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Jan Paweł Il w Sarajewie

Wietrzny weekend

PRZECIW

Śnieg i wichura

NIENAWIŚCI

Szalejący w miniony weekend wiatr wyrywał drzewa,
przenosił ludzi. W Gdyni przewrócił pamiątkowy krzyż,
poświęcony ofiarom Grudnia 70. Rekordową prędkość
wiatru zanotowano w ub. piątek w Elbląskiem, ok. 150 km

Korespondencja własna ze stolicy Bośni i Hercegowiny

godz.

=

na godz., w Gdańsku wiało słabiej - prawie 112 km na

Z domów spadały dachówki
i rynny, na jezdnie padały gałęzie i całe drzewa. Połamane konary utrudniały ruch w gminach
Bobowo, Skarszewy i w pobliżu
Skórcza.
W Tczewie jedno z drzew
spadło na puste samochody zaparkowane przed budynkiem
Szpitala Miejskiego.
W Gdyni przewrócił się pamiątkowy krzyż, stojący przy
kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Przygniótł, zaparkowanego w pobliżu, małego
Fiata. W Elblągu, na ul. Raw-

ai

eM

skiej, 58-letnia kobieta została

zepchnięta przez silny podmuch
pod nadjeźdżające Mitsubishi.
W sobotę na przemian padał
deszcz i śnieg.
Jak się dowiedzieliśmy, za
nawałnicę odpowiedzialny był
niż przemieszczający się znad
Morza Norweskiego. Iwona Lelątko dyżurny synoptyk z Gdyni, mówi, że napływy chłodnego
powietrza są dla kwietniowej
pogody typowe.
- Na wiosnę będziemy musieli poczekać do maja - przewiduje synoptyk.
(SOB, AT)
Szerzej
na str. 3

Piwowski szukał aktorów

Chętni
drugi „Rejs”
Marek

Piwowski

twórca

słynnego filmu „Rejs” zamierza nakręcić „Rejs II”.
Będzie to eta telewizyjny.
Na Jana Pawła II oczekiwało w Sarajewie 50 tys. wiernych.

= Przychodzę z przesłaniem pokoju, przeciw nienawiści powiedział w niedzielę w Sarajewie Jan Paweł li. Na spo-

była świadkiem sarajewskiego
konfliktu zapytał, czy zawsze
była świadkiem w pełni odpowiedzialnym? Po mszy doszło
do spotkania z przedstawicielami innych religii i wyznań.
W Sarajewie mieszka obecnie

Świętym przybyło 50 tysięcy wiernych.

W stolicy Bośni i Hercegowiny
bisk
przyszłość budować można ike pore

Gdańska. O szczegółach rozmawiamy

| z dyr Galiną Nikołajewą Chatiną.

reślał, ż
Pank:

| W sobotę, po przylocie na

Wymaga jednak wysiłku każdej

Jan Paweł I wytyczył. szlak

W czasie wieczornej rozmo-

swych rozważań. - Nigdy więcej
wojny - powiedział.
Ojciec Święty w niedzielę
podczas porannego spotkania
z władzami Federacji Bośni
i Hercegowiny, nazwał Sarajewo miastem - symbolem naszego wieku.
- Pokój jest potrzebny, pokój
jest konieczny - stwierdził podczas spotkania Ojciec Święty -

SE

wy z trzema prezydentami Federacji Bośni i Hercegowiny,
papież szczególnie podkreślał,
że każdy uchodźca musi mieć
zagwarantowane prawo powro-

tu do swego domu.
Kilka godzin wcześniej, podczas mszy św. na stadionie, papież cieszył się, że spełniło się
jego pragnienie wizyty w Sarajewie. Podkreślając, że Europa

Przez dwa dni w
i
siedzibie Agencji
„Viva
Art” Fozmowiana z cp
chętnymi do zagrania w tym
filmie. Zgłosiło się ponad
dwa tysiące osób.

Fot. PAPICAF

dowana większość z nich to muzułmanie. Katolicy i wyznawcy
prawosławia to zaledwie 10
procent mieszkańców.
- Bóg jest jeden - zwrócił się
do muzułmanów papież. Do
wyznawców

prawosławia,

Ser-

bów, wypowiedział słowa skierowane przed 30 laty przez biskupów polskich do biskupów
niemieckich
„Przebaczamy
i prosimy o przebaczenie”.

- To pozwoli budować zaufanie i nowe relacje pomiędzy
wspólnotami, które poznają Syna Bożego - mówił papież. - I ja
wchodzę przez tę bramę z przesłaniem pokoju, przeciw niena-

Pierwsze

©. W. czasie tego spotkania Oj- |
ciec Święty przekazał czterem

miejscowym organizacjom charytatywnym,
prowadzonym
przez wyznawców różnych religii, nagrody im. Jana XXIII (50
tysięcy dolarów).
Pod jednym z mostów przez
który miał przejeżdżać papież,
odkryto ładunki wybuchowe.

Katarzyna Zelazek

Szerzej o bezpieczeństwie
papieża czytaj na str. 2

takie

spotkanie,

tzw. casting odbył się w Warszawie.

Z 1500 chętnych reżyser wybrał zaledwie cztery osoby. Ma-

rek Piwowski słynie z werbowa-

nia do filmów nieprofesjonalistów. Wybiera typy charakterystyczne, śmiałe, o bogatych oso-

bowościach, pochłonięte jakąś
pasją. Tym razem preferował
mężczyzn powyżej 20 roku życia.
- Pomyślałem, że być może
przyda się do filmu długa broda. Do startu zachęcili mnie

uczniowie - powiedział nam 64letni Jan Łątkowski, na co dzień

nauczyciel języka polskiego
w liceum.
Monika Skowrońska, reży- .
ser obsady nie chciała zdradzić
nam fabuły serialu i tego czy
będzie on kontynuacją słynnego „Rejsu”.

- Marek Piwowski z zasady
działa z zaskoczenia. Mogę tylko ujawnić, że każdy z odcinków będzie dotyczył innego tematu i być może niektóre części

będą powiązane
osobą aktorów
- powiedziała Monika Skowrońska.
Nakręcony już został pierwszy odcinek.
Zdjęcia do kolejnych rozpoczną się maju w bieżącego
roku.
Nie jest znany też termin
emisji. Prawdopodobnie będzie
to jeszcze w tym roku.
( a d)
Więcej na str. 7

Przerwany program TVG

Turyn

Płonący
światłowód

Sztormowa akcja
Całun
W Ogniu polskich marynarzy

Nieznany sprawca podpalił światłowód w okolicach Jaśkowej Kopy w Gdańsku. W sobotę wieczorem spowodowało to dwugodzinną przerwę w progr
Telewizji
amie
Gdańsk.
Widzowie Telewizji Gdańsk
nie mogli obejrzeć w sobotni
wieczór zapowiadanej komedii.
Przyczyną przerwy w programie było przerwanie światłowodu łączącego ośrodek telewizji
(ul. Czyżewskiego) z nadajnikiem (Jaśkowa Kopa).
- Ktoś próbował podpalić
przewód. Włókno się stopiło, co
spowodowało przerwy w łączności nadajnika i ośrodka telewizji - powiedział nam Jerzy
Wiśniewski, dyspozytor okręgu
Telekomunikacji Polskiej.
Ekipa naprawcza musiała do
końca przeciąć włókna szklane
światłowodu i połączyć je przy

pomocy lasera. Naprawa trwała
około dwóch godzin.
Wiśniewski uważa, że sprawca szukał przewodów z miedzi.

Światłowód jest umieszczany

w kanalizacji kablowej. Dojście
do niej jest zabezpieczone pokrywą. W tym samym miejscu
są także przewody telefoniczne.
- Podpalacz uniemożliwił
przy okazji przeprowadzenie
około sześciu tysięcy rozmów
telefonicznych - stwierdził dyspozytor.
TV Gdańsk powróciła na antenę ok. 22.00. Niewyemitowane programy zostaną powtórzo-

*

(KRY)
zo

Przez całą dobę

numer ,%” Gratki?
iest do Twojej dyspozycji!

