musiało pęknąć poszycie
kadłuba w rejonie drugiej ładowni, po lewej burcie. Pod koniec 1996 od poszycia odpadły
cztery wręgi. Pośpiesznie łatany
w Trynidadzie kadłub miał pełno dziur i ciągle go spawano.
Gdyby nawet marynarze wydostali się na pokład, nie mieli
szans na przeżycie w zimnej wodzie.
Więcaszek cudem uniknął
śmierci. Na „Leros Strength”

| w resorcie zdrowia.
W grupie 70 szpitali podejrzanych o przyjmowanie apara-.
| ""Y medycznej w formie darowizn, które w praktyce okazywały się sprzedażą, zdaniem posłów Unii Wolności są trzy szpitale gdańskie.
Sprawa darowizn ma trudne
| 39 oszacowania rozmiary - posłowie Unii Wolności twierdzą,
że szpitale musiały zapłacić za
„podarowany im” sprzęt co najmniej 30 mln zł. Transakcje te
zawierano z pominięciem usta| WY 9 zamówieniach publicznych.

znanego pochodzenia.
Sprawca całego zamieszania
firma Pharmacon odsprzedawałą należności za „sprzedawany”
sprzęt warszawskiemu oddziałow; Pierwszego Komercyjnego
Banku z Lublina, a ten z kolei innym bankom. Zdaniem. pragnącego zachować anonimowość
specjalisty od obrotu wierzytelnościami, od 1995 r. bank z Lu'biina sprzedał znacznie więcej
wjerzytelności szpitali niż owe
30 mln zł. Do tego wierzytelnogej te rosły bardzo szybko - odsetki ustawowe wynosiły w 199%6

Wszystkie szpitale, twierdzi

y.. 46 proc., a obecnie - 35 proc.

- Na „Leros Strength” by:
ły tylko trzy skafandry izo-

pływał przez pół roku, zszedł ze

statku 6 stycznia w Murmańsku.
Do Gdańska wrócił samolotem
przez St. Petersburg, Moskwę
i Warszawę.
- „Leros Strength” był pływającym wrakiem. Pod koniec ub.
roku, gdy stał w Trynidadzie,
dwaj przysłani przez armatora
spawacze przyspawali wręgi,

Małgorzata Bartoszewska, zaStępca dyrektora ds. lecznictwa
* Wydziale Zdrowia UW
w Gdańsku, nadesłały oświadCZenia, że nie weszły w posiadanie żadnego sprzętu medyczne80; Poza zarejestrowanym —
W ewidencji, a pochodzącym ze
znanych źródeł.

|
|
|

|
|

które wcześniej po prostu odpadły od burty. Stwierdzili wówczas, że stan poszycia kadłuba
jest fatalny - mówi Więcaszek,
który odwiedził
wczoraj naszą
wig

Tługi wraz z odsetkami służyły
do spłacania należności wobec
Skarbu Państwa.
- Resort zdrowia przypomina
kurek, przez który uciekają pubiiczne pieniądze - twierdzi Andrzej Potocki, rzecznik unii.
(jog, aks)
Szerzej na str. 2
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- Jedynie maszyny Andrzeja Kowalika przyjęta
i urządzenia elektryczne jako ta-

ko działały. Na „Leros” dziury

straszyły w każdym miejscu,
„zwłasząza
na
pokładzie. Skoro- | |
„dowane blachy były
miejscami
cienkie jak papier.
Według Więcaszka, na statku
były tylko trzy ratownicze skafandry izotermiczne, które pozwoliłyby przetrwać marynarzom w zimnej wodzie. Wszyst-

2

z
FRODE

Sopotu

- Zostałem zmuszony do re-

pawlaczu w nadbudówce, było- | zpzyjął dymisję dyrektora
by więc trudno do nich dotrzeć,

zygnacji, poza tym nie mogłem
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Alkohol pochodził z Rotterdamu w Holandii. Spirytus został

do gdyńskiego terminalu w kontenerze na statku pod

Wśród pytań jakie zadaliśmy
mieszkańcom Trójmiasta za po-

przewieziony
RÓW
A,
iż
daj
EDR:
niemiecką banderą. Prokuratura Rejonowa w Gdyni zajmuje się

średnictwem Agencji Badań
Społecznych BSR, znalazły się
a ÓM zagadni ai związane że
śE FG
Gi
ść
zmianami zachodzącymi w TrójZdaniem Komorowskiego | mieście. Nie dzieliliśmy responPierścieniem Hallera, naj-

E
Pora 00 Bene
Jak powiedział nam J anusz Kaczmarek, prokurator rejonowy
w Gdyni, przesłuchano już kilku świadków. - Poszukujemy sprawców przemytu - powiedział Kaczmarek.
j
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ŁĘ względu na rozwojowy charakter śledztwa, policja i Urząd

ESO

mieszkańców
*

nie można zapomnieć io tym,że | dentów na mieszkańców Gdań-

wyższym wyróżnieniem morskim, uhonorował miasto
Gdańsk i jego mieszkańców

% Gdańsku mieszka wiele osób
ska, Gdyni i Sopotu. Odpowiei znajduje się wiele firm, które | dzi dotyczą więc całej aglomera-

Zarząd
Główny Ligi Mor.
skiej. Odznaczenie nadano
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PZYCZYY się do—rozwoju
idei” | cji„or
| ma swoją
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zaśiubin

Polski z morzem.

Jak dowiedzieliśmy się od

Bronisława

Komorowskiego,

posła na Sejm

Morskiej
a:
Paweł Adamowicz z pierścieniem.

:

luk przynij. | Policja odaromniła w ubiegły piątek na terenie Terminelu
się dużo.
Zmieniłotrochę.
(06) | mniej
O tym że jest le- | Kęntenerowego w Gdyni przemyt ponad 20 tys. litrów spiry-
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scy”. On jednak nie zjawia się | 47 proc. twierdzi, że na lepsze

| powiądać będzie przed gdań
Stoczni Gdań.
niu ]| organizacji
(IK.
P
D

wie 1 proc. respondentów.

Sąd chce jeszcze przesłuchać | raz częściej natomiast deklarują
chłopaka, który prawdopodob- | zadowolenie ze zmian, jakie zanie widział, że „typa bili wszy- | chodzą w ich miejscowości. Aż

od.

Ro

wy Urzędu Miasta. Tymczasem
zanim podano oficjalną decyzję
w tej sprawie, w lokalnej prasie
ukazały się ogłoszenia sopockiego zarządu o rozpoczęciu konkursu na stanowisko dyrektora
BART.

©

uczestników bójki. Pamiętali tylNa przykład poprawę czystoko dziewczynę, Annę A., która | ści w miastach zauważył zaled„|

gnącji było niedotrzymanie ter-

sali prób i nagrań
oddania Woici
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mentował odejście Kowalika

banków zainteresowanych utwo- | Maciejowi P. i Ireneuszowi R.
h
rzeniem konsorcjum, niezbędna | Mają 20-22 lat.

program zmianw funkcjonowa-
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Mieszkańcy Tr ójmiasta
tem, szablą i jakimś elektryczpozyływnie postrzegają
nymi mechanizmem.
Pozostali świadkowie, podró- | zmiany ostatnich lat. Nie
żujący tą samą kolejką, również | szczędzą też jednak uwag
nie rozpoznali oskarżonych | krytycznych.

Na poprzednich rozprawach

stratował
kilkunastoletni
ż
dziewczynkę.
Kolejnymi przyczynami rezy-

- Jeśli ktoś chce odejść, nie

,
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ku z brakiem pełnych gwarancji
TOCOA WEJ SPOMIE TÓZDOSkarbu Państwa na budowę statczął się w listopadzie ub.r. Proków, niezbędne jest dokapitalizowanie Nowej Stoczni Gdań- | kuratura postawiła zarzut zabójskiej. Zdaniem przedstawicieli | stwa Annie A., Danielowi L...

kontraktów na budowę statków. | zeznawali ich znajomi z LetnieSyndyk musi także - zdaniem | wą. Obciążają oni winą swojego
bankowców - przedstawić realny
kolegę, który razem z Irkiem

dA
rektora BART. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi na początku

dyrektor marketingu.
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jały tłum fanów podczas letnie-

go koncertu Backstreet Boys
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Przypomnijmy, że Zarząd
Miasta Sopotu rozważał już
możliwość zdymisjonowania Kowalika po tragicznym wypadku
Operze Leśnej, kiedy rozsza-
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marca. Do tego czasu obowiązki

powiedział

w czasie śledztwa, że Daniel L.
i Maciej T. bili i kopali studenta.
Zauważył, że student krwawił.
W sądzie jednak wszystko odwołał. Twierdził, że policjanci
zmuszali go do „sypania” kolegów. Mieli go straszyć pistole-

skiego stanie dziś po raz koli wczoraj w spotkaniu poświęconym utworżeniu konsorcjum
finansującego budowę 5. statlejny przed sądem. Prokura:
ków w Stoczni Gdańskiej, reali- | fura zarzuciła im, że 11 lu»
zacja tego projektu obciążona | łego ub.r. wyrzucili słudenta
z rozpędzonego pociągu
jest wysokim stopniem ryzyka
s
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- „Leros Strength” był pływającym wrakiem - mówi Mirosław Więcaszek, elektryk z tego statku.
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/ uhonorowani tym pierścieniem -

mieszkańcy otrzymali Pierścień

powiedział Adamowicz. - Posta-

ŚRODKI

Hallera z kilku powodów.

_

ramy się, aby nasze miasto jesz-

POKRYĆ

- Przede wszystkim z okazji
swojego tysiąclecia - powiedział

cze bardziej otworzyło się na
morze.
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Celty odniawiają szczegółowych informacj,
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Unia Wolności żąda odwołania ministra zdrowia h

Protest strażaków

"ACZOSZĄ
z łlagami

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 10 lutego
ANIMEX

Nie

chcą

Zochowskiemu
Unia Wolności złożyła u marszałka Sejmu Józefa Zycha
wniosek o udzielenie votum nieufności ministrowi zdrowia
i opieki społecznej Jackowi Żochowskiemu. Zdaniem przedstawicieli UW sprawa „darowizn” w służbie zdrowia, jest
zaledwie wierzchołkiem prawdziwej „góry lodowej”. Bankowcy słysząc o kwocie 30 min zł, twierdzą, że jest to suma

G ELBUDOWA

71,00

EXBUD

wielokrotnie zaniżona.

+29

36,50

Jako powód złożenia wniosku, UW podaje utratę przez
Zochowskiego zdolności do kierowania resortem. Przykładem

+4,3

czał szpitalom sprzęt, który te
przyjmowały na nie do końca
sprecyzowanych zasadach. Potem dyrektorzy szpitali podpisywali „pokwitowania”, które faktycznie były fakturami potwierdzającymi sprzedaż sprzętu.
A firma oczekiwała zapłaty za
„podarowany” sprzęt od szpitala, czyli w praktyce Skarbu Państwa. Te należności nie były regulowane, więc ten, komu szpital był coś winny odliczał to sobie od podatku.
Dlatego od Pharmaconu różne firmy, nabywały wierzytelności wobec szpitali. Korzystały

tego jest ostatnia afera „daro-

wizn”.
GINDYKPOL

2850

+1,8

Nie dokręcony kurek
- Zdecydowaliśmy się na wystąpienie, gdyż ciągle pojawiają
się nowe informacje na temat
nieprawidłowości w funkcjonowaniu resortu zdrowia - powiedział „Dziennikowi” Andrzej

Strażacy twierdzą, że nie każdy z nich ma swój własny hełm.

PETROBANK

13,50.

Wczoraj w południe roz.
począł się ogólnopolski
związkowy protest strażaków. W Gdańsku oflagowano budynki oraz wozy strażackie. Związkowcy domagają się m.in. zrównania
płac z poborami Żołnierzy
zawodowych MON, oraz zapewnienia środków finansowych na bezpieczne i higieniczne warunki służby. Mi»
mo prołesłu strażacy wyjadą
do każdego wezwania.

ns9+2,3

Związkowcy

POLISA

6,90:

-ns 17 +9,5

RAFAKO

18,90

ns 37 +1,6

SANOK

58,00

+0.,9

cjowała
SWARZĘDZ

9,80

ns 34 +3,2

NSZZ.

„Soli-

darność” PSP przesłali tydzień
temu komendantowi głównemu PSP swoje postulaty. Gdy
do wczoraj do godz. 12 nie
otrzymali na nie odpowiedzi, rozpoczęli akcję protestacyjną,
którą będą kontynuować do
momentu spełnienia podstawowych żądań.
8
ś
„Ogólnopolski protest zainiNSZZ

„Solidarność”

strażaków z Gdańska. Strażacy
domagają się wyodrębnienia
budżetu PSP z budżetu centralnego, przeznaczenia większych

środków na potrzeby straża-

ków i jednorazowego wyrównania uposażeń do wielkości
zakładanej inflacji w 1996 ro-

;

Fot. PAPICAF

ku. Oprócz tego chcą też, aby.
stosunek wysokości płac najniżej wynagradzanych do płac
wyższych funkcjonariuszy wynosił 1:3. Pragną również ustanowienia czasu służby na 172
godziny miesięcznie.
Według Macieja Małkowskiego z-cy komendanta rejo-

Unii

Wolności. - Ministerstwo przypomina stale otwarty kurek,
przez który wyciekają publiczne
pieniądze.
Schemat
działania
był

gwoździami,

ranią dłonie

Trwają obliczenia, ile budżet państwa stracił do tej pory

nie

na aferze z „darowiznami”

dla służby zdrowia. Istnieje

wistego charakteru zobowiązania.

KRPSP

W połowie stycznia do Ministerstwa „Zdrowia i Opieki Społecznej dotarły informacje
o nadużyciachw szpitalach na
terenie całego kraju. Wtedy minister finansów zakazał urzędom
skarbowym kompensaty zobowiązań podatkowych wierzytel-

(Przem)

szczegółowego ustalenia rzeczy-

mając odpowiednich rękawic,
ich ubiór przy kontakcie z wysoką temperaturą
topi się,
a sprzęt gaśniczy jest przestarzały.
- Mimo protestu wyjedziemy
na każde wezwanie, nawet gdy
trzeba będzie ściągnąć z drzewa kota czy wydobyć ludzi
źż windy - powiedział nam Zenon Popławski przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”

przy

w Gdańsku.

'

szansa, że umowy © zakupie sprzętu okażą się nieważne.
Część dyrektorów uwierzyła, że aparatura spadła im jak
| gwiazdka z nieba .

nościami

służby zdrowia,

Trwa ustalanie, ile miliardów

złotych stracił budżet do tego
momentu. Istnieje natomiast
szansa, że budżet wymiga się od
zobowiązań. Naruszony został
bowiem art. 74 ustawy o zamówieniach publicznych. Wymaga
ona, aby umowa o zakupie

bez

Nowy nabytek policji
robot

twierdzi minister Jacek Żochow-

sprzętu ze środków publicznych
była zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności. Jeżeli

ski - trudno podejrzewać wszyst- -

kich dyrektorów, którzy złamali
argumenty te uzna sąd, ewentu-- ' prawo,o czerpanie przy tej okazji korzyści. - Część z nich alne zobowiązania budżetu pań-

twierdzi Żochowski - kierowała
stwa
ulegną
radykalnemu
się innymi przesłankami, wykozmniejszeniu.
o
rzystania, zdawałoby się nierealSprawy dokonanych zakunej, bajkowej szansy uzyskania
pów zostaną wyjaśnione na droaparatury za nic. Aparatury,
dze postępowań karnych i pro_cesów cywilnych o wyrównanie - której dramatycznie od lat brakowało. W niektórych przypadstrat powstałych na skutek decyzji dyrektorów. W stosunku do - kach wynikało to z nieznajomości prawa, w innych - z indolenniektórych dyrektorów wyciągnięto już konsekwencje służbo- - cji organizacyj jnej.
"we, innych jeszcze to czeka. Jak

R

po Irku

_ wejściem w konflikt z prawem, trzeba przede wszystkim przeciwdziałać przyczynom na-

4

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

rastającej agresji i demoralizacji. Obecny stan jest świadectwem klęski szkoły, katechezy,
a przede wszystkim rodziny. I właśnie te instytucje domagająsię wsparcia i to nie tyle
ustawowego, co realnego, na poziomie gminy, osiedla, parafii, ulicy. Nie będzie to
z pewnością ani łatwe ani szybkie, ale albo ostro weźmiemy się za wychowanie „niezagospodarowanej" młodzieży, albo ona weźmie się za nas i nasze dzieci.

Dane z kantorów (10.02)

Londyn
1 dolar
kurs średni

Dzień Chorego

i|
|
l

|H

3EM5
Fot. PAP/CAF

O trzy roboty,
każdy wart
ok. 250-300

hicle) są urządzeniami niemieckiej firmy TELEROB. Jest to
zdalnie sterowany (za pomocą
fal radiowych lub kablowo) pojazd gąsienicowy ważący.ok. 300
kg lecz mogący unieść ładunek
do 500 kg. Pojazd może też odholować z zagrożonego miejsca
ważący kilka ton samochód dostawczy.
Na wysięgniku mocowana
jest kamera telewizyjna sprzężona z reflektorami. Operator systemu obserwuje teren przed robotem na monitorze telewizyj-

tys. zł (ok.

100 tys. USD), przeznaczone

|

do rozpoznawania i nevtralizacji ładunków wybucho-

Oznaczenia: USD — dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF — frank francuski,
NLG —gulden holenderski, CHF — frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt
brytyjski, TTL - lir włoski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Złoto: w złotych za gram, z Londynu — za uncję.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)

wych, wzbogaciła się polska
policja.
Roboty zostaną przekazane
policjantom- antyterrorystom
z Warszawy,
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Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsyłanych
materiałów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych.
REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy”, Targ Drzewny 3/7, 80-886

—

Gdańsk; Biuro dyrektora — tel./fax 31 04 42;

Centralne Biuro Ogłoszeń - tel./fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210, 215, 218.
Biuro Reklamy - tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 18 61, 31 1757, centrala 31
50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Ogłoszeń i Reklamy w Gdyni
ul. Władysława IV 17 tel. 20 08 32, ul Świętojańska 141b, tel. 20 04 79, ul.
Starowiejska 17/3 tel. 61 43 14, tel/fax 61 43 06. Biuro Ogł. w Sopocie, ul.
Kościuszki 61, tel 51 54 55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax
32 70.94, tel.33 54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50.41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka do 15
proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 5041 w. 155.
?
Gazeta do domu: 0 800 500 26. bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176

Kapitan
St. of.
Il of.
Ill of.

W, razie potrzeby roboty mogą być przetransportowywane
na miejsce zdarzenia śmigłowcami.
(PAP)

EUGENIUSZ ARCISZEWSKI
„ANDRZEJ DYKOWSKI
MIECZYSŁAW STOCKI
ANTONI SZYMKOWIAK

5. radiooficer

WOJCIECH

6. st. inż.
-7. Il mech.

BOLESŁAW GRZĄDZIELA
STANISŁAW PROCHERA

8.

Ill mech.

JANUSZ CZECH

elektryk
bosman
mar.

JERZY TRĘBACZ
ANDRZEJ TASZAREK
ADAM JANDECZKO

13.

mar.

WIESŁAW

15.
16.
17.

mar.
mot.
mot.

18. mot.

TADEUSZ SZYMAŃSKI

19.

kucha

WALDEMAR

KRZYSZTOF WRÓBEL

14. magazynier

HOŁY

HENRYK USDROWSKI
HENRYK PIETRZAK
KAZIMIERZ BEMOWSKI
KOBRYN

BOGUSŁAW PAŹDZIORNY

Rodzinom Zaginionych wyrazy najgłębszego współczucia składa

Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański, ul.

4

h.

Lutii Miód
PRASY

R-592

Rozmowa red. Czajkowskiej
z wicemarszałkiem Borowskim
w niedzielnym programie „Linii spe-

cierpień

cjalnej” zaczęła się od spięcia i spięta

Dzień 11 lutego, uroczystość
Matki Bożej z Lourdes, obcho-

Dzień Chorego. Ustanowił go
w maju 1992 roku papież Jan
Paweł II. 11 lutego 1984 roku
ogłoszono pierwszy w'dziejach
Kościoła List Apostolski „Salvifici doloris”, poświęcony wartości ludzkiego cierpienia.
Centralne uroczystości z oka- .
zji tego święta odbędą się
w sanktuarium Matki Bożej
w Fatimie, w Portugalii. Na terenie diecezji gdańskiej msze św.
odprawione będą w kościołach,
szpitalach i domach pomocy
społecznej. Duszpasterze odwiedzą w domach pacjentów obłożnie chorych.
W orędziu, które Ojciec święty skierował do świata, ż okazji

przekazuje to, co Telekomunikacja Polska odbiera, omal „nie wyszła z nerw”, ale

z formy jednak tak. Przepuszczała potem okazje riposty bądź dociskających pytań
i miało się wrażenie, że tylko czeka, aż się „to” skończy.

I tak bardzo jej się nie dziwię, bo Borowski ma talent do kiwania rozmówcy i od-

powiadania ogólnikami, które wypowiedziane z wielką pewnością siebie, robią wrażenie słusznych, a nie są. Tak np. na pytanie o tradycje SARP odpowiedział gładko,

że jest to tradycja PPS i reformatorskiego skrzydła PZPR, dodając, że „każdy ma
prawo wpisywać je w takie tradycje, jakie uzna”. „Każdy ma prawo” to brzmi szale-

nie demokratycznie, ale rzecz w tym, że to nieprawda. Tak jak endecja nie miałaby
prawa mianować swym patronem Żeromskiego, a masoneria - ojca Kolbego, tak
i spadkobierczyni PZPR - tych orientacji lewicowych, które w swoich szeregach konsekweninie i przez dziesięciolecia tępiła.
Szczerze i spontanicznie wypowiedział się Borowski raz, ale za to kapitalnie.
Czajkowska spytała, jak się odnosi do propozycji Wiatra, by w kampanii wyborczej
używać hasła: „Czy chcecie żyć w Polsce Wrzodaka, księdza Jankowskiego i Rydzy-

ka?”. Borowski uznał to hasło za celne, dodając, że prawica stale mówi, że wyżej wymienieni to margines, ale czemu się od tych ludzi nie odcina?

V Światowego Dnia Chorego
„w Boskim

Gdyby „Linia specjalna” miała charakter dyskusji, a nie wywiadu, można by próbować zwrócić uwagę Borowskiemu, że SLD „nie odciął się” np. od Sekuły, broni

Lekarzu

chorzy szukają pocieszenia fizycznego, gdyż wierzą, że Bóg
uzdrowi ich z choroby. Szukają
też pocieszenia duchowego, aby
przyjąć bolesny ciężar choroby
i przekształcić go, dzięki zjednoczeniu z Chrystusem, cierpiącym
Sługą - w narzędzie odkupienia
i zbawienia dla siebie i dla bra-

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni.

chorych i prosi ich, aby nie prze_żywali cierpienia wyłącznie jako
doświadczenia negatywnego,
które każe wręcz wątpić w dobroć Boga. W cierpiącym Chrystusie każdy chory znajduje sens
swoich bolesnych doświadczeń.
Cierpienie i choroba należą do
kondycji człowieka - istoty kruchej i ograniczonej.

ściach”

pozostała do końca. Borowski wyraził bowiem na wstępie wątpliwość,
czy wyniki plebiscytu telewidzów są aby na pewno uczciwe, nie manipulowane. Czajkowska, która już nieraz tłumaczyła politykom z lewa i prawa, że telewizja tylko

dzony jest we wszystkich katolickich krajach, jako Światowy

czytamy:

Multilotek
2, 6, 7, 10, 16, 18, 23, 24, 27,
28, 30, 35, 36, 41, 47, 50, 54, 75,
76, 77
|

| Jak Kuba Bogu

| twardo Żochowskiego, a posłanka Sierakowska ze swoim temperamentem Dolores

Ibarruri jest wiceprzewodniczącą partii a nie koła zakładowego gdzieś na Mazowszu.
Pomysł Wiatra może być zresztą obosieczny. AW „S” większą racją może bowiem pytać wyborców: „Czy chcecie żyć w Polsce Sierakowskiej, Jaskierni i Wiatra?”.
Janina Wieczerska

ci*. Ojciec Święty zwraca się do:

RAFAŁ CZYSZCZOŃ

—

20. steward

studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.

MIEGON

9.
10.
11.

12. mar.

STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, szef

A. Wielkopolski

nym. W chwili gdy okaże się, że
próba podjęcia ładunku wybuchowego jest zbyt ryzykowna,
można odstrzelić zapalnik bomby za pomocą strzelby gładkolufowej ze specjalnym laserowym
celownikiem lub wyrzutnika ładunku wodnego.
- Robot może być też wykorzystywany np. do obezwładnienia
szaleńca.

Urząd Morski w Gdyni z głębokim żalem przyjął wiadomość o katastrofie morskiej
u zachodnich wybrzeży Norwegii na Morzu Północnym statku "Leros Strength”
w dniu 8 lutego 1997 r., którego załogę stanowili polscy marynarze:

ry - Anna Jęsiak, tel. 31 79 26; Publicystyki i Reportażu - Barbara Szczepuła, tel. 31 20 62; Sportowy - Janusz Woźniak, tel. 31 18 97; Dodatków Włodzimierz Szymański, tel. 31 73 15; Łączności z Czytelnikami „Śmiało
i Szczerze” - Anna Jaszowska, iel. 46 22 44.
Oddziały: Elbląg - 32 44 86, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 50 42 38, Tczew 31 63 26, Starogard Gd. -220 80, Pruszcz Gdański - 82 23 25, Wejherowo -

Obrońców Westerplatte 5, dyrektor Mirosław
Kowalski - tel. 82 30 68, fax 83 28 20.

i Kato-

wic. Planuje się, że podobne
urządzenia otrzyma 12 najważniejszych komend w kraju.
Zakupione roboty noszące
nazwę MV4 (Manipulator Ve-

tel. 31 53 28; Informacji - Piotr Wysocki, tel. 31 45 17 oraz 35 22 22; Kultu-

WYDAWCA: „Prasa Bałtycka” Spółka z o.o., 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/, tel. 31 19 43,
prezes Yann Gontard, wiceprezes-redaktor naczelny wydawnictwa Maciej Łopiński.

pisywali podkładane im faktury.
Nieudolność? A może po prostu
wiedzieli, że sprawa jest uzgodniona „u góry”?
„e

krotny zbiorowy gwałt na czternastolatce, dokonany przez jej chłopaka i jego kolegów
czy zabójstwo starogardzkiego lekarza przez trzech nastolatków to tylko dwa ostatnie
przykłady z gdańskiego podwórka. Rośnie poczucie zagrożenia. W zbliżającej się kampanii wyborczej z pewnością nie zabraknie kandydatów chętnych do podsunięcia najłatwiejszego rozwiązania - obniżenia wieku odpowiedzialności karnej. Abstrahując jednak odtegoczy i na ile lęk przed karą jest w stanie powstrzymać młodocianych przed

Nowy robot w trakcie pokazu.

|

miary afery: - Można też się zastanowić jak to się stało,że dyrektorzy szpitali w ciemno pod-

ludzie młodzi i bardzo młodzi. Takie były też ich ofiar. ©
Każdy tydzień przynosi wydarzenia kwalifikujące się do kolejnego marszu. Dwu-

3

Redakor wydania - Michał Rzepiok

banki w Polsce. Część z tych

testu. Gdańska manifestacja miała poruszyć sumienia. W efekcie zpoczątkowała jedynie
sezon na czarne marsze: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Kielcach i Radomiu. Wszystkie one były reakcją na podobne tragedie. W większości przypadków ich sprawcami byli

8

|

|

Zdaniem Taylora sprawa dostaw sprzętu dla szpitali ma roz-

SKM przez grupę podpitych wyrostków. Absurdalność tej tragedii zwróciła uwagę na
szerzącą się wokół ślepą przemoc i skupiła lokalną społeczność w czarnym marszu pro-

NOTOWANIA

DRUK:

ktoś się opamięta...

wierzytelności wykupiły potem
pośpiesznie... same szpitale czu-jąc zbliżającą się burzę.
Zdaniem
przedstawicieli

Kto

3 Kupnołsprzed.

EUROFUNDUSZ: 114,03 zł

i

Większym optymistą jest po-seł Jacek Taylor: - Być może

oaratura nie spadła z nieba.

GPOLIGR

NBP
(kurs

_ ale górę weźmie polityka.

Ministerstwa myślą, jak uniknąć płacenia za medyczne darowizny R

GLUBAWA

Kupno
|
sprzedaż |

cyjny Bank „rzucił” na rynek
wierzytelności szpitali o wielokrotnie większej wartości. Z. racji korzystnego oprocentowania
kupowały je niemal wszystkie

w ministerstwie zdrowia to tylko
wierzchołek góry lodowej.
Pierwsze sygnały o podobnych

ekao SA (Gd.)

PIONEER: 81,61 zł

powinien zostać wpisany do porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu.

- Nie sądzę, aby wniosek po. parły kluby koalicji rządzącej co najmniej 30mlinzł.
.
powiedział Potocki. - W tym
Tymczasem jeden ze specjali- przypadku, podobnie jak w wiestów rynku wierzytelności po- -_ lu innych, wniosek nie będzie
wiedział „Dziennikowi”, że od
rozpatrywany merytorycznie,
połowy 1995 r. Pierwszy Komer-

UW, sprawa nieprawidłowości

z

Pesymizm i optymizm
"Wniosek o votum nieufności

Zdaniem posła Bogdana Borusewicza (UW), straty Skarbu
Państwa z tytułu błędów w działaniu ministra zdrowia wynoszą

pośrednictwa-

tym

no już w innych resortach.

30 mln, a może i więcej

Pierwszego Komercyjnego Banku z Lublina (oddział w Warszawie).

przy

następujący. Pharmacon dostar-

„że niektórzy strażacy pracują
nawet 264 godz. miesięcznie.
Ustawowy czas pracy wynosi
170 godzin. Strażacy twierdzą,
że nie każdy z nich ma swój
własny hełm, maskę tlenową
czy odpowiednie
ubranie
ochronne.
|
W czasie akcji strażacy przebijają sobie obuwie zwykłymi

POWSZECHNE
ŚWIADECTWA UDZJAŁOWE
zda 8 » Dane z 10.02
BABA

Potocki, rzecznik prasowy

nieprawidłowościach odnotowa-

Wszystko to działo się z naruszeniem ustawy o zmówieniach
publicznych i przy złamaniu zasąd dyscypliny budżetowej.

nowego w Gdańsku zdarza się,

ZASADA

G WIG 17.603.9 (0,8)
G'WIG%01.797,4 (1,1)

darować

|

1 lutego 1997

Str. 3

Grobowce
"w morskich

Potwierdza to hipotezę naszego rozmówcy...

rak w dobrym stanie
- Załoga mogł: a nie siać: że jest przeciek. Statek
ciężko pracował na ad yktćSj
fali. s*Gdyyła burta, z pełładunkiem natychmiast napełnił się wodą i gwałtowMirosław
o
de
I
O A
Murmańsk
z ob róg jek Strength” mom
Więcsek,
- Kadłub, w tym część dziobowa tworząca forpik, był po„dzielony grodziami wodoszczelnymi. Gdyby nastąpiło uszkodzenie dziobu, woda zalałaby

forpik i nie przedostałaby się dalej. Nastąpiłoby tylko przegłębienie kadłuba na dziób. Chyba
że grodzie też już były nieszczelne... Wskazywałby na to stan
„Leros Strength” po poprzednim rejsie.
- Z Ameryki do Murmańska
wieźliśmy koncentrat aluminio. wy. Płynęliśmy przez Atlantyk
w sztormie cały miesiąc. Zawinęliśmy 3 stycznia. W porcie

przeniósł go do włoskiego towarzystwa kwalifikacyjnego Registre Italiano Navale, którego
kwalifikacje nie są jednak uznawane przez niektóre kraje,ze
względu na normy bezpieczeństwa.
Po katastrofie grecki armator
zapewnił, że polscy marynarze
byli ubezpieczeni w liverpoolskim Club P<zI.

i

- Armator oświadczył, że ma-

rynarze byli ubezpieczeni na
kwotę 30 tys. dolarów, bez
względu na to, ile mają dzieci
w rodzinie. Niestety, na ogół takie oświadczenia są gołosłowne.
okazało się, że ładunek uległ
Tym razem jednak nie dopuścizbryleniu. Do ładowni, przez
my do tego, by sprawa przycinieszczelne pokrywy, musiała
chła. Tu chodzi o byt rodzin
_ dostawać się woda. Statek sypał
wszystkich polskich marynarzy się na każdym kroku - mówi
zapewnił nas Andrzej JaśkieWięcaszek.
wicz, jedyny inspektor ITF
- Po przypłynięciu do Rotterw Polsce.
damu, zdjęto i wyremontowano
gruntownie pokrywy ładowni.
- Gdyby statek był objęty
Kontrolę statku przeprowadzał
układem zbiorowym ITF (Miętam bardzo wymagający inspek- _ dzynarodowa Federacja Transtor. Wszyscy byli wystraszeni portowców), rodziny otrzymaływspomina Więcaszek.
by od armatora po 60 tys. dolaPotwierdzeniem jego słów
rów plus 15 tys. USD za każde
byłaby informacja, że kilka todziecko, jeśli było ono utrzymywarzystw kwalifikacyjnych - np.
wane przez marynarza. ITF nie
America Bureau of Shipping miał dotąd kontaktu z greckim
stwierdziło w ub. roku, że statek
armatorem - dodał Jaśkiewicz.
powinien być czym prędzej złoJan Kreft, Jacek Sieński
mowany. Jego grecki armator

Grecki

armator „Leros

ROCZNE

Fot, Maciej Kostun

lematem |

wii

GZ

Be

317,

dzie „Leros Strength”

zem. Z rodziną ostatni raz wi-

w marcu

ub.r. Od małego kochał morze.
Zawsze go ciągnęło na szerokie
wody. Jednak ostatnio mówił, że
chciałby poświęcić więcej czasu
rodzinie.
- Teraz moja szwagierka pozostała sama z synem, ale będziemy starali się jej pomagać mówi Bożena, siostra Krzysztofa

Wróbla. - Nie zdążył poświęcić

jej więcej czasu.
_
Rodzinom zmarłych największy ból sprawia to, że ciała zaginionych marynarzy spoczywają
na dnie morza.
Andrzej Dykowski był starszym oficerem. W momencie,
gdy statek zatonął miał wachtę
na mostku kapitańskim. Na stat-.
ku „Leros Strength” płynął po
raz pierwszy. Jego żona twierdzi,
że znalazł się tam tylko dlatego

dział się 9 września ub.r. Żona
odprowadziła go na pociąg do
Warszawy, stamtąd poleciał na
statek. Morza nie lubił. Gdy
przyjeżdżał do Sopotu nigdy nie
chodzili z żoną na spacery po
plaży. Pływał tylko ze względów:
finansowych.
- Nie mogę się pogodzić
z myślą, że mój mąż leży w morskich głębinach - mówi Ewa Dykowska, żona oficera. - Chciałabym, aby jego ciało zostało wydobyte i pochowane na cmentarzu. Jeśli tak się nie stanie to postawimy mężowi symboliczną tablicę.
Na

razie nie wiadomo,

Wiesław , Hoły, fce

2 najodleglej-

szej części Polski - z Sulechowa w woj.
zielonogórskim.

czy

ciała polskich marynarzy zostaną wydobyte z wraku statku.

(Jul)

Andrzej Dykowski z Sopotu, starszy oficer - trzymał wachię na i mostku w momenFot. ze zbiorów prywatnych
cie katastrofy „Leros Strength”.

Krzysztof Wróbel, marynarz z Kuźnicy, gdzie w czwartek odbędzie się w jego intencji msza święta.

Czarna Woda

Gdzie Wda czysta

r

z doerzeczami

o wypadku$

Czarnej Wodzie powołano Związek Miast i Gmin Zlew:
nPć
i RzekiWdy. Z wiązek stawia sobie
rtekiza cel
Wdy.trosk ę o ochronę

Konkurs Prozatorski

im. Jana Drzeżdżona
"WW
trwa konkurs prozatorski im. Jana

, wybiłnego ka-

szubskiego ' pisarza. W poedycji konkurowa:
ło
300 prac autorów
z całej Polski. Jury pod
jrzewodnictwem

Żakiewicza najwyżej oceniło
Bielaka

Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest nadesłanie do
31 marca
br. prac w jednej
"z dwóch kategorii: opowiadania
lub eseju w języku polskim albo
opowiadania lub eseju w języku
kaszubskim. Tematyka konkursu jest dowolna.
| Prace muszą być opatrzone
godłem, umieszczonym także na
zaklejonej kopercie, w której
uczestnik poda swoje imię, nazwisko i adres. Prace w trzech
egzemplarzach należy nadesłać
pod adresem: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-

Pierścieniem Hallera, najwyższym wyróżnieniem morskim,
uhonorował miasto Gdańsk i jego mieszkańców Zarząd
+ wege zy
Główny Ligi Morskiej. spó
Odznaczenie
Słanisława Słaszica: „Trzyma L=
Polski
z morzem.

nadano w dniu 77 rocznicy
Jak dowiedzieliśmy się od
Bronisława

Komorowskiego,

posła na Sejm i prezesa Ligi *
Morskiej w Gdańsku, jego
mieszkańcy otrzymali Pierścień
Hallera z kiłku powodów.

- Przede wszystkim z okazji swojego tysiąclecia - powiedział
Komorowski.
ś
3
Zdaniem Komorowskiego
nie można zapomnieć i o tym, że
w Gdańsku mieszka wiele osób
i znajduje się wiele firm, które
przyczyniły siędo rozwoju idei
morskiej. Także tutaj ma swoją
siedzibę Liga Morska.
Pierścień w imieniu władz
miasta odebrał Paweł Adamo-

wicz, przewodniczący Rady Miasta.

- Cieszymy się, że zostaliśmy
uhonorowani tym pierścieniem powiedział Adamowicz. - Postaramy się, aby nasze miasto jeszcze bardziej otworzyło się na
morze.
Pierścieniem Hallera uhonorowano także: Marynarkę Wojenną RP, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, Zarząd Portu Gdańsk S.A., Zwią"zek

Harcerstwa

Polskiego

i Akademię Marynarki WojenDOJ...
Uroczystość wręczania Pierścieni Hallera odbyła się wczoraj na Długim Targu w Gdań-

sku. Jest to już trzecia edycja .
nadawania Pierścieni Hallera.

Przypomnijmy, że gen. Józef
Haller otrzymał w Gdańsku,10

lutego 1920 r., od starosty Józefa
Wybickiego pierścienie. Tego
samego dnia, jeden z nich, wrzucił do morza w Pucku na znak

zaślubin

Polski

z morzem.