CH tel. 35-21-00

9 fax 35-48-69
Anonse za darmo przyjmujemy codziennie

w godz. 8.00-22.00, w soboty od 8.00 do 15.00.
W pozostałych godzinach oraz w niedziele
zgłoszenia rejestruje automatyczna sekretarka.

Uwaga Czytelnicy!

Czas przyjmowania

kuponów

= do środy do godz.

„Gratki”

12.00

Kupony „Groaiiki” przyjmowane są
(eprócz niebieskich skrzynek)
w okienkach wszystkich urzędów pocztowych |
na terenie woj. gdańskiego i elbląskiego, bez opłat
O

Rozewie = uratowano hinduskiego oficera

W nocy z piątku na sobotę stanęła w płomieniach
katedra w Turynie. Przecho-

wywany w tej świątyni Ca-

łun Turyński z naj:
ważniejszych relikwii chrześcijańskich - został przez
strażaków uratowany.
Ogień pojawił się w kaplicy
Guarini, gdzie właśnie przechowywany był Całun Turyński i bardzo szybko rozprzestrzenił się na jedno ze skrzydeł sąsiadującego z katedrą
Pałacu Królewskiego. W walce z żywiołem uczestniczyło
ponad dwustu pięćdziesięciu
strażaków.
Ratownikom udało się podczas akcji uratować całun. Poczwórna ściana ze szkła pancernego, za którą znajdowała

się relikwia, rozpadła się do-

piero po setnym uderzeniu
stalowej sztaby.
Pracę utrudniały płomienie,
gęsty dym i spadające kawałki
dachu.
Zebrani przed kościołem ludzie brawami przywitali strażaka

Mario

Trematore,

który

o godzinie 01.36 wyniósł z katedry całun.
Relikwia została przewieziona do siedziby arcybiskupa Turynu, kardynała Giovanniego
Saldariniego, który poinformował, na podstawie pierwszych
oględzin, że jest ona nienaruszona.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Turyńska
policja przypuszcza, że zwarcie
w instalacji elektrycznej. Wyklucza się natomiast podpalenie.
:
Szkody, jakie wyrządził żywioł w katedrze są bardzo poważne: spalona kopuła kaplicy
grozi zawaleniem.

(PAP)
O całunie czytaj na str. 2

Uratowany przez polskich marynarzy Maria Rex Vaz Tuiicorin, 4ó-lemi trzeci oficer „Feeder Team” przebywa w gdyńskim szpitalu
Fot. Ewa Sipowska

W czasie sobotniego sztormu śmigłowiec Marynarki Wo-

jennej uratował rannego hinduskiego oficera. Marynarz
został podniesiony z pokładu panamskiego statku. Akcję
przeprowadzono 25 mil morskich na północny-zachód
Rozewia.

Maria Rex Vaz Tuticorin, 46-

letni trzeci oficer, stał na pokładzie „Feeder Team”, kiedy sta-

tek gwałtownie się przechylił
i marynarz został rzucony na
koło sterownicze.
- Zaraz potem był drugi
przechył i uderzyłem się plecami w żyrokompas. Poczułem
straszny ból. Nie mogłem się
ruszać i oddychać - powiedział
nam Tuticorin.
„ Załoga
statku
poprosiła
o pomoc Polskie Ratownictwo
Okrętowe. Śmigłowiec ratowniczy Mi-14 PS z 2 Dywizjonu
Lotniczego Marynarki Wojennej z Darłowa wystartował pięć
minut później.

Ranny marynarz został zdjęty z pokładu ok. 13.30. Pół godziny później karetka pogotowia przewiozła go z lotniska na

Babich Dołach do Szpitala
Miejskiego w Gdyni. Ranny ma
złamane dwa żebra i uraz głoWy.
Tuticorin pochodzi z Madrasu. Na morzu pływa od 24 lat.
Mówi, że to nie pierwszy wypadek, jaki go spotkał podczas
pracy. Jest zadowolony z opieki
w gdyńskim szpitalu.
- Pomagamy mu; w czym tylko możemy - mówią pacjenci ze
szpitalnej sali.
Hinduski oficer powiedział
nam, że podziwia marynarzy -

ratowników, którzy w taką pogodę zdecydowali się na lot
śmigłowcem.
Podczas akcji na Bałtyku był
silny sztorm. Wiał wiatr z prędkością 9-10 stopni w skali Beauforta. Temperatura powietrza
wynosiła minus 0,5 stopnia Cel-

sjusza.
Śmigłowcem dowodził kmdr
podporucznik pilot Józef Stawecki.
Statek bandery panamskiej
„Feeder

Team”

jest

czartero-

wany przez przedsiębiorstwo
E.H. Harms z Niemiec. W Polsce statek wyładował samochody i płynął dalej do portu w Finlandii.
- Za tydzień, kiedy statek będzie wracał z powrotem, zabie-

rze rannego ze sobą - poinformowano nas w Agencji Morskiej Gdynia.

(KRY, esi)

Str. 2

14 kwietnia 1997

_KRAJ _

Najważniejsza z relikwii

"Pielgrzymka

Dobra lustracja
Uchwalona przez Sejm
ustawa lustracyjna powinna
wejść w życie jak najszybciej,
aby „dotyczyła całej procedury wyborczej” - powiedział
w Lublinie Bogdan Borusewicz, członek władz Unii Wolności. Według posła sejmowa

Cafun ocala
W

Całun Turyński.

ajyaijcza

relikwia

chrześcijaństwa

ocalała.

je obiektywną P ocedurę, pra- !
wo do obrony i dwuinstancyjność postępowania”.

cegowiny. Przybył Alija Izetbegowić, przedstawiciel Bośniaków i Kroimir Zubah, reprezentujący Chorwatów. Zabra-

|.

kło Serba, Momdila Krajiśnika.

dotąd, zwiniętego

rozłożonej. Ta tragedia pozwoli
na przebudowę głównego ołtarza katedry, tak, aby można było całun umieścić w sposób zalecany przez ekspertów.

sławnych i Żydów.

9

na drewnia-

'nym cylindrze, ale w postaci

Nie było również kampanii honorowej wojska.
JIzetbegowić powitał Ojca
więtego w imieniu wszystkich
mieszkańców Bośni - wyznawców islamu, katolików, prawo-

rzuceniem kor tytucji,
jA. którą

Całun Turyński to najważ-

Na trasie przejazdu z lotni- | niejsza relikwia świata chrześciska do katedry
i pod samym ko- | jańskiego, płótno, w które weściołem papież był serdecznie
dług tradycji owinięto ciało
witany przez wiernych. Przed
Chrystusa po zdjęciu z krzyża.
katedrą około tysiąca osób
Całun miał dostać się w ręce
oczekiwało go modląc się i śpieEuropejczyków w trakcie kruwając pieśni od kilku godzin.
cjat we wczesnym średniowieW niedzielę o godz. 8.30 na
czu. W 1694 roku całun, który
spotkanie z papieżem przybył
zgodnie z tradycją tradycji zo„Momdila Krajiśnik, serbski prestał przywieziony do Europy
zydent Federacji, nieobecny
ok. 1353 roku, został przewiedzień wcześniej na lotnisku.
ziony do kaplicy Guariniego
zbudowanej specjalnie w tym
celu. Od XV wieku całun był
Od wczesnego świtu na stawłasnością dynastii sabaudzdionie Kosovo gromadzili się
kiej, która w latach 1861-1946
wierni. Nie tylko mieszkańcy

nizowanej ill Brygady Kawa

Pełen stadion

lerii Powietrznej. Holendrzy,
którzy pierwszy raz Przebywa: |

panowała we Włoszech. W roku 1983 potomkowie Domu Sabaudzkiego przekazali całun
papieżowi, który zlecił opiekę
nad nim arcybiskupom Turynu.
Od 1898 roku trwają badania
naukowe nad pochodzeniem
całunu, obejmujące wiele dziedzin naukowych, od anatomii
po fizykę i chemię. Przeprowadzone analizy wyznaczyły datę
pochodzenia płótna na średniowiecze, ale inne badania wykazały, że pochodzenie całunu

- Całun Turyński musi powrócić do katedry św. Jana
Chrzciciela - oświadczył w niedzielę burmistrz miasta Valentino Castellani. - Od dawna eksperci rozważali konieczność
przechowywania całunu, nie jak

ustawa lustrac

nazwał konst ytucją

z piątku na sobotę stanęła w płomieniach XV-

wieczna
katedra w Tu rynie, w której przechowywany był
a.

może

być dużo wcześniejsze

i może on pochodzić z I wieku
n.e. Wyniki te potwierdzają, iż
w materii mogło zostać złożone
ciało Jezusa, tuż po zdjęciu
z krzyża.
Po raz pierwszy ogień zagroził całunowi w roku 1532 podczas pożaru pałacu w Chambe, ry. Został
wówczas
lekko
uszkodzony przez roztopione
srebro i wodę.
W roku 2000 - Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa - Całun ma być wystawiony na widok publiczny.

(PAP)

Sarajewa, ale całej Bośni i Her-

. cegowiny, oraz pielgrzymi z całej Chorwacji i Serbii.
Mieszkaniec Chorwacji od wczesnych godzin porannych czekał na przybycie papieża na stadion w Sarajewie.
Kiedy o godz. 10.15 na staFot. PAPICAF | dion przybył Ojciec Święty wiOkoło czterech godzin przed tały go oklaski ok. 50 tys. ludzi.
Miny przeciwczołgowe, przygotowane do detonacji
drogą radiow
znaleziono pod mostem w centrum przylotem papieża na lotnisko | We mszy św. celebrowanej
bośniackiej stolicy
na Patery, gpdainy przed sym, jak miał w Sarajewie TV Bośni i Herce-" „przez Ojca Świętego nie mogli
gowiny podały informacje, że ' wziąć udziału żołnierze z konrk
nim
przejechać
Ojciec
sra rar A
tkać się z blisko 500 tysiącami witany był przez katolików
pod mostem, którym przejeż- | tyngentu wojsk SFOR z Tez
R
i
WAS
z
pielgrzymów. Po trwających
dżać ma Ojciec Święty, znaleslida. - Mimo, że otrzymaliśmy
Chorwacji
i
Serbii.
blisko ky
SOS
ziono miny przeciwczołgowe.
60 wejściówek, nie otrzymaliW przeddzień przyjazdu Jano centrum miasta. Trasy przePoczątkowo
ministerstwo . śmy zgody na przyjazd tutaj na Pawła II do Sarajewa niejazdu ozdobiono bośniackimi
spraw wewnętrznych utrzymypowiedział nam kapelan ks.
wiele świadczyło o jego wizycie.
flagami państwowymi. Flagi
wało, że znaleziono stare, serbmajor Andrzej Jakubiak. - Tłuwatykańskie pojawiły się tylko
skie miny sprzed kilku lat.
maczono odmowę » względami
na budynkach kościelnych.
Ostatecznie władze
wydały
bezpieczeństwa i faktem, że
Lokalne rozgłośnie podawaoświadczenie, w którym po-' gdyby przyjechało tu 60 Pola- |
Niee dl „Nie”
|
Tylko w centrum miasta, wyły, że beżpieczeństwa papieża
twierdziły, że połączone ze sobą
ków od razu chciałoby przyjePodczas spotkania sympałączając część muzułmańską,
strzec będzie 11 tys. policjanminy przeciwczołgowe posiadachać i 300 Włochów.
tyków Ruchu „NIE” w Krawisiały zapowiadające wizytę
tów i sił wspomagających. Mięły nadajnik i podłożone zostały
Mimo padającego śniegu zekowie doszło | do bijatyki
papieża plakaty. „Jestem z Wadzynarodowe wojska stabilizuw nocy poprzedzającej wizytę.
brani na mszy św. wielokrotnie
blikz
mi**. „Ojcze Święty chwała Ci” jące pokój w Bośni, SFOR,
Dwó h .
h
nagradzali słowa papieża oklagłosiły napisy na nich. Niektóre
zgodnie z wcześniejszymi zapooch I trzec
:skami - szczególnie, gdy Jan Paz plakatów były porwane, inne
wiedziami, nie miały chronić
Papież wylądował w Sarajeweł II mówił o tolerancji i poEEN
przez Jerzego | popisane. „Bój się Allaha” papieża, ale zabezpieczać spowie w sobotę o godz. 17.30. Wijednaniu między narodami.
*

iec Święty gorąco

Plakaty i miny

Urbana. Zastępcę naczelnego | brzmiał jeden z napisów. W so-

tygodnika „NIE” i lidera Ru- | botę rano na nowo oplakatowa-

chu „NIE” Piotra Gadzi 10WE

A

Sarajewem.

EE

HR

”

:

f

e

W stolicy

Nie chcą
do Unii
przez samoc
Młodzież
Wszechpolska,
Stronnictwo Polityki Realnej
między
Skarbimierzycami
a Mierzynem w szczeciń- | i Stronnictwo Nafodowe zaproskiem.
Kierowca
fiata | testowały w sobotę na konfe-

|

ku. Ofiaraw

strą i kole
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plus AW

Porozumienie

„

w.
i na zmienie ne:
nie Centrum-Akcja Wyborcza »Solid
śóc"
czas
«”. Ugrupo-

przeciw wchodzeniu Polski do

warcie

sojuszu

AW„S” i ROP.
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ny działacz związkowy.

obu ugrupowań, gdyż są w nich
ludzie, których obecność na listach wyborczych i zdobycie
mandatów poselskich nie będzie służyć Polsce.
|= Nie będzie służyć krajowi
znalezienie się w parlamencie

np. przeciwników NATO, ruso-

wyborczego

filów, ludzi dotkniętych choro-

bą obsesji antysemickiej - tłu-

maczy Kaczyński.
Andrzej Kieryło, członek
Zarządu Głównego ROP, powiedział nam, że nie wyklucza
koalicji wyborczej jego partii
z AW „S”. Dodał jednak, że takie porozumienie nie oznacza
automatycznie pomnożenia poparcia.
.

_ POWSZECHNE
ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE

*

Tragedia

- Nasze elektoraty nie do
Końca się pokrywają - dodaje
Kieryło.
Wacław Baliński, szef gdańskiego PC-AW „S”, powiedział
nam, że w tym tygodniu odbędą
się negocjacje między kierow-

do

|
Wesa

ane

Kupno/sprzed.

Mają one dotyczyć kandyda- | Uttar Pradesh w Indiach, kiedy

NBP

| autobus wiozący gości weselnych spadł do głębokiego wą| wozu. Na miejscu śmierć ponio| sło 20 osób. Pozostałe cztery
| zmarły po przewiezieniu do po| bliskiego szpitala. Wypadek
| zdarzył się w sobotę wieczorem
| ok. 300 km od stolicy Indii Delhi.
(PAP)

Danc z kantorów (12-13.04)

(kurs

„Silvant”

średni)

„Green” Gdańsk
Grunwaldzka 92

Redaktor naczelny Andrzej Liberadzki - tel. 31 26 51, fax 31 35 60;
z-cy red. naczelnego: Aleksandra Paprocka, Grzegorz Rybiński,
Janusz Wikowski tel. 31 26 51; sekretarz generalny redakcji
Dariusz Wasielewski - tel. 31 11 13; red. „Rejsów” Tadeusz Skutnik
- tel. 31 79 26; sekretarze: Maciej Wośko (wyd. Elbląg), Danuta
Kuta (wyd. Kaszuby) - tel. 31 27 33, Maria Tokarska (wyd.
Kociewie) - tel. 31 73 15. Działy: Ekonomiczny. - Jan Kreft, tel. 31
53 28; Informacji - Piotr Wysocki, tel. 31 45 17 oraz 35 22 22;
Kultury - Anna Jęsiak, tel. 31 79 26; Publicystyki i Reportażu -

Jarosław Popek, 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, tel. 46 22

sny-Kaczmarek,

"Xamax" (Gd.)
*Merkury” (Gd-a)

19,5/20,5

*C, Remix” (Elb.)
Gd. - Gdańsk; Gd-a - Gdynia; Sop.
bk Sopot; Elb. - Elbląs.