W morze wbito także pamiątkowy słup, na którym był wyrzeźbiony napis: „Roku Pańskiego.
1920, dnia 10 lutego Wojsko
Polskie z gen. Hallerem
na czele
objęło w wieczyste posiadanie
polskie morze”.

Liga Morska zajmuje się
morskim wychowaniem młodzieży. Ma kilkaset kół w szkołach na terenie całego kraju. Or-

ganizuje szkolenia żeglarskie,
kursy, obozy i olimpiady. Prowadzi odePOWIAT

(KŻ)

stąpi w dniu urodzin Jana Drzeż-

At)

Jak nam powiedziała wczoraj Maria Kamirska-Jeżowska, rzecz-

nik Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku, prowadzone są „czynności sprawdzające” w związku z katastrofą „Leros Strength”. Proku- | |
ratura ma miesiąc na ustalenie okoliczności wypadku. Wtedy podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu śledztwa w tej sprawie.

(SOB)

Odznaczeni marynarze chemicy

za iperyt

Związek Miast i Gmin Zlewni Rzeki Wdy chce zadbać o ochronę środowiska naFot. Tomasz Konopacki
turalńego dorzecza Wdy.
Utworzyły go Ski z woj.
gdańskiego i bydgoskiego: Świe-

Ośmiu marynarzy z FR Kompanii Przeciwchemicznej
rynarki Wojennej RP z Rozewia dosłanie dzisiaj odznaczenia od prezydenta RP. Krzyże i medale zostały im przyzna»
ne
ni
akcję neutralizacji i
owio
RE sakówż |Władysławowa.
e
a.
'Zdaniem przedstawicieli marynarki, żołnierze udowodnili
w akcji swoją fachowość i poświęcenie.
Krzyże Zasługi Za Dzielność
"i Medal za Ofiarność i Odwagę
w imieniu prezydenta RP, wręczy dzisiaj marynarzom wicead-

'Wejherowo.
Rozstrzygnięcie konkursu nadżona, 16 maja. Przewidziano następujący rozdział nagród: dwa
_I miejsca (w dwóch równorzędnych kategoriach: kaszubskiej
i polskiej) - po 1000 zł, dwa II
miejsca - po 500 zł i dwa III miejsca - po 300 zł. Przewidziane są
też wyróżnienia po 100 zł. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród oraz
prawo do pierwodruku wszystkich nadesłanych prac i przekazania ich do zbioru wejherowskiego muzeum. Organizatorzy
przewidują też specjalną nagrodę
za utwór polski o tematyce ka"szubsko - pomorskiej. Prace nie
będą autorom zwracane, pozostają w archiwach muzeum.

Gdańska prokuratura podjęła „czynności sprawdzające”
w sprawie katastrofy cypryjskiego statku. „Leros Strength”
zatonął w sobotę rano.

Ma.

morskiej, ul.Klasztorna 1, 84-200 .

Eo

że statek miał wrócić na wakacje
do Polski. Chcieli je spędzić ra-

rokuratu!

=

to, że nie

Marynarz Krzysztof Wróbel,
po raz pierwszy stanął na pokła-

Gdańsk

I Ogólnopol Iski

Z"

Rodzinom zaginionych największy ból mace
mogą pochować
marynarzy na cmentarzu.
dzić się z myślą, że ich ojcowie, DO
mężowie
wsze pozostaną w morskich głębinach.

=

ła stan techniczny je ostki. Raport wymienia braki
w sprzęcie ratowniczym, nawigacyjn ym i wyposażeniu
przeciwpo. żarowym.

Dla Gdańska i jego zuj

We wczorajszym numerze
opublikowaliśmy zdjęcia 17 spośród 20 zaginonych marynarzy.
Dzisiaj zdjęcia pozostałych 3.

ębinach

ke,

Mirosław Więcaszek, elektryk, który w Murmańsku przed tragicznym jepem zszedł z pokładu „Leros Strength”.

Leros

Osłatnie
zdjęcia

Gdzie oddać hołd zaginionym?

Tuż przed kotostrołą kapiłan „Leros Strength”,Eu eniusz Arciszewski, zawiadomił
przez radiostację, że statek ma uszkodzoną częśći diodowy kadłuka i nabiera wody.

mirał Ryszard Łukasik, dowódca Marynarki Wojennej.
Uroczystość odbędzie się dzisiaj podczas posiedzenia Zarządu Miasta Władysławowa.
Krzyżem Zasługi zostaną odznaczeni kpt. Dariusz Rudziński, por. Piotr Zboiński, ppor.
Mariusz Koreń, młodsi chorążowie: Sławomir Orłowski, Arkadiusz Budziński, Adam Bartczak, st. bosman Mirosław Klo-

Z Pierścienia Hallera dla Gdańska cieszą się: Andrzej Jankowski, sekretarz miasta (pierwszy od prawej), Paweł > worąejęyi
Fot. Robert Kwiatek
(w środku), przewodniczący Rady Miasta i radny Wacław Baliński.

buszewski. Medal za Ofiarność
i Odwagę otrzyma mat Piotr
Okraj.
Przypomnijmy, że 9 stycznia
rybacy z kutra WŁA-206 wyłowili bryłę iperytu. Wyrzucili ją

. na śmietnik w Swarzewie. Żołnierze z Rozewia przez dwa dni
odkażali port we Władysławowie, kuter, mieszkania i wysypisko śmieci.
- Gdyby nie błyskawiczna akcja żołnierzy z Rozewia, w wyniku wypadku ucierpiałoby ponad
200 osób - powiedział „Dzienni-

kowi” kpt. Janusz Walczak,
rzecznik prasowy Marynarki
Wojennej.
Z neutralizacją iperytu mamy
zwykle do czynienia w czasie
wojny. Jak powiedział nam
kmdr Tadeusz Kasperek z Zakładu Obrony Przeciwchemicznej Akademii Marynarki Wojennej, tylko jednostka z Rozewia jest przygotowana do tego
typu działań. Kontakt z iperytem jest zawsze zagrożeniem dla
życia.

cie, Czersk, Kaliska, Lubichowo,
Osiek, Osie, Dziemiany, Buko-

wiec i Czarna Woda. Ochrona
i kształtowanie środowiska dorzecza rzeki Wdy będzie prowadzona głównie poprzez budowę
lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
urządzeń kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie
klasy czystości wód dorzecza
Wdy.
Ponadto mają być podejmowane wspólne przedsięwzięcia

wiących podstawę dla rozwoju
rekreacji i turystyki. Wspólne
inicjatywy i opinie w tym zakresie będą przekazywane przedstawicielom administracji państwowej.

Pomoc ze strony władz wojewódzkich zadeklarował w czasie
spotkania założycielskiego wicewojewoda gdański, Marek Kluczyński. W najbliższym czasie
członkowie związku dokonają
jego rejestracji, ustalą plan pracy oraz przygotują się do pierwszego'walnego zgromadzenia.

w zakresie ochrony wód, ziemi,

Ryszard Roman

powietrza i krajobrazu, stano-

(KRY)

za

Z głębokim żalem i bólem zawiadamiamy,
że w dniu 7 lutego 1997 r.

zmarł nasz najukochańszy Syn, Mąż, Tata i Dziadek
TD.

KRZYSZTOF

MATEJEK

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu
11 lutego 1997 r. o godz. 8.30 w kościele św. Mikołaja w Sopocie.

Pogrzeb odbędzie się dnia 12 lutego 1997 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu Katolickim w Sopocie

o czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina

R-560

Ciebie

Jeśli rozmawiasz powyżej 480 minut miesięcznie płacisz tylko 0,80 gr./min.
Dokładne informacje - Salon Firmowy

Okopowa

7

0-90 556677

+
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GDAŃSK, Wybrzeże: Scena du-

Teatr Muzyczny, Duża Scena (pl.

ża (Targ Węglowy): Hamlet, g.

Grunwaldzki 1): West Side Story, g. 18; Sala kameralna: nieczynny
SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): Pokojówki, g.
18
_ MUZYKA

17;

ź

Scena mała (ul. Kołodziejska 4):
nieczynny
Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
Wędrówka mistrza Kościeja (dla
młodzieży starszej i dorosłych),
MALTY."
GDYNIA. Teatr Miejski, ul. Bema 26: Ostatki w Sax Clubie -

Karnawał w Rio (Teatr Miejski „F. Minga”), g. 20

GDAŃSK, Neptun ul. Długa 57:
Kosmiczny mecz, USA, bo., dubbing, g. 10, 11.45, 13.30, 15.15, 17;
Nocne graffiti, pol., 15 1., g.
18.45; Uśpieni, USA, 15 1., g.
20.30
Kameralne, ul. Długa: Nocne
graffiti, pol., 15 1., g. 14 i 20.30;
Uśpieni, USA,

15 1 BAIA0::

Brooklyn Boogie, USA, 15 1., g.
1830
Helikon, ul. Długa:

Brooklyn

Boogie, USA, 15 1., g. 15 i 20.30;
Nocne graffiti, pol., 15 1., g.
16.30; Więzy miłości, ang., 15 1,
518.15
>:
Żak (Wały Jagiellońskie): Bora:
: prawem, USA, 15 L., g. 17; Spaleni słońcem, Rosja/Francja, 15 1.,
g.19
Watra-Syrena (ul. Za Murami 210): Dzieci
i ryby, pol., 15 L., g. 16
i 18; Szalona odwaga, USA, 15 L.,
g. 20
Zawisza (ul. Stowackióto żR
Ostatni smok, USA, 12 L., g. 16;
Zmowa pierwszych żon, USA, 15

1, g. 18, 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Przygoda na Alasce, USA, bo.,
dubbing, g. 14.45; Tunel, USA,
15 L., g. 16.45, 20.30; Kosmiczny

GDAŃSK. Muzeum Narodowe,
ul. Toruńska 1: Wystawy stałe:
Średniowieczna plastyka pomorska; złotnictwo XV-XIX w.; kowalstwo i metale kolorowe; me-

blarstwo gdańskie. Czynne wt.niedz. 9-15; Narodowe (Pałac
Opatów w Oliwie, ul.
15): Galeria stała: Polska Sztuka

Współczesna; Wystawy czasowe:

Małe rysunki; Salon Mistrzów:
Ida Łotocka - malarstwo: Czynne wt., czw., pt., sób. 10-16, Śr.
i niedz. 10-17; Archeologiczne .

Dom Przyrodników z wieżą wi:

dokową, wystawa stała: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, czaso=
we: Schorzenia ludności prehistorycznej na ziemiach polskich;
Tajemnice Pustyni Nubijskiej
Izrael - Archeologia z lotu ptaka;
numizmatyczna: Powstanie narosob. i niedz. 10-16; Poczty i Telekomunikacji: czynna pon.-pt. g.
10-16; sob. i niedz. 10.30-14; we

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

nia od gór” - dawna pocztówka
tatrzańska oraz malarstwo

na

szkle. Czynne wt.-niedz. w g. 916; Muzeum Historii Miasta
Gdańska - Ratusz Głównego
Miasta z wieżą widokową (ul.
Długa 47). Czynne wt.-czw., sob.,
w g. 10-16, niedz. w g. 11-16
(oprócz pon. i pt.); Dwór Artusa
z Sienią Gdańską - nieczynny;
Wartownia Nr 1 na Westerplatte
W nieczynna; Centralne Muzeum.
Mórskie i jego oddziały - Żuraw,
budynek „B”, statek-muzeum
„Sołdek”, wt.-pt. 9.30-16; sob. -

niedz. 10-16
Zeidler Art Gallery, ul. Długa 81

- stała kolekcja dzieł sztuki daw-

nej polskiego i europejskiego
kręgu kulturowego.
ul. Ogarna 65 - kolekcja grafiki,
rysunku, plakatu oraz antykwa-

_Artylerzysta
na budowie

smi

ul. Jaśkowa Dolina: Czy
czy to ja, USA, 12 1., g.
Młodociani zagniewani,

USA, 12 L., g.16.15; Ostatni spra-

wiedliwy, USA, 15 1., g. 18;
Okup, USA, 15 L., g. 20
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: Kosmiczny mecz,
USA, bo., dubbing, g. 14, 15.45,
17.301 19; Crash, USA, 18 L., g.
20.30
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino

działań administracyjnych.

55: Jak pies z kotem, USA, 15 L.,

'-- Nie oznacza to jednak, że
jesteśmy bezradni, można
orzec np., że dany lokal nie nadaje się do prowadzenia określonej działalności - twierdzi

g. 15; Nocne graffiti, pol., 15 1., g.
16.45, 18.30 i 20.15

osiągnąć, musimy mieć np. za-

GDYNIA, Warszawa, ul. Świę-

świadczenia

naczelnik. - Tylko że aby to

tojańska: Kosmiczny mecz, USA,
bo., g. 10, 11.45, 13.30, 15.15, 17;
Nocne graffiti, pol., 15 1., g.
18.45; Uśpieni, USA, 15 L;g:
20.30

Ratusz Głównego Miasta w odbudowie na tle zrujnowanego Gdańska w latach 50.
użym zainteresowaniem cieszy się wystawa fotografii dokumentalnej Juliana
Opalskiego z Sopotu pt. „Artylerzysta na

Goplana, Skwer Kościuszki:
Nocne graffiti, pol., 15 L., g.

budowie”

15.45; Uśpieni, USA, 15 L., g.

Galerii Fotografii,

Zdjęcia ukazują odbudowywany po woj-nie Gdańsk - wznoszone z ruin poszczególne budynki, ludzi przy pracy i w trakcie odpoczynku. Autor - z zawodu inżynier budowlany, podporucznik artylerii, żołnierz
AK - wykonał te fotografie w latach 50.

Prawie 800 klisz z tamtych lat przekazał
"w darze galerii. Z tego materiału - według
projektu Anieli Śliwki i Stefana Figlarowicza - powstała wystawa.

Pogotowie ciepłownicze Gdańskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej ma dwa samochody wyjeżdźające do

nocnych awarii. Zgłaszający usterkę często czekają na przyjazd ekipy kilka godzin.

-dowe Biennale Grafiki Kalininr

czynna od 11:do"16 codziennie,

"HGPEC: dostarcza ciepło do,

większości gdańskich mieszkań.
Za dnia gdańszczanie mogą
zgłaszać usterki do czterech
Przedsiębiorstw Gospodarki
Mieszkaniowej, gdzie w godz. 7 15 dyżurują pracownicy pogotowia ciepłowniczego. Usuwają
średnio 80 awarii dziennie.
- Zgłoszeń jest dużo, nakładają się w czasie, a usterek nie
„możńa usuwać szybciej - twierdzi Jan Dziubek, kierownik dys-

oprócz niedziel.
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 33/35)
Stała kolekcja malarstwai grafiki, meble, zegary, rzemiosło artystyczne oraz wydawnictwa arty-

styczne. Czynne codz. g. 11-19,

Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska 1a). Czynna g. 10-15
SOPOT. Galeria „Triada” (Boh.
Monte Cassino 36) - wystawa
' zbiorowa twórców Wybrzeża:
malarstwo, grafika, ceramika,
rzeźba, unikatowa biżuteria artystyczna. Czynna pon.-pt. g. 1118; sob. 11-16. .
GDYNIA: Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10-16;
_ Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1),
codz. g. 10-17 (oprócz pon.); Dar

pozycji

mocy

pogotowia

cie-

płowniczego. - Największe pro-

blemy są zimą, bo zgłoszeń jest
i
najwięcej.

sd

” Po południu niektóre spółdzielnie dysponują własnymi po*
gotowiami, ale tylko do godz.
22. W nocy pod numerem telefonu 993 gdańszczanie mogą
zgłaszać usterki do pogotowia
GPEC. Na przyjazd pracowników trzeba czekać kilka godzin.
- W nocy zaczęła piszczeć
w moim bloku jakaś rura - mówi
mieszkaniec Oliwy. - Zadzwoniłem na pogotowie i tam mi powiedzieli, że przez trzy godziny

wolnego samochodu.
W nocnym pogotowiu GPEC
pracują dwie brygady. W ich
skład wchodzi sześciu fachowców, którzy dysponują dwoma
samochodami. Usuwają usterki
na terenie całego Gdańska. Decyzję o tym, do której awarii pojedzie pogotowie w pierwszej
kolejności, podejmuje dyżurny
przyjmujący zgłoszenie.
- Musi zdecydować, gdzie jest
poważniejsza sytuacja - mówi
Jan Dziubek. - Czasem ludzie
przesadzają i z małego wycieku
robią wielką powódź. A dyżurny
może się mylić.

(lul)

- Kudłate:

Most
bez opieki
Zielony Moste.

sta Gdyni, Pawilon Wystawowy,
ul. Waszyngtona 21 - Wystawa
stała: Morski rodowód Gdyni;
Czynne g. 11-17, oprócz pon.;
Domek Abrahama, ul. Staro-

się

Zielony Most - przedłużenie

Długiego Targu - położony jest
-

Gdynia-wieś”. Czynna w g. 11- 17
codz. oprócz pon.
Bank Przemysłowo-Handlowy
SA (ul. Wendy 7/9): wystawa
sztuki współczesnej pt. „Artystyczne spotkania Zima 96/97”.
Czynna codz. w g. 8- 18, sob.
prac. 8-12.

. odbędą się dzisiaj (wtorek) w następujących punktach:
„8 godz. 17 -„Zostań z Nami”, Przymorze ul. Śląska (w kościele, sala katechetyczna); „Siekiera 1”, Morena (w przychodni, III p. pok.
406) oraz o godz. 17.30 - „Genesis”, A
ul. Traugutta 8
(w Klubie Abstynenta „Krokus ”).
Katolickie Gwutżór Trzeźwości

nad Motławą. Pod nim przebiega granica między wodami pod-

ległymi Urzędowi Morskiemu
i Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wynikają z tego nieporozumienia,
nie wiadomo,

kto jest odpowie-

dzialny za sprzątanie.
Bałtyckie Bractwo Jungów
wnióskuje, by przy Zielonym:
Moście i na ul. Stągiewnej ustawić kosze na Śmieci i zabezpieczyć je przed wrzucaniem do
wody. Na lodzie, pokrywającym
Motławę leżą butelki - po sylwestrowych szaleństwach.

(KN)

Remont pm

ul. Mireckiego 3
80-245 Gdańsk Wrzeszcz

Rośnie liczba posiadaczy
psów uchylających się od
płacenia za nie podatków.
Co czwarty posiadacz psa
w Rumi twierdzi, że opiekuje się czasowo czworono:
giem krewnego.
Posiadacze psów płacą 20 zł
rocznie. Z, podatku zwolnieni są
m.in. niewidomi posiadający psa

przewodnika i osoby powyżej 70
roku życia. W Rumi zarejestrowanych jest 2 tys. 700 psów.
Urząd Miasta, w oparciu
o własne ustalenia i listy przysłane przez spółdzielnie. mieszkaniowe zaczął w styczniu ściągać
podatki za psy i okazało się, że
co czwarty zwierzak bawi w Ru-

nia mieszkańców

PORADNIA JĘZYKOWA UG .
(język polski);

tel. 41-15-15

(czynna od Pm

do pt. w g. 13-

15)

Urząd Miejski Gdańsk: 32-46-17;

Gdynia: 20-72-71; Sopot: 51-2021
TELEFONY ZAUFANIA: Antymafijny telefon zaufania Gdańsk 32-27-30, Gdynia 20-6529, czynny codz. w g. 8-15.15 (dyżurują prokuratorzy rejonowi
obu miast)
AMAZONKI - Telefon zaufania: 25-08-80; 41-60-85; 51-59-88,
w g..19-21
Informacja o AIDS - 958
„Pogotowie

Makowe”,

środy,

piątki, 16-18, tel. 51-59-22; „Ano-

nia Odwykowa - Pomoc dla osób
zrodzin,
problemem
alkoholowym
i ich
ul. Łąkowa
58, 31-51-32

- Jaki pies - dziwi się Ludwika N., odmawiająca płacenia podatku. - Nie posiadam psa, a ten,
który przebywa u mnie czasowo,
należy do mojej matki.
Niektórzy sprowadzają psy
z Białostockiego i spod Radomia, chociaż większość opiekuje
się zwierzętami starszych osób,
mieszkających obok.
„Pies, który był, był czasowo”
- odpisał zwięźle na wezwanie
do zapłaty Mirosław Ł.
- Obserwujemy wzrost rejestrowania psów przez osoby
zwolnione z podatku - mówi
Marcin Rosinke, inspektor UM.
W minionym roku odłowiono
w mieście 123 psy. 17 osób zostało przez nie pogryzionych,
dwoje dzićci trafiło do szpitała.

„psimi”

tor-

„rozeszły

Po lewej stronie na parterze
Zbrojowni znajdzie się część
samoobsługowa z artykułami

Ośrodek doraźnej pomocy dla
kobiet i dzieci maltretowanych
(Gdańsk, ul. Olszyńska 41).
Ośrodek i telefon czynny całą
dobę: 31-92-62
„POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87, 5664-98, 090503910, 24/h
, USŁUGI POGRZEBOWE:
* ZIELEŃ, Partyzantów 76, s
20-71, 41-73-35

spożywczymi. Od przejścia będzie oddzielona niskim płotkiem, ponieważ konserwator

3 Maja6, tel. 32-26-52.

zabronił zabudowywać górną
część wnętrza. Z prawej strony
natomiast ustawione będą
mniejsze stoiska w formie
ośmiokątnych lad. Znajdą się
tam artykuły piekarnicze, monopolowe, fotograficzne oraz
prasa i perfumeria. Obie części

skok podatku od nieruchomo--

snym.

.

się” bar-

zrefowij

w 18 kioskach i punktach Ru-

chu oraz w lecznicach dla
zwierząt. Weterynarze rozdają
torby właścicielom psów, którzy przyszli ze swoimi pupilami, żeby wszczepić im identyfikatory. Do lecznic dla zwierząt trafiło prawie pięć tysięcy
toreb, a do kiosków - dziesięć
tysięcy. Za torby miasto zapłaciło około 20 tys. złotych.
W czerwcu Rada Miasta
Gdańska zobowiązała opiekunów i właścicieli zwierząt do
usuwania
zanieczyszczeń
z klatek schodowych i innych
pomieszczeń budynków służą-

Torby na psie PRE można dostać w 18I SkA
iw lecznicach dla zwierząt.
do wspólnego użytku.
odchody sprzątać trzeba
chodników i ulic. Właściktórego czworonóg na-

- brudzi na klatce albo na chod-

niku, może
grzywną.

zostać

łtsżnyi

Hollas a Z O.O. w Pasłęku

ka

oddzielać będzie pasaż szero_ kości około pięciu metrów.
Jak powiedział nam Andrzej
Rosiński, prezes firmy MDA,
która jest inwestorem, koszt
prac wyniesie ponad półtora

miliona złotych. Za samą podłogę z granitu trzeba było zapłacić 200 tys. złotych.
Remont Zbrojowni rozpoczął się w październiku. Firma
przejęła obiekt w lutym, jednak aż do jesieni trwały rozmowy z ANA
zabytków.

(emil)

sphagnow
i odsiany.

"ości 1000
Pasłęk

ul. 3-go Maja 30
tel. (0-55) 48-24-50
48-20-00
48-49-00
Fax (0-55) 48-20-09.
„KU

84-352

Ruchu

y.

(emil)

Wiosenne zalecenia techno-

logiczne dla rzepaku, zbóż ozimych i jarych - to temat seminarium, na które zaprasza
Ośrodek Doradztwa Rolnicze-go w Gdańsku. O tegorocznym programie kontraktacji -

m.

i skupu rzepaku będzie mówić
przedstawiciel odbiorcy - Zakładów Tłuszczowych Olvit
z Gdańska. Ponadto firma Badex zaprezentuje wiosenno-letnie środki ochrony roślin.

Krakulice
Wicko woj. słupskie

tel./fax (059) 61-11-28
tel. 61-17-60

- Nie znam przypadku, by
ukarano właściciela, którego
pies zanieczyścił chodnik - powiedział nam jeden z gdańskich strażników miejskich.

Rzepakowe
zalecenia.

Dostawa, albo odbiór M
trans portem z portu w Gdyni.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:

14-400

kioskach iowi

Fot. Maciej Kostun

cych
Psie
też z
ciel,

— |

ści, co przy ich dochodach może nie być uderzeniem Bole” s |
| M

dzo szybko. Leżały na ladzie
i były widoczne.
- Co drugi klient brał torbę
- mówi sprzedawczyni.
Jak dowiedzieliśmy się
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, podobnych toreb wyprodukowano około 110 tysięcy.
Są one bezpłatnie rozdawane

mi „na wczasach”.

s ponad dwa a,
opóźni się otwarcie parteru gdańskiej Zbrojowni. Remont miał zakończyć się w styczniu. Inwesłor tłumaczy, że prace wydłużyły się z powodu POW
konserwatorskiej zabytku.

bł
s. do 20)
Dzienny Oddział Odwykowy, ul

wu na działanie agencji w prywatnym domku, czy mieszkaniu, którego właściciel nie płaci
czynszu miastu. W tym przypadku „agentów” uderzy tylko

bami.
- Rozdaję tym, których
znam i wiem, że mają psy - powiedział nam jeden ze sprzedawców z centrum Gdańska. Przecież nie będę każdemu jej
wciskał.
Zdaniem kioskarza, torby
powinny być w jakiś sposób
reklamowane, bo większość
mieszkańców nic o nich nie
„wie. W sklepiku z prasą torby

nimowy Przyjaciel”, tel. 988 (od
16 do 6 rano).

Gdańsk, Wojewódzka Przychod-

czynszu nie będzie miało wpły-

Kioskarze, którzy rozprowadzają torby, mają podzielone zdania co do zainteresowa-

TELEFONY
Poradnia dla Rodzin Narkomanów „Powrót z U”, środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.

w nim prowadzona działal-

ność gospodarcza. W praktyce
- podatek też byłby znacznie
wyższy.
Sposoby te nie są jednak zazawsze skuteczne. Podnoszenie.

Torebki na | pat odch
rozdawanew
kioskach Rod ii
dla zwierząt. Na sc
wych torekkach zamieszczona jest instrukcja obsługi

natomiast

ma wczasach

śmietniskiem.

jest

Torebki
dla psów
bez reklamy

nikt nie przyjedzie, bo nie ma

Gdańsk

Pomorza, g. 10-16; Muzeum Mia-

kło.

Gdańsk. Sposób na odchody czworonogów

nocnego pogotowia

ry (ul. Długa 35): „Międzynaro-

twienia sprawy agencji towarzyskich przedstawia część radnych. Ich pomysły są tym
„groźniejsze” dla prowadzących agencje, że skutecznie
uderzą ich po kieszeni.

(KK)

Osiem kół ek

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultu-

z policji, że w da-

nym miejscu zdarzają się awantury i burdy.
Jeszcze inny sposób zała-

Fot. Julian Opalski

Gdy za zimno
w gdańskich mieszkaniach

riat. Galerie czynne pon.-pt. g.
10-17, sob. 10-15
Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Grobla I 3/5): „Julian Opalski,
Gdańsk 1954”- negatywy przedstawiające odbudowę Gdańska.
Czynna wt.-pt. w g. 11-17, przerwa 13.30-14, sob.-niedz. w g. 1116:

wiejska 30: „Antoni Abraham

w Gdańskiej

Oddziale Gdańskiego Muzeum Narodowego
przy ul. Grobla I (róg ul. św. Ducha).

17.30; Ostatni sprawiedliwy,
USA, 15 L., g. 20
Fala, Mireckiego: Zmowa pierwszych żon, USA, 15 L., g. 17; Fargo, USA, 151., g. 19
IDF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

grad:Konigsberg '967. Wystawa

dą

> Ró wiaięń się propozycje,
Sprawę ograniczenia działalności agencji towarzyskich ofi- . aby np. z lokali mieszkalnych,
gdzie prowadzone są agencje.
cjalnie wprowadzono do potowarzyskie nie pobierać czyn- .
rządku obrad Komisji Polityki
szu jak za mieszkanie, ale jak
Gospodarczej
i Morskiej.
za lokal usługowy - twierdzi
Przedstawiciele Zarządu MiaWłodzimierz Machczyński,
sta będą musieli przedstawić
możliwości ograniczenia dzia- . radny Stronnictwa Konserwa„łalności agencji towarzyskich,
tywno-Ludowego. - Czynsz tapod którą nazwą kryją się z reki byłby znacznie wyższy
||
guły domy publiczne.
i zniechęciłby część właścicieli
Zdaniem Jerzego Kotkowagencji, chociaż oczywiście nie
skiego, naczelnika Wydziału
rozwiązałby problemu.
Polityki Gospodarczej, na etaDalszą konsekwencją - tak| pie rejestracji działalności goże finansową - byłoby naliczaspodarczej nie ma możliwości
nie podatku od danego mieszodmowy wpisu czy też innych
kania przy uwzględnieniu,że

USA, bo. Adóboinz), g.

Spotkania Anonimowych Alkoholików

TELEFONICZNA AGENCJA
INFORMACYJNA:
handel,
usługi, produkcja, pon.-pt. w g.
9-18, 45-14-11 do 13. Wspomaganie niepełnosprawnych wt.-pt.
w g. 9-15, 46-56-70.

pe Ą jak
ograniczyć działal.
awi
Gdańscy radni zastanawiaj
oi
ad
ność agencji towarzyskich w m eśc
i towarzyskiej, jeśli
można wydać zakazu działania a
nie łamie prawa,to „przybytki rozkoszy” mogą czek
poły.

GDAŃSK, Państwowa Opera

dowe w medalierstwie; czynne - sob. g. 11-15.

wt., czw.,.pt. w g. 9-16; śr. 10-17;

Przeciw agencjom
towarzyskim

Bałtycka e: Zwycięstwa 15):
Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków - balet do mużyki Bogdana
Pawłowskiego, g. 11

mecz,
18.45
Bajka,
to ty 14.30;

| a

sj

Gdańska moralność

w gdańskiej Galerii ZPAP

a

Seminarium odbędzie się:

e,

dziś, o godz. 10 w siedzibie
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, przy ul. Jedności Robotniczej 293.

(KN)

Ii Batnichi
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Trójmiasto. Poalkoholowe odtruwanie

Honorowy Obywatel

_

Lech Wałęsa gdynianinem

lekarze

RUMIA - Pogotowie Ratunko-

w służbie Bachusa
Od kilku lat w trójmiejskich gabinetach lekarskich odtruów. Wśród pacjentów są
wa się alkoholowych
od
i posłowie. Co trzecia osoba korzystająca z usług
specjalistów to kobieta. Najdroższa wizyta kosztuje nawet
otrzeźwiony pacjent nie zawsze
mnie pamiętał. Teraz biozę
z góry.

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, „Dworcowa? - Dworzec Główny, tel. 31-28-41 do 45
(w. 210); Apteka w Pogotowiu
Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49,
tel. 32-47-01

+.

w ciąg alkoholowy - mówi Paszkiewicz. - Po tygodniowym albo
dłuższym piciu polecamy odtrucie.

po gorzkiej wódce
Fot Robe kwiatek

tela Miasta Gdyn

Uroczysta sesja. Rady Miejskiej, w której uczestniczył były
prezydent RP, odbyła się w Te-

atrze Muzycznym. Wieńczyła

obchody siedemdziesięciolecia
miasta.

Wojciech

Szczurek,

przewodniczący RM, wyliczył

zasługi Wałęsy dla Polski i pod-

A

<

wego tytułu Lechowi Wałęsie,
gdyż Pa
Gdyni nadano mu w ubiegłym roku. Wówczas były prezydent nie przyjekreślił jego rolę w obaleniu kochał.
munizmu w Europie.
Tłumaczył się, że nie chciał
Były prezydent przekazał
również wyrazy współczucia dla przerywać urlopu w górach.
W tym czasie w Gdyni oczekiwszystkich dotkniętych tragedią
„wali go m.in. samorządowcy
„Leros Strength”.
ze Związku Miast Polskich.
Wczorajsza uroczystość była
drugą próbą wręczenia honoro-

- Osobę, która piła przez tydzień, jesteśmy w stanie postawić na nogi w ciągu jednego, góra dwóch dni - mówi Jacek Paszkiewicz. - Kilkutygodniowe picie
wymaga nawet czterech dni kuracji.
Podstawowa usługa to podwójne odtruwanie. Oczyszcza
się organizm pacjenta z alkoholu
i likwiduje się u niego objawy
głodu alkoholowego.

"Nooo liceum

ogólnokształcące
Po kilku latach starań powstanie w Rumi nowa szkoła

Kia. GŃ U wczekalą le. w Bodraku Sekóly Podstawowej
Ogekokmialcęco.

czterema klasami i salą kompu28 stycznia br. w gdańskim
kuratorium podpisano akt po-- terową.
- Zajęcia w liceum
wołania liceum. Z nowym ro- .
1 prowadzić
ć
kiem szkolnym w dwóch klasach _ będą nasi nauczyciele, posiadający odpowiednie kwalifikacje pierwszych - matemafjycznej
mówi Jolanta Braun, zastępca
i ogólnej - naukę rozpocznie 68
dyrektora SP nr 9.
uczniów. W obydwu profilach
Spotkanie informacyjne dla

będzie
nauka
jęz. zainteresowź
pO prowadzona
PO i niemieckiego,
ij dt”:
angielskiego
ln
Ż
,

czteroletni program rozszerzonej informatyki i dwuletnia na-

uka przedsiębiorczości.

ul. Stoczniowców%6. Egzaminy
wstępne - 23124 czerwca.
' Zarząd Miasta uzyskał też
zgodę na utworzenie na bazie

Na siedzibę liceum przeznaczono pustoszejącą janowską
„dziewiątkę”. W tej największej
w mieście podstawówce uczy się

„dziewiątki” Liceum Technicz-

1300 osób, a od nowego roku
ma być 150 mniej. Nowa szkoła
średnia zajmie piętro segmentu
B 1, zadowalając się na razie

Po złożeniu zamówienia, dó
„domu potrzebującego pomocy
przyjeżdżają lekarze. Zaczynają
zabieg dopiero wtedy, gdy pacjent podpisze zgodę i z góry zapłaci.
;
- Przedtem. leczyłem klientów i domagałem się zapłaty
dopiero potem - mówi lekarz
z gabinetu Achilles. - Ta metoda nie była skuteczna, bo

o godz. 18 w BARWIĄCE". przy

|

nego. Z przyczyn organizacyjnych rozpocznie ono działalność
„dopiero w 1998 r.

(5)

ZEGMOI
—

z

Zaspie. Jak zwykle o tej porze,

wracał z pracy do oddalonego

o ok. 150 metrów domu. W pewnym momencie dobiegło do nie-

go czterech mężczyzn w kominiarkach.
- Jeden z nich wós broń
w moją głowę i krzyknął: „dawaj
pieniądze” - opowiada Grzegorz
E. - Powiedziałem im, że mam
tylko drobne.

_"_

- Przewróciłem się - mówi
Grzegorz E. - Próbowałem wstać,

ale nie miałem władzy w nodze.
Pocisk przeszedł na wylot
przez kość udową. W pobliżu
miejsca napadu zrobiło się niewielkie zbiegowisko. Ranny mężczyzna twierdzi, że napastnicy oddali jeszcze strzał ostrzegawczy
i grozili bronią przechodniom.
Bezbronnemu mężczyźnie
bandyci zabrali kurtkę z Poe,
lem i uciekli.
i

Jak twierdzi dr Jacek

* KUCHENKI MIKROFALOWE *

śniej nie groził « twierdzi Grzegorz E.
Jak powiedziała nam podkom.

Gabriela Sikora z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, do pościguza ra-

busiami policjanci użyli psa, który
nie podjął tropu.
- W'tej sprawie zostało wszczęte śledztwo - mówi podkom. Sikora. -Zajęli się nim policjanci
- z gdańskiej komendy rejonowej.
Do wczoraj nie udało się schwy-

oraz

montaż płyt gipsowych
montaż sufitów podwieszanych

83-400 Koście
tel./fax (0-58)

1a, ul. Strzelecka 16c

ZOZ

2

GDYNIA EUROMARKET, TEL. 29 53 90
GDYNIA, UL. WÓJTA RADTKEGO 29/35, TEL. 21 81 21
GDAŃSK HALA OLIVIA, TEL. 52 40 13

50-03, tel. 86-48-22
R-203/A/581

MSZY BROS

Pasz-

kiewicz, najwięcej zgłoszeń jest
-od stycznia do marca oraz latem.
- Zazwyczaj klienci proszą
o pomoc wieczorem - mówi doktor. - Sądzą, że ze swoimi cierpieniami wytrzymają do rana. Jednak ich dolegliwości narastają
i w końcu proszą nas o pomoc.

Awantura z wdzięczności

|

Inna z pacjentek tego samego
lekarza mieszkała

w domu ze

swoim kochankiem i jego żoną.
Oni mieszkali na piętrze, ona na
parterze.

- Nocą
spełnianej
koholizm
wyleczyć.
" odtruwam

dochodziły ją odgłosy
miłości. Popadła w ali musiałem ją z tego
Jednak z miłości nie
- zastrzega lekarz.

Lekarze zatrudnieni w firmach zajmujących się odtruwa-

(lut, WOS)

torium chirurgiczne czynne całą
dobę

- :
5:

5

Letniewo, Brzeźno, Orunia, Suchanino i Chełm) w dni wolne
od pracy gab. zabiegowy, pediatryczny i dla dorosłych - czynny
całą dobę. Nocna Obsługa Chorych codż. w g. 20-7.30 przyjmuję;
dzieci z całego miasta óraz'doro"
słych z terenu działania ZOZ Nr
2i ZOZ
nr 3; ul. Startowa1, tek:

56-66-81 (Zaspa, Przymorze, Żabianka, Oliwa, Wrzeszcz) - w dni
wolne od pracy gab. pediatryczny i dla dorosłych czynne w g. 820, gab. zabiegowy w g. 8-16, stomatolog w g. 8-14, w dni powsz.
w g. 20-7 chorzy z tego rejonu
przyjmowani będą w Nocnej Obsłudze Chorych przy ul. Aksa02-60 (Wrzeszcz, Morena) - lek
ogólny, gab. zabiegowy - w dni
powszednie g. 19-7, w dni wolne
od pracy - całą dobę; pediatra w dni wolne od pracy Morena,
ul. Jaśkowa Dolina 105, g. 8-20,

w dni powszednie ul. Aksamitna

(Krzyk, WOS)

SOPOT, ul. Chrobrego 68 - wejście od ul. Mieszka I. Telefony:

51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.

Musical w reżyserii Janusza
Józefowicza, z muzyką Joanny
Bruzdowicz i librettem Horsta
Jurgena Tittla, opowiada o problemach narkomanów. W spektaklu zagra młodzież z Polski
i zagranicy, a także studenci
AMW. Muzyka będzie połączeniem europejskiej opery i amerykańskiego musicalu.

kowi”, że organizatorzy liczą na
sukces komercyjny przedsięwzięcia.
ż Chcemy, by podobnie jak

„ Wodnikiem” na Broadway - po-

wiedział Ryszard Łukasik, dowódca Marynarki Wojennej.
Andrzej Voigt z komitetu honorowego powiedział „Dzienni-

,

cal

CENY

MINIMALNE

*

991 - energetyczne; 992 - gazo-

we;993.» ciepłownicze; 994 -PWo-:
dociągów i jar wara 998 -.
techniczne |
ROD
GDAŃSK - ciepłownicze: 44-1620, energetyczne: 41-23-23, - gazowe: 31-18-68, 52-14-62, techniczne PKM: wodociągów i kanalizacji: 31-20-67, opiekuńcze
państwowe: 41-10-42
SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodociągów
i kanalizacji: 51-40-55
GDYNIA - ciepłownicze: tel. 2319-41; dźwigowe: tel. 23-36-65;

23-40-24; energetyczne: tel. 2045-50; gazowe: tel.. 20-44-73; 20-

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

nai:

710-030

"NA TELEFON

999. Ambulatorium chirurgiczne.
czynne całą dobę.

GDAŃSK * Hallo TAXI, 9197,
31-59-59, 20 proc. taniej + super-

GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury

konkurs + nagrody!

14, czynne całą dobę, ambulatorium. stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 20-00-01, 20-00-

* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30, 370-800, na telefon
30 proc. taniej!
* CITY TAXI 9193, 46-46-46,
fax 43-21-21. Wystawiamy firmom rachunki VAT.
SOPOT * HALLO TAXI SOPOT 9622, 51-08-08, na telefon
30 proc. taniej.
GDYNIA ZKM Gdynia - Mikrobusy dla osób niepełnosprawnych,
tel. 23-50-78, w g. 7-21
PRZESYŁKI ORO:
52-00-71 do 76

02. Przewozy chorych, tel. 251-

998; 251-999
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska 1 (tel. 25-19-99), dla miesz-

kańców dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo

lekarz ogólny,

gabinet zabiego-

w „Hair”, młodzi ludzie mogli

wy, w dni powsz. 15.30-7; ambu-

obejrzeć siebie - stwierdził Voigt.
Musical jest przygotowywany
na milenium Gdańska.

latorium pediatryczne, w dni.
powsz. w g. 17-7

-

(KRY)

sto Plus Gsm

ZELL S.A.
NOWY PORT, ul. Handlowa 8
(dawna ul. Śnieżna 1)
boczna od ul. Marynarki Polskiej

Ciebie

.....24000000040400040003050

+ TARCICA +

Zostań abonentem sieci Plus Gsu między

* ŁATY ©
+ KRAWĘDZIAKI ©

20 stycznia a 15 lutego 1997 roku. Teraz

aktywacja

Plus GSM ade

karty

SIM

w

sieci

0 250 złotychmniej.

w szerokim asortymencie

oraz wiele innych
materiałów budowlanych
oraz

SONY
AUTORYZOWANI PRZEDSTAWICIELE
SONY GSM

DX-100

ZAWIESIA, HAKI,
SZAKLE, UCHWYTY,
PASY NAPINAJĄCE
i innego rodzaju osprzęt
- przeładunkowy

GDAŃSK, HALA OLIVIA,
TEL. 52 40 13
Promocja trwa od 20 stycznia do 15 lutego 1997 roku.

Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt.-pt. 8.00 -18.00, soboty 900-150; PŁ
"AE
PO pt 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.-RYN

;

WTZTBAEZ

Plus” 250 złotych dla
każda

Rejonowa

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

ORO

4

Po czerwcowej premierze na
Westerplatte, musical zostanie
wystawiony w Gdańsku, Gdyni
i Szczecinie. Będzie grany po angielsku.
- Możliwe, że popieniesy

Komenda

Policji, ul. Derdowskiego 43, tel.
1710-25; Straż Miejska, ul. Abra-

mitnej 1; ul. Jesionowa, tel. 41-

"Studenci gdyńskiej Aka:
demii Marynarki Wojennej
zagrają w musicalu „Przyi
. Premiera
odbędzie się 1 czerwca na
Westerplatłe. Scenerią będzie okręt wojenny ORP
nWodnik”. Zagrają orkiestry Polskiego Radia i Marynarki Wojennej.

GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, uł. Portowa 15, oficer

RUMIA,

Przychodnie Międzyrejonowe:
ul. Aksamitna 1, tel. 31-81-41
(Śródmieście,
Nowy Port, Stogi,
+

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

dyżurny - 20-63-43; Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia-10, tel. 20-82-86; 986

zachorowania, wypadki, ambula-

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

SET"

KŻ:

NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA

* ZMYWARKI

1090 ruje

wszelkie prace budowlane

GODY

ZTPIFEEKTYYcT<rczi

*
* ZAMRAŻARKI

MZ

"I

/]

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe

Z miłości
odtruć się nie da -

na Broadway

przeżyć. Nikt mi również wcze-

ZAK

<>

" Jeden z naszych rozmówców
kilka tygodni temu został wezwany do 65-letniej kobiety.
Gdy wszedł do domu, okazało
się, że całej rodzinie przydałoby
się odtruwanie.
- Nawet im nie proponowa.
łem, bo wszyscy na mnie dziwnie patrzyli - mówi lekarz.

„Wodnikiem”

Sąsiedzi poszkodowanego zawiadomili policję i pogotowie. „
Grzegorza E. czeka długa rekonwalescencja.
- Nigdy nie miałem podobnych

tać bandytów.

wg. 19.30-7.30, w soboty robocze, w g. 17.30-7.30, wolne sobo-.

Rys Bartomiej
Brosz
Klientami firm są głównie
osoby w wieku od 35 do 45 lat.
Jak twierdzi jeden z lekarzy,
z usług korzystają biznesmeni,
prawnicy, dziennikarze, posłowie
a nawet księża. Odtruwają się
także kobiety. Często z prośbą
o odtruwanie proszą żony, których mężowie urządzili sobie alkoholowy maraton. Niektóre firmy mają nawet stałych klientów.

u Józefowicza.

Jak twierdzi właściciel kantoru, napastnicy mu nie uwierzyli:
W tym momencie padł strzał.

- 997
GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 31-92-12; oficer
dyżurny Komendy Rejonowej
Policji, tel. 38-62-22 (Straż Miejska 31-30-11)
„SOPOT, dyżury Ras Komendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51, 997
(Straż Miejska 51-20-21 w. 214)

ty, niedziele i święta - całą dobę.

Chcieli dolarów
wzięli drobne
_ Do napadu doszło w środę
około godz.19.20. Grzegorz E.
jest właścicielem kantoru mieszczącego się w hali targowej przy
ul. Jana Pawła II na gdańskiej

Biuro Przewozów Sanitarnych -

+

Studenci AMW zagrają

Czterech kisóyą napadło na 47-letniego Grzegorza E.
właściciela kantoru. Przestrzelili mu lewą nogę, skradli
kurtkę i niewielką sumę pieniędzy.

ul. Aksamitna Esie

całodobowe, Trójmiasto, 56-89-

BZTWRZINIA

Gdańsk Zaspa
Napad na właściciela kantoru

OGŁOSZENIA PŁATNE
* WIZYTY
LEKARSKIE,
- EKG, 53-69-86, 56-27-40
* WYJAZDOWA POMOC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty

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

leczenia,

--.Bieniążki
z góry

ę

Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel. 22-00-51

karz ogólny, gabinet zabiegowy
dla 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.

tel. 43-60-83
fax 43-65-59

1008044

Je? lnmogte śiielaność R Usa

metody

szybka i rozszerzona - mówi jeden z lekarzy. - Pierwsza polega
na domięśniowym lub dożylnym
zastrzyku z odpowiednim lekarstwem. Jeśli stan pacjenta wymaga zastosowania drugiej metody, przez kilka godzin stosujemy także kroplówki. Jeżeli chce
on jak najszybciej stanąć na nogi, dostaje zwiększoną dawkę
kroplówki.
_ Nie ma to skutków ubocznych, ale takie odtruwanie to
wydatek rzędu półtora tysiąca
złotych. Z najdroższych usług
korzystają tylko biznesmeni.
- Przez tydzień się bawią,
a potem przypominają sobie
o ważnym spotkaniu - mówi Pr
den z odtruwaczy.

GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01

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

Nie tylko na szybko

- Są dwie

Chorób Oczu AM, ul. Dębinki 7

ky RATUNKOWE
GDAŃSK,

Słone ceny

Rozwój demokracji zależy od samorządów - powiedział
Lech Wałęsa, z.
wczoraj tytuł Honorowego Obywa-

Miejski Zaspa, ul. Jana Pawła II
nr 50; Interna: Szpital Miejski
Zaspa, ul. Jana Pawła II nr 50
i Szpital Mar. Wojennej, ul. Po-.
lanki 117; Okulistyka: Klinika

GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32;
„Pod Gryfem”, ul. Starowiejska
34, tel. 20-19-82

- Gorzej, gdy ktoś wpadł.

Lech Wałęsa odbiera honorowe ob ywatelstwo Gdyni

GDAŃSK. Chirurgia: I Szpital

podległości 701, tel. 51-23-84

Ceny zabiegów wahają się od
50 do 1,5 tys. złotych za wizytę.
Przebieg i czas leczenia zależy
od stanu zdrowia pacjenta, ilości
dni spędzonych przy butelce
i ilości wypitego alkoholu.

24, tel.

710-811

niem są często narażeni na niezwykłą agresję ze strony pacjentów.
- Są sytuacje, że od pacjenta :
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56można wyjść z nożem w plecach 5 *
92-71
- mówi lekarz - odtruwacz. j 'WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
Jeszcze pijany pacjent często się.
awanturuje i odgraża. Wówczas ; * 52,tel. 45-43-01
SOPOT, „Zdrojowa”, al. Nierezygnujemy z leczenia.

półtora tysiąca złotych.

Dzisiaj ostatni dzień karnawału. Dr Jacek Paszkiewicz
z gdańskiej firmy Abstynent,
która zajmuje się odtruwaniem
poalkoholowym, radzi jednodniowego kaca leczyć dużą ilością płynów.

we, ul. Derdowskiego

a....zeeiz aso eeeee0es0040

zapraszamy pon.-piąt. 7.00-16.00
R-468/A/24

pon.-pt. 200-180 Gdynia Śwętańst
, Basztowa
3, pon.- pt. 8.00-16.00

141, pon.-pt. 8.00-1600, Władysława
IV 17, pon.-pt. 8,00-18.00, w sob. URS

KA Kępa

pia -ł.8.00-18.00;

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

kolejne noworodki. Rubrykę publikujemy co tydzień, od poniedziałku do
czwartku.
Drodzy Rodzice! Nasz fotoreporter odwiedzi Was w szpitalu, ża zrobić
zdjęcie dzieci. Fotografie zamieścimy na łamach gazety, aby w ten sposób

uczcić ich narodziny.
Ę

Mamy

cy

5

nadzieję,

2

że będzie to miła
ć
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>
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rodziców, dziadków, krewnych, a także dla samych maluchów za lat

G

kilkadziesiąt.
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Izabela

Ko

-

Córka Moniki i Seba-

Córka Iwony i Pawła -

Maciej Cyperski z Siera-

z Wrzeszcza, ur. 25.01.97 r., z Wrzeszcza, ur.25.01.97 r., z Chełma, ur. 5.02.97 r.,

Soboczyńskich z Osowej,

RY

1 h 3.06:
Szpital Miejski

Syn Iwony i Jarosława

_ Syn Wioletty i Grzegorza Warsińskich z Nowego
Portu, ur. 6.02.97 r., g. 9.40,

g. 20.10, 3870 g, 55 cm, Pań- 3750 g, 60 cm, Państwowy Szpital Kliniczny — .

3400 g, 55 cm, Państwowy: 2600 g, 53 cm, Państwowy

stwowy Szpital Kliniczny

Szpital Kliniczny

Paulina Mądrzak z Po-

_ Córka Jolanty i Józefa

górza, ur. 2.02.97 r., g.17.55,
4350 g, 60 cm, Szpital
Morski
-_

_ Mirosław Skwarliński

'

h

2

Aleksandra Małachow-

_ Syn Katarzynyi Wojciecha Konopków z Pogórza,
ur.1.02.97 r., g. 4.10, 3000g,
49 cm, Szpital Miejski

s
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;
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kaz

Gobo

wibo

AG

dat fketeen

ra Miejski

A:
_
GDYNIA

oSA

ł

" g, 58 cm, Szpital Miejski

Patryk Mizikowski z Wi-

_ Natalia Niklas z Witomi-

tomina,
ur.1.02.97
r.,
g.17.05, 3150 g, 56 cm, Szpi-

na, ur.1.02.97 r., g.12.20,
2970 8. 51 cm, Szpital

tal Morski

stac

Maciej

Córka Danuty i Sławo-

_ Agnieszka Kosiak z Obłuża, ur. 3.02.97 r., g.13.30,
3350 g, 55 cm, pzpita!
Miejski
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FIRMOWY

PTikGJS

6 LO ul. Kopernika 34, Gdynia,
tel. 22-22-33i
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STACJA REJONOWA GDAŃSK

i

|

|

magazynu o pow. 497 m

w Gdańsku-Wrzeszezu |

obrębie stacji Gdańsk-Wrzeszez.

ia

AK

|

sę

Kursy

Ę

konwersacyjne, intensywn
i
LE „AE iii
PE
popofudniowe
|

Karski
i
gzaminy Cambridge
FCE, CAE, CPE
| _ Zapraszamy również na NIEMIECKI

Gdańsk,
* także niemiecki

tel. 31-33-73, - godz. 10.00-18.00

Gdańsk-Wrzeszcz ___ ul. Klonowa,

tel.41-96-76,

godz. 10.00-20.00 | *

Gdynia,

tel.22-15-30,

godz. 14.00-20.00

Gdańsk-Chełm
| Gdańsk-Oliwa

k

ul. Podmłyńska 10,
ul. Dragana 2 (SP8)
al. Polanki 130(VLO)

©

ul. Legionów
27 (MILO)

tel.32-71-52,
tel. 52-11-91,

godz. 16.00-20.00
sł 16.00-20.00

Gdynia-Karwiny ___ ul.Staffa(SP42) _ tel.29-43-68 _ godz. 16.00-20.00

elementów

z blach.
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infoGeu.com.pl

http://www.atm.com.pl/-enguil
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w pasie drogowym

Zakres robót:

- zdjęcie ziemi zadamionej
RSKO
- rozebranie

chodnikowych

jaanckbinawć
2

sk a.
Wojska
Polskiego
ę

3500

jazabujm POMOR Rawiilesomć

p:

7

aciot.

|

|

- ułożenie krawężnika drogowego 1650 mb
- przełożenie chodnika z płyt chodnikowych 1840 m?

WR

Zarząd Miasta
Gdańska
tą ł drogą
i
1
wyraża - pakowy
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będąca darem dla Gdańszczan

| PWODEM
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SA za zainstalowanie choinki

mi ze" lag

Orowi
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każ i mę. dałam c ARD” SC
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Specyfikacje istotnych Watinkt zamówienia można uzyskać w sekretariacie

Szczegółowe warunki przetargu do odebrania w Referacie Przewo- $ |; Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41-20-41 w. 39.
zów Pasażerskich, który udziela wszelkich informacji w godz. 8.00, Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - renowacja trawników

A
R
2.4
|
Obie te firmy wykonały swoje zadania nieodpłatnie w ramach daru

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnie-

k | nia przetargu bez podania przyczyn.

= |[DRZETAGGI

8

ZDiZ w Gdańsku, pokój nr 19 w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.

dst

;

Otwarcie ofert Dastągi W
pok. nr 3
03.1997 Tar., godz 18.00
si

ieagadwa

=|DOZETAG]

"my
sd kaje

do godz. 10.00.

>>>"

:

po

_ w doborze świątecznej iluminacji na ul. Długiej.

; al. Grunwaldzkiej należy składać w sekretariacie ZDiZ do dnia 17.03.1997 r.

14.00, tel. 38-52-33.
d

Boske

ż
Panu Ryszardowi Chrzanowskiemu za wyjątkowo piękne
oświetlenie, a także za zaangażowanie
ipomoc
jej
3

Wybór oferenta nastąpi 28.02.1997 r.

i

"KRK

Kursy Business English i LCCI

do granicy z Sopotem.

|

O wynikach przetargu zainteresowanych powiadomimy pisemnie.

pok. 11 w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia.

w FDOZETARGI

usytuowanego

GAZYN” należy składaćw Referacie Przewozów Pasażerskich do
27.02.1997 r
AG)
i

ke A
i
Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie zakładu

Szczegółowe informacje pod nr. ać
telef. 41-04-14

-

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "PRZETARG MA-

usługowo-łransportową.

A

Najszersza oferta kursów języka angielskiego
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ul. Partyzantów36, 80-254 Gdańsk
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ul. Podwale Grodzkie 1

przy ul. Grunwaldzkiej 195/197
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|| PHMEBLO-CHROM

zlecenia w zakresie:
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Syn Renaty i Wojciecha
Julia Reclaf z Obłuża,
Sylwia
Murszewska
Rodi Parlach z PogóMonika Staniszewska
Synorackich z Chyloni, ur. ur. 4.02.97 r., g. 21.40, 2860 z Obłuża, ur. 5.02.97 r., g. rza, ur. 5.02.97 r.,
g.14.40, z Rumi, ur. 5.02.97 r.,
4.02.97 r.,g.10.00, 4440 g,58 g, 52cm,2
ręka
5.05, 3300 g, 56 cm, Szpital 3760 g, 53 cm, Ra
g.15.45, 2900 g, " em, Szpicm, Szpital Miejski
00,
+ Miejski.
i
Miejski
„ tal Miejski
w 85

4

KLyzEO

m

m

ki, ur

z Gdańska Śródmieścia, Kozikowskich z za
ur.1.02.97 r., 8. K238) 3900. Śródmieścia, ur. 2.02.97
r.,

Morski

BIUROW
| SKLEPOWE

WROCŁAWSKA 93 | 28.50.41
>

Et

ur.

i Adama |

6.02.97 r., g. 2.10, 3300 g, 53 : 3250 g, 52 cm, Państwowy
cm, Szpital Miejski ,
> Szpital Ke.
Bo-

z Karwin, ur.1.02.97 r., mira Gonerskich z Chyloni,
g.18.20, 3880 g, 57 cm, Szpi- ur. 2.02.97 r., g.12.13, 3320
tal Miejski
2 56 cm, Szpital Miejski

|weŻ” MORSKA 306

"m

;

4

Syn pdoów

skiej i Wojciecha Słodow-

16.10, 3800 g, 57 cm, Szpi- ur. 5.02.97 r., g.16.20, 3500 skiego ze Stogów,
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Córka Katarzyny Behmke z Chyloni, ur. 4.02.97 r.,
g.11.30, 3050 g, 53 cm, Szpital Miejski
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Syn Małgorzaty Ciesiel-

Szpital Morski

Dąbrowskich ze Wzgórza z Sopotu, ur. 4.02.97 r., g. ska z Gdyni Śródmieścia,
św. Maksymiliana, ur. 3.20, 4380 g, 57 cm, Szpital : ur. 31.01.97 r., g.15.10,
3.02.97 r., g. 5.20, 3700 g, 60 Morski
3250 g, 57 cm, dni
cm, Szpital Morski
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Szpital Kliniczny

Kamil Jacek Liedtke
Patryk Żywicki z GraMonika Kostuchz ObłuAleksandra
Ostach
z Gdyni Śródmieścia, ur. bówka, ur. 2.02.97 r., g. ża, ur. 3.02.97 r., g.18.57, z Gdyni
Śródmieścia,
22.01.97 r.,
g.11.25, 1780 g, 20.50, 3350 g, 54 cm, Szpital 3180 g. 54 cm, Szpital 3.02.97 r.,g.19.52, 3520 8.58
46 cm, Szpital Miejski
Miejski
Miejski
em, Szpital Miejski
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Badania na zlecenie „Dziennika Bałtyckiego”

Jednym dobrze, drugim źle

, jakie zadaliśmy mieszkańcom Trójmiasta za pośrednictwem Agencji Badań
BSR, znalazły się także zagadnienia związane ze zmianami zachodzącymi
. Oddziel iliśmy
na mieszkańców Gdańska, Gdyni i
cji. Jak się m
mieszkacy =
ują „
Sowiedzi deżnica ie
| o
x miejscem zamieszkania, po
ie poprawę czystek w miastach zauważył 1 proc.
Choćby tak

"Wśród
Społ

ws

ana

jag ;

W innych kategoriach jest
jednak lepiej. Oto, co mieszkańcy Trójmiasta myślą o swoich
miastach.

Coraz lepsze

Mieszkańcy Trójmiasta coraz
częściej deklarują zadowolenie ze
zmian, jakie zachodzą w ich miejscowości. Aż 47 proc. twierdzi, że

na lepsze zmieniło się dużo, lub
trochę. O tym że jest lepiej przekonani są z reguły ludzie młodzi,

dobrze wykształceni. Odpowied-

nio - 54 i 68 proc. ankietowanych
z tych grup twierdziło, że w ich
- miejscowości dużo lub trochę
zmieniło się na lepsze. Przy średnim wyniku- 47 proc. oznacza to
całkiem pokaźną różnicę w postrzeganiu miast przez te osoby.

Wśród największych problemów,
które pogłębiły się
w ostatnich latach, mieszkańcy
zgodnie wymieniają bezpieczeństwo (49 proc.), zanieczyszczenie środowiska (41 proc), stan
dróg (36 proc.) i poziom usług
medycznych (34 proc.).

O swoje bezpieczeństwo
.

miejscowości zmienia się na
lepsze w opinii osób w Śśrednim wieku, z wykształceniem
wyższym i średnim.
zmiany na gorsze, w tym 10
Badania wykazują zresztą
proc. twierdzi, że na gorsze
pewien paradoks - zadowoleni
zmieniło się dużo.
z ogólnego wyglądu swojej
Wśród najczęściej wymiemiejscowości mieszkańcy barnianych plusów znajdują się:
dzo rzadko chwalą czystość
ogólny wygląd miejscowości
swojego miasta (1 proc.).
(67 proc.). Dbałość władz
Inne najrzadziej wskazywane
gminnych i osób prywatnych ©
plusy to działalność służby zdroo wygląd miasta bije zresztą
wia (6 proc.) i komunikacja z inna głowę inne plusy. Druga na
nymi miejscowościami (7 proc.).
liście pozytywnych zmian koKrytyczna ocena tych dwóch
munikacja miejska ma poparsfer życia jest przy tym niezależcie zaledwie 32 proc., a możlina od wieku, płci czy wykształwość znalezienia pracy, trzecia
cenia respondentów. Z tym
na liście plusów, dostrzegana
wszakże wyjątkiem, że na słabe
jest przez 25 proc.
połączenia rzadziej uskarżają się
Komunikację najbardziej
ludzie bardzo młodzi.
chwalą ludzie starsi. Wygląd

Jednocześnie liczna jest grupa osób niezadowolonych: 29
proc. ankietowanych dostrzega

e

$
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najbardziej obawiają się kobiety (54 proc.) i osoby starsze
(66 procent). Sprawa bezpieczeństwa jest zresztą najczęściej
akcentowanym
problemem
przez mieszkańców, np. w trakcie spotkań z przedstawicielami
władz samorządowych. Tyle tylko, że odpowiedzialność za stan
bezpieczeństwa obywateli obarcza władze państwowe, a nie lokalne.
Na zanieczyszczenie środowiska mężczyźni uskarżają się częściej niż kobiety (43 proc. mężczyzn i 38 proc. kobiet). Wrażliwość ekologiczna jest też domeną osób młodych - skażenie Środowiska pogłębia się zdaniem 52
proc. osób poniżej lat 25 i tylko
23 powyżej lat 60. Z drugiej jednak strony można zadać pytanie
o słuszność obaw związanych
z rzekomo wzrastającym zanie-

nie są przypadkowe - ukazują
kłopoty ludzi pragnących się
usamodzielnić oraz tych, które
odczuwają niedobór metrażu
z powodu dorastających dzieci.
Pogorszenie sytuacji mieszkaniowej zgłaszało natomiast tylko
20 proc. najstarszych respondentów.
Osoby z najniższym wykształceniem mają najwięcej uwag do
pracy urzędów (39 proc.),
w kontaktach z urzędnikami
czują się zagubione. Tymczasem
na urzędy narzeka zaledwie 13
proc. ankietowanych z wyższym
wykształceniem.
Osoby z wyższym wykształceniem pozytywnie oceniają też system oświaty. Nikt z ankietowanych z tej grupy nie stwierdził pogorszenia się poziomu działalności
szkół. Tymczasem jest to problem
aż dla 18 proc. osób z wykształce- niem podstawowym.

Chcemy tu zostać
Tylko co ósmy mieszkaniec
Trójmiasta chciałby zmienić
miejsce stałego pobytu. Zdecydowanie taka możliwość odpowiadałaby zaledwie 4 proc. re-

PPWOOO

spondentów. Raczej chciałoby
się wyprowadzić 8 proc. badanych. Jako potencjalne miejsca
przeprowadzki podawane są
(w kolejności): Warszawa, pojezierze kaszubskie, Kraków,

po-

OSA

Tymczasem 44 proc. ankietowanych odpowiada zdecydowanie
nie, a 32 proc. raczej nie. Świadczy to o bardzo wysokim stopniu
integracji mieszkańców ze swoim regionem.
:
8

Artur Kiełbasiński

jezierze mazurskie i Poznań.

Badania przeprowadzono
na 1000-osobowej reprezentacyjnej próbie mieszkańców
Trójmiasta, w wieku powyżej
15 lat. Każdy z ankietowanych
mieszka w Trójmieście co najmniej dwa lata.

czyszczeniem środowiska. Kolej-

ne raporty o stanie środowiska
na Wybrzeżu wskazują na powolną, ale systematyczną poprawę sytuacji. Dowodem na to są
choćby postępujące prace nad
unowocześnianiem i rozbudową
oczyszczalni „Wschód” w Gdań-

aż,

sku i „Dębogórze” w Gdyni.

ŁY Ao

Mieszkania

o

ała

Wśród bolączek występujących w Trójmieście często wymienia się też brak mieszkań.
Na sytuację mieszkaniową najczęściej utyskują najmłodsi (do
25 lat) i osoby w średnim wieku
(do 40 lat) - jest to problem ok.
40 proc. osób z tych grup. Na sytuację mieszkaniową narzeka
średnio 31 proc. ankietowanych.
Utyskiwania tych właśnie osób
PRE
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lżej żyć, gdy ma się wi sobie bliską siókę

-w Polsce wynoszą od 2500 zł do 3500
gdy adwokaci, radcowie czy nołariusze zaaaę
akrotnie pe w województwie gdańskim 365
„. przed
dziów i prokuratorów pozwało Skarb

Chodzi o zaległe ich zdaniem wynagrodzenia.
Przepisy regulujące zawartość
sędziowskiej kieszeni zawiera

Ustawa o Ustroju Sądów Powszechnych, która wprowadziła
zasadę waloryzacji wynagrodzeń.

Najprościej rzecz biorąc, chodzi

minęła młodość. Do DSP w Malborku trafiła

Dziewczyna wyszła za innego

a pan Ryszard został sam. Pod koniec lat siedemdziesiątych, korzystając z zaproszenia rodziny,
po raz kolejny wybrał się za granicę. Na krótko zatrzymał się we Francji, a potem wyjechał do Berlina Zachodniego. Jego pobyt w Niemczech trwał
12 lat. Początkowo przebywał w berlińskim domu
dla emigrantów, ale po pewnym czasie, ze względu
na zdrowie, otrzymał mieszkanie pod Hamburgiem. W r. 1990 postanowił wrócić do kraju. Zatę-

sknił za Polską.
Gdy minęła pierwsza radość, okazało się, że tak
naprawdę, to nie ma nic. Był przeraźliwie samotny, bez pracy, pieniędzy, mieszkania i rodziny. Życiową klęskę próbował utopić w alkoholu. Trzy lata przebywał w elbląskim Domu dla Bezdomnych,
skąd trafiłdo DPS w Malborku. Dla Ryszarda
i Grażyny ten dom znaczy wiele, tu się poznali, odnaleźli szansę na nowe życie. Oboje pragną ją jak
SARA wykorzystać.

Coś więcej

Zofia Mikołajewska i Marian Widman to para
niezwykła. Zofia w styczniu skończy 93 lata. Jest
miłą, subtelną, elegancką kobietą. Jej twarz nosi
ślady dawnej piękności. Z pozoru dziecinna, niezaradna i zagubiona, potrafi jednak postawić na swo_ im.
Pan źMazigią jest o 25 lat młodszy od żony. Try- ska energią i optymizem. Ich związek to coś wię-

cej, niż tylko wzajemne wspieranie się.
Zofia ma za sobą zagmatwane życie. Straciła
dwóch mężów, nigdy nie miała dzieci. Jeszcze 7 lat
temu prowadziła sama 12-hektarowe gospodar-

„ stwo. Kocha róże, muzykę i taniec. Lubi też, gdy
mężczyzna ją adoruje ii obsypuje prezentami. Dlaczego ZI
się na małżeństwo w tak późnym wieku?
- Bo dużo lżej żyć, gdy ma się przy sobie bliską
osobę - mówi - dajemy sobie wszystko: miłość,
przyjaźń, opiekę i zaufanie. Nikt też nie ma prawa
nas oceniać, bo tylko my dwoje możemy decydować o swoich uczuciach.
Marian Widman pochodzi z Wielkopolski. Pracował w wojsku jako rusznikarz, następnie zajął
się rolnictwem. Prowadził duże gospodarstwo pod
Sztumem. Kilkanaście lat temu przekazał ziemię
synowi, który wkrótce ją sprzedał. Nie mogąc się
utrzymać z niewielkiej, rolniczej emerytury,
pan

Zofia Mikotajewska i Marian Widman na wycieczce.
Fot. ze zbiorów prywatnych

Marian zdecydował się na przeniesienie do Domu
Pomocy Społecznej. Na swój los nie narzeka.
Czym jest dla niego związek z Zofią?
- Łączy nas wielke uczucie i zwykła codzienność
- mówi-- jestem po to, by o nią dbać, by zrobić jej
pranie, posprzątać pokój, przynieść śniadanie. Jestem komuś potrzebny.

a

Drugie podejście
+

Halina i Mieczysław Drozdowie na dobre odnaleźli się dopiero w Domu Pomocy. Już wcześniej
byli małżeństwem, ale nie bardzo się im układało.
Ostatecznie rozstali się i zamieszkali osobno. Lecz

kiedy Mieczysław

został zmuszony przez najbliż-

szych do poszukania sobie miejsca w DSP, Halina
postanowiła do niego wrócić. I tak od nowa zaczęli
budować swój związek.
'_ - Miłość - mówi pani Halina - w naszym wieku
polega na rozmowie, na trwaniu przy sobie, wystarczy, że jedno drugie za rękę potrzyma...
Mieczysław Drozd jest mniej „wylewny od żony.
Cichy, przygaszony, niewiele już od życia oczekuje. Pochodzi z wielodzietnej, galicyjskiej rodziny.
W czasie wojny był kurierem AK. Dwa razy stał
pod ścianą, czekając na śmierć.
- Tylko trupią czaszkę na czapce pamiętam, nic
więcej... - wspomina.
Po wojnie, w obawie przed represjami ze. strony
aparatu bezpieczeństwa, opuścił rzeszowskie i przyjechał na Żuławy. Przez wiele lat pracował w jednej
firmie zajmującej się budową wodociągów. Obecnie
utrzymuje się ze skromnej emerytury, nie posiada
też żadnych świadczeń kombatanckich, bo po wielu
latach trudno partyzancką działalność udowodnić.
Gdyby mógł zacząć życie od nowa, najpierw zdobyłby wykształcenie, co najmniej średnie, jak podkreśla. Lubi ciszę, spokój i książki.
Halinę zna od dwudziestu lat, ale małżeństwem
są dopiero od lat czterech. Nie zawsze się zgadzają. Czasami jedno nieopatrzne słowo, jakiś drobiazg, czy dawne przyzwyczajenie potrafi wywołać
burzę. Lecz mimo to, oboje bardzo na siebie liczą,
wspólnie uczą się tolerancji i nie wyobrażają sobie
życia osobno.
Trzy zwyczajne pary, trzy późne miłości, trochę
niedoskonałe, trochę inne, całkiem prozaiczne. Ich
istnienie dowodzi, że wielkie uczucia nie są wyłącznie przywilejem młodości. Mogą się zdarzyć
w każdym wieku.

Helena Leman

w niej o to, by wynagrodzenia
stróżów prawa stanowiły pewną,
ustaloną z góry wielokrotność
przeciętnego wynagrodzenia, które rośnie wraz z inflacją. Ustawa
jest jedną z lepszych na świecie,
jak to zwykle bywa z ustawami
w naszym kraju. Kłopot polega
jednak na tym, że wydane po niej
tzw. przepisy okołobudżetowe
„działają wstecz” i zmieniają jej
treść. Na skutek zabiegów legislacyjnych, zarobki sędziów są
w praktyce zależne od. tzw. „prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej”.
'To prognozowane wynagrodzenie
wynika z postanowień ustawy budżetowej, a tej w obecnym roku
jeszcze nie przyjęto.
e.

W myśl obowiązującego od 1
stycznia nowego roku prezydenckiego rozporządzenia sędzia sądu
rejonowego zarabia 2,7 „prognozowanego wynagrodzenia”, czyli
2424 zł. Jego kólega z sądu wojewódzkiego otrzymuje co miesiąc

2800 zł, a sędzia sądu apelacyjnego
3588 zł. Poza wynagrodzeniem sędziemu przysługuje też tzw. trzy-

nastka, dodatek za wieloletnią

pracę i dodatki jubileuszowe. Osobom sprawującym w sądzie funk_cje kierownicze przysługuje ponadto osobny dodatek w wysokości 30-110 procent od sumy 897 zł.
Niedawno sędziowie w całym
kraju stracili przywilej ulgowych
przejazdów koleją, ale niektóre
okręgowe dyrekcje kolei zawierają
oddzielne umowy o zniżkach z są" Sędziowie nie mają przy tym
możliwości dorobienia w innej firmie. Mogą czerpać dochody z innych źródeł po uzyskaniu zezwolenia przełożonych, jednak w praktyce takie zezwolenia wydawane
są jedynie na pracę w szkolnictwie,
gdzie jak wiadomo zarobki nie należą do najwyższych.

Czy dobry prawnik,
to drogi prawnik?

W środowisku prawników wykonujących wolne zawody słyszy

się, że ich koledzy z sądów (nierzadko koledzy z tego samego roku studiów) są mało zaradni. Bo
kto chciałby pracować w sądzie za
2500 zł miesięcznie, gdy w kancelarii prawnej młody radca lub adwokat osiąga stosunkowo szybko
dochody rzędu 6000 zł miesięcznie. Co prawda zarobki radców
i adwokatów są najskrzętniej skrywaną przez nich tajemnicą, wiadomo, jednak, że warszawskie firmy
prawnicze zatrudniają przedstawicieli tej grupy zawodowej za pieniądze porównywalne z tym, co
dostają prawnicy w Niemczech,
Austrii, czy innych krajach zachodnich.
| - Owszem dużo zarabiam, ale
prowadzę kancelarię na własne ryzyko - argumentuje proszący
o anonimowość adwokat, - W sądzie miałbym jedynie 3000 zł, ale
kiedy patrzę na styl pracy w tej in-

co należałoby się im, gdyby trzymać się ściśle litery UOUSP.
31 grudnia zapadł w Gdańsku
pierwszy wyrok w tego rodzaju
sprawie. Był on korzystny dla
powoda - jednego z sędziów sądu wojewódzkiego, który obliczył należne mu zaległości na
kwotą ok. 10000 zł. W tym osobliwym procesie stronę przeciwną, czyli Skarb Państwa repre-zentował jego przełożony, prezes sądu wojewódzkiego, który
jako reprezentant tej samej grupy zawodowej „jedzie na tym samym wózku”. Co więcej, prezes
zapowiedział odwołanie od wyroku do wyższej instancji. Ko-

duża,

co rozmaitość

systemów

oceniania i nagradzania pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Ograniczmy się zatem do krajów
europejskich, choć i tutaj panuje
duża różnorodność. W krajach
Europy zachodniej najmniej zarabiają sędziowie greccy (średnio 1064 USD) najwięcej sędziowie w Wielkiej Brytanii (średnio
7415 USD), przy czym w tym
ostatnim kraju najwyższa pensja
sędziowska sięga 14 359 USD.
Dla porównania: w Polsce zarobki sędziowskie oscylują od
590 USD do 1346 USD.
Znacznie mniej

„blado” wy-

pada polski wymiar sprawiedli-

stytucji, sądzę, że więcej im się nie

- To wcale nie jest prawda, że

na państwowej posadzie można się
obijać - odpowiada sędzia gdańskiego sądu. - W myśl prawa mamy nienormowany czas pracy,
a przy obecnym nawale spraw
oznacza to, że pracujemy w sądzie
i w domu, czytając akta, pisząc
uzasadnienia, postanowienia itd.

Ja prowadzę obecnie30 spraw,
a stopień ich skomplikowania jest
taki, że nie można zostawić pracy:
nad nimi za drzwiami sądu.
na to, że prawnicy

pracujący w sądach nie są gorsi od
swoich
kolegów z kancelarii
prawniczych, jest fakt, że z owej

ciepłej, państwowej posady co roku odchodzi kilkanaście osób, by
rozpocząć prywatną praktykę.

Czy sędziowie mogą
e

© NOO

s

strajkować?

365 pozwów złożonych przez

sędziów (i prokuratorów, których
sytuacja jest analogiczna) dotyczy
zaległych wynagrodzeń w wysokości od 3000 do 10000 zł. Sędziowie
uważają, że Ustawa o Ustroju Sądów Powszechnych ma pozycję
„nadrzędną” w stosunku do ustaw

towarzyszących co roku budżetowi. Te ostatnie na skutek zawartych w nich uregulowań i rozlicznych „kruczków” zmniejszyły zarobki sędziów w stosunku do tego,

szych warunkach sędziowie
(i prokuratorzy) cieszą się ekonomiczną niezawisłością, jak dotąd nie znalazło jednoznacznej
odpowiedzi.

Czy adwokaci i radcowie
za dużo zarabiają?
Dość często słyszy się wśród sędziów i prokuratorów uszczypliwości pod adresem ich kolegów
wykonujących wolne zawody. Adwokatom, radcom a od czasu prywatyzacji notariatu także i notariuszom zarzuca się, że za dużo zarabiają.
|
- Nieważne ile, ale jak ciężko odpowiadają atakowani i przytaczają wiele argumentów na to, że
swoją pozycję materialną wypracowali dzięki wiedzy, inteligencji,
czasem sprytowi, a nade wszystko:
ciężkiej pracy.
Łatwiej jest rozsądzić ten spór
patrząc na to, jak wyglądają pro- porcje zarobków jednych do drugich za granicą.