20,5/20,7

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

EKSKLUZYWNA ODZIEŻ SKÓRZANA FIRMY

PROGRESS

57, centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Ogłoszeń
i Reklamy w Gdyni ul. Władysława IV 17 tel: 20 08 32, ul

Świętojańska 141, 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

Ponad

55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32 70 94, tel. 33
54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

modeli

płaszczy i kurtek

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 50 41 w. 155.

Super

Gazeta do domu: 0 800 500 26 bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33
DRUK
Drukarnia Offsetowa, Pruszcz

Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5,

ół

tylko w kwietniu !!!
GDAŃSK - WRZESZCZ
e "MANHATTAN", PAW. 25

GDYNIA

dyrektor Mirosław Kowalski - tel. 82 30 NA KŁAB KONTROLOWANY | | -UZ- AR
68, fax 83 28 20.

33
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* A. Wielkopolski
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ustawy

Dużo zastrzeżeń mieli członkowie Zarządu ZMP do projektu ordynacji wyborczej, przygo„towanego
przez
Kancelarię
' Prezydenta RP.
Podkreślając swoje poparcie
- dla idei wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów w powszechnych wyborach, samorządowcy
zakwestionowali
ograniczenie możliwości zgłaAi
kandydatów tylko ala
partii politycznych i pozbawienie takiego uprawnienia grupy
obywateli.
(PAP )

Jan Paweł II to człowiek wielkiej wiary i ufności, czego kolejnym
dowodem jest jego pielgrzymka do
Sarajewa, najbardziej niebezpieczna z podróży papieża (jak dotąd, bo
bez wątpienia najniebezpieczniejszą
będzie pielgrzymka do Jerozolimy, o ile kiedykolwiek nastąpi). Wobec przykładu
tak niewzruszonej ufności wstyd się przyznać do obaw, ale trudno, przyznam się:

R-927

WYDAWCA: „Prasa Bałtycka” Spółka z 0.o., 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31 19 43,
prezes Yann Gontard, wiceprezes-redaktor zy SRydawnicnNa Maciej Łopiński.

Redaktor wydania - Piotr Wysocki
ai

215, 218. Biuro Reklamy - tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 18 61, 31 17

1997 rok.

Konstytucyjnego

Nad Sarajewem
śnieżyca

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania
nadsyłanych materiałów oraz nie zwraca tekstów nie
zamówionych.

Centralne Biuro Ogłoszeń - tel./fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210,

budżet

do Trybunału

1 dolar

SA (Gd.)

25, Wejherowo - 72-23-51 wew 22

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

łu

kurs średni

Kantory

Oddziały: Elbląg - 32 44 86, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 50 42 38,
Tczew - 31 63 26, Starogard Gd. -16 268 33, Pruszcz Gdański - 82 23

REKLAMY I OGŁOSZENIA
Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy”, Targ Drzewny 3/7, 80-886

o zaskarżeniu

Londyn

44.
LH

Trybuna

wej na
Zastrzeżenia Zarządu ZMP
wobec ustawy budżetowej dotyczą zapisu, że dotacje z budżetu
państwa do centralnego ogrzewania i ciepłej wody otrzymają
jedynie spółdzielnie mieszkaniowe - nie mają do nich prawa
mieszkańcy budynków zarządzanych przez gminę.
- Tak rozłożone dotacje podważają konstytucyjną
równość
obywateli i owiany być już
dawno zaskarżone - powiedział
prezes Zarządu ZMP, prezydent Poznania, Wojciech Szczę-

REDAKCJA: 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. Tel. centrali 31 | | PKO (O. III, Gd.)
50 41- 49, fax 31 35 60. Korespondencje: 80-958 Gdańsk skr.pocz. | | PK
419.
Pekao

TT
państwa

kończonego w sobotę w Radomiu dwudniowego posiedze-

nia

GDAŃSK

eWIELKI MŁYN, PAW. 13

« CENTRUM HANDLOWE

"SUKCES BIS', PAW. 146

e UL. DMOWSKIEGO 6

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 9.IV.97 r. zmarł
Nestor Gdańskich Dziennikarzy

odetchnęłam z ulgą dopiero wtedy, gdy samolot papieski wylądował w Fiumicino.

Redaktor

trzy narody i trzy wyznania zamieszkujące ten kraj. Wszystkie trzy - nie faworyzował katolickich Chorwatów. Choć po wojnie z bośniackiego katolicyzmu została
jedna trzecia. Ale że w tej wojnie Chorwaci nie byli ani łagodniejsi ani rozumniejsi

WALDEMAR

W czasie wojny w Bośni papież niestrudzenie wzywał do pokoju i pojednania

|

SLAWIK

"Urodził się 28.08.1915 r. w Stanisławowie.
Był
absolwentem gimnazjum im. M. Kopernika w Toruniu.
Pracę zawodową rozpoczął w maju 1945 r. w Bydgoszczy
organizując „Trybunę Pomorską”i „Gazetę Zachodnią”.
Za swój życiowy sukces uważał zorganizowanie redakcji
„Głosu
Koszalińskiego”,
którego
był
redaktorem

naczelnym,

a przede wszystkim

w

1959

r. „Wieczoru

Wybrzeża”, której szefował aż do przejścia na emeryturę.
Został odznaczony szeregiem nagród, wyróżnień i
odznaczeń państwowych w tym Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Do końca swego życia był
czynny zawodowo.
Z wielką
pasją zajmował
się
parapsychologią, zbieraniem podań i legend kaszubskich.
Był osobą wielkiego formatu, wychowawcą wielu
młodych dziennikarzy, bardzo wymagającym szefem.
Pozostał w cieptej i i życzliwej pamięci wszystkich, którzy z
nim pracowali i przyjaźnili się.
Serdeczne i głębokie wyrazy współczucia Żonie, Córce i
Synowi Zarzad
oraz Rodzinie składa

ą

y

od innych, miał dla nich takie same słowa, jak dla prawosławnych i muzułmanów:
powinni przebaczyć i prosić o przebaczenie. Czy posłuchają? Czy pierwsi wyciągną

rękę?
Jest rzeczą głęboko zawstydzającą dla chrześcijan, że bardziej skorzy do zgody
są muzułmanie niż prawosławni. Twardo uchylili się od jakichkolwiek manifestacji
ekumenizmu, do jakich już przecież pontyfikat Jana Pawła II przyzwyczaił chrześcijaństwo i świat. Ledwie w ostatniej chwili, poza programem i protokołem, ran-

kiem przed mszą na stadionie zdecydowali się jednak spotkać z papieżem. W południowej transmisji z uroczystości była o tym sucha wzmianka, szerszej relacji dotąd
nie podano. Musimy poczekać na przecieki.
Zawziętość prawosławnych Serbów bośniackich jest zdumiewająca także z całkiem innego punktu widzenia. Okrutna wojna nie trwałaby tak długo, gdyby Serbowie nie mieli wsparcia z Rosji i Jugosławii, krajów tylko formalnie prawosławnych,
a do niedawna programowo ateistycznych. Szermowanie całkiem przedawnionym
tytułem obrońców ortodoksji jest więc nieuzasadnione. Prawosławie bośniackie za

RP

tę „obronę” drogo zapłaciło...
Pod koniec uroczystości nad stadionem rozszalała śnieżyca, ale papież nie skrócił nabożeństwa nawet o jedno „Pan z Wami”. I oto przy „Ite, missa es” zaświeciło
słońce! Trudno nie widzieć w tym metafory zapowiedzi, że ziarno rzucone w zamar-

w Gdańsku

Janina Wieczerska

Oddziału Stowarzyszenia Dzienkik

gnnikarzy

!

2, 3;-11:29;40-

Zarząd Związku Miast Polskich zdecydował w czasie za-

Co najmniej 24 ludzi zginęło,

NOTOWANIA
e
s.