W Finlandii, zamożnym ale nie

należy. Ja w ciągu dnia pracy nie
mam czasu na czytanie gazet, czy
towarzyską pogawędkę.

Dowodem

NPRESSZOZZE EPEE

i sprawiedliwość

Zarobki

Grażyna i Ryszard Nowakowie od niedawna są
małżeństwem. Poznali się w Domu Pomocy i zdecydowali się być razem. Ona ma około czterdziestki, on jest od niej o prawie 20 lat starszy. Obydwoje nie umieli wcześniej ułożyć sobie życia. Grażyna
lubiła beztrosko spędzać czas, nie stroniła od zabaw i towarzystwa. Nawet się nie obejrzała, jak

- Miałem dziewczynę w Polsce - mówi - nie
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0d) | Ok acażiski eat dk, bafisróżnych doświadczeń, rozczarowań

chcieli jej puścić, więc wróciłem.

p"

le zarabia sędzia

_ Irzy późne miłości

w stanie skrajnego wyczerpania, zagubiona i samotna. Ryszard jest obieżyświatem. Urodzony we
Francji, po wojnie wraz z rodzicami wrócił do kraju. Dziesięć lat pracował w kopalni. W 1967 r. ponownie wyjechał na Zachód, ale przebywał tam
zaledwie kiłkanaście miesięcy.

Nie nie zmieniło się

Sędziowie nie mają możliwości dorobienia w innej firmie.
rzystne wyroki uzyskało też kilku prokuratorów w województwie gdańskim.
Sytuacja powoli nabiera znamion absurdu, choć jak dotąd
nigdy wśród argumentów sędziów i prokuratorów nie padała

groźba najdfastyczniejszych po-

sunięć, na przykład: strajków.
Choć wizja strajku w sądach
wygląda katastroficznie z punktu widzenia funkcjonowania
' państwa, to wcale nieodległa historia zna takie przypadki. W r.
1990 sędziowie francuscy przeprowadzili trzy strajki i wielką
demonstrację. W r. 1992 w Norwegii sędziowie nie posunęli się
co prawda do strajku, ale odmawiali wykonywania niektórych
czynności, aż wywalczyli podwyżkę płac, a w tym samym roku ich rosyjscy koledzy ogłosili
w części okręgów strajk.

Zarobki na świecie?
Rozpiętość zarobków w poszczególnych krajach jest równie

Fot. Jarosław Rybicki

wości na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej. Na
Węgrzech na przykład pobory
sędziowskie waha się od 440
USD do 880 USD. Na Ukrainie
średnia pensja sędziowska to...
30 USD. Najbardziej zbliżeni do
nas są pod względem statusu
materialnego sędziowie czescy,
zarabiający od 481 USD do 1011
US
Zgodnie

z rekomendacją

przyjętą w 1994 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy,
„państwo gwarantuje niezawisłość ekonomiczną sędziów ade-

kwatną do ich godności i funkcji
jurysdykcyjnej”. Pojęcie „niezawisłości ekonomicznej” należy
tutaj jednak dostrzegać w realiach danego kraju. Sędzia
z polskimi zarobkami znalazłby
się na Ukrainie czy Białorusi na
szczycie finansowej drabiny społecznej, zaś:w Niemczech miałby
pobory na poziomie... pracowni_ ka fizycznego. Pytanie: czy w na-

najzamożniejszym kraju Zachodu,
sędzia sądu okręgowego zarabia
dwa razy więcej niż notariusz
i mniej więcej tyle co prawnik
w firmie prywatnej (ale nie wspólnik współuczestniczący w korzystaniu z dochodów firmy). Podobnie jest w Holandii, gdzie sędziowie zarabiają mniej więcej tyle co
- prawnicy pracujący na własny rachunek (nie dotyczy to oczywiście
gwiazd adwokatury). Podobne
proporcje panują w Szwajcarii, czy
Irlandii.
Znaczne różnice w zarobkach
(na korzyść adwokatów) istnieją natomiast w Austrii czy w Wielkiej
Brytanii (dużo poniżej średniej
„adwokackiej”).
Dość interesująca sytuacja panuje w USA, gdzie sędziowie ze

swoimi rocznymi dochodami rzędu 90 000 USD są porównywalni
ze średnio zarabiającymi prawni" kami z firm prywatnych. Jednak
w porównaniu z tymi, którzy znaleźli się na szczycie i pobierają ho-

norarium od 200 do 300 USD za
godzinę (pracownicy najbardziej
renomowanych firm prawniczych
w USA) sędziowskie kieszenie wypadają niezbyt imponująco. Prestiż sędziowskiej togi jest tam jednak tak wysoki, że adwokaci z wieloletnią praktyką zabiegają o to,
aby w pewnym wieku dostąpić
godności sędziego i sprawować
przyznaną mu przez konstytucję

władzę.

Tomasz Zając
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Reportaż z paragrafem

Jeszcze o najmie. Przepisy, których nie znacie

Takie buty

Margida bardzo chciała podobać się swojemu nowemu
chłopakowi.
y więc zrobić mu przyjemność postanowiła
kupić sobie nowe buty. Okazało się, że czeka ją w związku

- Ale nigdzie nie było napisane:
nie nosić

w czasie deszczu
i wyszła ze sklepu, oczyma wy- obraźni widząc skręcone z za-

zdrości koleżanki i zesztywniałe-

go z podziwu narzeczonego.
Rzeczywiście, jej przyjaciel, Marian G. nie tylko pochwalił zakup, ale wręcz wyraził żal, że to

nie on był fundatorem butów.

Zachował się więc właściwie.
Szczęście nie trwało jednak
długo. Nadszedł deszcz, a z nim

rych

Opublikowane przez nas informacje dotyczące umowy
najmu zainteresowały Czytelników na tyle, że postanowiliśmy wrócić do tematu. Zwłaszcza, że kodeks cywilny zawiera kilka niezwykle istotnych, a przy tym bardzo słabo znanych przepisów z tej dziedziny.

klientka przecież zawarła

umowę kupna z nim, a nie z ja-

tym wiele... nieprzyjemności.
Na
początek
rozsądnie
stwierdziła, że nie stać jej na kupowanie taniego towaru i wybrała się do jednego z najdroższych w Trójmieście centrów
handlowych, w którym mieści
się prawie tysiąc butików,
a w każdym z nich co najmniej
dwie długonogie ekspedientki
wystrojone jak Cindy Crawford
na raut w redakcji tygodnika
Vogue.

Zanim wynajmiesz mieszkanie

- próbowała bronić się ta
ostatnia. - Musi pani przyjąć reklamację.
- Proszę pani, ja nic nie muszę - pouczyła ją „długonoga”
i westchnęła boleśnie nad głupotą klientki.
- W takim razie chcę rozmawiać z właścicielem sklepu - odrzekła nie wiedząc w co się pakuje.

Długonogie ekspedientki
z drogich butików charakteryzują się obcisłymi sukienkami,

wyniosłością wobec klientów i...
kompletną ignorancją, jeżeli
chodzi o towar, który sprzedają.
Jeżeli już mają coś doradzić, to
potrafią najwyżej powiedzieć, że
„te buty są bardzo ładne, za to
tamte... jeszcze ładniejsze”. Pół
biedy, gdy chodzi o obuwie. Go-:
rzej, gdy sklep handluje kosmetykami, bądź sprzętem elektrycznym z importu i w grę
wchodzi znajomość podstawowych informacji o towarze. Jeżeli sami nie znamy co najmniej
dwóch języków obcych, nie ma
co liczyć na to, że „długonoga”
pomoże nam w odczytaniu instrukcji obsługi. Gdy chodzi
o sprzęt japoński

kąś fabryką butów, zbył śmiechem.
ż
Po dwóch tygodniach przyszła
odpowiedź z fabryki. Była równie
mętna, jak kałuża, w której rozto-

piły się buty. Wynikało z niej jedynie, że klientka może naprawić

obuwie u szewca na koszt producenta. Właściwie firma działałaby
sprawniej, gdyby do każdej pary
wkładała banknot na usługi szew-

skie. Oburzona Margida próbo-

wała protestować. Nie po to kupowała nowe buty, żeby teraz
chodzić z nimi do szewca. Protesty nie odniosły skutku.
Po miesiącu naprawione obuwie czekało na Margidę w sklepie. Kiedy je zobaczyła, niemal
zapłakała. Szewc wykonał swoje
zadanie solidnie, przemieniając
eleganckie botki w...

sytuacja jest

kałuże, które sprawiły, że kosztowny nabytek rozkleił się niczym papierowa zabawka. Margida poczuła się oszukana i skierowała się do sklepu, gdzie czekała na nią wyniosła, długonoga
sprzedawczyni.
A

Ale zostawmy dziewczęta
z butików - skoro są piękne, to
nie czepiajmy się kompetencji.
Margida
nie miała kłopotów
z wyborem butów, wzięła te
„jeszcze ładniejsze”, czyli najdroższe. Zapłaciła równowartość minimum socjalnego obowiązującego w naszym kraju

- To na skutek złej eksploatacji - wyrecytowała formułkę po
wysłuchaniu zrozpaczonej właścicielki rozklejonych butów.

- Właściciel będzie za tydzień
- oznajmiła triumfalnie ekspedientka - pojechał do Włoch po
bółki:
:
Po tygodniu klientkę przyjął
na osobistej audiencji opalony
handlarz butów. Godzinna
wymiana zdań doprowadziła do tego, że zgodził się przyjąć buty
i wysłać do producenta z reklamacją. Argumenty, wedle któ-

że prawnicy zajmujący się jego
interpretacją nadal mogą zarobić na zdezorientowanych klientach. Cóż bowiem znaczy wykraczanie w sposób rażący przeciw-

wiamy

przepadku rzeczy

poc

chała klientka i wybiegła ze
sklepu.

Czego dotyczy akt prawny?

Po dwóch miesiącach sprawa

Gospodarka komunalna

trafiła do sądu konsumenckiego,
a po kolejnych kilkunastu
dniach trybunał wydał wyrok.
Właściciel sklepu ma natychmiast wymienić buty na nowe,
albo zwrócić pieniądze. Tak
zresztą - w myśl prawa - powinien był zrobić od początku.
Minęło jeszcze kilka dni (właŚciciel bawił tym razem w Ho-

Lekarze i aborcja

landii, gdzie zamawiał adidasy)

i Margida odzyskała swoje pieniądze. Za to, że przez trzy miesiące nie miała ani butów, ani
pieniędzy, nikt jej nawet nie
przeprosił. Na szczęście, narzeczony Marian G. stwierdził, że
bez butów jest równie piękna
niż w nich. A może nawet jeszcze bardziej...

Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki spotecznej dotyczy kwalifikacji zawodowych lekarzy,
uprawniających do dokonania przerwania ciąży
oraz stwierdzenia, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety lub wskazuje na duże prawdopodo" bieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej
. jego życiu.
Część środków, które Straż Graniczna uzyska
tytułem przepadku rzeczy pochodzących z przestępstw celnych i dewizowych będzie przeznaczona na jej potrzeby. Straż Graniczna otrzyma 20
procent wpływów uzyskanych tytułem przepadku
na rzecz Skarbu Państwa rzeczy pochodzących
z przestępstw celnych i dewizowych. Nie mniej niż
70 procent tej sumy musi być przeznaczone na
usprawnienie funkcjonowania Straży. Reszta ma
trafić w formie nagród do funkcjonariuszy.

Tomasz Zając

z
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zdrowia

- Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.
Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6
w tym dniu a godziną 6 następnego dnia, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina (art. 138 k.p.). Nowelizując ostatnio kodeks pracy ustawodawca mimo
wyrażanych sugestii, do kategorii dni wolnych od pracy - obok niedziel i świąt - nie zaliczył sobót, które jako dodatkowe dni wolne od pracy nie zostały zrównane z niedzielami
i świętami.
Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta wynika z przepisu art. 139 $ 1 k.p. Jest to
praca m.in. w ruchu ciągłym, w czterobrygadowej organizacji pracy, przy niezbędnych
remontach, w transporcie i w komunikacji, przy pilnowaniu i innych. W nowym kodeksie pracy zakres przypadków, w których może być świadczona praca w niedzielę i święto
nie został istotnie zmodyfikowany (jest ich 18).
W odniesieniu zaś do remontów, wyrazem pewnej tendencji do zawężenia ich kręgu
jest dodanie zwrotu „niezbędne”. Zamiana ta w praktyce może budzić wątpliwości interpretacyjne, gdyż o każdym remoncie można powiedzieć, że jest „niezbędny”.
Jeżeli więc pracodawca Czytelnika, będąc uprawniony do zorganizowania niezbędnych remontów we wszystkie dni tygodnia (a więc w niedziele i święta), skorzysta z takiej możliwości, pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zgodnie z ustalonym
rozkładem czasu pracy,.a zatem nie może jej odmówić.
Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę pracodawca jest obowiązany zapewnić
inny dzień wolny od pracy w tygodniu. Natomiast w zamian za pracę w święto pracodawca może udzielić dnia wolnego (art. 140 $ 1 k.p.), co oznacza, że może również wypłacić wynagrodzenie, jak za pracę w godzinach nadliczbowych (art. 134 $ 1 pkt. 2
k.p.).

W zakładach pracy, w których praca odbywa się również w niedzielę, pracownik powinien korzystać co najmniej raz na 3 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy,co nie dotyczy pracowników zatrudnionych w czterobrygadow. ej lub podobnej organizacji pracy,
a także grupowej organizacji pracy (art. 140 $ 2 k.p.).

- (INFOR)

«
*

Interes tygodnia - FAST FOOD
Jak założyć i czy to się opłaca?
REKLAMA ALKOHOLU
Co mówią o niej nowe przepisy?

Go grozi tym, którzy reklamują alkohol?
« SKLEPY Z ODZIEŻĄ DLA NIETYPOWYCH

Jaka jest opłacalność tego biznesu?

* "BEZPIECZNY BIZNES” - akcja policyjna

W KIOSKU OD CZWARTKU

Dia

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji zmienia dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące trybu postępowania w związku
z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych,
związków zawodowych i związków pracodawców
w węzłowych sprawach publicznych.

>
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Na

Data wejścia w życie i miejsce publikacji
Zacznie obowiązywać od 20 lutego 1997
(z wyjątkiem art 11). Tekst w Dzienniku
Ustaw nr 9 z 5 lutego 1997 (pozycja 43).
Zacznie obowiązywać od 13 lutego 1997.

Tekst w Dzienniku Ustaw nr 9 z 5 lutego 1997
(pozycja 49).

Będzie obowiązywać od 20 lutego 1997.
'Tekst w Dzienniku Ustaw nr 9 z 5 lutego 1997

(pozycja 48).

Zacznie obowiązywać od 20 lutego 1997.
Tekst w Dzienniku Ustaw nr 9 z 5 lutego
1997. (pozycja 50).

Opre.(TZ)

gapę, czyli drożej

- Jestem pielęgniarką. Do końca 1995 r. pracowałam w państwowej przychodni. Na początku tego roku podjęłam pracę w prywatnej klinice. Czy u nowego pracodawcy obowiązuje mnie
nadal skrócony wymiar czasu pracy? - chce się
dowiedzieć p. E. K. z Pruszcza Gd.
- Skrócony wymiar czasu pracy pracowników służby zdrowia wynika z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 1974
w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień
pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. nr 51, poz. 326 ze zm.).

Zgodnie z $ 1 ust. 1 i $ 21 tego rozporządzenia

oraz w związku z art. 71 ustawy z 30 sierpnia
1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr
91, poz. 408 ze zm.) przepisy rozporządzenia
stosuje się do pracowników zatrudnionych
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
a także do pracowników medycznych zatrudnionych w przychodniach lekarskich i lekarskodentystycznych prowadzonych przez spółdzielnie pracy.
Pracownik zmieniający zatrudnienie i przechodzący z publicznego do prywatnego zakładu
opieki zdrowotnej nie zachowuje więc swoich
dotychczasowych uprawnień do skróconego
wymiaru czasu pracy. Oznacza to, że do pracownika zatrudnionego w prywatnym zakładzie
opieki zdrowotnej mają zastosowanie normy
czasu pracy określone przepisami kodeksu pracy albo postanowieniami układu zbiorowego
pracy obowiązującego u danego pracodawcy.
Podstawa prawna: 1 ust. 1 i $ 21 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 grudnia 1974 r.
w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień
„pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. nr 51, poz. 326 ze zm.); art.

Podstawa prawna: art. 138, 139 $ 1 i art. 140 kodeksu pracy.

SUKCES

BER

Poe

129 kodeksu pracy.

(INFOR)

- Warto pamięłać, że...
e przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1996 wy-

Pasażer bez biletu ma też swoje prawa.

Komu z nas nie zdarzyło
choć raz jechać na gapę
środkami komunikacji miej
skiej! Spotkanie z kontrolerami bywa nieprzyjemne,
zwłaszcza że często wykorzystują moment zaskoczenia i nieznajomość prawa

* przeciętne miesięczne wyu przyłapanego pasażera.
nagrodzenie w sektorze przedWarto zatem znać
pisy.
.siębiorstw w czwartym kwartale
| Możemy
uniknąć
kary,
1996 wyniosło 1082,64 zł.
niosło 1153,79 zł.
a w najgorszym przypadku
e ceny towarów i usług kone przeciętne wynagrodzenie
nieprzyjemności.
sumpcyjnych
w
grudniu
1996
bez wypłat z zysku i nadwyżki
w stosunku do listopada 1996
bilansowej w spółdzielniach
wzrosły o 1,3 proc,
Kontrolerzy
mają
kilka
w sektorze przedsiębiorstw
uprawnień, jednak pasażer - nae ceny towarów i usług
w grudniu 1996 wyniosło
wet złapany na gorącym uczynw 1996 w stosunku do 1995 r.
1116,41 zł i wzrosło w stosunku
ku przy jeździe bez biletu - też
wzrosły o 19,9 proc.
do listopada 1996 o 7,7 proc.
ma swoje prawa. Po pierwsze
* ceny towarów nieżywnomożemy odmówić okazania do_ ściowych trwałego użytku w IV
kumentu tożsamości. Kontroler
kwartale 1996 w stosunku do III
nie ma prawa nas legitymować.
kwartału 1996 wzrosły o 2,8
Wyjątek stanowi jedynie dokuproc.
|
ment uprawniający
nas do prze*
kwota
za
grudzień
1996,
GDAŃSK
jazdu ze zniżką lub bez biletu
styczeń i luty 1997, w oparciu
(jeżeli taki przejazd nam przyo którą powinna być ustalona
Oprogramowanie
sługuje). Wówczas okazanie lepodstawa wymiaru składek na
dła przedsiębiorstw
gitymacji leży w naszym intereubezpieczenie społeczne prasie, ale... dowodu osobistego
cowników młodocianych zatrudokazywać już nie musimy - leginionych na podstawie umowy
tymować może tylko policja. Poo pracę w celu przygotowania
Gdańsk-Oliwa
winniśmy natomiast okazać dozawodowego
wynosi
890,54
zł.
ul. Beniowskiego 5
kument, który zawiera informa* zasiłek porodowy przysłu„tel. 52 00 71 wew.: 22 75, 22 39
cję o naszym wieku, jeżeli zniżka
guje w wysokości 133,58 zł.
tel./fax 52 00 71 wew. 22 27
uzależniona jest od tego warunku.

$ MacroSoft

(INFOR)

Fot. Robert Kwiatek
"Za co nie może nas ukarać
kontroler?

-

Nie można

wręczyć mandatu
za przewożenie bez opłaty:
małych zwierząt na kolanach
(sadzanie zwierząt na wolnych
miejscach siedzących jest zabronione),

wózków

©

h

wania przedsiębiorstw gospodarki komunalnej.

Nagrody dla funkcjonariuszy
Straży Granicznej

43

jest do prowadzenia remontów, w szczególności w obiektach przemysłowych. Czy pracodawca może żądać od nas świadczenia pracy w niedziele, a częstow święta? Jeśli tak, to
jakie przysługują nam w związku z tym uprawnienia? Bywa, że przez kilka miesięcy nie
mamy wolnych niedziel (chociaż na zarobki nie narzekamy). Czy można odmówić pracy
w niedzielę i święto? - pyta B.C. z Elbląga.
;

„ RIZNIŃ

umowie. u

Prawo w autobusie

- Jesteśmy pracownikami firmy budowlanej. Zespół, którym kieruję, zobowiązany

"wWvqb.5

w pisemnej

(której sporządzenie gorącopolecamy) umówiły się inaczej.

RE

Ustawa dotyczy organizacji i zasad funkcjono-

Czas pracy

- w niedziele i święta

WŁASNĄ FIRMĘ

wcześniej

Bo.

Najważniejsze postanowienia
,

|

UŁ

NOWE CZASOPISMO NIEZBĘDNE
DLA PROWADZĄCYCH

co do oceny zachowania lokatora, zasięgnijmy porady u prawnika. Odpowiedź na to jedno proste pytanie, nie powinna nic
kosztować, jeżeli sprawa nie jest.
zbyt skomplikowana.

h z przestępstw celnych i dewizowych.
ź

+

A

ko będziemy mieli wątpliwości

dach”. Oczywiście w przypad:
kach natychmiastowego rozwią:
zania umowy najmu obowiązuje
zwrot czynszu za okres nie wykorzystany. Chyba że strony

porcję nowych aktów prawnych wchodzących w życie w najbliższych dniach. Dzisiaj lekturę

Telewizja i partie polityczne

Praca

na tyle nieostro,

dzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wa-

Jak co tydzień, przedstawi
rubryki polecamy szczególnie e? ychudida m Straży Granicznej, którzy będą nagradzani ze środków uzyskanych z tytułu

- Ja tego nie przyjmę - zaszlo-

beznadziejna.

sformułowany

Pomocy rozwiązania problemu można szukać w tzw. zasadach współżycia społecznego, albo... w komentarzach do kodeksu cywilnego. Gdy mimo wszyst-

Prawo nie stoi jedynie po
stronie wynajmującego, ale
udziela też ochrony najemcy, ©
Stanowi bowiem, że „jeżeli wady
najętego lokalu są tego rodzaju,
że zagrażają zdrowiu najemcy
lub jego domowników albo osób
u niego zatrudnionych, najemca:
może wypowiedzieć najem bez
zachowania terminów wypowie-

————

prawdziwie syberyjskie

Rys. Marek Wdziękoński

kalu wykracza w sposób rażący
lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje czyni
korzystanie z innych lokali
w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów.
wypowiedzenia”. Przepis został '

Właściciel lokalu oddający go
najemcy jest
-< wbrew pozorom
w znacznie gorszej sytuacji niż
ten ostatni. Dostaje co prawda
pieniądze w formie czynszu, ale
przecież ryzykuje majątkiem
wartym kilkadziesiąt tysięcy złotych, oddając godo dyspozycji
obcej zazwyczaj osobie. Lokatorzy natomiast bywają różni.
Ochronie właścicieli mieszkań
przed „niesfornymi” najemcami,
ma służyć mało znany przepis
art. 685 kodeksu cywilnego, który mówi, że „jeżeli najemca lo-

ko porządkowi domowemu?
Czy uznać za takie zachowanie
na przykład głośne biesiady późnym wieczorem? Jeżeli tak, to
ile razy lokator powinien urządzić w mieszkaniu bankiet, aby
można było mówić o rażącym
wykroczeniu?

20

czających łącznie 120 cm. Przykiadowo: bagażem przekraczającym te wymiary jest telewizor
w opakowaniu. W ogóle nie wolno przewozić środkami komuni-

- Gdańsk dnia ............

kacji miejskiej rowerów (poza.
warszawskim metrem).
Poniżej podajemy wzór skargi
na środki transportu miejskiego.

(TZ.)
Zakład Komunikacji Miejskiej
-_w Starogardzie Gdańskim

inwalidzkich,

wózków dziecięcych z dzieckiem, instrumentów muzycznych i sztalug przewożonych
przez uczniów i studentów szkół
muzycznych i plastycznych.
Za co możemy zapłacić mandat? Oczywiście za jazdę bez biletu. W sytuacjach spornych radzimy brać mandat kredytowy
i odwoływać się do organów
nadrzędnych. Odwołania są często uwzględniane.
Mało kto wie, że choć nieposiadanie przy sobie blankietu biletu miesięcznego lub dokumentu uprawniającego do zniżki jest
traktowane jako jazda bez ważnego biletu, to jeśli w ciągu 3 dni
dostarczy się do siedziby MZK

odpowiedni dokument, kara po-

winną być anulowana. Możemy
też złożyć skargę na działalność

kontrolerów. Wzór pisma poda-

jemy poniżej.
:
Nie wolno bez biletu przewozić bagażu o wymiarach przekra-

Skarga
DOG oce o godzinie ........... jadąc autobusem miejskim
o numerze bocznym ..........., zostałem skontrolowany przez

kontrolera legitymującego się numerem ......... Zdarzenie miało
miejsce na linii ..... na ulicy ................ Zakwestionował on au-

tentyczność mojej legitymacji studenckiej, twierdząc, że zdjęcie
w niej nie przedstawia mojej osoby i wymierzył mi karę, za jazdę bez uprawnień do zniżki. Zdjęcie jest autentyczne, a uprawnienie do zniżki posiadam, czego dowód w postaci kserokopii
ww. legitymacji dowodu osobistego załączam. W razie wątpliwości gotów jestem w uzgodnionym terminie stawić się w sie-

dzibie MZK i okazać ww. dokumenty.

|
Jan Nowakowski
Gdańsk,
ul. Morska 2

Tłustym drukiem zaznaczyliśmy te informacje, które bezwzględnie powinny się w znaleźć w treści skargi. Ułatwią one
odpowiednim organom jej rozpattzenie.

/

Bo

ARIE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

| PolCard

„VISA
MRS

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH RERAM I OGŁOSZEŃ

Ti lutego 1997
NORSK

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU

Urząd Morski w Gdyni

110 Szpital Wojskowy
z Przychodnią w Elblągu

ZARZĄD MIASTA GDAŃSKA

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia

przy ulicy Komeńskiego 35

na wynajem lokalu mieszkalnego
(bez prawa wykupu) za zapłatą czynszu
wolnego, usytuowanego przy
ul. Grunwaldzkiej 69/6
w Gdańsku-Wrzeszczu na czas określony,
który odbędzie się 25.02.1997 r.
o godz. 9.00 w gmachu Urzędu W APKZA
w sali 102.

DWUSTOPNIOWYM

Urząd Morski w Gdyni
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10,

telefon 20-69-11, telefax 20-67-43, telex 54-285

ta

wew
2

|| 8.00-14.00.

A

ogłasza przetarg nieograniczony na

rani

/ zakup sprzętu i środków chemicznych
do sprzątania pomieszczeń
szpitalnych.

na opracowanie projektu
budowlanego
na wykonanie remontu
falochronu zachodniego
w porcie Tolkmicko
Wraz
z planem zagospodarowania
budowy przyczółka dla promu
samochodowego.

WDN
s

ZA

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia
+ można odebrać osobiście lub pocztą w Urzędzie Morskim w Gdyni,
kod 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10, pokój 120, w godzinach

rzetarg n

*

M

Oferty w zanikniętych kopertach z napisem *Szpital - środki do
sprzątania” należy składać w pokoju 203 w budynku nr 2 do dnia
10.03.1997 r. do godz. 14.00.
Otwarcie oferta nastąpi w dniu 11.03.1997 r. o adzy 10.00
_ wsiedzibie jak wyżej.
' Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest do nabycia w
pokoju 203 za opłatą 10 złotych w godz. od 10.00 do 14.00.
Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić w
kasie 110 SWzP do dnia 10.03.1997 r. do godz. 14.00.

30.04.1997 r.

wschodniej strony ujścia Wisty Śmiałej”.
> Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

W przetargu mogą wziąć Udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym
zgodnie z wymogami ustawowymi.
2. Spełniają wymogi ustawowe określone w art. 22, ust. 2
Ustawy o zamówieniach publicznych oraz zawarte
„ wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia. ©

-inż. R. Grzybowski tel. 20-17-31
© - mgr inż. H. Miotk: tel. 20-69-11 wew. 413
=. Termin składania ofert uptywa dnia 4.03.1997 o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert wstępnych dnia 4.03.1997 r. o godz. 10.00.

|

- Ocena proponowanych rozwiązań technicznych - do 40%.
- Całkowity koszt robót w proponowanych rozwiązaniach- 7
30%.
- Koszt opracowania projektu budowlanego wraz z częścią KOSZtową - do 20%.
>

cjami - do 10%.

Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone z zasto- |
_

sowaniem preferencji krajowych zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy |
„z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr ;' 76, poz. 344 i nr 130, poz. 645) oraz na podstawie $ 1 ust. 1 i 2

* Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r., w sprawie

1.
2.
. __
3.

> Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.1997 r. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego, pokój 39.
;
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami są:

*

= inż. Romuald Grzybowski
tel. 20-17-31

- mgr inż. Henryk Miotk tel. 20-69-11 wew. 413

|

P:zenka:

w godz. 8.00-9.30.

Oferenci wpłacają wadium w wys. 1000 zł do kasy Urzędu Miejskiego
w terminie do 24.02.1997 r. włącznie do godz. 15.00.
- wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przegrali licytację,
- wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu,
- wadium przepada w całości, jeśli oferent, który wygrał przetarg uchyli
się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia
„wyniku przetargu i uzyskania stosownego skierowania.
Stawka czynszu od której rozpocznie się licytacja wynosi 1.89 zł za m”.
Zarząd Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo do unieważnienia
wyników przetargu lub odwołania przetargu bez podania PNE Ma

która składać się ma z:

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.1997 r. do godz. 9.30

202721

go odz.
można.00-930
w dn. 14.02.1997 r. w godz. 15.00-16.00 i 19.02.1997 r.

i modernizacji budynku ujęcia wody w Będargowie,

-- mawiającego, pokój 36.

stosowania preferencji krajowych przy udzielaniu zamówień publicznych (Dz. U. nr 140, poz. 776).

!

3. Stan techniczny - lokal kwalifikuje się do remontu bieżącego. Oglądać

DWA

Pozoz

Dokumentacji technicznej do wykonania projektu

Zamkniętą kopertę oznaczoną "Przetarg - opracowanie pro+ jektu budowlanego na wykonanie remontu falochronu za= chodniego w porcie Tolkmicko”, p". złożyć w siedzibie za-

;

z:*

podłączenia studni głębinowej wodociągowej Nr 2

warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu
Morskiego w Gdyni, pokój 120, godz. 8.00-13.00.

- Zakres prac projektowych hydrotechnicznych popartych referen-

składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki + wc i przedpokoju.
2. Wyposażenie w urządzenia: wodnokanalizacyjne, elektryczność, C.0.,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Specyfikację istotnych

|

Mapy sytuacyjno-wysokościowej
w s. 1:500.
Projekt techniczny WEDPYC"WI z kosztorysami inwestorskimi.
Uzgodnienia branżowe.

=P
OSZENI

PRZETARGU

NI

RANI

NYM

Wojewódzki Zespół
Pomocy Społecznej

Proponowany termin realizacji zamówienia 31.05.1997 r. Komplet dokumentów przetargowych można uzyskać odpłatnie (za kwotę 10 zł).
Upoważnionym do kontaktów z oferentami jest P. Zenon Klein- pracownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 4,
poz. 76-11-90.
Zamkniętą kopertę oznaczoną "OFERTA PRZETARGOWA - PODŁĄCZENIE STUDNI NR 2 i MODERNIZACJA HYDROFORNI W BĘDARGOWIE” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do
dnia 28.02.1997 r. do godz. Ip 00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
w budynku Urzędu Gminy

na opracowanie projektu budowlanego
+ kosztorys inwestorski + pozwolenie na budowę
zadania inwestycyjnego pn. "Dom Pomocy Społecznej
|
» Ośrodek dla Osób Zaburzonych Psychicznie

-|BOTcl=

Hlość miejsc 70 - pobyt stały + 50 - pobył dzienny,

82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego
40, tel. (0-55) 33-76-11,
fax 33-62-82,
PRZETARG NIEOGRANICZONY

dnia 28.02. 1997 r. o godz. 12.00.

ALE

|

1. Powierzchnia użytkowa - 93,68 m”, powierzchnia mieszkalna - 69,34 m*,

84-217 SZEMUD, ul. Kartuska 13

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi

>. kryteriami:

Dane o lokalu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
|
ZARZĄD GMINY SZEMUD

z częścią kosztową falochronu brzegowego i umocnienia brzegu

ic

Administratorem lokalu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Zakład Budżetowy *Gdańsk-Wrzeszcz” - Rejon
Obsługi Mieszkaniowej Nr 3, ul. Kościuszki 7a.

Termin realizacji zamówienia

w sprawie przetargu dwustopniowego: projekt budowlany wraz >

ubli

110 Szpital Wojskowy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru |
* oferty, odwołania przetargu lub uznania, że przetarg nie przynióst

rezultatu bez podania przyczyny.

_. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wstępną należy ztożyć

W.skiego
URECZY
WOW
NANA ECA GOA, A. hrzenawe gp
10, pokój 36. Koperta powinna być oznaczona: "Oferta *

o

w Elblągu, ul. Wspólna.

w oparciu o załączoną koncepcję.

PKP

STACJA TERENOWA GDYNIA PORT

ża

rz

ą

Akademicki Instytut zaj

d

M

iasta

KURSY

tel. 73-27-32, 73-29-21

w siedzibie awa

APA
wykładowcy z poszczególnych

Otwarcie
ofert nastąpi dnia
jącego pok. 11.

uczelni.

działki o pow. 5500 m,
hali produkcyjnej o pow. 418 m?,
pomieszczeń socjalnych o pow. 82 m,
pomieszczeń pomocniczych - pompownia, wieża kinień,
wyposażenia w środki produkcyjne trwałe i nietrwałe.

rencji krajowych.

a „ZALE
OGŁOSZENIE

ogłasza ustny otwarty nieograniczony przetarg na sprzedaż:
1. Nieruchomości zabudowanej budynkiem wolno stojącym, dwukondygnacyjnym, o powierzchni ogólnej 172,4 m”, potożonej w Bieszkowie

_ k.Kielna w gminie Szemud.
Ę

Oferty prosimy składać w zalakowanych kopertach z napisem "PRZETARG" w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w naszej siedzibie /pok. nr 10 - w godz. 7.00-15.00/.
Otwarcie ofert nastąpi 25 lutego 1997 r. o godz. 12.00.
O wyborze R zainteresowanych stę
pisemnie.

2

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 1997 r. o godz. 12.00

3. krótką informację o firmie, także o jej sytuacji finansowej,
5. oświadczenie, że firma nie jest zagrożona upadłościąi nie jest w stanie likwidacji.

NP

NACZELNIK STACJI
z

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nierucho-

=. mości lub samochodu na konto BRE o/Gdańsk nr 11401065-00-238637-PLNCURRO2-40, można
też dostarczyć do kasy Centromoru potwierdzony czek rozrachunkowy lub wpłacić tam gotówkę.
> Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium (czekiem lub gotówką) zostanie
. zwrócone w dniu przetargu w kasie od godz. 13.00 do 14.00.
Ź
-_ Wadium przepada, jeśli wygrywający przetarg uchyli się od podpisania aktu notarialnego w wyznaĘ_czonym terminie.
Nabywca zobowiązany jest do wpłaty wylicytowanej kwoty przed zawarciem aktu notarialnego '

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu przetargu, na godzinę
przed przetargiem.
W razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który
przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
_ Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny i w tym przypadku wadium podlega

—

2002661 /99/73

Samochodu osobowego marki Polonez 300 z 1990 r.,

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.1997 r. w siedzibie Centromoru SA,
. ul. Okopowa 7, w salach recepcyjnych, na I piętrze o godzinie 11.00.

Cena wywoławcza 80 000 zł.

1. propozycję e
obiektu,
2. propozycję warunków finansowych dzierżawy oraz proponowany okres,

PORAZ

Dziatka nr 110 o powierzchni 6965 m? i Księdze Wieczystej nr 11337, cena MOR
' 60 000 PLN.

cena wywoławcza: 5500 PLN.

w budynku Urzędu Miejskiego w Pucku, ul. 1 Maja 13.

EC

zwrotowi.

w
Ę

wyznaczonym terminie.
Centromor SA zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

- o Bliższych nierwekó, PEELA

OKRĘTOWEJ

-- 1 szt. - cena wywoławcza

5. Szlifierka
do wałków SWA-10A
DAA-16

' DOMOWYCH.

-18 000,00zł

4

6. Prasa hydrauliczna P-6324

1

szt.

zo

cena

wywoławcza

/bez

VAT/

-1szt.- cena wywoławcza
/bez VAT/

—

-1szt.- cena wywoławcza /bez VAT/
-1 Szt. - cena wywoławcza /bez VAT/

2000,00

zł

_ -3000,00 zł

s

_ -5000,00 zł
_ - 1000,00 z

|
$|

j

:

RE

04.97

RAA

r.

-

11.10. 97

Ę
.

R

Szczegółowy zakres robót określony jest w specyieiji istotnych warunków zamówienia.
Formularz specyfikacji można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz.

>

Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności Oferentów w siedzibie zamawiającego w dniu

67.03.97. o godz. 11.00.
| Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Oferentami są: inż. Zofia Studzińska

cenie wywoławczej.
Komisyjne otwarcie kopert oraz wybór ofert odbędzie się w ciągu 3 dni po upływie terminu składania ofert.
O wyniakch przetargu oferenci zostaną powiadomieni.
CTO nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte oferowanych maszyn i urządzeń.

e

. i

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert oraz do unieważnienia lub odwołania przetargu
w części lub całości, bez podania przyczyn.
10021402/373/23

O AWARD

|

WYSTAWKI” lub w kasie zamawiającego - pok. 27, w terminie do składania ofert.

Pozezec >

PZD

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 56-14-47 lub 53-15-15 w. 204.

Wadium w wysokości 2000,00 zł należy wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Komunalnym
'SA Gdynia Nr 14401026-10852-36209-2 - z zaznaczeniem: wadium na "PRZETARG -

A

Wadium może być wniesione w gotówce, obligacjach państwowych lub poręczeniach instytucji
kredytowych.

boa bab badadkadkć

MAGAZYNU
DO
HAR

;

WYN

ROC

|

ALE

-wielkość:

sbiarat "> "T90if"

2

Sopot, Kościuszki 61, -ł. 8.00-1800; OOawa: 141, pon.-p. 8.00-16.00, Wadysawa V17,
Gdańsk,Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
I 17, po. Ram
Gdański, Ba
Tczew, 1 Maja 4, pon.- pr. 8.00-16.00; Starogard Gdański
3, pon.- pt. 8.00-16.00
Pruszcz Gdański,
Tysiąclecia6 8, pie pt. 8.00-16.00;
za

)

Dogodny dostęp dla Tirów oraz możliwość ogrzania magau do +59

>

BOW Debenham Zadelhoff
ul. Warecka 9, 00-034 Warszawa

Tel. (22) 8277335, 8271020
fax (22) 8279736

Opłata za dokumentację przetargową wynosi 30 zł.