Dane z 11.04

R”

U

a 35 zostało rannych w stanie

tów PC-AW „S” na listach wyborczych Akcji.
- Będziemy chcieli otrzymać
więcej miejsc na liście krajowej
- tłumaczy Baliński. - To będzie
rodzaj rekompensaty za brak
naszego wiceprzewodniczącego
we władzach Akcji Wyborczej
„Solidarność.
(RP. PAP)
;

ak

5

na

nictwem partii a „Solidarnością”.

dies
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v.

39

5 | Całun wyniósł z płonącej kaplicy sirażak Mario Tremdtore, na co dzień ak

o za-

Jarosław Kaczyński, wybra| ny ponownie na prezesa partii,
stwierdził, że taka koalicja mo| głaby uzyskać 280 mandatów,
| czyli całkowicie panować w Sej| mie.
Jego zdaniem, porozumienie
| wyborcze AW „S”- ROP po| zwoliłoby także na weryfikację
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Kaan Zsa,
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poza obradującego w so-

| Wanie

jest to sprzeczne z politycznym
i gospodarczym interesem Polski.
Następnie, razem z ponad
stuosobową grupą młodzieży
z Narodowego Odrodzenia Polski, przedstawiciele tych ugrupowań przeszli pod Sejm, a pod
przedstawicielstwem UE spalili
jej flagę.
Zwolennicy prawicy - Ao
stu osób - zebrali się też na placu Trzech Krzyży, gdzie świętowali 63. rocznicę powstania
Obozu Narodowo-Radykalnego.
(P AP)

:

Apel

rencji prasowej w Warszawie
Unii Europejskiej. Ich zdaniem,

Dziewczyn
szosy - niezg
mi drogowymi.
.
Br or ną
Służby mie
ie nie
do wyburza
handlowych P
cy |
- |
szałkowskiej.
Akcję uniemoż- |
liwili właściciele, którzy Pes
stowali przeciwko ich likwida- |
cji. Na miejscu gdzie obecnie |
stoją punkty handlowe plano- - |
wane jest wybud
anie stac
| metra.
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Protesty

126p uciekłz

kój na ulicach i strzec nieba nad — tało go dwóch, z trzech, prezy-
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zniętą, zimną ziemię jednak we właściwym czasie zakiełkuje i wzejdzie.
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W Gdańsku i Elblągu obawiano się powodzi

Wietrzny weekend
morzem

nad
Szesnaście razy
ła w
gdańska Straż Pożarna, żeby usuwać z ulic i sieci e
zwalone
drzewa. W piątek takich zdarzeń było ponad 80. Zdaniem
energetyków, sytuacja została opanowana. Wczoraj odwołano również alarm przeciwpowodziowy na Wybrzeżu.
Wczoraj
wiatr się nieco
uspokoił. Jego prędkość nie
przekraczała 50-60 km na godzinę. Zdaniem Iwony Lelątko,
dyżurnego synoptyka z Gdyni,
takie wiatry są na Wybrzeżu
zjawiskiem bardzo częstym.
Przewiduje

ona,

że w

połowie

przyszłego tygodnia jego
znów wzrośnie. Osiągnie
70-90 km na godzinę.

siła
ok.

Wiatr i śnieg
Wichura najbardziej szalała
w miniony weekend w Elbląskiem. W Przezmarku ciężarowy Peugeot został „zdmuchnięty” na lewy pas jezdni i zderzył
się czołowo z autobusem. Rannego kierowcę ciężarówki odwieziono do sztumskiego szpitala. Oficer dyżurny policji
w Gdańsku zanotował 11 wypadków. Na trójmiejskiej obwodnicy, na wysokości Gdyni
Chwarzno mały Fiat zderzył się
z autobusem. Zginęła 47-letnia
kobieta.
- Bez uprzedzenia zmieniła
pas ruchu na lewy i zajechała
drogę autobusowi - powiedział

DZISIAJ KAŻDY egzemplarz
„Wieczoru Wybrzeża” JEST OZNACZONY
na stronie 1 NUMEREM.
ZACHOWAJ DZISIEJSZY egzemplarz
„Wieczoru Wybrzeża” DO JUTRA.
JUTRO w „Dzienniku Bałtyckim”
na stronie 3 podany będzie wylosowany
SREBRNY NUMER.

nam policjant. - Moim zdaniem
ofiara nie zachowała przepisów
bezpieczeństwa.
Drogowcy, z którymi rozmawialiśmy podkreślali, że jeszcze
wczoraj panowały na jezdniach
Trójmiasta fatalne warunki,
tworzyły się warstwy lodu. Padał deszcz i śnieg.
Kilkanaście
samochodów
wylądowało w przydrożnych
„rowach. Jednym z nich była nawet karetka pogotowia.
-. Kierowca jechał bez pacjenta, nikomu nic się nie stało
- powiedziano nam w gdańskim
pogotowiu.- Samochód ma pękniętą oponę.

PORÓWNAJ z nim TWÓJ DZISIEJSZY
NUMER ze strony 1 „Wieczoru Wybrzeża”.
JEŚLI NUMERY BĘDĄ TAKIE SAME,

ZADZWOŃ LUB PRZYJDŹ DZIŚ ALBO
JUTRO
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, Biuro Konkursów,
pok. 201B, tel. 31-35-66 w godz. 9.00 - 16.30
OTRZYMASZ 2500 nowych złotych!

Bez prądu
Wiat zrywał

TO JEST PROSTE!

linie energe-

tyczne „niskiego” i „średniego”

napięcia. Ponad 430 awarii zanotowano w rejonie starogardzkim, ok. 150 w rejonie tczewskim a w Gdańsku 140.
Zbigniew

Piernicki, z gdań-

skiego Pogotowia

W Gdyni wiatr przewrócił pamiątkowy krzyż, stojący przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęcony

gdyńskim stoczniowcom, ofiarom Grudnia 70
do godz.

stała opanowana już w sobotę

nie było

Wrzeszczu,
Porcie, So-

bieszewie.

Energetycz-

nego, twierdzi, że sytuacja.
zo-

15. Prądu

m.in w Osowej,
Brzeźnie, Nowym
Wskutek

zwarcia

w

„napo-

wietrznych” liniach energetycznych prądu pozbawione zostały
okolice Elbląga.
W Czarnocinie koło Skarszew oraz na trasie Starogard Pelplin wiatr przewrócił kilka
słupów energetycznych.

Strach przed wodą

Alarm przeciwpowodziowy
został wprowadzony w Trójmieście w piątek po godz.1
w nocy. Odwołano go dopiero
wczoraj. Na Zalewie Wiślanym
siła wiatru sięgała wtedy 11-12
st. w skali Beauforta.
Silne północne wiatry spiętrzyły wodę w rzece Elbląg. Od
godz. 22 w piątek, przewodniczący Miejskiego Komitetu
Przeciwpowodziowego ogłosił
alarm dla Elbląga. Woda sięgała wówczas 6 m.
Na Półwyspie Helskim huragan osiągnął także moc 12 stop-

Setny „TUTAM”
w Sopocie

* Fot. Maciej Kosycarz

ni w skali Beauforta. Poziom
wody na Bałtyku podniósł się
o 9 centymetrów. Najbardziej
ucierpiała środkowa część Półwyspu Helskiego, w rejonie
Kuźnicy i Jastarni. Sztorm zabrał tu najwięcej piasku ze
sztucznych plaż.
W czasie sztormu około 30
kutrów, m.in.

z Gdańska, Gdy-

ni, Dziwnowa, Świnoujścia, Ko-

łobrzegu, Darłowa - przebywających wcześniej na łowiskach
położonych na północ od Karwi
- znalazło schronienie we Władysławowie.
Witold Rotta, przedstawiciel
Zarządu Głównego Zrzeszenia
Rybaków Morskich, powiedział
„Dziennikowi”,

że

największe

straty poniosą rybacy, którzy pozostawili swój sprzęt w wodach
zatok Gdańskiej i Puckiej oraz na
otwartym morzu. Sztorm mógł
porwać sieci stawne.