R-447/A/21

NK

800 m?

e

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowe.

Ww przetargu mogą brać udział oferenci, którzy dysponują odpowiednim sprzętem do wywozu
odpadów.

AJĘCI A

- lokalizacja: Trójmiasto, przy dobrej drodze

a ky

i Oferty należy składać w terminie do 7.03.97 r. do godz. 10.00 w UM Gdyni, pok. 315.

i inż. Aleksandra Kończewicz - tel. 20-72-71 w. 271, pok. 316.

Wadium przepada na rzecz CTO, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej

"ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: |,

GOSPODARSTW

> Piłsudskiego 52/54, pok. 316.

)

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu
wyboru oferty, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz CTO, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta nie uiści osy nabycia
w określonym przez CTO terminie lub uchyli się od zawarcia umowy.

ZZ

Termin realizacji zamówienia 19.047
19

Ww. urządzenia można oglądać w zakładzie CTO w Su
przy al. PPZYDOCPAA 8 - od onie
ku do piątku
w godz. od 9.00 do 14.00.
_ Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie, z podaną propozycją
: cenową w ciągu 14 dni od daty ukazania się TRAORNE ogłoszenia i wpłacenie wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej.
Oferty należy sładać w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Wały Piastowskie * w Gdańsku, pokój 311.

Wadium należy wpłacać w kasie przedsiębiorstwa- adres jw.

Z

j

- 1 szt.- cena wywoławcza /bez VAT/ _ -5500,00zł

=

7. Płyta montażowa żeliwna
8. Stanowisko prób uszczelnień

AT/

|

SPRZĘT Ó w

Baaba

/bez VAT/

Ę: ZBĘDNY
Ę
CH

bbb

UJ-50
Dłutownica

! wywoławcza
,
|
- 1 szt. - cena
/bez VAT/ _ -3500,00zł

B OWO bO bobo bboy

.

- 16 000,00 zł

firma

poszukuje

ogłasza przetarg nieograniczony do 20 000 ECU
„WYSTAWKT” - NA ZBIÓRKĘ WYSTAWIONYCH
PRZEZ
MIESZKAŃCÓW
MIASTA
GDYNI

D Z AAŁAŻARAŁSZCZAA

3. lies Kowa uniwersalna _

52/54,

BOBRY

- 1 szt. - cena wywoławcza
/bez VAT/

2 TUD-50
OWA NYMANACHNa

4,

81-382 Gdynia, al. Marsz. Piłsudskiego

ARA ARAB

1464.

WSKA

Zarząd Miasta Gdyni

Przedsiębiorstwo Państwowe
80-958 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1

000000

UM 1 TECHNIKI

Nieruchomościami Centromoru SA,

, tel. 38-11-64.

R-450/A/309

REREREE

€ENT

ł

la Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówień.

"CENTROMOR SA w Gdańsku, SZARM7, tel. 38-11-64

Obiekt jest w kał ogrodzony i posiada własną SAPRANE kolejową.
Obecnie w obiekcie dokonywana jest obróbka i prosta produkcja z drewna oraz naprawa plandek.

adi telefonu 21 AP
A

10.00 w siedzibie zamawia-

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

TEL. (0-58) 35-90-59

waw

21.03.1997r. 2

ama nifmiiDza Ord, | || 2 Spa wymogi creóewa. 2 Usaw o zanówierachaubiczch,

składającego się z:

Dodatkowe koniach
WEZYRA

a

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych prefe-

pedagogów. „aw przypadku NEGO
nia na maturze zwrot kosztów kursu.

©

4. wypis z rejestru sądowego,

pok. 29 lub za a

- inż. Teresa Malentowicz- (0-55) 33-76-11.
Termin składania ofert upływa dnia 20.03.1997 r. o godz. 15.00.

oraz DO EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI
MATURA '97
gwarantujemy: kadrę doświadczonyc

na długotrwałą dzierżawę
obiektu położonego w Lipuszu

|

PRZYGOTOWAWCZE

NA WYŻSZE UCZELNIE UG - PG - AWF - AM

ogłasza przetarg nieograniczony

1/
2/
3/
4/
5/

z. zł.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE| | seo Znaczy:
pa 204b

Puck

84-100 Puck, ul. 1 Maja 13,

GDYNIA, UL. CELNA 3

Termin pono - 31.07.1997 r. aa

w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 33, pon. - pt. 8.00-16.00;

2002546/A/583/r

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

GORE, 1000130... ŚRO

NA

Str, 10.

Wszystkie

za darmo pierwszych PC słów w ogłoszeeniach drobnych*
|
i Mor tarcz wyciąć kupon z gazsty

pięć dla Ciebie...

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne >

0)

zaa

J e śl l
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p ra cy aa.
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|

|
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REA

Ciborski, , inspektor
5

pracy

PB
U

ę
Państwowej

p
z
J
Gdańsku.

w

5

_ Mam

na trzy

lata, ale nie

będę

otrzymywała żadnych świadczeń. Czy

ZUS

dł

an

PSPPWPDOZ
:

okres

zatrud-

filmowy,

Prawo do renty
inwalidzkiej J naby-naby”
ź ty inia'ł
ta
okie.
ślone warunki. Została zaliczona do
Udowodniła b odpowiedni
Anie
e
13)

=
2

_ w okresie zatrudnienia (ubezpiecze-

- 1 rok - jeżeli inwalidztwo powstało
przed ukończeniem 20 roku życia,

nia);
- w niektórych okresach, traktowa. nych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin ja-

pomiędzy 20 a 22 rokiem życia,
- 3 lata - jeżeli inwalidztwo powstało
pomiędzy 22 a 25 rokiem życia,

prostych czynności chałupni-

- 5 lat - jeżeli inwalidztwo powstało

'_wawczego, urlopu bezpłatnego udzie-

ką, apo Targ Drzew-

po 30 roku życia.
Okres 5 lat zatrudnienia (ubezpieczenia) wymagany od osoby, która
stała się inwalidą w wieku powyżej 30
lat przypadać musi w ostatnim dzie-

lonego w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem do 4 lat, stużby w wojsku lub policji);
- nie później niż w ciągu 18 miesięcy

z grupą inwalidzką do lekkich
prac fizycznych. Oferty Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr 10140725

od ustania tych okresów.

OSOBĘ z grupą inwalidzką na”

o rentę w chwili zgłoszenia wniosku

Jutro o zatrudnianiu osób prowadzą-

opiekuńczego, świadczenia rehabilita-

rowych

ny

:

i

Zi da

siq

samodzielne stanowisko. Oferty
oai” Drzewny 317 0

ak

na

a!

. Śr

„

i

Idealn

OPERATORA białorusi,

42-5969

|

4

trudni Kombud, 79-10-25

umiejętność obstugi KPP,

Kandydatów prosimy o przdlórie c.v. oraz listu motywacnego w nieprzekraczalnym
PUH *GROWEX" sp. Z 0.0.
ul. Długa 21
81-622
'
tel. 240-650, 24-24-14

ZAKONICZYN
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Zabytkowa4, 80-253 Gdańsk *

Bi"

|

INSPEKTORÓW NADZORU:

- pisemne zgłoszenie podjęcia pracy w SM "Zakoniczyn”,
- opis przebiegu dotychczasowej pracy,
- odpisy dokumentów potwierdzaj,
h posiadane kwalifik acje

zawodowe
w sekretariacie Spółdzielni w
od 8.00 do 15.00.
Ti
:

i

R-460/A577

m

Prekursor Polskiego Leasingu | | Firma Na 8. Fera Ltd.

(Panorama e)

- producent scgtegatówki zatrudni

Lemtralne Towarzystwo

Wydawca Katalogów "Panorama Firm”
poszukuje:

RRC.
Z mea w Warszawie

GHUWAOREAUY
Pracownicy zatrudnieni na tej pozycji będą
odpowiedzialni za bezpośrednie kontakty z naszymi
klientami oraz prowadzenie rozmów dotyczących
formy i treści informacji zamieszczonych

to work alone. Self-starters are highly vałued. A „. sense of humour adds to

PSK

(Wejherowo, Starogard Gdański, Tczew, Elbląg)

Pod,

gotowi d ydów ikony

an advantage but
but not

e

A

of how you meet our requirements to:
Bureau Veritas Polska, attn.: Irena Gajda, ul. Ławiakiewi 26, 81-346 Gdynia

U

ŻE

1. Znajomość zagadnień poligrafii.
2. Znajomość obsługi KORA,

|

Ia,

prowa

tel. 46 2461

Nie ma przeciwwskazań dla osób z Ill grupą inwalidzką.

|
|
soby zainteresowane prosimy o przestanie listu
motywacyjnego
a

Oferty z dopiskiem "Poligrafia"

wraz z c.v. i aktualnym zdjęciem

prosimy przesyłać pod adoeki

do dnia 15.02.97 r. pod adresem:
GTLSA
*63M

|
Ż

IL

„A. 80-366

ul. Czamy Dwóró.

.

wymiarze czasu,

2. możliwość rozwoju zawodowego,
3. atrakcyjne wynagrodzenie.
|

- mile widziane prawo jazdy
aa

ę RCA

Oferujemy:
1. stałą pracę w pełnym

- podstawowej umiejętności obstugi komputera

aeudaa
Io wła
AGGA

Knox

W

na
osamasamodzielności
- zaangażowania,

erem: i

wadia
oi EMS kła

RE

Od kandydatów oczekujemy:

sy ; aniowanie ad »

7

Tel: (58) 20 16 21, fax: (58) 21 83 54. If questions, contact I. Gajda / R. Kempa.

wymagania:

„umitysei„ || Doradców Leasingowych | |

«Windows computer literacy; analytical, sypamatie approach; talent for

_A competitive salary is available for the right individuals. If interested, please
> ( (mail/fax) ) us in full confidence yo your CV Q (in English)
send
glish) and a short e xp lanation

SPECJALISTĘ
ds. POLIGRAFII

s

W związku z dytamieżnymi rozwojem struktur lokal
nych zatrudni do nowo tworzonych placówek

w naszych wydawnictwach.

niee

wnęzei,
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

ia terenu.

zAntarakóWanĆ osoby posiadające uprawnienia WOMAN
prosimy o składanie ofert zawierających:

PUH "GROWEX" sp. z 0.0.

e Strong communications and organizational skills, positive attitude and ability

MAK

zatrudni

pracowników w dziale realizacji na stanowiska

/ ul. Długa 21, 81-622 Gdynia
tel. 240-650, sóża
.
w

kita,

p 8 IMJA

terminie do 21.02.97 pod adresem:

Kandydatki pprosimy o przesłanie cu. orazz listu mn

Skills ść Qualifications
e [deally, candidates with background from international trade and management,
banks, shipping and forwarding Roo product inspection, customs
clearance, or similar.

q

pr acy

|. s prawo jazdy,

- ówiejętność A
- mile widziana znajomość języka angielskiegi
: . Aion
pogan
>

work-hours must be expected. Internal training will be provided.

6

do

6 =mile widziana znajomość jeników: oe
odóbik. lub jek,
> pia na SUKCES, umiejętność pracy w Poz, dyspozycyjność.

|

WAĆ

|

si.

: wykształcenie wyższe techniczne lub wyższe w toku,

/ OPERATORA koparki KG11 za-

e Some traveling will be requested; siniiłatky. occasional work outside "normal"

j

250-220:

winien

—

ortin, ś calculations, statistics sk

że

FRYZJERKĘ damsko- męską

- branży ogólnobudowlanej,
- do spraw realizacji ym"

and BV inspectors in Poland and abroad.
« Responsible for product inspection files and management: product price
verification, customs doc., B/L's, inspection reports, contact with 3" parties

$

- specjalistę z zakresu systemów magazynowania.

niczej szkole zawodowej,
z okolic Rumi, na stałe, tel. 71-

Due to increased activities and internal organizational changes,
we now seek to recruit some 3-4 highly pro-active and motivated

i

: ewny

+

- specjalistę z zakresu środków transportu wewnętrznego,

Warszawa,

"The Position(s)
« Working in the "international trade/inspection” division; co-ordinating
inspection work between exporters/importers, laboratories and storage centers,

'

55 lat ciekawa
praca w ochno
nie,| tel. 72-76-05 (10.00- 4 14.00)
CUKIERNIKA, 25-30-04, 0-602-

|

MECHANIKA samochodów cię
żarowych, młodego, po zasad-

KAFELKARZY, 41-89-30

i

8000 people. Bureau Veritas Polska has a highly qualified staff of

ł

renciści emeryci, wojskowi do

s

57-44-57

automobile, aeronautical, civil engineering, intermational trade,
agrifood and industry in general. The BV Group is represented in
130 countries through some 550 offices, employing more than

=

AGENTÓW ochrony

wy. Oferty pisemne do 21.02:

Zatrudnimy specjalistów w następujących branżach do pracy w działach handlowych:

_ 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
UL. GRUNWALDZKA 62
TEL. 83-33-04, 83-33-06
FAX 83-33-05

central office in Gdynia

So

ro-

dzenie oraz samochód służbo-

czy. Oferty Gdańsk, Targ

|

Sicznego mężczyznę do działu

and property, achieved through work in classification,
regulation, inspection, appraisal and assessment. Bureau Veritas
is engaged in all major sectors of economic activity: marine,

|

w W

pewniamy atrakcyjne wynag

|

cedesa, złotą rączkę, 41-24-30

48:22-41wew.209
ziemnych,
,

Ri Russian. French French iis

w»

s

Bureau Veritas was created in 1828 out of the determination "to.
seek the truth and tell it fearlessty and impartially". This_
ambitious goal is the same today: to prevent safety of persons

preferably
and and preferably

Am

do nowootwartego salonu, tel.

10021393/181/55

English,
English,

A
ką, ke
oqeycznym,ie.
sw
(18.00-20.00)

SPRZEDAWCĘ.
sklep ogrodni-

kierownika produkcji

*_ Fłuency
rdyikośa: in

(- tę, sptoayznę Oniój

w oddziale Gdynia.

z doświadczeniem obstugi Mer-

lem.

KIEROWNIKA przy robotach

individuals to our *international trade/inspection” division at our

AA

czy w Gdyni, 52-81-44

zatrudni na stanowisku

accuracy and details.

- 2

townia Pudiszki
spożywcza, dystrybutor
Zą.

Sao.

pr acowników

Producent stolarki okienno-drzwiowej PCV i ALU

:

nie kwalikacdi

| woj. Elbląskiego, zatrudni hur-

- chodem, tel.52-23-18

|

24-75
4

)

»

pod

a

_

gi

SPRZEDAWCÓW do sklepu

Serwis Hyundai, Gdynia, ul. _ handlowego z własnym samo-

Ć

tynowa 19/21
MECHANIKA samochodowego

a E Sad

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

analysis

SPRZEDAWCÓW) do działy

Spokojna8

KIEROWCÓW autobusów po-

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

(customers, other BV offices, etc.).
e Data treatment,
including various kind of r

si

PRZEDSTAWICIELI handlowych na terenie Trójmiasta,
tno!

nie wyższe, biegła znajo- |

_ GŁÓWNĄ księgową zatrudni

siadających kat. D i DE zatrudni Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej, Gdynia ul. Pla-

Olerty Gdańsk, Targ Drzewny

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

Gdynia,

zbytu, 20-63-41

wę Gdańsk- Zaspa, ta. 4607. | iemaceo.
"oczy angeskegoub
Trawers, Gdynia81-020,
Jara, Wał | - PHU
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EEE
61,

- pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja
4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański,

|

/i ;

N

AUTOFEST 2930-30, 60

RACYNE 47-97-21
aka. __
ATRAKCYJNE,

ka
proj OSOBOWE,
AUTOMASTERPzezeP 5478
AUTOWYPOŻYCZALNIA,

poeesowanzki i zzagąj

PRZEPROWADZKI, 57-98-94

23

KYTORYNSEEWK:

CJA, 3940-28

PODŚWIETLENIE oe,
samochod

zę,
51-72-38

TRANSPORT SWAN dak:

chodów, PM
0,99/km, 29-16-04

62-68, 0-602-23-57-04.

A

2
CELNY w Gdańsku

|

przetarg
przetarg

i

przedaz n nw.
zony na sprzedaż
g
nieograniczony

_

4306102846

1980

zniszczony

3. OPEL VECTRA 18
WOL000087L1157505
'4. - OPEL KADETT (D)
4315170220
5. VWTRANSPORTER Typ25 _ 2540128012
VWGOLF1,1L

1793292367

1. FORDTAUNUS20

—.

R VWGOLE()

1740838381

ZAŁ
10.
FIATUNO4$ie

OE
ZFA14600004544528

11. OPEL ASCONA 20i.

/ 12000zł wersja kati
3225 zł
2625 zł

1979

1875 zł

1979

2100 zł

ABT
1991

TOORA
5250 zł

1980

_

WOL000086H1038121 _ 1987

Dach do samochodu Ford Transit

2050zł naczęśiKya

1990
1981
1980

GBBFWJ351730

pojazdów:
jazdów:

3000zł

198]

3150zł
-

9000zł

360zł

ś
;
4
ds
2
;
Przetarg odbędzie w dniu 19.02.97 r. o godz. 11.00 na parkingu strzeżonym Panta s.c. Gdańsk, ul. Uczniowska 52.
Oglądanie pojazdów
w dniu przetarguw godz. 8.00-10.00.
Oglądanie dachu do samochodu Ford Transit w dniach 171 i 18.02.97 r. w magazynie Urzędu, Gdańsk, ul. Opłotki 1
w godz. 8.00-14.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywołania będzie przyjmowane w godz. 8.30-10.40 w miejscu przetargu.
Urząd Celny w Gdańsku nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedane pojazdy i ich części oraz zastrzega sobie
prawo do unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

ć

Prozenkc

Leasing pojazdów, sprzętu komputerowego,
maszyn i urządzeń oraz innych środków trwałych.
Podstawowe dokumenty Firmy. Zaświadczenie z Urz ędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami.

O Gdynia, Za

3, pon.- pt. 8.00-16.00

AUTOHOLOWANIE, 47-97-21

— nez Truck, 46-61-94

R-238/523

ing 2

AITOHOLOWANIE, 21-63-7

AUTOHOLOWANE, 71-45-55

1. OPELKADETT(D)13S

12.

AUTOHAKI, 39-40-28

ART Meblowóz, przeprowadzki,

2. AUDI8019E?
6.

:

AUTOHOLOWANIE, 41.2430
|

|

|

sobowe.

A

st”, 52-26-33

AUTA dostawcze, Tex, i:

03.85

PE ATA”
"061262

[7618646, ! UBEZPIECZONE '

(gazowe- benzynowe

504
SE
ABRAMS przeprowadzki, 57- _ AUTA dostawcze Nava 39-

' 090522178

© 97IZOTERNA, San,

78-31-96

STAR 11-42w dobrym stanie,
12%

|

e

|
pucATO, 23-07-48,23-223 , "BC" przeprowadzki, tl.46-

ZANE
138 Gdynia, Kiekcka7

taniej, 21: |

AUTA dostawcze, 41-30-24

E

kraj, 1-4 ton, 41-24-

30-69

„ powypadkowy, kupię, 71-

DOSTAWCZY 1.5 t plus przy-

090-52-48-5,

AUTA, 29-53-43

57-12-8,090-62-31-08

A

41.3046

STRAKCJUNIE:
63-93

kryte,

WAMI Alda:

k sprzedam, 41W Passat silnik

MERCEDES, motor 250- 3000,
20-07-92
AG
STAR 200, Elbląg, 33-65-39

WIA,
5600-34kie. 30-05-11
2.5-10TONĘ

ac WODNIE;
0601-61-08-08

ida

- 48-58-50

ł

ody. j

SA
TOALARNY
immobliser,

»

R Corolla, j 95, ABS,
Slektryczne szyby, 4:centralnydrzwi
i drzwi,
uszk. błotnik
zamek,
SŁOWO

55 z

domemukudgi
POR
giera, 16 BA/89,| 28. gą20 MIKI, kalalzaly. 390%

i

ATRAKCYJNE, 0-008086-08

DOSTAWCZE, 51 -7616, 56-

Tytan Lock, raty, 50-30-98, 0-

61-01
m4 1gg1, oszkony, kazać
30.000 PLN, C Hwaszczy.
Z

ora
ŻWIR,
48-83-95

41-30-69
o

0-602:23:5704

RUMIA- Busy, 712-741

RO
AUTOALARNY, immobiisery,

FORD Escort lampy sprzedam,
t26p, 1982-88, możebyć

ASTRA. 39-30-25

R 43.59.59

ści 3, 61-50-63; Redłowska
144, 22-18-42

moż

WYWROTKA
10t, 47-67-45

-59.14.

:

29.93

AARZM

Auto Plus, 45-526
.PTHM

DAF 2 1, 23-32-51

AUTOALARMY, immobiliser,

ARA osobowe, 453-890

ję osobowo, ODSZUŁ

„VEJI-1I0

„Coala”, 52-40-94

LIMUZYNA, > 71-16-80

(VAT, 37-08-04

wedi MA

auto- - 611700
BUS, 52-57-18

i

LAWETY, przyczepy, 52-80-72i

As Hagmar, 25-30-84

rHANSPORT ciężarowy 7 , WE

„ya gg

,

MERCEDES 1995 zderzaki

eb62-68,

A do paliwa, 25-53CYSTERNA

gaz, raty,
wew.
4

cakć "Tel"Tel. 48-dg
2ł, 13 m sześć,
des,*_9f48-ih

Ź

LAWETY, 47-97-21

graj 61-41-97

81-78; 0602-247408:
© iS a

W meieaęsIĆC

CZĘŚCI samochodo- _ Al Zwycięstwa 236, tel. 64-94-

446

FIAT 126p. 1982-88,

NEXIA GL, 1995, 38.000, 45-

AW

83

a Żagoważ, 46-488 , mda, głośnik. AMB' Gdynia - pueTAWCZY SaGŁ0E

—

1984, FIAT

3

LANETY,Zkdkc
|

a

POI
ABAKAN 25, 207073

,

DOSTAWCZY, 41-56-59

© LAWETA, 0-601-61-04-04

ABA, 61-49-28

MEDZYWARODOWY, dost - ARAB zso2 att

|

AUTOALARM,
$1-

H

MIĘDZYNARODOWY Merce-

teocaę

DOSTAWCZE- osobowe, 0-

602:218-777

MIĘDZYNARODOWY, 47-97-

KU

UTOALARMY, 465%

4.
M,

, CZĘŚCI

CHŁODNICE, tłumiki, kataliza-

|

BIAŁORUŚ
koparko
42-59-69 spy
1987 rok,
SUZUKI Maruti,i 1993, alarm, © charka,

FIAT Cinquecento Van g6,
_

|

MEC
GT 20i(115PS),
91, bezwypadkowy, doku-

30-69

:

53-02-11 WEW.
okazyjnie

33-00-92

Ectra,

0601313101

_ Elbląg

VAT,

(EJI6-2924
Veda, 1996, 43048, =
OPEL

ad ADEB
żisprzedam

AR h
s

ię

DobSón5

centralny
zamek, klimatyzacja
ji
Lime, sprzedam, 0-40-521-408
SEAT Cordoba,
1994,
że
wdw 42-52-29

700 cm sześ. faktura VAT,
okazja, 13.900 + VAT, 520-660
i

OKAZYJNIE
każdy, (również
uszkodzony), 52-11-81

10777 SUBARU Leone, 1989,
>
OPEL Vecira, 1991, zamienię, 16,000,-56-54-74

ŁADA2.107, 1.500 cm, wersja

Pane

FIAT 126p, EL, 1996, 23-30-94
WZA
_FIAT 1994, 64-30-19
Cinquecento
90,
AK ; czai ESC?

SA

"UTA powypadkowe, remont,

1992, 53-65-40

900, poj. 2,1, 16V, 1991,
SAAB BOOT

y

DOSTAWCZE, 47-99-24

5

2

ód

sery, blokady, 32-48-94

ŻUK A-06, blaszak, | owaaąę 502 | MAZDA 626 częśi kupę 41.

mmsRekod zo.o az. / "ypadkow,
pri
naiMinaWzadalupinywacao:
cena 25000
PLN, 0-602-252-397
„0, 1984,
i
p”:

MIKROBUS; , 5.1847

AS-AUTOALARY, inmobl

Gdańsk 090-26-72-15

ERUCEDED

56-24

a

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

ua:

POM

ABIX, autoalarmy, immobili-

A
gra

AMORTYZATORY,

18.00

FENAULT Twingo, 1985, bez

sęgą

TT

owsa; R2IR0

-

56708, 64-23-65 od 9.00 do

(069J16293-16
PE miudow
paFIAT 126p,1986,bd |magop o 97au05 0 "rue
et

- | FIAT 126p,

11, 1,8, (069)16-

CINQUECENTO 700, 1994,

Omega MV, 41-30-69,

|

53-78-68, (602-250-821,
090-50-61-25..

Tona OAILLOPA

zyna, 466-701

,055-76-26-13

ao

POWYPADKOWY, sa- | bór, kredyty, 23-60-98, 090- | sery, 1, 27-01-24

ód EA

RENAULT Tate isa,

o!

„duży wy. |

gy

gay. MKROBUS,31-2747
MKROBUSY-355052

- WW Passat combi, 1991,68-60- | 58-02-11 WEW. 446 okazy. | tory, Sprzedaż, montaż,

sy. RENAULT Megane 1996, 41.

FAROE:

ż4246

„060131:
oC,
_FIAT 126, 1,6 tys, 24-37-18
i
FIAT 126p, 1979, 65-21-70

4g2

FORD Sierra, diesel, 1987,23-

A

"|

|

m Kadet, 1.38, 1987, 57- 2, 60 0601313101

gaz

04

drobne

AUTOWYPOŻYCZALNIA, 24-

tanio,

VAT, tel. 56-51-57; 090-29-02-

KRAJ- Europa, 4 t, 0-90-50-27-

215-471

ANO acc

_ PRZEPROWADZKI,

42-52-29

3

!

nia, Mor

j

R

KRAJ, zagranica, nowy transit

"2

POWYPADKOWE, skup, El- , | VECTOR:
Autohandel. Gdy-y
bląg 090-26-72-15
ż M ska 491 d ż

Wgg Passat, 1994, 36.900, 64.

zabudowany,

| SR 21-16- | s802ł

wadza Aulo- Bazar, 05856

4

VWSAOPassat, 1991, 51,8, 0g0-

R"
POLONEZ Truck, 5

OPEL Astra TDS, 1996, 41-30-

|FORD Orion 1,6E,

| DAIRATSU
9200-764280Charade / iege
Caravan,
DODGEnie
day

Elbląg

;

„ 055/35

,

ME

R. sprosławcze, specjalistyczne,

Gdańsk 090-51-62-84

BA

Urząd Gminy. 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7, tel. 84-33-44.

i

(pierwsi właściciele, solidność, | g43, Polonez GAŹNIK- | "TRAKCYJNIE, Lubin, 0-602

KUPIĘ każdy powypadkowy,

GLX, 1.8, 1984 r, boVW Vento
(068)182-12-19
AA
FORD
Mondeo
2.0,
16V,
93,
OPEL
Corsa
1996
41.3069,
/
RENAULT
Clio
1,2,
1992,
gate
wyposażenie,
cadaki,tano,0-601825101 — oem
055482558
wy, cena 41.000 PLN, fl bezwypa 23-

0604313101
i 730i,RKA
BMW
V8, 41-30-69,

DAEWOO Nexia, 51-96-03

x

AE

| wa 14, ć 475-643, 411-281 w.

waga:

k

W.Passa LTD, 108440

OBOA13401

dostawcze, ciężarowe

bog

"VW Golf VR6, 1992, | mochód, 0-601-610866
'0:601-61-00-95__ | - ZACHODNI
uszkodzoniiib 6

| | ? 5arzaz"aro, ngglę,
4
„A

02-11w.446

ż

AUTOGAZ super okazja,

i

|

8 5-5.
W Golf II, h '91, TD, 1,6,
drzwiowy. stan b. dobry 29-08-

„ Gor, 3.200,jay
32-88-78:
"POLO

ra ;

%

HOLANDIA, wyjazdy

USZKODZONE, remont, skup,

drzwiowy, „1.5001.500zł,zł, 82-48-78

PEUGEOT 605, 23-09-27

MITSUBISHI Lan-

|
| cer, , 1989, 18.600,| AUDL80, 1.8, 1991, 71-22-74 ( FORD Escort, 1991, 1,5,

- (oejieża
82---.- Dat

—]

Zapewniamy mieszkanie.
Oferty klerować pod adresem:

„ *Oferta tylko dla osób prywatnych na mae

po zakup samochodów. 080b0- | Ekppal, Gdańsk, Szybowen

Gdafsk 090-516-284

1992 19.300, 52. | YW Gol1A 1860669800

5

za darmo pierwszych pięć słów w olldskekiich Robah tę
wystarczy wyciąć kupon z gazety

skup, 090-26-72-15

SA

|

MERCEDES
W210, 1996, 41- | 22.59
30-69, 0601313101

FORD Escort,
Escot 13CL 30L, 1094994, 24-

wyposazenie,

18.500. zł, Gdańsk 39-94-46 _

| AUDI 80 1988, 17.000...

"W. Golf 1980, 1.110, 4242.

MERCEDES Benz z 814,
814, raty,raty,

SPE

ie

bogate

kontener,

02-11 wew. 446

FORD, 11.900, 53. | (90537:28

Anas
1 188,
km,

ż

FIAT Uno, 1994, (069)16-294- asing,45-17-52

0 O. AAE

ADB

ty, 4842-04

"MERCEDES 514

64-29-90

w Stężycy

R-569

AUTA powypadkowe, remont,

Carawelle, 1995, 1910),

MERCEDES
814, plandeka, ra: | PEUGEOT 205, 53. | WGol,1.60,1986,41-14-50

15-71

)

W

FIAT Tipo 1,4 benzyna, 1993r,

"sęrsowany, sianb.doby,51-

AUDI 100, 1989,
2,3, (68)16-

PEUGEOT 106, 1992, 23-4246
:

rowo- osobowy, 1986, 32-64-96

Dzieci

oraani
PMW

ogłoszenia pod adresem:
w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia
Oferty prosimy nadsyłać

> WIĘ LT

42-46

ia

Poradnia

Centralne Biuro Ogłoszeń, Targ Drzewny 3/7, 80-886 Bdańsk,z dopiskiem "Oferta HEMPEL"

2002710/141/71

pięć dla Ciebie...

FIAT Ducato, maxi, 1990, 23-

w Gminnym

> obsługi komputera

s

CZ

a

pediatrę
Ośrodku Zdrowia

ekarza

* księgowości
_7* języka angielskiego

s

a

a zatrudni .

| |wmosme asamauw

27-16-01

Tel.

*

80-305 GDAŃSK 5

0601313101

pracownika do księgowości na 1/2 etatu
- znajomość:

bai

38

mmo

Urząd
PSY
Q Gminy Y w S$łężycy

3

onek

erty
pisemne zawierające list mo
acyjny, życi
i zdjęcie prosimy przesyłać w ciągu 7 dni od daty ukazania się

_ SKRYTKA POCZTOWA

2

Coatings (Polska) Sp. Z 0.0. -uiamzcgranczym pasataje

|

/ ustawiaczy DPASBy

możliwość podnoszenia kwalitkaci
Oferty

Wszystkie

HEMPEL

$

"Firma zagraniczna zatrudni:

* korzystne wynagrodzenie,

ogłoszenia pod "EE

|

141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. PRYEABG

Łącnokcja, pon. - pt. 8.00-16.00;

10021254218/09

J.

b.

=
=
=

a

:

Sa] kiedy?

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

LECĘ

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

GORSENIA

ooadekikai

Str, 12

Za darmo

Wszystkie

ERUCHMOŚC— DM

pięć dla Ciebie...

GDAŃSK: Przymorze, Zaspa, |-

SOPOT- atrakcyjne mieszkania
2- i 3-pokojowe dobrze zlokalizowane, różne ceny. Kance-

„ 2-pokojowe, 52-42-34

GDAŃSK" Siedlce, 3 pokoje,
GDAŃSK- Wrzeszcz, kawalerka, 0-602-211-901

GDAŃSK" Zaspa, 1-, 2-pokoje,

GDAŃSK, Gdynia, Przemysto-

„Apeks', 46-08-47

we! 23-73-18, 64-29-33 „Wikto-

ria'
GDAŃSK, Karczemki, „mieszkaniówka”, 61-15-58 „Merkury”

laria „Koprowski
i Wspólnicy”, Sopot, Ko

GDAŃSKI! 1-, 2., 3-pokojowel!!
53-07-61 -Trójmiasto!!! -Zdecydowa:
nie!!!

„Apeks', 45-12-89

_Ściuszki 61, tel. 50-26-80, 5044-27, 50-44-28

ruchomości, 50-30-80,
470-254, 47-67-64, 57-74-08

GDYNIA, małe, na raty, 20-79-

GDAŃSK! 1-pokojowe, 46-07-

28-48

51, 20-16-31

66

GDYNIA, Nowodworcowa- 66,
74, 91, 112 m kw, tel. 20-79-51,
(0-602-227-559

GDAŃSK! 2-, 3-pokojowe, 41-

41-10-65

20-22

GDAŃSK- Wrzeszcz, pawilon-

mieślnicza,

przemysłowa,

GDYNIA, Świętojańska, dwupo-

Gdańsk, ul. Małomiej:
ska, działka 3.400 m pod stacją paliw, rzemiosło, usługi,
handel, pełne uzbrojenie, -

„Tanus, 52-76-86

GDYNIA, trzypokojowe, „Domena*, 20-83-01

35-19-97

biuro, cicha produkcja, 48-76-73

GDAŃSK, Gdynia, okolice,

ŚDYNI cemu Bo, pi,

ki budowlane, rzemieślnicze,

GDYNIA, ul. Świętojańska, trzy-

pokojowe, (60), telefon, „Fides',
20-74-48, 23-54-41

„Renomix* 51-06-29
GDAŃSK, kawalerka, pilnie, 3519-97, 35-43-94

GDAŃSK, Sopot, 1-, 2-pokojo-

ab, 091-881-294, 091-520-

we, większe, 52-42-34

i

2200)

GDYNIA- centrum, 44 m kw, 6465-33

GDAŃSK: Przymorze, jednopo-

kojowe, dwupokojowe, 57-02-99

A

A-ARCAN kupno sprzed

GDYNIA ul. Morska, oddam lo-

zawo

GDYNIA, budowlana, hipoteczna, tel. 41-80-09
GDYNIA, Cumowników, 250 m,
61-15-58

GDYNIA- Cisowa, czteropokojowe, dwupoziomowe, 61-15-58
- GDYNIA- Działki Leśne, jednopokojowe, 20-31-88

GDAŃSK: Starówka, pilnie, 35-

GDYNIA- Działki Leśne, kawa-

GDAŃSK: Zaspa, 57-02-99, jed-

lerka, 38.000,- 61-39-52

GDYNIA- Orłowo, budowlane,

GDYNIA- Grabówek, 3-pokojowe (53), „Astra* 20-28-35

GDAŃSK- Zaspa, Przymorze,
Żabianka, dwupokojowe, pilnie,

GDYNIA- Karwiny, 3-pokojowe,
tel. 29-35-57

51-47-12

GDYNIA" Pogórze, 25-53-56

PSZCZÓŁKI, działka 30 arów

GDYNIA- Oksywie, nowobudo-

RUMIA, budowlana, 71-34-42
(18.00- 19.00)

GDYNIA- Orłowo, pierwsze piętro, 22-14-59

GDYNIA, 1-pokojowe, pok

SŁUPSK, 70.000, pod megasam, 058/61-15-58

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

GDYNIA, 20-67-40 wieczorem

SOPOT- Brodwino, jednopokojowe, (33)- „Jodłowski 50-30-80

GDYNIA: Wzgórze, 1-pokojowe
(22), „Astra' 20-28-35

Raty.

GDYNIA: Wzgórze, 3-pokojowe
(53), „Astra” 20-28-35

GDAŃSK, Podleśna, wolnosto-

RUMIA- Janowo, 4-pokojówe,
pilnie, 61-52-51

jący, duża działka, 46-12-9|Lege Artis

SOPOT,
czteropokojowe,
„Agencja Konieczka”, 51-66-92

GDAŃSK- Morena, szeregowy,

SOPOT, parter, 100 m kw, ga-

surowy, 47-94-32

raż, 64-65-33

GDAŃSK- Osowa, tanio, szę-

SOPOT- Brodwino, dwupokojowe (43)- „Jodłowski: 50-30-80
SOPOT- Brodwino, tanie, trzy-

reg, 22-14-59

GDAŃSK- Osowa, wolno stoją:
cy, stan surowy otwarty zadaszony, ciekawy projekt, cena
„ów. 39 tys. USD, KancelaHa „Koprowski 8
*Wspólnicy*, 50-26-80, 5044-27, 50-44-28

pokojowe, 76.000, Biuro Prawne
Kuśmierczyk, 51-87-81
WEJHEROWO, Gdynia- Orłowo, mieszkania, tel. 0-58/72-66-36,
0-90-50-56-04

GDAŃSK: Wzg. Mickiewicza,

- GDAŃSK, sklep spożywcz, 32
58-08

GDYNIA, Mosty, tanio, bliźniak,

GDYNIA- centrum, box, (32),

stan surowy, 22-14-59

61-23-89

GDYNIA- Działki Leśne, wolno”.
stojący, „Posesja”, 20-32-17
GDYNIA- Orłowo, 21-94-82

GDYNIA- Orłowo, Redłowo,
wolno stojący szeregowy, „Po. Sesja”, 20-32-17

GDYNIA, Nowodworcowa, tel.
20-79-51, 0-602-227-559

GDYNIA- Orłowo, szereg, (300),
nowy, atrakcyjna lokalizacja,
„Unikat: 51-55-59

daż garaży i bram garażowych,
43-25-75

TRÓJMIASTO, montaż, sprze-

Gy da

TO, „Unikat' 51-47-

.
GDAŃSKIII 1., 2., 3-, 4. 5-

TRÓJMIASTO, powyżej 65 m, ;
0-602-211-901
!
WEJHEROWO, jedno-, dwupokojowe, 72-55-94

e

Natych

;

5
|HOMEul. Topolowa 1, 45-45-63

"CYKLINOWANIE,
RO, 39-44-98

GDAŃSK,AŃSK53-06-03, Gdyniałą 24 24.

KONTRAKT, 50-46-13
NAJSTARSZE Gójńskie

GDAŃSK, Gdynia, „Reno-

Pośrednictwo Centrum

©

oo

jańska75, tel fat 21-79-71

CYKLINOWANIE, 53-18-40

mix" 51-06-29

RUMIA, dwurodzinny, 20-31-88

GDAŃSK, obiekt wielofunkcyj-

RUMIA, Wejherowo, Gdynia,
Swarożyn, 23-73-18 „Wiktoria”

ny, duży, „Apeks”, 46-08-46

„Unikat” 51-55-59

GDYNIA- Chylonia, okazja,

GDYNIA- Orłowo, komfortowy,

58SOPOT, wolno stojący, 20-31-|

obiekt (920), do remontu. Raty,

nowy „Unikat: 51-47-12

22-14-59

STAROGARD Gdański, wolno
stojący, (069)16-225-95

GDYNIA- Wzgórze Masymilia-

SOPOT- Górny, 1/2 bliźniaka,
1.000 USD (mies.), Kancelaria „Koprowski 8
Wspólnicy*, 50-26-80, 5044-27, 50-44-28

57.25.19

Nieruchomości, Święto.

GDAŃSK. Gdynia, 35-44.52

GDAŃSKI! 1-, 2-, 3-pokojowe!
53-09-28, 53-38-93 Pilnie! -Hanna! (10.0020.00)

KIOSK, bez lokalizacji, tel. 5686-35

GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe, 85
19-97

GDAŃSK, Gdynia, okolice,

GDAŃSK, 57-02-99

„Renomix'* 51-06-29

GDAŃSK, Malczewskiego, trzypokojowe, (puste), 61-15-58

GDAŃSK, okolice AMG, piętro
GDAŃSK, z telefonem, 65 m.,
GDAŃSK: Brzeźno, 76 m, noGDAŃSK- Chełm, M-3, 50
m kw, VIp/VlI, Chałubińskiego,
b. ładne, bezpośrednio, 70 tys.,
56-50-43

pilnie,

Ró

GDAŃSK: Łostowice, Kluko-

GDYNIA, pas nadmorski, dom
samodzielny, ZMACJCOWINE,
22-11-10

wo, Osowa- mieszkania
i domki, własność hipoteczna
, W ratach od 1.000 zł za
m kw. Informacja Ekoinwest,
Gdańsk, Partyzantów 74
GDAŃSK- Oliwa, 34 m,
Wrzeszcz, 2 pokoje, „Apeks”,
46-08-47

GDAŃSK: Oliwa, 70 m kw, 6465-33

GDAŃSK: Przymorze, dwupokojowe, falowiec, 20-32-17

SOPOT, Ola, komfortowy, pil-

nie, 46-12-91Lege Arts

.

TRÓJMIASTO, „Unikat" 51-47e.
TRÓJMIASTO, 52-42-34
TRÓJMIASTO, okolice, do
120.000,- 614-207

TRÓJMIASTO poszukujemy domu wolno stojącego, szeregowego „Posesja”, 20-32-17

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Ez

ków

SDING,3166-66

BZ

zaa.

dd

-

malowa:

aaa ó

GLZURNCTWO 0448

ELEKTOINSTALACYJNE, 51.

ROLETY s

29-48

Bogumił

q

EWY

GarONGE 228

szwedzkie,

I

BOLETY montowane

wne

servis, Lares Gdynia,
A

a

prpozzissik,
naj, naprawa kuchenek, jun- ADAPTACJE, budow, amp
łanów wianie wWózzcyć
ne pay, tanio, 21-80-21

ai,

ROLETY tekstylne, nara

Pi28

kuchenek, 25-31-49

KOMINKI, 53-72-90

UGEPLNĆ donódśkkikh

NAPRAWY urządzeń gazo- Leźnote. (058)81-74-97
wych,
instalacje grzewcze, ' 41|
14.50
OGÓLNOBUDOWLANE,
33-42-

wdmuchiwanym 76-00-80

ŻALUZJE, 23-57-86

KAFELKOWANIE, ogólno-

23.4936

26

ŻALUZJE, 24-35-66

57-48-64

42-90-10

R

OCIEPLANIE

styropianem

i

pŁyTY gipsowe, sufiy, 65-34|

pw

budowlane, solne, Va

Pr

do spelnienia to:

i

:

RZA
|
DOMY I MIESZKANIA

E

RP
|

(nie prowadzących działalności gospotarczej)

REMONTOWO-

ne, 47-74-35

GDYNIA- Wionio 3-pokojowe, 24-15-01
SOPOT, m

59

51-55-

|

R

:

a,
R

Domy - pow. użytkowa od 90 m? do 150 m* + oai,
Górne Orłowo, ul. Ptocka

APARTAMENTY

Wielki Kack, ul. Kręta

oszojiei MORSKIM

p

BIRSEANIE, - już od 26 m? (wykończenie pod icz)
„Wielki Kack, ul. Kręta

Biuro sprzedaży: Orłowo, ul. Orłowska 23/4, tel. 248-260, 50-30-70, 0-601-612
A

A

_

[_]Dom odnajmę
[Mieszkanie odnajmę

[7] Samochód (marki) kupię
[1] Części zamienne

I

i|

[| Lokal biur.-usług. sprzedam

l

Bó Garaż sprzedam

I
1

1. Wyciąć kupon z gazety
2. Wypełnić kupon

g)

ROZMAITOŚCI
[_]Biznes
Sprzedaż
Kupno

[JSprzętelektr. skkibw

Mieszkanie sprzedam

[_|sprzęt gosp. dom. sprzedam

[ JAudiovideo sprzedam
[|Nauka

[| Inna nieruchomość sprzedam
3

[ Jkorepetycje da

Działki, grunty kupię

[_Jzguby:

[|] Dom kupię

* w jednym z. naszych biur ogłoszeń:

[_Jtokal biur.-usług. odnajmę
[_ Jearaż odnajmę
[_JMieszkanie poszukuję
[_jLokal biur.-usług. poszukuję

[[_)Mieszkanie zamienię

NIERUCHOMOŚCI-DOM
[_] Nieruchomości-lokale
[| Działki, grunty sprzedam
Dom sprzedam

Aby ogłoszenie drobne ukazało się w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze
Wybrzeża” należy:

Pieniądze za kolejne słowa można wpłacić:
* na poczcie
« w banku

GDYNIA- Osiedle Zielone, czteropokojowe, nieumeblowane,
miejsce pew MĘ781 po
15.00

SAUNY, 48-73-31

Jakość i Styl
k

e

z

_[_] Samochódkupię powyżej 10tys.zł

—

Pierwsze 5 stów za darmo!

we, 51-55-59 ,

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe, 51-47-12

0

3

_[[] Samochódkupię
od 5do 10tys.zł
Kupon na ogłoszenia drobne tylko dła osób prywatnych

ne słowa.

GDYNIA- centrum, 64-65-33

Rabat w sklepieRIEWI
drzewnym, Ru--

5

SYSTEMIE DZA

Czekamy na informacje
pod nr. tel. 32-64-41 wewn. 209 lub 289.,,„„„„,

A

wypełnianie ZABUDOWY wnętrz, garderoby,
nadmuchową
akcj posprzez sycOoA,

żaluzje pionowe
maniowe, 57-7042;
ziome.
51-02-60 . KAFELKOWANIE, malowanie„
(900-16.00)
remonty, 23-52-42 -

43-257

TAPICERSKI, 53.74.37
:
TAPICERSKI, takiearki,
4
78.34,
i inne.
dzwi. podłóg, zabudowy

KOMINKI, 09053995)

[1] Inny pojazd sprzedam

GDAŃSK- Siedlce, trzypokojo-

GDYNIA, 35-44-53

t

TAPICERSKI, 5350-18

ska98, 20-16-67

pieców, junkersów,
ez monaODER

|
BOAZERIE, 3 zabudowy, ? 48-59-.

Gerd iinne aleso- 68
ZAMKI
wane, Ć AUIOZOWANY | ooODY. 33:41-93

4tegi-79

ABA Gaz a

|

se ;

Zatoka), 41-38-93
w. 6

AUTO-MOTO
_[[-] Samochód sprzedam

wypełniony
kupon a
na nasz adres.
Nb

GDYNIA, 1-pokojowe, 20-81-56

jakoa

sprzedaż, montaż, faktury VAT,

„Key”, Gdańsk- W

soldni 62: _ POMIARY, inte Lema, 53
07-71 w. 46, 090-538-030

-dralczne, remonty, 29-21 4

R

DEZYNSEKCJA szrała

ZAMKI, wkładki atestowane,

| SEHMNGWUCJEW

i
KAFELKOWANE,460>46

dora

DEZYNSEKCJA. Gw

.

37, 44-16-53

iwetssjie

KAFELKOWANIE, 44-24-31

ż dywanów,

0-90506431, , 20-21-89, ' 57-93- _ racja! 51-91-53

SEBA
e arakika, molowe" "48-74-27
nie, płyty gipsowe, remonty,

modo
25-58

p,
tapicerek,

-_. zacja, VAT, 51-87-59 *

my, okna, 326251 wew. , 208,Ula-

acne:

,

DEZYNSEKCJ.

71-16-31

GLAZURA, 569-842, sośnie

07:33

DEZYNSEKCJA 36845

uitsiań

ka

>

g1.

[_|Mieszkanie kupię

3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem

ra, 40 m kw., nad Motławą, 700
zł miesięcznie, Kancelaria
„Koprowski i Wspólnicy*, Sopot, Kościuszki 61,
50-26-80, 50-44-27, 50-44-28

GDAŃSK, okolice, 35-19-97,
35-43-94

ROLETY

CZYSZCZENIE aan
(A, KEBT00
CZYSZCZENIE dywanów, 21-

M

GDAŃSK- Chełm, M-4, tel. 33-

średników, 44-36-49

GDAŃSK: Grabówek, dwupoko-

jowe, 21-94-82

32-86-97

KAFELKOWANIE, hydraulika, | GAZOWE, 35-01-92 >
41-89-30

- powierzchnia magazynowa ok. 200:-300 rr, pow. biurowa 20:50 mr,
- konieczne linie telefoniczne.
i

60-48- wieczorem, 42-53-73praca

GDAŃSK" Starówka, garsonie-

„Renomix* 51-06-29

„Ja-

PZA

(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)

GDAŃSK, dzielnice, bez poGDAŃSK, Gdynia, okolice,

21, Gdańsk 32-294
Ślupecka
i
POETĘ wienc ró
teć br więć

- lokalizacja w dzielnicy przemystowo-handlowej Gdańska, RAR lub Gayni,

64-65-33

GDAŃSK, 35-44-53

GDAŃSK, 350 zł- 37-43-56
GDAŃSK, Gdynia, 21-06-52

32-99-09
We, „Apeks”, 46-08-47

Trójmiasto! _ «Natychmiast!- Hanna!: Kołobrzeska 42E (falowiec- parter)
(10.00-20.00)

GDAŃSK, 57-65-59

(sekretariat)

na. Gwarancje. „Gazopoł" $.C

8-56
i
MIEDŹ, plastik, 42-50-49
234936

KAFELKOWANIE, hydraulika,

GDAŃSKI! 1-, 2:, 3-pokojowe!
53-38-93, 53-09-28-

Ize, 53-85-40

Gddańsk- Orłowo, tel. 53-36-43,

ge Artis

HYDRAULICZNE- gazowe, 53637
ROLETY, antywłamaniowe,
HYDRAULICZNO- gazowe, 32- _ producent 61-48-88 Gdynia,

| cd Szukam pracy

GDYNIA- Działki Leśne, WzgóDZIAŁKĘ budowlaną na osi

willi, duży ogród- 46-12-91- Le-

HYDRAULICZNE, tanio, 248-

439

ROLETY, rani aj,

GDAŃSKIE, duże obiekt, każda
produkcja, 61-15-58 „Merkury*

ścianki PCV, alu-

504647

działki, mediów, dojazdu, własności,

1, 2-POKOJOWE,

owy
Val 44.228, 955940
KRATY, drzwi, 32-45-57
LAMPY ostrzegawcze, 5172-38
i.

tti

KAFELKOWANIE, 537666

- preferowany samodzielny obiekt w zakresie: *

090521573

93-46

"DRZWI drewniane, zbrojone,

ie

Gdańsk, Polanki 110, 52-37-36

56-95, tel. 61-12-91

ae

514550
PA

;

77 787
DRZWI wejściowe, kraty, zabu-

MALOWANIE

GDYNI, 1-,2- „pokoi, 2t-

R

HYDRAULICZNE, 35-01-92
HYDRAULICZNE, 71-31-27
HYDRAULICZNE,

3

PO"
* HYDRAULICZNE, plastik, 53a
ŻALUZJE pionowe, role- „z

KAFELKOWANIE, 41-72-47

30

"GDYNIA,

GAR

DRZWI, 56-46-65
DRZWI antywłamaniowe, drewniane, zbrojone, 46-

8280402

skiego5, 52-00-71 w. 2233
OKNA PCV, drzwi, a>

FIRMA HANDLOWA POSZUKUJE
.
>
.
obiektu magazynowo-biurowego do kupna lub wydzierżawienia.

GDYNIA, 20-11-53

W

ónizg

skie, 50-21-84
MALOWANIE, tapetowanie,

|

„Konieczne W

ESA

Eh oMANE,ZOŚSZI |

pod
MONTAŻ ścianek
gipsowej,
z płytyi suftów
wieszanych

WAN

|

drzwi,

we, złoty mede! Lubdom 96, ra-

7

CYKLINOWANIE, 530240 /

łamanio

DRZWI, 52.31 aj Antywła-

— me, rolety, markizy,ak wę

ty, Ferno, Gdańsk, Beniow-

R
MA MALOWANIE szpachlowanie,

008

DRZWI, 3347-55.
Antyw6

i

ŻALUZJE Alucolor pozio

szpachlowanie, drobne, mura

e

_

420874 akuw
CYKLINOWANIE, Aj
-GMLSKOŃANE

26-77 Pilnie!

GM

GDAŃSK: Morena; bliźniak,

5

e
41-22-22- Sopot
GDAŃSKI

-GDAŃSK- Wrzeszcz, 41-30-69
GDAŃSK- Wrzeszcz, duże, 41GDAŃSK, Migowska, piętro,

„CYKLINOWANIE, 29-72-73

CISOWA

OKNA,

RZE

szybko, tanio, soliie el 46- kompleksowa obsluga, „Okno7.780
System. producen, el far 61.

RONNY?

GEM, 414683

-_ GDAŃSKI 1-pokojowe, 46-07-

GDAŃSK, 56-37-33

nz

52

towanie, 25 _

!E, tapetowanie,

„ OYKLINIARSKIE, 61-36-65

le, 29-79-27.

ww

DRZWI metalowe, drewnia-

ie maced 5-30
ak
_ OKNA drewniane, jednoramo-

kie, Zodojw gi. . FACTOR fis kia: " CYKLINOWANIE. 31.594231

46-93-46

OKNA cwi ieniNajni

CYKLINOWANIE: 21-62-75

—

DRZWI drewniane, dodatkowe,

przeciwsłoneczne,
MALOWANE pea 02 niowe,
rer3ianZ"

UYKLINIARSKIE, 21-85-23

|

"JARRE BOB

GDAŃSKI12. 3pokcjowel
53-07-61 go ,

901, prywatnie

57-40

CYKLINIARSKIE, 31-66-56
220, 23-54-4111
AKME- 51-26-41, 51-10-91, CYKLINIARSKIE, 33-68-04

38-93 -Domu!!! -HanR".
na!!!

pokojowe, dwupokojowe
TRÓJMIASTO, duże, 0602-21 1-

11-05

MALOWANIE,

-

Politechniczna9

3

20-7448, nia,O 10 6 M Don197,ora,
„c "UNARSKE , 20-14-7

TRÓJMIASTO, 57-02-99, jedno-

D72
571948

|

harmonijkowe, kamisze, 41-45-

go.

"92,

towanie, opalanie okien, 32-22-

64-46-35, 31-65-85

Sprzedaż, kupno, wynajem, So- :

sd

DRZWI, zamki- Atesty, drzwi

ANI gładzenie,, tapeMALOWANIE,

98-68, 21-69-61! „Fides*.

672
pokoowel! 53-09-28, 53. _ pot Grumwaldzka

SEA

17

"to . Gdynia, Abrahama 10, 20-

42-34

ny, 56-33-21

GRONOWO, Mamonowo, Działka- 7.000! Pawilon- 150! 23-7318, 64-29-33 „Wiktoria”

£Ą

toe

SOPOT- Gdańsk, (trzypokojo-

SOPOT, lokal na warszał, 20-

gen;

0%
twdcdląde
!
z

wy Chylonia, 23-62-17 wew,

we), 51-37-45
TRÓJMIASTO, tpokcjowe, 52

19-97

eau

DOMOFONY- naprawa, 53-08-

%

Gdynia, Małopolska 14, tel 64. 429010
JE
83-14-80

56-46-85.
„

DOMOFONY - montaż, sprze- -

Express

MALARSKO- tapeciarskie,

MURARSTWO, tynkarstwo, ma-

RP

jowe, 51-22-51

GDAŃSK" Jelikowo, umeblowa-

wane, 21-94-82

KOPODODNIE
a.
ruchomości!!!
„Odrzy:

DRZWI,

GŁADZIE, malarskie 20-14-25
h
ł

> lowanie, szpachlowanie, ogólno-

53-74-37.

ne, kamonijkowe, łamane

j

260

;

automaty,

Express:

kowanie, 42-74-55, 0-401-615-

A

510620

ad

t

SOPOT, Stara Oliwa, trzypoko-

(160), „Unikat* 51-55-59

STRASZYN, dwupokoleniowy,
39-02-20 w. 264

63.95, 0601611191 |

AGENCJE Trójmiej.

BRAMY-

AR

A
A

- producent,

56-01-96, 51-66-70

,

BA

daż, 24-00-90

90-53-8342

ŻALUZJE, tan 71-1631

przebudowy

wnętrz, 47-99-35

DOMOFONY, 41-66-40
DOMOFONY, 71-36-66

SOLIDNIE, 53-94-42

ŻALUZJE, tanio 23-56-69

REMONTY,

strukcje, VAT, „Labar* 42-64-12

ścian, 46-77-43

w RZY”
DRZWI, (058)56-05-88. _ PROFESJONALNY montaż siGwarancja
dingu z dociepleniem. Doświad:

[USZCZELKI okien: | ne, 384482,23-144

ZO

A

szwedzkiie, boazerie,

walzka 102, 41-0643, 4608

Fon

b

|

wieszane, ocieplenia, malowa: — DRZWI,

wolska*: Gdynia, Władysta- 29-36-37

SOPOT, małe, (remont), 23-5120 wieczorem

KOSZWAŁY Wielki! Tani! Stan
surowy! 23-73-18, 64-29-33
„Wiktoria”

na, lokale biurowe, nowobudo-

Renóniix"
WY

do 500 min. 297-309

GDAŃSK, dzielice, pilnie, 8%:

DRZWI harmonijko- |

j

GDAŃSK, Gdynia, okolice,

GDYNIA, Sopot, 64-65-33
GDYNIA, okolice, 2-pokojowe,

TRÓJMIASTO, lokal handlowy
kupię, 61-22-53

|

"|
bak wiać SCzyKÓW - | we, PCV, 41-63-95,

a

ŻALUZJE, rolety, okna, produ-

czeniowe, Vat, 0602-2266 0

;

BRAMY, kraty, ogrodzenia, kon-

KAFELKOWANIE, wygładzanie

lo, Cumosnków ZALUZJEŻanwo, 360024
ea
6
parkieciar
POSADZKARSKO_ 4,
DRZWI. (058152-31-88 :
29.72.73
Ak waać

(25089

|

22-12-82, 29-38-99

i

REMONTY, „aś

BALKONY, kraty, ogrodzenia,
41-12-44

Ko

0107

ALARMY, 35-47-75

24-32
KAFELKOWANIE, sufity podwieszane,
ze remonty, 601-61-52-

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

We, kenia Rok

ALARN- 24-32-89, 78-31-13

monty, referencje, 23-89-04, 29-

siej, Gdańsk, 3229-04

a dE

REMONTY, prace wykończeni

KAFELKOWANIE, re-

43-09-35,
nisze. Gdańsk,
Gdynia, 61-23-09 ©
ŻALUZJE pionowe, pozio-

BLOKADY, drzwi, (058) 4182-60, zamkitapicek _

|

Ke
o

Sopot 51-66-92

|.

GDAŃSK- Wzgórze Mickiewi-

8%

,

AGENCJA Nieruchomości KoA.
.
nieczka,

37-30
we, 20-11-53

DOWERASG

ABB -Komóraca Str

h

"ć

yczij 24-

szereg, 32-95-93
cza, szereg (150), „Unikat: 5155-59

| sa Ro.

jednopokojowe, dwupokojowe
GDYNIA, 1-Gy

PARKIET własny, powierzony,
wykonanie kompleksowe, 5i-

BOAZERIE, podłogi, schody,

tęs0

mena
SE

cegła, cement, obrzeża, płytki,
dwiętranspoń,48-7800

Apeks, ul. Grun-

GDAŃSK- Żabianka, 57-02-99,

przy drodze nr 1, rzemieślnicza,
(069)33-80-01, (058)82-82-29
po 16.00

wane, 3-pokojowe.
„Fart! 61-52-51

GDAŃSK: Wrzeszcz, 44-96-42

nopokojowe, dwupokojowe

|

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

A

789: Owórancja. a.

55

i K Kupno!!! AA
ai „Astra,
Sprzedażil- Ńyrajemi Świę. SIDING; amerykańskie okłar
wiańska SA, 20-28-35
dziny swoj dachówki b

19-97, 35-43-94

GDYNIA- centrum, rzemieślniCze, 64-65-33

64-65-33

wdieńawę l.
kale mkw,0119.00.
46-02-64

42-34

PARKIET, deski, mozakę ukła-

da, cyklinuje „Stol- Mir'= Vat,3338-95
8
PARKIET eksporto-

BLOCZKI, gazobeton, pustak,

ha, Pilnie! Kontakt: tel. (085)5051-66

GDAŃSK- Przymorze, Zaspa,
Żabianka, 1-, 2-pokojowe, 52.

p imerame 76405-

wy. Gwarancja koś. 57-49. _ BLOKADY, Drzwi, (058)33-

GDYNIA" centrum, pomieszczeoe E. a

GDAŃSK- Św. Wojciech, 0,25

RANsprzedaż
_ montaż, doradztwo,

Tanio, 51-26-04

-

63

GDAŃSK, Sopot, pilnie, 45-45-

mateiaj,

WIĘŹBY dachowe,

lakierowanie. Gwarancja, VAT. _ ratalna. Karczemki 49 k/

(45 pakowe

na równorzędne lub
- zwygodami
GDYNIA- centrum, handlowe,
mniejsze w Bydgoszczy (może
Plac Kaszubski 19/21, box 55,
być Fordon), 53-48-66 (8.00-

ŻALUZJE, 48-75-17

cent, 72-12-17

i ZAŁG 4 OR

am]

|

Gps,

stolarskie, 46-

pot,18.00)Armii Krajowej 66 (13.00- — rzory)
ukladafirma.„Parkietus",
16- letnia
Cyklinowanie,

GDYNIA- Bernardowo, nowobudowane, dwupoziomowe, 20-3188

nus', 52-76-86

PARKIET (wiasty, powie

niechumośiani aan,So

f

"TYNKI, gładzie gipsowe,
| ocieplenia, Gambowski, tel.
0-90-53-96-48

PARKIECIARSKO- cykliniar-

51-22-51- „Woliński:, obrót

GDAŃSK- Morena, 70 m kw,

TAPETOWANIE natryskowe
zmywalne, (-602-24-03-25

PARKIECIARSKIE, 25-47-65 |

c

REMONTY, 47036

KAFELKOWANIE, remonty,
kompleksowo. Ceny konkurencyjne, gwarancja, referencje.
Fachowe doradztwo. „Lidom*
23-89-04

ŻALUZJE, 31-66-66

TAPETOWANIE natrysko- ŻALUZJE, 61-48-88, rolewe, 0-601-653-322, 0-601-616* ty, producent Urbaniak, Gdy633
nia, Słupecka 21, (od Warszaw-

;

A

Gnafigk.

10.00-18.00

_19-97

i

WYNAJEM 53-06-03

Centum „ata 20468006. | szjaję GrADEB =

- GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe, 35GDAŃSK, 2-pokojowe, pilnie,

GDAŃSK- Osowa, działróżnej wielkości, Gdańsk
Osowa działki 10.000 m pod
budowę 13 domów wolno stojących lub segmentów „Tau-

GDAŃSK- Wrzeszcz, 200 m,

kojowe, 22-14-59

GDYNIA, trzypokojowe, 21-9482
NR

WIKTORIA. 23-73-18, 642-

sklep, tel. 52-12-16, 56-21-88

Gdańsk, Abrahama3, 52-12-95

boazeria, drzwi, podłogi
szwedzkie, okna plastykowe,
- kanadyjskie. Sprzedaż ratalna.
Karczemki
49 k/
Chwaszczyna, 23-47-66

WIKTORIA, 23-73-18, 642983
933

46-04-88
ka 6.700 m- ustugowo- rze-

TABOR, 20-71-%

TRÓJMIASTO, 50 m kw, na

daż, montaż. Ściany gipsowe.

MOZAIKA, deska podłogowa,

' wystarczy wyciąć kupon z gaz

A

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszańik drobne | Ę

SUFITY podwieszane,
Owacoustic, Armstrong, sprze-

- CYKLINOWANIE, lakierowanie,
5775

GDAŃSK, Sopot pod lakiernię, - 34, kupno, sprzedaż, wynajem
PRUSZCZ Gd. pod lakiernię,

GDAŃSK: Olszynka, (3000 m),
GDAŃSK: Osowa, dzia-

GDAŃSK, skep, (30) centrum, — jużwkioskach.
53-601
POSESJA, 20.3217 209.

83-32-18

GDAŃSK: centrum, bo 18, 46-

CYKLINOWANIE, 53-63-85
CYKLINOWANIE, 56-01-95

morza Gdańskiego,
kwartalnik ofertowy,

41-30-69

GDAŃSKI! |-. 2-, 3-, 4-poko_ jowe! Trójmiasto! ABC! Nie-

GDYNIA, 4-pokojowe, centrum,
hipoteczne, 22-03-10

NIERUCHOMOŚCI Po-

a

ięć stów w ogłoszeniach PODA

jerwszych

[_ |Matrymonialne

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
Sopot, ul. Kościuszki 61
Gdynia, ul. Władysława IV 17

KK"

Gdynia, ul. Świętojańska 141 b

ę

: Ni

Pruszcz Gd., ul. Tysiąclecia8

|

„Tczew, ul. 1 Maja 4

Proszę o jednokrotną emisję w „Dziennik
.
u Bałtyckim" i

Nie zapomnij

1, o adresie i telefonie

Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Elbląg, ul. Łączności 3

„Wieczorze Wybrzeża" ogłoszenia drobnego A
- krzyżykiem tylko jeden dzień tygodnia):
„AA

Sj) kontaktowym
ć
I w treści ogłoszenia

Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy treścił
lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie z zza
cym regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.
Ę

[]pon.

[wt

Cśr.

L1 czw.

|

CoŚ

ad

Kupon bez załączonego dowodu wpłaty
nie jest ważny.
Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z 0.0., Biuro Ogłoszeń, 80-886
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48-69.
" Nasz nr konta bankowego:
BRE SA o/Gdańsk 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

bana Kólagi kolejnego słowa od szóstego Z VAT-em
w „Dzienniku Bałtyckim" i „Wieczorze Wybrzeża”:
w pon., wt., Śr., lub czw.
1zł
W m

js

2zł
o

50

Gdańsk, tl tax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. w godz.8. 00-20.00, wi.-pt. 8.00-18.00,
9.00-15.00, fax 46-35-68
dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel/fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00;
Sopot, tel, 51-54-55 w godz. 8.00-1600;
Elbląg, tel./fax (05) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański tl fax 82-23-25 w godz. 8.00 16.00; Tczew, tel/fax (Aege”
16. ; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

SSJ

BM

ę

ch

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

Wszystkie pięć dla Ciebie...
ODDK zaprasza na kaledo
kursy saodzaych

PODKŁADKI dystansowe pod.
zbrojenie, 53-00-73

godzin- przygoto-

—

ch- 310

|ujemy doao prolesj
ech
iŻ3

;

we, tel. 46-16-13

Koncepcja- materiały- dr Roman

"*-

06351

Niidzińsi, 41-12-36, 41-12:31

| 0601611191

czożnawca
majątkowy, ; tel
5846]

28-48

ABO- kursy bezwzrokowego

iego sprzętu budowlanego,
ANGIELSKI bezpośrednio _
SPaWania gazowego i elek- " pymacza, 52.51 s
vo

terowego na edytorze tekstu.
Zniżki, 46-12.78

Urządzeń _ elektroenergeMezych SEP, le. stat,

10-palcowego pisania kompu- _ "Ycznego, PRS, eksploatacji

PILOT wycieczek zagranicz-

ieni państwowe,
nych, uprawnienia

R

AGENT celny, studium wyceny

„Harctur” Gdańsk, 31-13-29,

Ducha 119
Ą
- NIREREPRYWAEŁ
PE Św.POLSKIE
460-311 |

-_ASYSTENTK, sekretarki, Komputerowy, CorelDraw, WordE-

1ca, maszynopisania, księgo.

wym, Matkering, Ksiegowość
komputerowa, Komputerowe
3
aa
s£
ystentka
Menedżera, Świadz

ż

wości, 45-47-50. 41-49-19, 41. _ Instruktor Pracy. Informacje:

BCI- Profesjonalna Szkoła ? — PRAWO Jazdy, EW211-403 wi
Sekretarek, reno
ARNE

kur

AKWARIUM, 120 rów, 6d

BHP- Dom Technika, 31-28-61 / WACETOB-PZITB zapraszana — nia 64-25-07
;
CREDOKursy prawa jazdy,

ł budowkursy: , kosztorysowania

wszystkie kategorie, 32-32-18

lanego przy pomocy ETO, bu-

CZTEROTYGODNIOWY kurs

dowy
i obsługi komputera:in- - BrŻUTERIA, oczka bursztyno-

kat. „B', rozpoczęcie 12 lutego,

. +TANDEM, (069)16-256-40

formacje i zapisy: Gdańsk, Wa-

wę, ko

KOMPUTEROWE, poż

DŁUGI: odzysk, 374-456, 374

I

amedazeaii
|
m0

©

0288, 41-53-47, 244-828
m
j
KOMPUTEROWE, wielotepb PE pe
matyczne, 21-80-21
ego organizuje kursy:
A
smetyczny, masażu, księgoKOMPUTEROWE, | wość komputerowa, manicure

DĘBINA sucha, 1 m sz- 900.-,

(069)18-84-802

;

rowe, 54-41-59
SE
NAPR/ WA
wszelki usługi
szw i

JACHT Conrad 600, 23.000.56-54-74

obuwni-

długowłose, ' miniatuJAMNIKI stG3
Wz
pedicure, ki kiero aw na

GEE
Orunia,ul. ŻuławskaPSE
12, 35-

KOMPUTEROWE: Dom Tech.
nika, 31-28-61

palaczy kotów, SEP, Żabia
ka, Subisława 22, tel. 57-94-56

09-65 po 20.00
OGRODNICZE, 52-13-45

LINGWISTA- roz

PRZYGOTOWUJEMY do eg

wielotematyczne,
Ne, 21-80-21

|

i

kur-

97
twa

.

WOdOWe,

sów języka nieieciego ian. zenntw, 32-76

j

KALENDARZ magnetyczny"

gielskiego, tel. 41-65-62. Przyjna KUFS- BIURO

przygotowujący do pracy

da RÓ RARE Ga,

w charakterze przedszkolankie |: <ooyoć g0keo 000
ektoki.
Wymagana znajomość. BIURO radwnkone, 410076
angielskiego, Gdańsk, Starto-

wa $, 57-42-46 (900-1600)

©

waw

56

LĄ

z ©

VIDEOFILMOWANIE, 0-602-

zamrażarki, 2 -

.93.

M

KSIĘGA Przychdów, 29-79-27

Gi bGóŻiE Bi
BHP, 41-12-36, 41-12-31 wew.

KSIĘGI podatkowe, 435-922
USŁUGI rachunkowe, konsul-

312,313, 44-40-12

tacje, 32-83-76

81

rad Powroźnicza

--;

ię zmanaczek, 275-276
|.

FCE- Dom Technika, 31-28-61
i

a

CHEMIA, biologia, fizyka, 51-

37-78

Gay.

Arkońska 54; 56-13-60, Gdy-

,

Wizyty, 85

)

PEDIATRA: wizyty, 47-99-

83

SB
wany, kolor, pilot,
idealny, .
350.- 51-59-400017,00

31-89-51, 37-45-58, 37-45-43
|

M

championach, 51-03-53
PLAN lekcji magnetyczny,

8
AHU Lombard- Komis, 63-44.

TELEWIZORY używane, 32393

sprzedam, 72-51-53

52

T- Sony 29, 0602-211-901.

|

A „Autocentrala”, 356

GINEKĆ

Teneryfa, inne. Ubezpieczenia.
/Balt-Tur Sopot, Kościuszki

Zniżki!

' 12,51-64-44

MNGELSK 86465

NATEWTYKA,
43:

wstępne, tel. a
AuGIELSKI mgr ang. Oliwa,

so5i.49

NIEMIECKI-

;

_ MATEMATYKA, podstawowa,

'

średnia, Gdańsk, 32-94-29
MATEMATYKA. orlacznie,

pełny zakres,

4

germanist, 20-01-48

KAZIMIERZ

GINEKOLOG

-

zabiegi
zabiegi

o czym zawiadamiają Żona, Dzieci i Wnuki.
Msza św. odbędzie się w kościele św. Michała w Sopocie
w dniu 12 lutego 1997 r. o godz. 10.00.
|
Pogrzeb w tym samym dniu
0021573/56523 Na cmentarzu Katolickimo godz. 12.30.

27 głębokim żalem
ż
o
damit
zmarła nasza BE,

:

or. inż. JANOWI

PANYWA

A

lat 85
nec

|

0 a. a.

10021565/115/55

>

B a d ań

z

orazeo

p

|

Rodzina.

p.

d.h. ZENMOBIUSZ

REREK_

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia
ś
12 lutego 1997 r. o godz. 11.00.
Ww kościele parafialnym pw. św. Floriana w Kolbudach.

druhowie OSP Kolbudy

p.

Serddr.ec2zne poROAdziękoANwaniZdlaa

|jg] |

składa

oraz całego zespołu lekarzy

pielegniarek Oddziału Kardiochirurgii
Akademii

składa |

FE 10021408

ORA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
A.

długoletni pracownik "BOCHEN" Piekarsko-Ciastkarskiej Spółdzielni Pracyw Gdyni
Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 11.02.1997 r.
Ą
o godz. 11.00 w kaplicy Ojców Franciszkanów w Gdyni Wzgórze św. Maksymiliana.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

2002724

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie zmarłego składają:
Koleżanki i Koledzy z "BOCHEN" PCSPw Gdyni -.

Ś. fp.

ro

JOZEF

|

JANINA, STEFANIA
KULIKOWSKA

OLAK

Pogrzeb odbędzie się w środę
- 12 lutego 1997 r. o godz. 13.30
na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.

z d. CEYSINGER
|

Pogrążona w smutku Rodzina

|| 10021576/396/09

Nowakowski z Rodziną.

Dnia 6 lutego 1997 r.
; Be przeżywszy 85 lat

że w dniu 5 lutego 1997 r.

R

Medycznej w Gdańsku

za ofiarny trud w ratowaniu życia
oraz troskliwą opiekę

zmarł najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

- Rodzinie zmarłego wyrazy współczucia składają
5. Pomoge lagła..

ś. „ł

lekarz pediatra

Wdowa po prof. Józefie Kulikowskim
AŻ.

W dni 7 lutego 1997 rr.

i

sf

ZBIGNIEW

p.

PADEREWSKI

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu

a.

w

e a ga 12.00 w kościele pw. św. Mateusza

Starogardzie

skim po

czym nastąpi odprowadzenie

zwłok na wiać „Abak aj
k
na nowym cmentarzu Katolickim przy ul. Szwoleżerów.

Msza św. pogrzebowa w Gdańsku odprawiona zostanie

' wkościele pw. św. Franciszka o godz. 8.00 w dniu 14 lutego.
10021531/115/55

URSZULA

"PORÓPOA w smutku Rodzina

;
ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:ś

m.

Gdańsk, AB

MIERP

Pac oda Ta

STRZELKA

z domu 0

;

nasza Babcia i Prababcia

A

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 13.02.1997
o godzinie 11.00 w kościele p.w. św. Krzyża w Rumi.

5
: ANTONINA

Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu Komunalnym w Rumi.

,

rt

10021528

Ng w głębokim smutku i
Rodzina ;

/ Msza św. żałobna zostanie odprawiona

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 lutego 1997 r. .
opatrzona sakramentami świętymi zmarła
moja najukochańsza Mamusia,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 5 lutego 1997 r.
Znkawja nasza ukochana >
Córka, Mamusia i Babcia

zmarł po długotrwałej chorobie w wieku 65 lat

cj

$.

ZIE

|

p.

w kościele oo. Franciszkanów
w Gdyni-Wzg. św. Maksymiliana
-

O godz.

a.

.

dnia
EWSKA

Ę

lat 87
Rodzina

12.30

12

lutego

AZ

o godz. | 3 „30 na cmentarzu
Witomińskim W Gdyni.

O czym zawiadamia
pogrążona |.
w
smutku

EE 2002729

. godz. 8.00-20.00, wi. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Sopot, Kościuszki
sz!61, pon. 8.00-16,00; Gdynia, Świętojańska 141, pón.-pt. 8.00-16.00, Władysiawa IV 17, Pon. .00-18.00, w sob 9.00-14.00;Eibiąg, Łączności3, pon. pt. .00-16.00

pop 80-160 Few, 1 A, por p 30100 Srogi i Basztowa
3, pon.- pt. 8.00-16.00

dnia

Pogrzeb odbędzie się tego samego

ENI
L

:

10021042

My dear friend please accept my deepest .
condolencies for your beloved doughter.
Be certain tnat all your friends shareSPE pain.

O godz. 12.15 na cmentarzu w Gdyni-Orłowie.

i

Dyrekcja i Pracownicy Centrum
Techniki Okrętowej w Gdańsku.