..Siraty na molo

Zasady udziału w projekcie „Złote Numery 1” do wglądu
w Biurze Konkursów „Prasy Bałtyckiej” ul. Targ Drzewny 3/7,
pok. 201 b, w godz. 9.00-16.30

dolne partie sopockiego molo.
Jak poinformowała nas Ewa
Dunajska,

dozorca

szczęśliwy
Gree

molo,

w nocy z soboty na niedzielę
wiatr i woda poodrywały niedawno przybite deski.
- To, co można zobaczyć teraz to nie do końca

Dunajska opowiada, że woda podchodziła aż pod zabudowania w Łazienkach Południowych. Jej zdaniem trudno
jeszcze oszacować wielkość
strat. W tym tygodniu zajmą
się tym technicy Kąpieliska
Morskiego Sopot.

„ Maria Sobieszczańska

Podczas sztormu szalejącego w miniony weekend częściowemu zniszczeniu uległy

017964

„robota”

wiatru - powiedziała Dunajska. - Część z tych desek została usunięta przez robotników
w ramach remontu
mola.
Sztorm jednak też zrobił swoje. Silny wiatr porywał ławki,
które rozrzucone zostały po
całym molo.

(współpraca gog,
KN, kap., M.J, Kal, Cze)

Cuda

z dnia 11 kwietnia (PIĄTEK)
porównaj z numerem ze strony 1
piątkowego „Wieczoru z Rozrywką”

Pierwszy raz w Polsce

Mistrzostwa
sumo
w Gdańsku

z kapelusza
i
i
e
ea
zak
i na scenie pojawili
się Ewa

Setne,

a więc jubileuszowe,

przedstawienie

komedii

„Tu-

Częściowemu zniszczeniu uległy dolne partie sopockiego mola
Fot. Maciej Kosycarz
+

Gdańsk

tam” Bogusława Schaeffera miało charakter jedyny i niepowtarzalny.
Sama sztuka jest lekka i zabawna, ale dzięki inwencji aktorów i sekundujących im teatralnych kolegów stała się mozaiką
zaskakujących sytuacji. Królik
w kapeluszu, gorąca pizza do-

Schola

Miss Szwajcarii

na państwowym

Kaszubskiej

wikcie

starczona na scenę prosto Z po-

bliskiej pizzerii, nowe sceniczne
postacie, a wśród nich red. Ewa
Moskalówna, historyk sztuki Jerzy Kamrowski, pracownicy sopockiego teatru z szefową biura
obsługi widzów, Marią Zawadzką - to tylko niektóre z pomysłów, którymi

wieczór

okraszo-

no.
Widzowie śmiali się do łez, bo

i tekst Schaeffera wzbogacony
został rozmaitymi dowcipnymi
i aluzyjnymi wtrętami.
a)
a

k Miss Szwajcarii Kaszubskiej aa

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis od
piątku oficjalnie zaczął funkcjonować jako państwowa instytucja kulturalna.
Nominację na stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego
zespołu, z rąk wojewody Henryka Wojciechowskiego otrzymał Jan
Łukaszewski, założyciel i dyrygent zespołu.
Działalność Schola Cantorum Gedanensis - jako państwowej instytucji kulturalnej - finansowana będzie ze środków wojewódzkich
i miejskich. Gmina przyznała zespołowi siedzibę przy ul. Gdyńskich Kosynierów. Lokal wymaga jednak kosztownego remontu.

(KK)

ska

„Naszego Tygodnika yz

nika Bałtyckiego”.

Osiem pięknych panien rywalizowało o tytuł Miss Szwajcarii
Kaszubskiej '97. Tytuł najpiękniejszej przyznano 21-letniej
mieszkance Kartuz Karinie Niklas, uczennicy klasy maturalnej
Liceum
Ogólnokształcącego.

poe

Smukłą brunetkę, o wzroście 176
cm, ukoronował mistrz olimpijski z Atlanty w zapasach w stylu
klasycznym, Andrzej Wroński.
- Trema sprawiła, iż mało się
uśmiechałam, ale jestem na'co
dzień żywiołową i wesołą dziew-

czyną. Jeśli zdam maturę, zamierzam ubiegać się o indeks Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego - powiedziała Karina Niklas,
Miss Szwajcarii Kaszubskiej.
Pierwszą wicemiss została 19letnia Katarzyna Dejk z Chmielna. Tytuł drugiej wicemiss przypadł
Marlenie
Kerschnik
z Grzybna.

Mariusz Szmidka

zę;

©

o

Hipokrates wśród p arinerów
dee

Ojciec medycyny Hipokrates
ma ona wspaniałych
o
Gdańsk po Słupsk. Statuetki
„Parinerów Polskiej
Wręczono po rar drugi. Ceremonia odbyła się na
ya
zamku
w Malborku.
Statuetka jest nagrodą wojewodów elbląskiego, gdańskiego
i słupskiego oraz prezydenta
Pomorskiej Izby PrzemysłowoHandlowej i prezesa Gdańskiego Klubu Biznesu.
W tym roku kapituła nagrody uhonorowała tych, którzy
nie tylko pomagają medycynie
materialnie, ale też wspierają te
nurty zmian, które prowadzą
do radykalnych reform.
Znamiennym tego przykładem jest obdarowanie statuetką

Katedry

Medycyny

AM

Gdańsku,

w

Rodzinnej
na

czele

z prof. dr. hab. med. Markiem
Hebanowskim. To tu poczyniono pierwsze kroki, by zwiększyć
znaczenie podstawowej opieki
zdrowotnej i lekarzy rodzinnych.
Uhonorowano też firmę SQ
Lab Laboratorium Systemów
Informatycznych, przygotowującą koncepcję informatyczną
i organizacyjną Lokalnych rejestrów usług medycznych, reje-

stru wojewódzkiego i krajowego.
W woj. gdańskim uhonorowano Fundację Współpracy
Polsko-Niemieckiej
i Radę
Miasta Wejherowa.
Wśród samorządów wyróżniono Radę Miasta Malborka
oraz

Miasta

i Gminy

(pub)

Fot. Maciej Kostun

Pierwsze w historii Mistrzostwa Polski w Sumo
się w sobotę w Gdańsku. Zaproszony przez Polski Związek
Zapaśniczy do Gdańska japoński szkoleniowiec, T
isa
Kizaki przywiózł do hali GKS Wybrzeże specjalne koło.
Nałożono je na matę i mistrzostwa mogły się odbyć.

„Zabawa”

w sumo jest pro-

sta. Wygrywa ten, kto nie daje

się wypchnąć z koła (a wypychanie innych) lub ten, kto będąc w kole nie dotknie podłoża inną częścią ciała niż stopa.
W gdańskich mistrzostwach
największe
zainteresowanie
wzbudzała osoba zwycięzcy
w kategorii open, warszawianina Sławomira Luto. Ten ważący 185 kg olbrzym był kiedyś zapaśnikiem Legii. Jest
pracownikiem hurtowni.
Wyniki mistrzostw publikujemy w dzisiejszym dodatku
„Sport z Dziennikiem”.

(Paw)

MASZYNY

Pasłęk,

w woj. elbląskim, wyposażające
swoje szpitale w sprzęt, a także
broniące, jak w Pasłęku, przed
groźbą likwidacji. Nagrodzono
i zapobiegliwego sołtysa Sztutowa - Romana Grzebińskiego.
W woj. słupskim na honory
zasłużyli '
Stowarzyszenie
NFOZw Słupsku i spółka, która stworzyła własną przychodnię „Dom-Plast” S.A.

Kto kogo wypchnie z koła, czyli sumo na gdańskiej macie.