Spyros
j Lardis;

Zz gjęboki żażalemm zawiadamia, żeże dnia Wa
6
1997 r. zmarł

że w dniu 9 lutego 1997 r.
długoletni Druh, Kolega, Prezes OSP Kolbudy
Ś; F

|

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 lutego 1997 r.
2002727

składają

MARII| GRABLIS
!
|

ą

powodu śmierci

KULA

wyrazy współczucia z powodu straty Córki

PLO i Spółek Grupy PLO.

.

OJCA

Panuu RYSZARDOWI GRABLISOWI .

|

i R ozwo j u

:

Msza św. żałobna odbędzie się w kościele
_ pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
- 13 lutego 1997 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Witomińskim.
j
2002723
Pogrążona w żalu Rodzina

_ Dyrekcja, Emeryci i Renciści

z głębokim żalem zawiadamiamy, *
zmarł nasz

WOSIK

© Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie na

o godz. 10.00 w kościele Gwiazda Morza w Sopocie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30
©
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
O czym zawiadamia PPM w smutku

Ę

gi

JERZY

DUDZIAKOWI

z ł

log Agata Wilska, 35-79-69

lat 79

H

OMEN, 23-66-25
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6.45 Kurs języka angielskiego - 1. 27
7.00 Panorama

6.00
8.00
8.30
8.40
8.55
9.10
9.35
9.50
10.00

Kawa czy herbata?
„Dobranoc, kochanie” [8/16]
Wiadomości
Małe obracanie groszem
„Reksio i UFO” - serial anim.
Zimowanki
Burzliwe dzieje Pirata Rabarbara/2/
Serial animowany
„Nie ma jak w domu” [81, 82] - serial prod: australijskiej
10.50 Pomidor - teleturniej
11.10 Od niemowlaka do przedszkolaka
11.25 Teatr jak życie: „Rzadkowo” - reportaż o teatrze „Z.grzyt z Sanoka

TV.
POLONIA

TY
3
17.55
8.00
8.10
8.30
8.40
9.20
9.45

7.05 Sport - telegram /powt. /
7.10 Poranny magazyn Dwójki

7.50 Akademia zdrowia Dwójki
8.00 Program lokalny
8.30 „John, Georgie i reszta” [40] -

serial prod. USA
9.00 Świat kobiet - audiotele:0 -

Program dnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Trójmiejski serwis inform. .
Gdański Dywanik (powt.)
Rynek
„Namiętność” (odc. 178) - serial (powt.)

10.30 Tajemnice warsztatu (powt.).

6.00 „Nieustraszony”

7.00 Panorama

serial sensacyjny

7.05 Sport telegram
7.15
8.10
8.30
9.00

odc. 66 -

©

ode. 132 - anim.
9.00„MacGyver” odc. 109 amerykański serial sensa-

(powt. )

10.25 Familiada - teleturniej /powt. /
10.50 Studio sport - NBA Action
11.00 Podróże w czasie i przestrzeni |

- serial (powt.)
12.10 „Maria Celeste” (90) - serial

12.10 Agrobiznes
12.20 Magazyn Notowań: - Nozna
plantacja

„Woda - do ostatniej kropli [2 |
- ost. ] - film dok.
11.50 Żimowy przekładaniec

12.50 „Wielkie przygody dwudziestego wieku” odc. 3/26 - „Nieustraszony wilk morski”

| 12. 15 CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE: „Sprawa do załatwienia” - komedia prod.

12.50 Sekrety starszej pani
j
13.05 Sto lat - magazyn ubezpieczeń

12.00 „Karrypel kontra Rroszki” [9 - | 13.15 „Przylądek Canaveral” odc. 4
ost. | „ Poprawiacz z utrwała- | 13.55 Poza rok 2000 - odc. 10 - pro-

polskiej, (1953 r. ), reż. Jan
Rybkowski i Jan Fethke, |

cji programów religijnych
12.30 Magazyn sportowy

13.20 Kamienie z tej i nie z tćj ziemi
13.35 Ad Astra - Królestwo Galaktyk

12.25 Abecadło dźwięków - pro- | 14.40 Gramofon - pr. rozrywkowy
gram dla dzieci niewidzących
_ prod. polskiej (powt.)

Bohdan Niewinowski, Adolf
Dymsza, Lech Ordon, Jan |

zin
14 30454 - ma

10.45 Poradnik

rial dok. prod. franc. ang.
10.00 Wehikuł czasu

_11.50 Muzyczna Jedynka
12.00 Wiadomości

społecznych Atom, gwiazdy, życie

domowy

(powt.)

11.15 „Operacja przyroda” odc. 4/8
- „Powrót do przyszłości” - Serial dok. (powt.)
11.45 „Morskie wyzwania” odc. 4/26

czem” - serial anim. TVP

gram popularnonaukowy

- film dok. prod. USA
14.30 Joystick

12.50 Studio sport - MŚ w narciar- | 14.55 Panorama
stwie alpejskim
15.10 „Rahan - wędrowiec” odc.

14.50 Program dnia

14.10 Sportowy tydzień (powt. )
6430 Rozmówwdóia

15.00 Wiadomości

14.00 „Jake i Ben” [8/13]- serial

"3/26

1 5.00P.

15.10 Zielone pogotowie

15.00 „Przygody Blacky” ego.„[1/26]

15.25 Kino Teleferii: „Tajemnica Sagal” [12/14]- serial
15.50 Ferie z Miliardem

- serial anim. prod. USA
"15.25 Akademia zdrowia Dwójki .
15.35"A
BOA Gol

- „Zdobycz WRA

rze-

ki” - anim.
15.55 „Morskie wyzwania” odc. 5/26

kanadyjski serial obyczajoZL
ÓLWE
11.00 „Gliniarz i prokurator” ode. |
16 - amerykański serial sensacyjny
12.00W drodze - magazyn redak-

'

DL

jj Czas na dokument „Carnaval -

20.00 Big Cyc - koncert

największe party świata”
taż Andrzeja Fidyka
21.50
22.30
23.00
23.30

21.00 Panorama

21.30 Sport telegram
21.40 Teresa Torańska ZW

- repor-

Aleja gwiazd
W centrum uwagi
Dlaczego? - Terroryzm
Studio sport - P E w koszykówce męż-

- Teraz Wy

>ż.34i Żółtodzioby- film prod.
USA / 1986r. 103 min/ reż. Julien Temple, wyk. Patsy Ken-

czyzn - Śląsk ESKA Wrocław- Sara-

sit, Eddie O*Connell, David

tow, Nobiles Azoty Włocławek - FC
Porto

- Bowie
0.20 Panorama
0.30 „Picasso i taniec” [2 - ost. ] -

| 0.20 | „Zakazana miłość” - dramat
prod. USA /1985, 110 min. / reż.
. Anthony Page, wyk. Jacqueline

09 „Zazdrość i medycyna” dramat obyczajowy prod.
polskiej reż. Janusz Majew„ski
21.35 Ang. pr. rozrywkowy z cyklu
Profile
ć
21.45 Panorama gospodarcza
22.05 Polotyka i okolicć - Mienie
zabużańskie
i
22.40 „Opętana miłością” - film
fobyczajowy prod. USA
0.10 Zakończenie programu

film dok. prod. USA
1.20 Zakończenie programu

I

APAPA.

j

15.50 „Głupi i głupszy” - komedia
17.35 „Historyjki z ulicy Broca”

Ę

19.20 x5 r- minimagazym regionalny
19.25 „Szaleję za tobą - serial

0-

20.00 „Przed deszczem”
czajowy
:

ryzacyj

19.50 Aktualności Pam

4

(tel.

©

20.00 Wiadomości

20.30 Doktor Murek, ode. 1 - serial

ć

- film oby3

21.50 „Szulerzy, kaneiye, figlarze,

kawalarzeiRockyjay'

|

|

22.40 „Superdeser: Miłość, miłość...

15.30 „Ufozaury”, odc. 47 - anim.

-

ń

18.50 „Bajer w Bel- Air” - serial

zyczny dla dzieci

23.30 „Glengarry Glen Ross” - amerykański dramat

„Central Park West” odc. 11,
USA 1995, prod. Darren

Star, wyk.: Mariel Hemingway, Lauren Hutton, Mad-

prod. polskiej, (1979 r. ), reż.
Witold Lesiewic /napisy w ję-

chen Amick, John Barrow-

zyku angielskim/

man, Justin Lazard, Mellissa

21.30 „Mikołajczyk - druga emigra-

Errico, Tom Verica.
21.00 „Ostry dyżur”, odc. 21 - serial obyczajowy
22.00 Informacje i biznes informa-

cja” - film dok.
22.05 „Księga rekordów”

22.25 Program na środę
22.30 Panorama

cje

23.00 „Z ziemi polskiej” : „W cieniu

22.25 Polityczne graffiti
22.35 „Miasteczko Twin Peaks”

diamentowego wieżowca”
23.30 Rozmowy, rozmówki: „Męski
striptiz” - Przemysław Saleta

odc. 21 - serial amerykański

23.30 Sztuka polityki - mag. public.
- 23.55
0.30
„.
1.30

0.30 „Zaproszenie” - pr. krajoznawczy
0.50 Panorama
1.00 „Znaki szczególne” odc. 6

- 2.15 Zakończenie programu

14.25 „Tropiciele gwiazd” - serial
14.50 „Ostatnia uczta krokodyli”

15.20 Ye! Ye! Ye! - program mu-

15.20 Omówienie programu dnia
15.30 „Mater Dolorosa spod GroNi

14.00 „Głupi i głupszy” - anim.

18.25 Cyberia - prowadzi Cleo
18.30 Pogoda
:

700-76-701)

_0.00 „Świat Rosińskiego” - reportaż

- Bisset, Jurgen Prochow

2.10 Wiadomości

ZIARNA

ny
15.00HALOGRA!MY

20
20.10 „Profit ” [6/9] - serial prod. USA

a

10.15 „Dziadek do orzechów” - baśń
baletowa USA
11.45 „Wiek niewinności” - ameryk.
film psychologiczno-obyczajowy

18.00-20.00: Okno otwarte: „Na gapę
18.00 Diabelski młyn
18.20 Nie przegap

14.00 Kalejdoskop - program mu-

Kurnakowicz i inni (powt. )

R

15.35 „Rozmowy ze zwierzętami””
ode. 13/52 - pr. popularnonauk.

cyjny

10.00 „Żar młodości” ode. 117 -

wyst. Gizela Piotrowska, |

13.55 „Porwani przez UFO ?” [2 - ost. || 12.30 Panorama

8.25,„W pogoni za sukcesem” amerykański film obyczajowy

8.30 „Czarodziejka z księżyca”

9,30 „Życie dla życia” - film dok.

,

8.00 „Kto tu rządzi?” - serial

10.00 „Dajcie to na pierwszą stronę, cz. 3/52 - serial
_11.00 „Skarbiec” - magazyn historyczno - kulturalny (powt. )
11.30 „Dance Maxx” - program
muzyczny (powt. )
12.00 Wiadomości

70035277 :
9.30 „Na starym szlaku ” [2/8] - se-

- program nie kodowany
7.00 Muzyczny budzik
7.30 Diabelski młyn

7.00 Poranek z Polsatem
7.55.Poranne informacje
8.00 Polityczne graffiti
8.15 Klub Fitness Woman

„W rytmie ” (powt.)
Spojrzenia na Polskę (powt. )
Wiadomości
„Ciuchcia” - pr. dla dzieci

7.00-8.00 i 18.00-20.00

Motowiadomości
„Żar młodości”, odc. 117 serial obyczajowy
Pożegnanie

12.00 Zapowiedzi programowe
12.15 Magazyn południowy
12.35 „Johny Quest” - serial, powt.
13.30 „Richie Rich” - serial, powt.
„13,25 zr patetiej, chwili” - serial,

* powt.

14.20 sGEe' w opałach” - Ska,

powt.

14.50 Film fabularny
16.15 „Johny Quest" - serial
16.45 „Richie Rich”

- serial

17.15 Muzyka TVT
17.30 Podwieczorek z TVT
17.50 „Z, ostatniej chwili” - serial
18.45 Program dnia

18.55 „Orbitalny posterunek” - serial
19.50 „Oblicza wojny” - seriał
'21.00 „Grace w opałach” - serial
21.30 Informator - przegląd najważniejszych wydarzeń dnia

(A50Film fabularny

7.00
7.05
_8.00
8.50
9.40
10.05
14.10
14.50
15.10
15.55
16.50
17.15

Siódemka zaprasza
Przeboje na dzień dobry
Siódemka dzieciom
„Klinika uniwersytecka” - serial
Teleshopping
Muzyka w Siódemce
Teleshopping
Polskie seriale animowane
Gram w Siódemkę
Siódemka dzieciom
„Świat pana trenera” - serial
Gram w Siódemkę: „Siedmiu
wspaniałych”
18.00 Serial
18.50 Polskie seriale animowane
19.15 7 minut - wydarzenia dnia

8.30 Filmy animowane dla dzieci,

powt.

10.00 „Joana” - telenowela, powt.
11.00 Satelite - muzyka, powt.
11.30 Tele box - magazyn, powt.

00,,,Policjanci z Miami” - serial
20.55 Ulubione kawałki: Goście Marka Niedźwieckiego

16.00 Filmy animowane

11.35 „Pod słońcem Kalifornii” - serial

13.00 „Magnum” - serial
14.00 „Barbel Schafer” - talk show
15.00 „Ilona Christen” - talk show

17.30 „Między nami” - serial
18.00 „Dobry wieczór”
18.30 „Exclusiv” - magazyn

17.40 Satelite - muzyka
18.00 „Joana? - telenowela

19.00 Eurovillage - nagazyn (wersja
polska), powt.
(£9.30),Arktyczna gorączka” - film
sensacyjny USA
21.15 Pełnym gazem - program motoryzacyjny
21.45 Muzyka

9.45 „Jetsonowie spotykają Flintsto-

12.00 „Punkt 12” - mag. informacyjny
12.30 „Majsterkowicz” - serial

16.00 „Hans Meiser” - tałk show
17.00 „Jeopardy” - teleturniej

„12.00 Przerwa w emisji

19.25 „Świat pana trenera” - serial

19.50 Prognoza pogody
-19.55 Komentarz Okropnie Poważny.

j

11.00 „Właściwa cena” - show
11.30 Pojedynek rodzinny- teleturniej

,

18.45 Wiadomości
19.10 „Explosiv” - magazyn
19.40 „Dobre czasy, złe czasy” - serial.

20.15 „Podwójna stawka” - serial
21.15
22.15
23.15
0.00
0.30
'1.00

„Balko” - serial
„Quincy” - serial
„Policjanci z Miami” - serial
Wiadomości
„Zdrówko” - serial
„Golden Girls” - serial

4a

„EZ Streets” - serial kryminalny

22.50
23.00
23.55
0.50

7 minut - wydarzenia dnia
Gram w Siódemkę,siedem pokus
„EZ, Streets” - serial kryminalny
Gram w Siódemkę: „Siedmiu

7.00 „Montana” - serial anim.

5.45 -9.30 Blok pr. dla dzieci:

wspaniałych”

7.30 „Santo Bugito” - serial anim.

9.30 „.CHARTBREAKER” (powt.)

15.00 ATOMIC TV
17.00 „Pan Boguś” - serial dla dzieci
17.30 „Kot w butach” - serial dla

dzieci
18.00 „Z. ziemi i z powietrza” - serial
dok.
18.30 „Anastasia” - serial obycz.
19.00 „Na horyzoncie” - serial dok.
19.30 Mega Dance

20.00 „Klub samobójców” - film sensac. USA 1988, reż. James Bruce

<

21.30 Reporter - mag. ProCable

22.00 „Dzikea orchidea 3: Pamiętnik” - film erot. USA 1993, reż.

Zalman King
23.45 Piknik Country
0.15 Muzyczne dobranoc

8.30 Pływanie: PŚ w Paryżu
10.00 Mag. sportów motorowych
12.00 Eurogoals

- nów”- film animowany, USA

zyn

13.00 Narciarstwo alpejskie: MŚ w Se-

12.35 „Matlock” - serial

strieres/Włochy (na żywo)

13.30 „SAM” - magazyn
14.00 „Arabella Kiesbauer”

14.00 „Fun Sport”

15.00 Lekkoatletyka

18.25 „Roseanne” - serial

ł

17.00 Skoki narciarskie

19.00 „Świat według Bundych”
19.30 Wiadomości

- seriał

Placid/fUSA

)

(P) Piłka nożna: MŚ '98 - eliminacje

0.00 Jeździectwo: PŚ w skokach

1.00 Saneczkarstwo: PŚ w Toblach/Włochy - tor naturalny
1.30 Zakończenie programu

1.00 „Ostry dyżur” - serial p

i

Film Net >

8.00 „Twoja na wieki” - melodramat, USA reż. Tay Garnett
10.00”,„Uwiedziony i...” - thriller,
USA, Reż. Feoix Enriquez Alcala
12.00 „Niebezpieczna gra” - tdjcitie;
Australia 1981, reż. Richard
„ Franklin
14.00 „Tropem łez” - dram. obycz.
USA reż. Donald Wrye
16.00 „W szponach miłości” - thriller,

—_

USA 1995, reż. Paul Ziller

18.00 „Park jest mój” - dram. obycz.

USA 1985, reż. Steven Hilliard

Stern
20.00 „Papierowe łowy” - kom. USA,
reż. James Bridges
21.50 Studio Sport: hokej na lodzie
23.00 „Pole cebulowe” - dram. krym.
USA 1979, reż. Harold Becker

9.55 „Proszę o uśmiech” (powt.)
10.35 „Nieustraszony” - serial
11.30 „Wszyscy razem” - serial
12.00-16.10 Blok programów, dla

dzieci:
16.10 „.CHARTBREAKER”
16.35 „Polowanie” - talk show

17.00 „Nieustraszony” - serial
18.00
19.00.
19.30
20.15

„Beverly Hills 902107 - serial
„Wszyscy razem” - serial
„Proszę o uśmiech” - show
„Storm and Sorrow” - film
przygodowy, USA 1990, reż.
Richard Colla . (01 min) Grupa

amerykańskich alpinistów wyrusza do ZSRR

6.00-22.00
CARTOON
NETWORK - seriale animowane:

10.30 „Walet, Dama, Hirig* - tele-

21.00,„Piraci

Ciemnych

11.00 „Kerner” - talk show
12.00 „Vera w południe”

"
13.00
14.00
15.00

Wód”

(AJFTH)

21.30 Kreskówki (A/F/S/H)

22.00 Wieczór filmowy M

- ko-

media muzyczna, USA

1952,

17.30 Magazyn regionalny
18.00 „Błysk” - magazyn

18.30 Magazyn informacyjny
19.00 „Koło fortuny” - teleturniej
20.00 „Pomocy, moja żona wychodzi
za mąż” komedia (95 min)
22.00 Sport w SAT 1: Piłka nożna

reż. Gene Kelly, Stanley Do_ nen, wyst.: Gene Kelly, Debbie
Reynolds, Donald O'Connor,
Jean Hagen i in. (98 min)

22.15 „Picket Fences” - serial

„(AJFIS/H[Hol)
1.45 „Lo Spadaccino di Siena”

film przygodowy

- talk

show
„Sonja” - tałk show
„Aniołki Charliego” - serial
„Star Trek: Następne =

16.00 „Słoneczny patrol” - serial
17.00 „Każdy przeciw każdemu”

i - 01.45 Z cyklu: „Niezapomniane filmy”: „Forbidden Planet”- film sf, USA 1956, reż.
Fred McLeod Wilcox (95 min)
.(A/FISTH/Hol)

-

pulłarnonaukowy (P)
19.00 „Dzikie zwierzęta”: „Albatrosy
(P)

21.00 „Błyskawice - niezwykłe zjawisko” - film dokumentalny
22.00 „Kolejki w lunaparkach” - film
dokumentalny (P)
23.00,„Wpływ wiatru

na

ludzki

- umysł” - film dokumentalny
0.00 „Profesjonaliści” - serial dok.
1.00 „Skrzydła nad morzem”:
„Orion”
2.00 Magazyn motoryzacyjny

TRAVEL

13.00 „Travel Live” |
14.00 „Ocean Spokojny” - serial dok.
14.30 „Po raz pierwszy za granicą”

15.00 „Przewodnik po świecie” (S/Hol)

nie” - serial

0.00 „Deszczowa piosenka”

_1.15 „Nocne przygody” - serial erotyczny (powt.)
1.30 Wiadomości

turniej

(A/FIS/H/Wł)
20.00 „Jonny Quest” (A)
20.30 „Swat Kats” (A/F/S/H)

z zamiarem

22.20 „Exklusiv” - magazyn
23.05 „Klan wampirów” - serial
0.05 „Peep!” - show (powt.)

10.00 „Co to znaczy?” - teleturniej

19.30 „Między nami, jaskiniowcami”

wejścia na najwyższy szczyt Pamiru, Pik Komunizmu...

- 9.00 „Ulice San Francisco” - serial

- 19.00 „Tom i Jerry” (A)

(P)

20.30 Tajemnice, magia i cuda (P)

e „00ĘP) Boks (na żywo)

i

- magazyn

i pingwiny” (P)

19.00 (P) Magazyn motorowy
20.00 Sporty siłowe: „Najsilniejsi
ludzie świata”

22.15 „Reporterzy” - magazyn
* 23.20 „Dzika sprawiedliwość” - film
sensacyjny, USA 1992, re
0.50 Wiadomości

kumentalny

20.00 „Poza rok 2000”

18.00 Narciarstwo alpejskie

20.15 „The Sentinel” - serial
21.15 „Ostry dyżur” - serial

_

18.30 „Poza rok 2000” - magazyn po-

16.00 Saneczkarstwo: MŚ w Lake

19.45 „Taff” - magazyn

17.30 „Bush Tucker Man” - serial do18.00 „Związki”

j

15.05 „Domek na prerii” - serial
16.05 -18.00 Seriale animowane:
18.00 „AJI£” - serial

1.50 Wiadomości

17.00 „Na ryby do Australii” - maga-

23.15 „Goście Haralda Schmidta”
0.15 „Mindfield” - thriller, Kanada, reż. Jean-Claude Lord,
1.55 „Star Trek: Następne pokolenie” - serial wę )

15.30 „Podróże dla koneserów

16.00 „Na rozstaju dróg” (S/Hol)
16.30 „Zagubieni w dzikiej Afryce”:
Masai Mara (Kenia)
17.00 „Niezwykłe wyprawy” - mag.
17.30 „Świata Grega Graingera”
18.00 „Wyprawa na Karaiby” - serial
18.30 „Skandynawskie lato”: Dania

19.00 „Dziennik podróży
19.30 „Przekroczyć granice” - serial
20.00 „Travel Live” - magazyn
21.00 „Po raz pierwszy za granicą” serial dokumentalny (powt.)

21.30 „Wokół Morza Śródziemnego”
22.00 „Spotkania Wschodu z Zachodem”: Hongkong
23.00 „Podróże dla koneserów
23.30 „Świat Grega Graingera”
0.00 „Piechotą dookoła świata”

0.30 „Świat oceanów” - serial dokumentalny

wersje językowe: (P) - polska wersja językowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (ła)- holenderska S' O baj programie „m Ww pjtowyn dodatku TV PILOT
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ra Grzeszczak,

| Motocross

która

na

Lekkoatleci

100

. m była czwarta (1.05,03), a na
400 m szósta - 4.49,86. Mistrz

Kara
dla Zdunka

Europy z Rostocku Mariusz
Siembida na 50 m st. grzbietowym był piąty (25,39). Na tym
dystansie triumfował Chorwat
Tomislav Karlo w czasie rekordu Europy 24,52. Dominik Matuzewicz na 200 m st. dowolnym
(7 pozycja) wynikiem 1.49,66
ustanowił rekord życiowy,
a Dagmara Ajnenkiel na 200
m st. klasycznym wypadła bardzo słabo uzyskując 2.34,08 (8
miejsce).

Dziesięć dni przebywała

na zgrupowaniu narodowa

reprezentacja Polski junio-

rów w mołocrossie. Trener

Marian Zupa miał do dyspo-

zycji 16 zawodników, reprepięć klubów.
Był to już drugi obóz przygotowawczy do mistrzostw Europy
w klasie 80 ec i 125 cc (3-4.05.
w Głogowie). Z zawodników
Gdańskiego Auto Moto Klubu
w zajęciach uczestniczył Jakub
Walczak. Obowiązki szkolne nie
pozwoliły na wyjazd Pawłowi
Skindzierowi i Marcinowi Wójcikowi. Z niewiadomych przyczyn nie pojechał na zgrupowanie Maciej Zdunek. Jako że do
dzisiaj nie wyjaśnił swojej absencji, klub nałoży na niego karę

Końcowa klasyfikacja PŚ po
8. mityngach:

- Pracowaliśmy nad kondycją.
Generalnie nie mogę narzekać
na brak zaangażowania u które-

Styl dowolny - sprint 1. Michał Klim (Australia) 80 pkt., 2.
Sion Brinn (Jamajka) 63, 3.
Chengji Jiang (Chiny) 27. Dowolny - dystans 1. Joerg Hoffmann (Niemcy) 80, 2. Ian Wilson (W. Brytania) 61, 3. Emiliano Brembilla (Włochy) 46.

Grzbietowy 1. Adrian Radley

(Australia) 72, 2. Tomislaw Kar-

- lo (Chorwacja) 63, 3. Jirka Let-

goś z podopiecznych. Szkoda tylko, że kontuzja wyłączyła z przygotowań Marcina Abramowskiego (Jastrząb Lipno). Zabrakło
również Macieja Czyżowskiego
(Elf Olsztyn). Olsztynianin nie
uczestniczył także w zgrupowaniu motocyklowo-technicznym,
które odbyło się jesienią ubiegłego roku. Dlatego definitywnie
zrezygnowałem z jego usług - zakończył wypowiedź M. Zupa. .
Przed występem w Głogowie
Polacy odbędą jeszcze dwa starty kontrolne w Niemczech i w
Słowacji.

dla sędziów.
_FIFA poinformowała, że postanowiła wyposażyć arbitrów
w specjalne monety (żetony)
przeznaczone do losowania
stron zajmowanych na boisku
przez zespoły w meczach międzynarodowych. Metalowy żeton będzie miał z jednej strony

logo ZLOACRASRPRA

R

_ (kast

zin (Niemcy) 56. Klasyczny 1.
Mark Warnecke (Niemcy) 72, 2.
Fot. PAPICA.-EPA Jack Guez-. MAREK KRAWCZYK (POLSKA) 71, 3. Jens Kruppa (Niemcy) 66. Motylkowy 1. Denis Siłantiew (Ukraina) 71, 2. Michał
Klim (Australia) 67, 3. Konstantin Uszkow (Rosja) 50. Zmienny
1. Marcel Wouda (Holandia) 80,
2. Matthew Dunn (Australia)
- 74,3. Christian Keller (Niemcy)

26 97) na b ważkin mitynguzu PAG

Pływanie - Puchar Świata

Zabrakło

"EGO

8 „oczka”
drugie miejsce
Marek
kacji generalnej
ae pływackiego
ki zaj Pucharu
haru
ŚwiatŚwiata
w klasyfikacji
uzbierał71 pkt.
i na podlon rozdziel
wś
necke
72 oraz Jensa

Zetony

SE Plano

Niemiec Mark Warnecke ustanowił rekord świata na ch 250 m kola ie
wiata w Paryżu.

Niemców

triumfatora
Marka War-

Polak
za swoje osią-

gnięcie od Międzynarodowej Federacji Pływackiej (FINA)
otrzyma
3,5 tys. dolarów.

w Paryżu był piąty na 100
m (1.01,30). Konkurencję wygrał 6 lat od niego starszy Warnotabene

rekordzista

świata na 50 m w żabce, z czasem 59,55.

- Oczywiście jestem bardzo
zadowolony. ję

mu w klasyfikacji końcowej PŚ
wśród najlepszych przedstawicieli stylu klasycznego i szóstą
lokatą w finale igrzysk olimpijskich w Atlancie na 200 m. Podopieczny trener Hanny KlimekWłodarczak niedzielną noc spędził u swego stryjka mieszkającego na stałe w Paryżu.

większy sukces w karierze - powiedział Krawczyk. - Rywale będą się teraz odnosili do mnie
z pewnym respektem. Z Markiem Warnecke, który ostateczOprócz Krawczyka w nienie triumfował, uścisnęliśmy sodzielnych finałach wystąpiło piębie dłonie. Niemiec trochę
ciu naszych reprezentantów.
w żartach przeprosił za to, że | Najwyższą lokatę zajęła pływająca SAD zmiennymi Dagmajednym punktem mnie pokonał.

Polak w drugim dniu ostat-

nich zawodów PŚ rozgrywanych

necke,

Do tej pory 21-letni Krawczyk na arenie międzynarodowej swoją obecność zaznaczył
czwartym miejscem dwa lata te-

to mój naj-

4.

Już niecały miesiąt pozostał do halowych Mistrzostw

będzie tym razem
Świata w lekkoatletyce, których miejscem
Paryż w dniach 7-9 marca.

KOBIETY
Styl motylkowy: 1-3. Huijue
Cai i Liu Limin (obie Chiny)
oraz Mette Jacobsen (Dania) po
51 pkt. Dowolny - sprint 1. Katrin Meissner (Niemcy) 67 pkt.,
2. Claudia Poll (Kostaryka) 65,
3. Simone Osygus (Niemcy) 54.
Dowolny dystans 1. Claudia Poll
(Kostaryka) 74, 2. Natasha Bowron (Australia) 60, 3. Kirsten
(Holandia)
48.
Vlieghuis
Grzbietowy 1. Nina Ziwaniewska (Rosja) 77, 2. Antje Buschschulte (Niemcy) 54 i Yuanyan

Jia (Chiny) 54. Klasyczny 1. Brigitte Becue (Belgia) 65, 2. Han
Xue (Chiny) 60, 3. Tong Mi
(Chiny) 54. Zmienny 1. Sabine
„Herbst (Niemcy) 65, 2-3. Chen
Yan (Chiny) 60 i Susan Rolph

(W.Brytania) 60.

w tej imprezie, ale wielu będzie
tam obecnych. W obliczu halo-

wych MŚ nie dziwią więc coraz
lepsze wyniki, uzyskiwane na
różnych mityngach. Podczas
ubiegłego weekendu wiele bardzo dobrych rezultatów padło

na mityngu w Dortmundzie.

W biegu na 200 m Jamajka Juliett Cuthbert uzyskała najlepszy
w tym roku czas na świecie 22,80. Urodzony w Mińsku An-

drej Tiwontschik poprawił halo-

24-letni obecnie kolarz
niemiecki, Jan Ullrich jest
tym szosowcem, o którym
mówi się, że może słać się

Lider

'W miniony weekend roze- - j
rano mecze pierwszej run%
światowej AO
Davisa. Największą
dzianką było odaiódci cie
ubiegłorocznych triumfato-

na szczycie
Kożzykoriki Pakmetu Starogard w spotkaniu

Ill ligi pokonali AZS Gdańsk 84:66 (37:31). Tym samym
rsa ac
be Miecznikowskiego udanie zrewanżowali
ademikom za porażkę w pierwszej rundzie.
- Przyznam <się szczerze, że
nie jestem usatysfakcjonowany
takim rezultatem - powiedział
Jarosław

Sarzało,

koszykarz

- Pakmetu. - W pierwszym meczu
przegraliśmy 91:95, tak więc
straty zostały odrobione z nawiązką, ale w sumie liczyliśmy
na zwycięstwo różnicą przype”
mniej 30 „oczek”.

Spotkanie na szczycie ligi
międzywojewódzkiej nie było
zbyt ładnym widowiskiem.
Zgromadzeni jak zwykle licznie
w hali Agro-Kociewia kibice
obejrzeli typowy mecz walki.
Gdańszczanie prowadzili tylko

śniewski, ale niedzielnego występu ten doświadczony zawodnik nie zaliczy do udanych.
Wpływ na to miała z pewnością
tygodniowa nieobecność „Kwasa” na treningach starogardzkiego zespołu spowodowana radań
wami służbowymi.
Najwięcej punktów: Pakmiet - Kwaśniewski 23 punkty, Kamiński 19, Szymkiewicz
13, Mieczni-

kowski 7, Urban 6, Sarzało 5,
Drwięga i Homa po 4; AZS
Gdańsk: Telecki 16, Urbaniak
13, Widz 11, Bruździak 8,.
Ostrowski i Dziworski po 5, Rachwał 4.
na początku 9:3. Później, główPozostałe wyniki: Pogoń Lęnie za sprawą trafień Piotra Kabork - Trefl II Sopot 87:105,
mińskiego i Andrzeja Kwa- ' AZS II Toruń - KDK Kościeśniewskiego gospodarze „wyrzyna 99:77, ChKK Chełmno szli” na czoło (11:9). W kolejMOS Wejherowo 119:74, Polonych minutach Pakmetowi było nia Pasłęk - Noteć II Inowrojuż „z górki”. Po przerwie przecław 91:101. Mecz zaległy: Noteć
waga starogardzian sięgała chwiII - Trefl II 104:103.
lami 24 punktów. Agresywne
krycie zastosowane przez za|
wodników AZS Gdańsk pozwoliło im zmniejszyć rozmiary porażki zaledwie do 18 punktów.
|

2. Notećl

Najlepszym

koszykarzem

w zwycięskim zespole uznano
Jacka Szymkiewicza. Zaliczył
sporo asyst, czym „otwierał” ko-

legom drogę do kosza. Otrzymał
specjalną nagrodę od posła Ziemi Gdańskiej, Krzysztofa Trawickiego. Wprawdzie najwięcej
punktów dla Pakmetu zdobył

6.Chelmno

(14 22 „0:
14 18

-215

14

-580

14

Do tegorocznego sezonu jest
znakomicie przygotowany. Za-

pewne nie wygra Tour de Fran-

ce, gdyż ekipa zawodowców Telkomu, w której „kręci”, stawiać
będzie raczej na Riisa i jemu
trzeba będzie pomagać torować
szlak do drugiego kolejnego

Liga BSA

Po premierze
Dwie

we; 12.10 Horoskop;j 12.45 Trzy łyki

z Holandią, Włochy z Hiszpanią ;
>
oraz RPA ze Szwecją.

klasyki; 13.45 Konkurs; 14,45 Magazyn motoryzacyjny; 15.15 SOS dla
bezrobotnych; 16.05-20.00 Popołudnie z Radiem ARnet; 17.25 Temat

|

tygodnia; 17.45 Radio ARnet zapra-

sza;
=.

- Audycja dla małżonków i rodziców23.30 Kompleta; 23.45 Medytacja; 0.00 Rozpoczęcie programu nocnego

18.05 Piosenki na życzenie;

20.00-22.00 Magazyn Studenckiej

razem z nami - Adam Czajkowski;
0.05-6.00 Muzyka non stop

UKF 67.07 MHz 101.7 MHz
PTK 1064, 699 MHz
Wiadomości: od 5.00 do 0.00 (co

przecież .najskuteczniejsza droge
do uzupełnienia składu sławny-

ę); Skróty wiadomości: 5.30

30730, 9.30 do 18.30 (co godzinę);

>
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); 6.15, 7.15, 8.15, 11.15,

mi szosowcami.

Tegoroczny sezon śóluski na :
szosie już się zaczął. Wyścigiem ;
otwarcia był Grand Prix d':
Ouverture w Marsylii, a po nim
rozegrany został pięcioetapowy
Etoile de Besseges. Tę drugą
próbę wygrał jadący we francuskiej ekipie Festine (na 5. miej.
scu w rankingu UCI), Patrice
Halgand przed występującym
„wraz z Zenonem Jaskułą w eki
pie Mapei, Polakiem Zbignie- :
5
wem Spruchem.

15.15, 16.15, 17.15 - Wiadomości
drogowe; 0.00, 7.05 - Horoskop;

0.05-1.00 Muzyka z dolnej półki audycja Marcina Sobesto; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 7.35, 21.35
Wyniki losowania Totalizatora
Sportowego; 7.36, 17.58 Lekcja języka angielskiego; 7.45 Przegląd

Wielcy, jak np. Ullrich, czają : _ prasy; 8.05 Serwis ekonomiczny;
się i swój „łwi pazur” pokażą na : ; 8.35, 9.35, 10.35 Informacje waluto; we; 9.15 - Pół paczki z rana - konpewno w najbardziej prestiżo
kurs na śniadanie; 10.50 Kalendawych wyścigach sezonu.
rium muzyczne; 11.35 Złoty kwa_ (Paw) : drans Eski - muzyczny non-stop;
ś 11.50 Twoja szansa - konkurs 45 se_ kund; 13.50 Porady prawnika; 16.35
+ Srebrny kwadrans Eski - muzyczny

Plebiscyt
Najpopularniejsi sportowcy Rumi

non-stop; 17.05 Serwis muzyczno* filmowy; 17.45 Wiadomości sporto'
_
/

w rywalizacji

jedna w koszy:

Karskiej „dwa zęły zimową

we; 18.35 Muzyka, którą kochacie;
19.00 Radiowy magazyn komputerowy; 20.00 Gorący tuzin Eski - lista przebojów; 22.35 - 23.30 Muzyczna godzina miłości - muzyka

sdycie rozgrywek
BSA "97.
równo między bramkami

Raport drogowy: 6.55,.7.43, 15.05,
16.05; Sport: 7.04, 8.30, 18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;

7.45 „Życie” w Plusie - komentarz
polityczny; 7.25 Patron dnia; 7.52
Przegląd prasy; 8.10 Gość Radia
Plus; 9.00-13.00 Cztery z Plusem;

9.15 Serwis ekonomiczny; 10.35
Konkurs - „O.co pytał nasz reporter”; 13.15 Serwis giełdowy; 13.40

Propozycje kulturałne; 14.45 Serwis
motoryzacyjny; 15.45 Gabmler serwis - informacje ze świata komputerów; 18.40 Wiadomości z życia
Kościoła; 18.52 „Róbmy swoje” -

audycja;19.40 „Pluszowy kącik” dobranocka; 22.15 Ewangelia z ko-

mentarzem

UKF 98.4 i 73.52MHz
Wiadomości co godzinę od (0.45

PROGRAM

TRÓJMIASTO

10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14. s:
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 Metzzoforte - rozgrywa
Piotr Metz, 12.00-15.00 Gdzie dia-

jak i pomiędzy koszami walczono ambitnie, chociaż nie
wszyscy z końcowych rezul-

UKF67.85i
103.7 MHzstereo
Wiadomości co godzinę; Wiadomości sportowe: 7.10, 12.10, 16.10, 19.10;
Inf. miejskie 5.15, 5.45, 6.15, 6. 45,
17.15, 7.45, 8.15, 8.45;
cyjna 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; 10.20 Wielka
muzyka przez małe m 10.33 Więcej
sportu; 10.45, 12.45 Radiowa giełda
pracy; 11.15 Ekspert; 11.58 Wstępne
notowania giełdy; 12.15 Konkurs 10
_ pytań... milion złotych; 12.30 Warto,

tatów mogli być zadowoleni.