Dlaczego Japończyk był
tym, który przywiózł koło i zapoznał polskich zapaśników kolosów ze specjalnym misterium motywującym walczących? Ano dlatego, że w Japonii sumo jest niesamowicie popularne, a championi czczeni
niczym bożki. Po drugie - emisariusze z Kraju Kwitnącej
Wiśni mają w tym interes, by
sumo rozpowszechniło się.
Zabiegać
bowiem
będą
o igrzyska olimpijskie 2008 r.
z sumo W ich programie.

zzo

> o

Wybrzeże. Statuetki dla wrażliwych i skutecznych

21-letnia mieszkan-

obuwnicze

| i kaletnicze

GUZ Wycinarki GOMPART
GODZ Słupki MINERWA

GODZ Ćwiekarki, prasy i inne
Kupując produkty oznaczone
tym symbolem pomagasz

Trójka najpiękniejszych dziewcząt rejonu kartuskiego, od lewej: II wicemiss Marlena Kerschnik, Karina Niklas

(miss Szwajcarii Kaszubskiej), oraz Katarzyna Dejk (I wiceniss) prezentują torty przed licytacją.

Fot Dawid Marszałkowski

Z

U NU

TBWA

budować domy opieki dla dzieci

AUZ

:1

Kasprzyk
z Mirosławem Baką
niespodziankom nie było
końca.
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Obcokrajowcy i medycyna

Ratował

TYEATRY
GDAŃSK,

Wybrzeże:

Scena

komputer
i gitary żony

Teatr Muzyczny, Duża Scena
(pl. Grunwaldzki 1): nieczynny;
Sala kameralna: nieczynny

duża (Targ Węglowy): nieczynny; Scena mała (ul. Kołodziejska
4): nieczynny
Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
nieczynny
SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): nieczynny
GDYNIA. Teatr Miejski, ul. Bema 26: nieczynny

MUZYKA

GDAŃSK,

Państwowa

Nie Harvard
a przyjeżdżają

rodzin

Opera

Bałtycka (al. Zwycięstwa 15):
Teeatr Powszechny - Czarna komedia, g. 17.30 i 20

Coraz więcej studentów
z Europy i Ameryki Północnej uczy się na polskich
uczelniach medycznych. Poziom nauczania nie odbiega
od standardów obowiązujących na świecie. Znajomo
języka polskiego nie jest
warunkiem edednym.

KINA
GDAŃSK, Neptun ul. Długa 57:
Mikrokosmos, fr., bo.; g. 9%; Góra Dantego, USA, 15 1., g. 10.30,

15 i 20; Imperium kontratakuje
wersja specjalna, USA, 12 I., g.
12.30, 17.30
Kameralne, ul. Długa: Mikroko-

dla młodzieży

pacjent, USA, 15 I., g. 17120
Helikon, ul. Długa: Angielski
pacjent, USA, 15 I., g. 16; Historia Liliany, austr., 15 1., g. 19; Mikrokosmos, fr., bo., g. 20.45;

Polonia, ul. Boh. Monte Cassino
55: Jaguar, fr., 15 I., g. 14.15; Góra Dantego, USA, 15 L., g. 16

Żak (Wały Jagiellońskie): Od-

laty, akademie medyczne w Katowicach, Krakowie, Lublinie,

i 18; Angielski pacjent, USA, 15
L., g. 20

wiedź mnie we śnie, pol., 15 I.,
g.17; Feeling Minnesota, USA,
15 1., g. 18.30; Pillow Book, W.

Szczecinie i Warszawie uruchomiły studia w języku angielskim. Według informacji uzyskanych w Ministerstwie Zdrowia, największą popularnością
cieszą się wydziały lekarskie.
Warunkiem przyjęcia kandydata z Ameryki, Kanady czy
Australii na pierwszy rok medycyny w Polsce jest ukończenie
za oceanem jednorocznego lub
dwuletniego college'u medycz-

GDYNIA, Warszawa, ul. Świętojańska: Mikrokosmos, fr., 12 1.
(dokument), g. 9; Imperium

Bryt./Japonia, 15 I., g. 20.15
Watra-Syrena (ul. Za Murami 210): 101 dalmatyńczyków (wersja aktorska), USA, bo., dubbing, g. 9; Gwiezdne wojny. Wersja specjalna, USA, 15 I., g. 15.45
i 18; Jerry Maguire, USA, 15 I.,
g. 20.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3):

kontratakuje, USA,
10.30, 13, 18; Góra

12 |., g.
Dantego,

USA, 151., g. 15.30 i 20.15
Goplana, Skwer Kościuszki: Sekrety i kłamstwa, ang., 15 Ł- g,
14; Mikrokosmos, fr., 12 1. (dokument), g. 16.30; Czarownice
z Salem,

Kosmiczny mecz, USA, bo., g.
15.30; Dym, USA, 15 I., g. 17;

USA,

15 I., g. 17.45;

DKF „Żyrafa” (ul. Bema
DKF - Rykszarz g. 20

Pulp Fiction, USA, 18 1., g. 20.15

Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Gwiezdne wojny. Wersja specjal-

26):

Dwa

GRABÓWEK, Fala: nieczynny
PIF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

na, USA, 12 I., g. 15 i 17.30; Jer-

ry Maguire, USA, 15 1., g. 20

Strażacy walczyli z płomieniami na ósmym piętrze trzy godziny. :
Fot. Maciej Kosycar/KFP

Doszczętnie spłonęło mieszkanie na
Przymorzu. Nikt nie odniósł obrażeń.
Z ogniem przez trzy godziny walczyło
29 strażaków.

"MUZEA
i WYSTAWY
GDAŃSK. Muzeum Narodowe,
ska; złotnictwo XV-XIX w.; kowalstwo i metale kolorowe; me-

stwo: S. Michałowski, Z. Kałęd-

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

kiewicz, P. Zajęcki, M. Stec i inni. Czynna pon.-pt. w g. 11-18,
sob. 11-15
Gallery of Native Art (ul. św.
Ducha 87/89): Sztuka Australii
Nowej Gwinei, Nowej Zelandii,
Indonezji, Afryki, Azji, Płd. Pacyfiku. Czynna codz. w g. 10-18,
w sob. 10-14.

Współczesna; Galeria Pałacowa:

Krzysztof Cander - malarstwo,
rysunek; Salon Mistrzów: Ida
Łotocka - malarstwo. Czynne
wt.-sob. 9-16, niedz.

10-16; Ar-

cheologiczne - Dom Przyrodników z wieżą widokową, wystawa
stała: Pradzieje Pomorza Gdańskiego, czasowe: Schorzenia ludności prehistorycznej na ziemiach polskich; Tajemnice Pustyni Nubijskiej Izrael; numizmatyczna: 200-lecie Mazurka
Dąbrowskiego; czynne wt., czw.,
pt. w g. 9-16; śr. 10-17; sob. (bezpłatnie) i niedz. 10-16; Poczty
i Telekomunikacji: czynna pon.pt. g. 10-16; sob. i niedz. 10-16;
we wtorki nieczynne; Etnograficzne w Oliwie: „Dawne

łówstwo
ludowe
Wschodniego”;

Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staromiejski (ul. Korzenna 33/35) Stała kolekcja malarstwa i grafiki, meble, zegary, rzemiosło artystyczne oraz wydawnictwa artystyczne. Czynne codz. g. 11-19,
sob. g. 11-15.

rybo-

Pomorza
czasowa:

raj i dziś”. Czynne wt.-niedz.
w g. 9-16; Dwór Artusa z Sienią
Gdańską - nieczynny; Wartownia Nr 1 na Westerplatte - nieczynna;
Centralne Muzeum

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

|
:

malarstwo,

ceramika,

:

rzeźba, unikatowa biżuteria artystyczna. Czynna pon.-pt. g. 11
18; 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

:
:
:
:
|

Pomorza, g. 10-16; Muzeum :
Miasta Gdyni, Pawilon Wysta

niedz. 10-16

wowy, ul. Waszyngtona 21 - Wy
stawa stała: Morski rodowód

Galeria „Pro-Arte-Christi” (ul.
Mariackiej 48): wystawa pt.
„Zmartwychwstały” - Ks. Dominika Kubickiego. Czynna wt.-pt.
w g. 12-17.

pon.; Domek Abrahama, ul. Sta-

:

rowiejska 30: „Antoni Abraham

:

- Gdynia-wieś”. Czynna w g. 11
17 codz. oprócz pon.; Bank Prze

Grobla

mysłowo-Handlowy

- „Edmund

:

Gdyni; Czynne g. 11-17, oprócz :

Gdańska Galeria Fotografii (ul.
Ku-

SA

(ul.:

Wendy 7/9): wystawa grafiki pt. :

piecki - Gdańsk 1958”. Czynna
wt.-pt. w g. 11-17, przerwa 13.3014, sob.-niedz. w g. 11-16.