Zacznijmy od halowej rywalizacji futbolistów. W grupie A padły rezultaty: Pharmag - Simtel
8:3, Gazeta Morska - Boch Centrum 2:7, Dziennikarze - Energa
4:18, Bank Gdański - Plus 0:7, Elkor Maning - Servisco 3:0 (walkower). W grupie B: dr. Oetker Hartwig 3:7, DGT - Talbros 4:3,
Grand - Radio Plus 9:0, Bank
PBG - Bank PBI 5:3, Fazer Te-

(pol)

| nie warto... 12.38 Giełda papierów
- wartościowych;
13.10 Kuchnia Do* minika; 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,

Piłka nożna

Pograli w Pucku

(jaw)

Watykańskiego; 20.20 Różaniec św.;
21.00 Apel Jasnogórski; 21.15-24.00

Agencji Radiowej; 22.05-0.00 Słuchaj

am - ZPW Druk 3:0 (walkower).
W tym ostatnim meczu na boisku
wspomniany wcześniej Kwawygrał ZPW Druk 5:3, ale rywale
| złożyli protest, bowiem w drużynie zwycięzców występował zaLaureaci plebiscytu w Rumi. W imieniu Jacka Milleraspe odebrał jego
j brat Grzegorz, Maciej Ricki Dariusz Hebel
wodnik nie uprawniony do gry.
Fot. Kazimierz Klawiter
Dagmara Budnik, Paweł Łoś i Jarosław Runowicz.
Protest został uwzględniony i Te- |
am od „czekolady” otrzymał
Po raz trzeci w Rumi wybierano najpopularniejszych spor. cu Bydgoszcz, Jerzego Skrobecpunkty walkowerem.
łowców mieszka
w łym mieście. Organizatorem tego kiego. Natomiast za sponsora
roku uznano Fabrykę Kotłów
Niestety, musimy napisać, że
plebiscytu jest miejscowy tygodnik, „Goniec Rumski”. Pod- FAKO,
W Pucku odbył się trzeci turniej halowej piłki nożnej zorganizoktóra sponsoruje m.in.
fatalnie rozpoczęli ligowe rozstawowym kryterium było ło, aby sporłowcy mieszkali wławany z okazji „Zaślubin Polski z Morzem”. Do rywalizacji przystąpipiłkarzy Orkana Rumia.
grywki żurnaliści. Trzy drużyny
śnie
na
terenie
Rumi,
chociaż
mogli
reprezentować
kluby
ło sześć zespołów. Po dwie drużyny wystawiły Gedania Gdańsk, Stomające w swoim składzie dzienW imieniu triumfatora plebilem Gniewino, Gryf Wejherowo, Pogoń Lębork i Zatoka Puck. Doz innych miast.
nikarzy poniosły zgodnie wysoscytu puchar i magnetowid
datkowo kibice zobaczyli w akcji puckich juniorów i reprezentację
kie porażki. Może w przyszłości
SKŻ Sopot) - 773 pkt., 4. Dariusz w nagrodę odebrał jego brat
Rumski plebiscyt miał uroczyLudowych Zespołów Sportowych gminy Puck.
będzie lepiej, bowiem gra w libliźniak, Grzegorz Miiller, który
Hebel (piłka nożna, Bałtyk Gdystą oprawę. Zakończył się boZ. grupy pierwszej do decydujących zmagań awansowały Pogoń
dze BSA ma być formą przygow przeszłości wygrywał już plenia) - 717 pkt., 5. Dagmara Budwiem Balem Sportowca i SamoI Lębork i Gryf II Wejherowo, z grupy drugiej - Pogoń II Lębork
towań do mistrzostw Polski
biscyt w Rumi, a teraz zakończył
nik (Szkoła Mistrzów Karate
rządowca w hotelu Faltom. Były
oraz Gedania I Gdańsk. W półfinałach Pogoń l pokonała Gedanię
dziennikarzy, które w marcu br. też występy artystyczne z gwiazdą
już sportową karierę. Pan Jacek
w
Rumi)
691
pkt.,
6.
Paweł
Łoś
13:0, a GryfII wygrał
z Pogonią II 3:1.
odbędą się w Gdańsku.
(tenis stołowy, Plexiform Sopot) - był bowiem na zgrupowaniu
wieczoru Haliną Frąckowiak.
W „wielkim finale” naprzeciwko siebie stanęły zatem Pogoń
W lidze koszykówki odbyły
w Zakopanem.
633 pkt., 7. Maciej Skarżyński
Najważniejsi byli jednak sportowI i Gryf II. W normalnym czasie nie padła żadna bramka i o wszystsię tylko trzy mecze: Doradca
(lekkoatleta, chodziarz Lechii
Puchary i nagrody laureatom
cy. Czytelnicy „Gońca Rumskiekim Paaonydowaty rzuty karne, które lepiej wykonywali piłkarze
Consultants - BG Leasing 81:53,
plebiscytu
wręczali burmistrz
Gdańsk)
471
pkt.,
8.
Jarosław
go”
zadecydowali
o
następującej
z Lęborka- 12:11.
Franke Gastopol - Bossa 64:28,
Runowicz (tenis ziemny, nie stoRumi Jan Klawiter, wydawca
kolejności na plebiscytowej liście:
E w.
o trzecią lokatę w turnieju Pogoń II pokonała GedaDr. Oetker - Inter Marine 36:85.
warzyszony) - 469 pkt.
„Gońca Rumskiego” Kazimierz
1. Jacek Miller (lekkoatleta, chonię
Zatem ligowa premiera za
Klawiter oraz przewodniczący
dziarz Floty Gdynia) - 1257 pkt.,
Sportową osobowością roku
- Słabo spisali się w Pucku futboliści z Gniewina, w szeregach któnami, a za tydzień napiszemy
Rady Miasta i przewodniczący
2. Maciej Szymański (lekkoatletywybrano trenera reprezentacji
se zabrakło jednak kilku czołowych zawodników.
o tym, co działo się w drugiej
MOSiR Jan Nowicki.
ka, SKLA Sopot) - 799 pkt., 3.
Polski kobiet w siatkówce i czo„ kolejce.
Marzena Okońska (windsurfing,
towego polskiego zespołu Pała-

(pol)

(Paw)

tkania z Biblią; 12.30 Różaniec św.;
UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
13.15 Radiogazeta; 13.45 Literatura;
Serwisy informacyjne: 6.00 do 0.00
14.00 Modlitwa popołudniowa z Lico godzinę oprócz 19.00. Serwis lo12%
turgii Godzin; 14.15 Czas dobrych .
kalny:
6.45,
8.35,10.35,12.35,14.35,17.35 Serwis
nowin; 14.30 Mogę, chcę pomóc;
sportowy: 8.50, 11.35, 15.35, 18.05. i 14.40 Muzyka mistrzów; 15.00 Korów - Francuzów, ad j Przegląd prasy: 9.10
ronka do Bożego Miłosierdzia; 15.55
przegrali z Australią. Prze r) 5 ś 6.00-11.00 Przebudzenie na życzenie; Rozmowy niedokończone; 16.00
grali też Niemcy, ale wystą6.a W Rodzinie RADIA MARYJA;
zanta6.15
soleniizant
dła sołen
Piosenkaka dła
6.055Piosen
SI bez swoich asów atuło- | 6.0
16.15 Serwis informacyjny Radia
Rock'n'roll na dziś; 6.20 Piosenka
z uśmiechem; 6.55 Trójmiasto
wych- Borisa Beckera i Mina ży- Watykańskiego; 16.30 Telefoniczny
chaela Sticha.
koncert życzeń; 17.00 Katecheza
>
wo; 7.10 Temat tygodnia; 7.20 KonWyniki: Hiszpania - Niemcy o kurs dla dzieci; 7,45 Mechanomania z rozmowami telefoniczymi; 18.00
4:1, Au- |: mag, motoryzacyjny; 9.25 SOS dla Anioł Pański, Nieszpory; 18.30
Meksyk
Włochy
4:1,
stralia - Francja 4:1, RPA - Ro- bezrobotnych; 9.40 Radio ARnet zaW nurcie nauczania Ojca Świętego
sja 3:1, Brazylia - USA 1:4, => prasza; 9.55 Zapowiedzi programoJana Pawła II; 18.55 Spróbuj pomyśleć; 19.00 Audycja dla młodzieży;
we; 10.50 Informacje kulturalne;
- Indie 3:2, Rumunia - Holandia *
19.30 Audycja dla dzieci; 19.45 Mo11.05-16.00 Długie śniadanie; 11.15
2:3. W ćwierćfinałach spotkają >
dlitwy
dzieci; 20.00 Audycja Radia
Konkurs;
11.40
Wiadomości
giełdo.
się: Australia z Czechami, USA ;

Kolarz przyszłości

i amatorów.
Niemiecka ekipa Telekomu
klasyfikowana jest aktualnie
w rankingu Międzynarodowej
Unii Kolarskiej UCI na trzecim
miejscu, za włoską Mapei i hiszpańskim ONCE. Obok Riisa
i Ulricha skupia takich szosowców jak wyśmienity sprinter
Erik Zabel, Włoch Giovanni
Lombardi i Austriak Georg Totschnig.
Nie ma więc Telekom takich
gach 250 tysięcy kilometrów, co . gwiazd jak Mapei (mistrz świata,
równa się sześciokrotnemu objezwycięzca klasyfikacji Pucharu
chaniu kuli ziemskiej. Jako 19Świata, Belg Johan Museeuw,
latek został najmłodszym miWłoch Gianni Bugno i zwycięzstrzem świata amatorów wszech
ca ubiegłorocznego Giro d” Itaczasów, a w 1994 r. zajął trzecie
lia, Rosjanin Paweł Tonkow),
miejsce w jeździe indywidualnej
ale możliwości finansowe Telekomu są niezmiernie duże, a to
na czas na wspólnych mistrzo-

W CZETWCU.

gę, chcę pomóc; 10.00 Audycja dla
dzieci; 10.30 Porady; 11.00 W Rodzinie RADIA MARYJA; 11. 45 Medytacja; 12.00 Anioł Pański; 12.10 Spo-

Davisa

Jan Ullrich
Ullrich

dał w trakcie kilku ostatnich
se- - wytrzymały, dobry w jeździe na
czas, nieźle radzi sobie w gózonów, a zwłaszcza w ubiegłym,
rach. Brakuje mu tylko błyskokiedy to wygrał jeden z etapów
jazdy na czas w Tour de France tliwego, piorunującego finiszu,
aż o 56 sekund przed Miguelem
gdy o zwycięstwo na etapie walIndurainem. W ogólnej klasyficzy kilku bądź kilkunastoosobokacji tego prestiżowego i trudne-wa grupa szosowców.
go wyścigu szosowego był drugi,
Mimo że wychował się nad
za 32-letnim Duńczykiem Bjarmorzem - karierę szosowca Trozne Riisem, przy czym na pięciu
począł w Rostocku - nie znosi
etapach „Wielkiej pętli” meldozimna. Im cieplej, tym lepiej mu
wał się na mecie w gronie dziesię trenuje i jeździ. Ma już w nosięciu pierwszych.

Lekkiej Atletyki w Opolu zwrócił się do walnego zgromadzenia
PZLA z prośbą o złagodzenie
jej kary a ono upoważniło nowy
zarząd PZLA, któremu przewodzi Irena Szewińska, do podjęcia
decyzji. Zgodnie z przepisami
dyscyplinarnymi PZLA, ponowne rozpatrzenie sprawy może
nastąpić po upływie połowy kary nałożonej na zawodniczkę, tj.
28 maja br. i w związku z tym
pod obrady zarządu sprawa trafi
prawdopodobnie
dopiero

-Puchar.

(pol

wielkich zawodników
formatu. To
talent. Ma 183 cm
wzrostu, waży 72 kg.
ka:
Próbkę swoich możliwości. _ sukcesu; „adkejotckiedż mocny. „stwach. świata. zawodowców

wiadomo, Okręgowy Związek

Tenis

KERR

Koszykówka - szczyt w Ill lidze

wy rekord Niemiec w skoku
o tyczce na 5,82. zaś z halowym
rekordem Niemiec w trójskoku
kobiet rozprawiła się Petra Lobinger, uzyskując 14,23. Halowy
rekordzista Świata na 3000
i 5000 m, Etiopczyk Halie Gebrselassie spróbował sił na 800 m,
zajmując 5 miejsce - 1.49,35.
Zwyciężył na tym dystansie Kenijczyk Robert Chirchir 1.46,55.
Przy okazji kilka zdań o dalszych losach sprawy polskiej bie-.
gaczki Anny Brzezińskiej. Jak

Oczywiście nie wszyscy czoło-

wi zawodnicy świata wystartują

MĘŻCZYŹNI

dyscyplinarną.

orzed halowymi MS

(jaw)

1745 Informacje miejskie; 14.45 Ra-

__ diowa giełda pracy, 18.05 Nieśmier-

:88 _ telny rock; 19.05 Na marginesie dnia;
-* ' 21.05 Folk - korzenie świata; 22.00

6

Radio BBC; 23.05 Rozmowy pry-

>.

watne; 0.05 Radio nocą

beł nie może... - tam Grażyna Bekier i Ewa Drzyzga, 15.00-18.00
Radio svoboda, 18.00-20.00 Wasza

muzyka na naszej antenie, 20.0022.00 Radio muzyka fakty, 22.000.00 O zmRocku, 0.00-1.00 Numer:
0-800-33-800 - odbierają Kasia
Wolska i Brian Scott, 1.00-5.00
Trasa W-w.
j

Elbląg - UKF 71.36 MHz
Wiadomości co godzinę całą dobę;
4.00-6.00 Świt z radiem Zet; 6.009.00 Poranek z radiem Zet; 7.55

Żart Janusza Weissa; 8.15 Gość
Radia Zet; 9.40 Horoskop Dnia Wojciech Jóźwiak; 9.50 Ciekawostki Krecika; 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;

Gdańsk - UKF 102,30 MHz
Elbląg - UKF 107,4 MHz
2.00, 4.00, 5.00 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomości
5.45 Rozpoczęcie programu; 6.00
Anioł Pański, Jutrznia; 6.30 Róża-

niec św.; 7.00 Msza św.; 7.45 W Rodzinie RADIA MARYJA; 7.55
Spróbuj pomyśleć; 8.00 Godzinki ku
czci Niepokałanego Poczęcia NMP;
8.30 Katecheza z rozmowami telefonicznymi; 9.30 Czas pieśni; 9.50 Mo-

15.50 Techno-

kret; 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. 0-700-73-002) - prowadzi Mariusz Nałęcz-Nieniewski (piątek);
21.05 Klub radia Zet - zaprasza Rafał Sławoń (pon.-czw.); 0.00 Noc
z radiem Zet

a |

4
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Koszykówka: Trener Tadeusz Huciński o meczu Fota/Dajan - CSKA Mo

Rywalki bez tajemnic

„ 18 w hali GCS w Gdyni
zykarki Foty/Dajan rozkawa
oszyk.
poczną pierwszy mecz 1/4 finału pucharu PC Ronchetłi z CSKA Moskwa.
gry rywalek został przez gdyńskich kie
rozpracowany
w najdrobniejszych szczegół. ach. Czy to
wystarczy, aby mistrzynie Polski wyeliminowały mistrzynie Rosji z pucharu?
- Swoimi dotychczasowymi występami
w pucharze Ronchetti gdynianki już wywalczyły dla przyszłego mistrza Polski miejsce
w Eurolidze. Etapowy cel został osiągnięty
i teraz ważniejsze wydaje się skupienie na
play off. Czy pańskim podopiecznym wystarczy motywacji do walki z CSKA - spyta-

łem trenera gdynianek Tadeusza Hucińskiego.

- Sportowa motywacja wewnętrzna, wyni-

kająca z chęci wygrywania, pokazania kibicom dobrej koszykówki i udowodnienia, że
zasłużenie wywalczyliśmy
dla polskiej drużyny miejsce w Eurolidze, nie budzi żadnych
obaw. Jeśli te cechy wolicjonalne poparte

- Agresywnie w obronie od pierwszej do
będą motywacjami finansowymi, wtedy
ostatniej minuty meczu. Najmowicz, Frąszo sukces walczy się znacznie łatwiej.
biegać do ataku
- Jaki wynik powinien paść w Gdyni, aby | czak i Owczarenko muszą
szybkiego prędzej, niż wracają ich przeciwkibice mogli z optymizmem oczekiwać reniczki. W ataku pozycyjnym powinniśn
wanżu w Moskwie?
cierpliwie rozgrywać. piłkę, aż do wypraco- Nie sądzę, aby na tym szczeblu któraś
wania czystej pozycji rzutowej. Od swoich
z drużyn zapewniła sobie awans już po
podopiecznych oczekuję jeszcze lepszej gry.
pierwszym spotkaniu. Szanse obu zespołów
niż z Kozaczką Zaporoże, a od gdyńskich kisą. jednakowe. Oczekuję wyrównanego spobiców gorącego dopingu. Jest on bardzo tów j
tkania i nikłego zwycięstwa jednej z drużyn.
trzebny, szczególnie w obronie.
Myślę, że nawet ewentualna porażka różnicą
Od dzisiaj w siedzibie „Basketball róań
4-6 pkt. nie przekreśli me: szans w me- Czy może pan ujawnić kibicom mocniejsze i słabsze strony waszych przeciwniczek?
- W drużynie CSKA Moskwa występuje 7
reprezentantek Rosji, trzeciej drużyny ostatnich ME w Brnie i czwartej na igrzysk olimpijskich w Atlancie. Przemawia za nimi doświadczenie i warunki fizyczne. Wysokie
środkowe są jednak mało ruchliwe w obronie oraz mają problemy z blokowaniem zasłony i przekazywaniem. Ponadto, zawodniczki te po stracie piłki wolno wracają.
- Jak zatem powinny zagrać koszykarki

Foty/Dajan?

Przed meczem

Ge-

bertem i bohaterami jego najnowszej książki
„Poczet

olimpijczyków

Ziemi

Gdańskiej”.

Tym razem sympatycy sportu będą mieli
okazję zdobyć autografy srebrnych medalistów olimpijskich: lekkoatletki Jarosławy
Jóźwiakowskiej (Rzym - 1960) i kolarza Tadeusza Mytnika (Montreal - 1976).

Adam $ua

Śoków

Frąszczak Marzena

Środkowa

o godz. 17 odbędzie się : £

kolejne spotkanie z redaktorem Jerzym

"Fota/Dajan Gdynia

CSKA Moskwa
Baranowa Elena

ments” (ul. Olimpijska 5 w Gdyni Redłowie) prowadzona jest przedsprzedaż biletów. W dniu meczu kasy będą czynne od
godz. 15.

czu rewanżowym.

Kardakowa Ekaterina .

„Bił

W akcji najlepszy ii i najskuteczniejszy (26 punktów) kase meczuu gwiazd NBA Wschód - Zachód Glen Rice z Charlote

_ Hornets. W głębi Tom Gugliotta z Minnesota Timberwolves.

Wschód - Zachód

Ponad 20 tysięcy widzów zgromadzonych
i „Gund Arena” w Cleveland
oglądało 47 mecz koszykarskich gwiazd NBA,
Wschód

- Zachód

Jak zwykle mecz
-gwiazd był bardzo
widowiskowy. Kibice podziwiali
udane zagrania obu drużyn.
Ustanowiono kolejne dwa rekordy. Najwartościowszy gracz
All-Star Glen Rice w trzeciej
kwarcie zdobył 20 pkt., a jego
partner z drużyny Wschodu, Michael Jordan,po raz pierwszy
w tej rangi imprezie, zaliczył cenioną przez kibiców „potrójną
dziesiątkę”. Spotkanie obserwo-

wał komplet widzów (20 592),
wśród nich znalazło się 47 z 50
najlepszych graczy w historii ligi,
którzy na parkiet wyszli w przerwie meczu.
Z, powodu kontuzji nie zagrali Pat Ewing i Alonzo Mourning
ze Wschodu oraz Charles Barkley, Clyde Drexler i Shaq
O'Neal z Zachodu. - To oczywiste, że jestem najlepszym koszykarzem Świata - żartował po meczu jego główny bohater Rice. -

Zdobyła

Las Vegas
36-letnia

Marzena

Helbik

zwyciężyła w międzynarodowym
biegu maratońskim w Las Vegas. Zawodniczka Kolejarza 24
Katowice uzyskała bardzo dobry
czas - 2:32.22, będący rekordem
życiowym. Również w Las Vegas odbył się półmaraton. Trzecie miejsce zajęła nasza olimpijka,

32-letnia

Aniela

Nikiel

(Piast Cieszyn). Dystans 21,097
km pokonała w 1:10.04. Jest to
najlepszy czas w Polsce w histo-

rii tej konkurencji.

(pol)

Międzynarodowy turniej koszykówki juniorek o puchar
CE
a
mer sobotę4 ad „eż Z 3 Maja
w
Gdańsku
mprezą
dość udaną
em organizacyjnym jak i oto. Jedynym wyjawia lód
łem byłe wybitnie nieelementarne zachowanie szkoleniowca
zwyciężczyń, reprezentacji Polski - Remigiusza Kocia.

ciekawe, nikt na to nie reagował.

Ani sędziowie boiskowi ani stolikowi. A wydaje się, że powinni.
Arbitrzy mają obowiązek
dbać o sportową atmosferę me-

36:26,

przystępując

do

czwartej kwarty na koncie miał
12 pkt., dziewięć zbiórek i sześć
asyst. Z 10. zbiórką uporał się
błyskawicznie, ale wciąż brakowało mu odpowiedniego wyniku
w ostatnich podaniach. 10 podanie wykonał do Tima Hardawaya.

ai

Dublet
sopocian
Przemysław Miarczyński
i Maciej Dziemiańczuk z Sopockiego Klubu Żeglarskiego zajęli ex aequo pierwsze
miejsce w drugich w tym roku regatach o Puchar Polski
w windsurfingu zimowym.

czu i nie mogą tolerować chamstwa, zwłaszcza jeśli chodzi
o młode zawodniczki.
- Takie zachowanie jest nie„dopuszczalne - powiedział szef
wyszkolenia PZKosz., Janusz
Mróz. - Przecież te dziewczyny
mają po 15-16 lat. Zresztą nieważne, czy chodzi o dziewczyny
czy o chłopców. Zaden trener,
tym bardziej reprezentacyjny,
nie ma prawa odzywać się w ten
sposób. Z panem Kociem przeprowadzimy stosowną rozmowę.

(kast)

„deskarzy”

An-

drzej Piasecki. Jego 10-letni syn
Patryk startował na „Estończy-

ku” w bojerowych regatach
o Puchar MEN, zajmując drugie
miejsce.
Wyniki: Mężczyźni - 1. Przemysław Miarczyński (SKŻ Sopot) 9 pkt. i Maciej Dziemiań-

czuk (SKŻ Sopot) 9 pkt., 3. Andrzej Piasecki (Baza Mrągowo)
25, Kobiety - 1. Kamila

Tylko 28 sekund trwała
Juniorzy Stoczniowca wy: A Krynicy ropa meczu
grali w Gdańsku barażowy
a
5:6.
chcąc
fomiej hokejowy i mm
powrotny,
wali do finałów M test
phi
usieli
ry
e rozstrzyg
skiej ZZ
Mnosie
SP.
spotkanie.
*
która rozpocznie się w przyGdańszczanie posiadali inim, tygodniu w.
my
cjatywę, ale gospodarze trzymiu

O jedno wolne miejsce w finałach OSM miały rywalizować
cztery zespoły, ale z udziału
w barażowym turnieju w Gdańsku zrezygnował Metron Toruń.
Losy awansu ważyły się do
ostatniego spotkania, w którym
Stoczniowiec zmierzył się z Cracovią. Gdańszczanie wygrali 8:4
(2:0, 2:1, 3:4). Cztery bramki dla
Stoczniowca zdobył w tym spotkaniu Wojciech Jankowski,
a po jednej: Tomasz Kosecki,

Adam Bagiński, Paweł Cebula

i Paweł Paszkiewicz.
W pierwszym meczu gdańscy
hokeiści zwyciężyli GKS Jastrzębie 7:6 (4:1, 2:1, 1:3). Bramki dla Stoczniowca: Paszkiewicz
4, Jankowski

2, Bagiński

1.

W spotkaniu Cracovia - GKS
Jastrzębie padł wynik 6:5.
Juniorzy młodsi Stoczniowca
wystąpią więc w finałach (19-23.
02. bm.), ale nie ukrywajmy, że
do faworytów należeć nie będą.
Przed rokiem byli na siódmym
miejscu i dobrze będzie jeśli
podopieczni trenera Ryszarda
Platy zdołają lokatę tę poprawić.

(sus)

Soko-

* łowska (YKP Warszawa) 2. Dorota Kosińska (Baza Mrągowo)
3. Agata Brygoła (Baza Mrągowo).
Na najbliższy weekend zaplanowano mistrzostwa Polski. Odbędą się one prawdopodobnie
także na tafli jeziora Niegocin
w okolicach Giżycka.

(pol)

Darek zwany przez kolegów
„Góralem” nie zapomniał jednak jak się broni, mimo że trener gdańszczan, Marek Panas,
rzadko wpuszcza go na parkiet.
W sobotniej rywalizacji Spójni

ze Śląskiem Wrocław Gurzyński

pograł dłużej. Wszedł tuż po
przerwie i miał „swoje pięć minut”. Dzięki jego udanym interwencjom, koledzy poderwali się
do walki i ropóieci dotkliwej
porażce.

„_” Chyba zgodzisz się z opinią,

że dałeś dobrą zmianę swoim
kolegom z bramki.

- Odbiłem kilka piłek i spotkanie zaczęło przybierać korzystniejszy obrót dla naszego
zespołu.
- Trener Panas szybko zdjął
ciebie jednak z boiska. Widziałem na twojej twarzy grymas

niezadowolenia.
- Przyznam

się szczerze, że

schodząc z boiska byłem trochę
rozczarowany. Ale nie zamierzam dyskutować z decyzją
szkoleniowca. Takie są reguły.
- Dlaczego tak się dzieje, że
pierwszą połowę najczęściej
„przesypiacie” i dopiero po

sezonu. Jego pogruchotany nadgarstek składali wczoraj chirurdzy ze szpitala miejskiego
w Gdyni. W kadrze Stoczniowca .
pozostało czterech obcokrajowców, czyli tylu ilu może wystąpić
w jednym spotkaniu. W Krynicy

nie było Atvarsa Tribuncowa.
W najbliższy piątek gdańszczanie grają w Bytomiu z Polonią,
a w niedzielę kończą rundę zasadniczą meczem z BTH Bydgoszcz u siebie.

(us)

godz. 19, a
pociąg do Gdańska,
którym zamierzali wracać hoke-

iści Stoczniowca odjeżdżał
o 20.20. Później nie było już innej możliwości połączenia.
- Prosiliśmy przeciwników,
aby dogrywkę rozpocząć bez
przerwy. Tymczasem trener gospodarzy Aleksander Władykin
zażądał wyrównywania lodu.
Zdenerwowało to moich hokeistów, którzy wcześniej stracili
Andrzeja Wawrzonkowskiego
(stłuczenie uda) i Wiaczesława
Czerczesa (złamanie nadgarstka). Do Mariusza Justki, który
jako jedyny pozostał nam
z I ataku, dołączyłem obrońcę
Aigarsa Mironowicza i Wojciecha Heltmana. Ten eksperymentalny atak zwycięską bramkę
strzelił już w 28 sekundzie dogrywki. Dzięki temu przed odjazdem pociągu zdążyliśmy jeszcze zjeść kolację - powiedział,
nam trener Stoczniowca Henryk
Zabrocki.
Kontuzja Czerczesa wyeliminuje Białorusina z gry do końca

Dogrywkę w Krynicy hokeiści Stoczniowca rozstrzygnęli już w 28 sekundzie.

3e

Fot. Robert K;

Siatkówka - Gedania

_ Pięć minut „Górala”
27-letni Dariusz Guvrzyński jeszcze
bramkarzem numer jeden w zespole
gdańskiej Spójni. Obowiązki zawodowe
zwoliły mu jednak na regularne treni
że trenerzy obdarzyli zaufaniem „mł
do teraz.

złość

krotnie w tym meczu doprowadzali do remisu. Kiedy kończyła
się trzecia tercja było już po

Piłka ręczna -"Spójnia

Windsurfing
« Puchar Polski

trener kadry

Sportowa

Awans
juniorów

Nigdy tego bym się nie spodzieWschód: Rice 26, A. Hardawał. Większość z nas z respekway 19, Baker 19, Jordan 14,
tem stanęła naprzeciw tylu sławBrandon 10, T. Hardaway 10,
nym zawodnikom z minionych
Pippen 8, Laettner 7, Dumars 3,
lat. Nigdy nie zapomnę tej chwiMutombo 3, Webber 2, Hill 1.
li. Podziwiam tych ludzi i staram
Zachód: Sprewell 19, Payton
się ich naśladować - dodał.
17, Stockton 12, Olajuwon 11,
- Rozmawiałem z Billem
Schrempf 11, Kemp 10, Jones
Russellem i próbowałem dowie10, Gugliotta 9, Richmond 9,
dzieć się wielu rzeczy o NBA.
Garnett 6, Malone 4, Gatling 2.
To było niewiarygodne doświadWcześniej odbył się mecz deczenie grać przed takimi sławabiutantów. W nim również lepsi
mi basketu i przy okazji zaliczyć
„potrójną dziesiątkę”-- zauważył
okazali się gracze Wschodu
Jordan.
" 96:91. W konkursie wsadów
zwyciężył 18-letni Kobe Bryant
Rice drugą połowę rozpoczął
z Los Angeles Lakers przed
trzema udanymi rzutami za 3
Chrisem Carrem z Minnesoty
pkt. Wschód trzecią kwartę rozpoczął od wyniku 13:0. Rice w tej . i Michelem Finleyem z Dallas.
W rzutach „za trzy” najlepszy
części gry dodał kolejny rzut zza
linii 6,60 m i nagle Wschód, przebył Steve Kerr (Chicago), który
grywający przed przerwą 23 pkt.,
w finale pokonał Tima Leglera
wysunął się na prowadzenie
(Washington).
78:63. Przeciwnicy nie trafili kolejno 12 rzutów z gry.

Najlepszą z kobiet była Kamila Sokołowska (YKP Warszawa). Na lodowej tafli jeziora
Niegocin rywalizowało 21 zawodniczek i zawodników. Przeprowadzono 9 wyścigów. Na
trzeciej pozycji uplasował się

Uszy puchły

„Zabiję cię” i inne tego typu
określenia można było usłyszeć.
w ciągu zaledwie kilkunastu minut finałowego meczu pomiędzy
reprezentacjami Polski i Białorusi z ust. trenera naszej kadry. Co

(21:34,

Jordan

Trener: Tadeusz Huciński
Pierwsza piątka: Mruk, Szwecowa, Karpowa, Frąszczak, Owczarenko.

Hokej - $łoczniowiec Hokej

ł także ina ste. 15.

Koszykówka:

„Ty durna ty”, „Jakbym cię
walnął...”, „W górę masz strzelać
bo ci zaraz wymaluję”, „Durna
babo”, „Cymbale ty” a nawet

132:120

40:27, 35:33). Było to 30 zwycięstwo drużyny
Wschodu, która najlepszych zawodników miała
w Glenie Rice i Michaelu Jordanie (14 pkt., 11
zbiórek i 11 asyst).

bre warunki do treningów, a do

(jaw)

Trener: Anatol Myszkin
Pierwsza piątka: Konowatowa, Antipowa, Fourczewa, Baranowa, Stiepanowa.

pełne gwiazd

i drużyny klubowe przygoto-

wują się do wiosennych spotkań. Tymczasem od dzisiaj
w Europie rozpoczną się
pierwsze w tym roku eliminacyjne mecze piłkarskich
mistrzestw świata.

tego rozegra trzy towarzyskie
mecze międzypaństwowe, kolejno z Litwą (14 bm.), Cyprem (15
bm.) i Łotwą (17 bm.). Jak na
przetarcie przed znacznie trudniejszym meczem, pod koniec
tego miesiąca z Brazylią na wyjeździe, będzie to dobry spraw„dzian dła kadrowiczów. Dodajmy zresztą od razu, iż-:do Brazylii Piechniczek zabierze jednak
znacznie silniejszy zespół, bowiem zamierza skorzystać z polskich gwiazd grających w zagra- nicznych klubach.

132:120_

Cleveland

Piłkarski sezon w Polsce,
ten na poważnie, dopiero
przed nami. Reprezentacja

Dzisiaj właśnie europejska
inauguracja tegorocznych eliminacji nastąpi na boisku w Monte
Carlo, gdzie zagrają reprezentacje Estonii i Szkocji. Będzie to
powtórka spotkania przewidzianego na 9 października ub. roku
w Tallinie. Wówczas do meczu
nie doszło, gdyż na boisko wybiegli Szkoci, a gospodarze nie
dojechali. Dodajmy od razu, iż
FIFA zmieniła godzinę spotkania, z czym nie zgodzili się Estończycy. Powtórka dojdzie jednak do skutku. Będzie to mecz
w czwartej grupie eliminacyjnej.
W „polskiej”, czyli drugiej
grupie eliminacji MŚ, dojdzie do
meczu, który śmiało można nazwać futbolowym hitem. Na stadionie Wembley w Londynie
spotkają się drużyny uznawane
za faworytów tej grupy, czyli reprezentacje Anglii i Włoch. Trenerzy obu drużyn mają pewne
kłopoty kadrowe, ale zgodnie
zapowiadają grę o zwycięstwo.
Tę potyczkę będziemy mogli
obejrzeć w bezpośredniej relacji
dzięki Polskiej Telewizji w środę
o godz. 21 w pr. II. Także w Śśrodę, w grupie szóstej, w Alicante,
Hiszpania zagra z Maltą.
Polska reprezentacja też
w tych dniach nie próżnuje. Trener Antoni Piechniczek zabrał
kadrę, w krajowym składzie, na
zgrupowanie na Cyprze. Nasza
narodowa drużyna ma tam do-
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4%

Futbolowy

trzy lata temu był
piłkarzy ręcznych
i rodzinne nie poi, co
wało,
zież”, I tak zostało

przerwie zaczynacie odrabiać

straty.

- O to najlepiej byłoby spytać
kolegów. Mnie jako zawodnikowi obserwującemu wydarzenia
na parkiecie z ławki rezerwo-

wych wydaje się, że przystępują
oni do spotkań zbyt mało.skoncentrowani.
Stąd
często
w pierwszej połowie przytrafiają
się seriami błędy w ataku. Np.

w meczu ze Śląskiem zemściły

się nie wykorzystane sytuacje
strzeleckie. Inna sprawa, że
krótka ławka rezerwowych powoduje ograniczone pole manewru. Brakuje zmienników.
Szkoda, bo tzw. świeża krew
często potrafi zmienić oblicze

drużyny.
- W tej chwili jesteś w Spójni
„najstarszym zawodnikiem. Czy
dlatego na ławce często starasz
się pełnić rolę asystenta trenera
Panasa?
- - Nie. Daleko mi
każdy mecz bardzo
Staram się mówić
o błędach, których

do tego, ale
przeżywam.
chłopakom
nie dostrze-

gają podczas gry.
- Czy najstarszy znaczy najbardziej doświadczony?

- W moim przypadku chyba
nie. Owszem gram już dość długo, ale miałem kilka przerw.
Największy kryzys przeżywałem
po zawarciu związku małżeńskiego, kiedy obowiązki rodzinne trzeba było godzić z pracą
i treningami. Nie zawsze to wychodziło, ale w tej chwiłi wszystko jest w porządku.

Kto wiedział?
Siatkarki Gedanii DGT w miniony weekend zgodnie z
oczekiwaniami nie sprostały w Andrychowie, liderowi tabeli,
drużynie Dick Black, przegrywając dwukrotnie po 0:3. Nie o wyniki Ur

w tym przypadku chodzi, lecz o brak w zespole z Gdańska dwóch sd

podstawowych siatkarek, Doroty Dziewior i Julii Misziny.
Wczoraj dzwonili do naszej redakcji kibice z zapytaniem z
przyczyny absencji. Niestety mimo usilnych całodniowych starań —
oficjalnie nie ustaliliśmy niczego.
Nieoficjalnie wiadomo, że Dziewior zatrzymały w Trójmieście :
sprawy osobiste. Na treningu pojawi się dopiero dzisiaj. Z kolei
. Miszina zagrała jednak w Andrychowie, ale tylko w sobotę.
Nazajutrz jej zabrakło. Podobno za zgodą trenera. Podobno także w
grę wchodziły sprawy rodzinne. Tylko władze klubowe nic o tym nie
- Nie jesteś czasami zły, że.
wiedziały. No, ale władze zawsze mogą wyciągnąć wnioski na końcu.
trener Panas większym zaufaMy mamy nadzieję, że mimo wszelkich kłopotów gedanistki
= darzy Sebastiana Suchowiprzystąpią do najbliższego dwumeczu w Gdańsku ze Stalą Bielsko w
cza
komplecie i postarają się o miłą ESPORAMA
- „Suchy”

to)

zrobił w ostatnim

czasie duże postępy, dlatego
słusznie szkoleniowiec stawia na
niego. Tym bardziej, że Sebastian ma szanse „załapać się” na
olimpiadę w Sydney. A ja dopóki będę potrzebny, pozostanę
w Spójni. Na zmianę klubu jest
raczej za późno.

Piłka nożna

- Jakie są wasze aspiracje
w tych rozgrywkach?
y

ki i Wodłej rejsach
sajica

- Po cichu każdy z zawodników marzy o medalu, ale mecz

Wczoraj I program Polskiego
Radia poinformował, że Citko
nie podpisał kontraktu z Blackburn i wraca do kraju. Zamierza
przedłużyć umowę z Widzewem.
Wkrótce dołączy do narodowej
reprezentacji, przebywającej na
zgrupowaniu na Cyprze.
W ostatnim czasie, poza
Blackburn Rovers, chęć pozyskania Citki wyraziły także dwa
inne kluby angielskiej Premier

ze Śląskiem pokazał, że droga
do tego jeszcze daleka. Podobne plany mają inne drużyny.
Jak będzie, zobaczymy. Na razie walczymy o utrzymanie
trzeciego miejsca w tabeli, co
byłoby
bardzo
korzystne
z punktu widzenia rundy play
off.

Rozmawiał: Maciej Polny
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Oferty te nie są już jednak sat
alne. Najbliżej zakupu zawodni-

ka przez cały czas byli działacze
, Blackburn, którzy wystąpili już
nawet o zezwolenie na pracę ©
w Anglii dla polskiego piłkarza.
Ostatnie słowo należało jednak
do samego zawodnika, którego
podobno nie zadowoliły warunki kontraktu Metepnowane
przez Anglików.
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