„Artystyczne spotkania wiosna

:

'977. Czynna pon.-pt. w g. 8-18.

Spotkania Anonimowych Alkoholików
punktach: „Cedron”, Wejherowo, os. Chopina, ul. Kusocińskiego;

:

„Jantar”);

„Pierwszy

ul. Łąkowa
Krok”,

58

Wrzeszcz,

(w
al.

Klubie

Abstynenta

Zwycięstwa

kościelnej

31

(w

Przychodni Specjalistycznej); o godz. 17.30 -„Arka”, Gdynia, ul
Traugutta 9 (w Klubie Abstynentów), San Diego Grupa Mityng
Amerykański, g. 18-19, Wrzeszcz ul. Mireckiego 3.
Katolickie Centrum Trzeźwości
ul. Mireckiego 3, 80-245 Gdańsk- Wrzeszcz
przy Kościele Najświętszego Serca Jezusowego - przy torach
codziennie 16-22, tel. 41-40-28

macji.

stwo, rzeźba, tkanina, ceramika,

jak i haft.
Jak podają organizatorzy, celem przeglądu jest prezentacja
zamiłowań artystycznych mieszkańców miasta oraz uhonorowanie twórczości amatorskiej.
Prace można nadsyłać do 30
kwietnia 1997 r. W przeglądzie
mogą brać udział wszyscy z wyjątkiem uczniów, studentów
i absolwentów szkół plastycznych.
Fot. Grzegorz Mehring +
Organizatorami wystawy są:
Stowarzyszenie MNadbałtyckie
Plastyków im. prof. Mariana
Mokwy i Miejski Dom Kultury
w Gdańsku.
Prace będą przyjmowane
w siedzibie Stowarzyszenia przy
ul. Ogarnej 27, w Galerii „Za
Murami”.
Każdy z uczestników otrzyma dyplom ufundowany przez
Komitet Obchodów 1000-lecia
Miasta Gdańska. Przewidziane
są również nagrody.

„Metanoi”.

świadomi

Tomasz Filba i Anna Włodek

swych

praw i obowiązków dziennikarskich, informujemy, że Joanna
i Krzysztof Klewiczowie tworzą
rodzinę.
Tomasz Falba i Anna Włodek

ślubowali

sobie

miłość,

wierność i uczciwość małżeńską
w kościele Ojców franciszkanów na Wzgórzu św. Maksymiliana w Gdyni. Ślub był ekumeniczny. Tomasz reprezentuje
kościół ewangelicko-reformowany, zaś Ania kościół rzymskokatolicki. Niczym w dawnej
Rzeczypospolitej, słynącej z tolerancji, żyć będą w zgodzie
i harmonii. Czego im z serca życzymy.
W ceremonii asystowali bracia

Źródło: Pomiary Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Agencji Regionalnego Monitoringu
Atmosfery w okresie od 4 do 11 kwietnia
(KN.)

Zatem,

franciszkanie,

a naukę

(RT)

Artur Górski

a:

Monika i perły

Fot. Robert Kwiatek

W Gdańsku powstał kolejny Peep Show, w którym
dziewczyny wykonują zmysłowy program. Tancerki
przyjechały z Częstochowy,
Łodzi, Opola, Wrocławia i z

zagranicy.

To już trzeci w Gdańsku
i piąty w Trójmieście Peep
Show. Powstał przy ul. Wały Jagiellońskie. Wszystkie mają tego samego właściciela.
- To co robią dziewczyny, nie
ma nic wspólnego z pornografią
- mówi właścicielka. - Założyliśmy kolejny Peep Show z myślą
o dobrej zabawie. Jeśli ktoś
oczekuje innych wrażeń, może
skorzystać z usług na przykład
agencji towarzyskiej, które jednak nie są dla nas konkurencją.
W firmie tańczy 20 dziewczyn. Wśród nich są cztery cudzoziemki.
- Przeprowadzam wstępną
selekcję - wyjaśnia właścicielka.
- Ale ostatecznej dokonują
klienci. Wyraz ich twarzy po
programie jest dla mnie najważniejszy.
W
nowopowstałym
Peep
Show jest obrotowa scena. Tancerki można obejrzeć przez niewielkie okna. O tym, które biorą udział w programie, informuje tablica.

- Oczywiście każdy z gości
może sobie wybrać dziewczynę
- mówi szefowa. - Minuta zabawy kosztuje dwa złote. Jeśli ktoś
ma ochotę bawić się dłużej, powinien zaopatrzyć się w odpowiednie bilony.
Gdańskie Centrum Erotyczne oferuje inne rodzaje rozrywki. Klient, który upatrzy sobie
konkretną tancerkę, może skorzystać z tzw. kabiny solo i w samotności rozkoszować się programem. Osiem minut kosztuje
15 zł. Jeśli dołożyć do tego dodatkowy rekwizyt w postaci wibratora, cena wzrasta

do 20 zł.

Swoją samotnię mają do dyspozycji także amatorzy filmów
erotycznych.
Właściciele Peep Show uruchomili w tym samym miejscu
również sklep. Można tu kupić
afrodyzjaki - środki pobudzające panów i panie, opóźniające
i przyspieszające orgazm, wibratory, lalki, gamę zmyślnych
prezerwatyw (w tym świecące)
oraz
protezy
przedłużające
i usztywniające męskie przyrodzenie.

Reporter

„Dziennika”

zauważył nawet jadalne majtki
o smaku truskawkowo-czekola-

dowym.

(Janucha)

Wiadukt zgodnie z planem

dla

nowożeńców wygłosił pastor
Semko Koroza z łódzkiego zboru kalwińskiego. Kasztanowowłosa panna młoda miała na sobie białą suknię, ozdobioną różyczkami i bukietem z margerytek.
Obu parom - wszystkiego najlepszego, dni i nocy pełnych
miłości i wielu, wielu innych ra-

dości!!!

do

Tematyka prac jest dowolna.
Organizatorzy liczą jednak na
twórczość związaną z miastem
i jego milenium. Dowolna jest
także technika wykonania prac
- może to być zarówno malar-

żanki i koledzy z Działu Infor-

za minufkę

Amatorzy

Przegląd Twórczości Amatorskiej Mieszkańców Gdańska odbędzie się w dniach
od 1 maja do 30 czerwca.
Uzdolnieni
plastycznie
dańszczanie mogą nadsyać swoje prace do 30
kwietnia.

Ślub Krzysztofa i J oanny odbył się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku.
Koncelebrujący mszę św. ks.
Adam, wykorzystał podczas homilii
motywy
zaczerpnięte
z arabskiego poematu miłosnego „Naszyjnik gołębicy”. Mottem były słowa - „Miłość jest tajemnicą”.
Oblubienica, o blond włosach miała na sobie białą suknię, a pan młody garnitur świetnie komponujący się z jego długimi włosami. O oprawę muzyczną zadbał kameralny zespół

nowożeńców i ich rodzin, kole-

:

Gdańsk,

Dwaj nasi redakcyjni koledzy wstąpili w sobotę
w małżeńskie związki. Sakramentalne „tak” powiedzieli Krzysztof Klewicz stając na ślubnym kobiercu
z Joanną Piątek i Tomasz
Falba, który przysięgę małżeńską złożył z Anną Włodek.

muzyki

złote

Gdańsk

Całość obserwowali i uczestniczyli w zaślubinach, oprócz pary

.. odbędą się dzisiaj (poniedziałek) o godz. 17 w następujących
„Bursztyn”,

(jog)

Sławomir Julke

Śluby w Dziale Intormac

SOPOT. Galeria „Triada” (Boh.
Monte Cassino 36) - wystawa
zbiorowa twórców Wybrzeża
grafika,

środowisk polonijnych z różnych krajów europejskich. Uczą
się wraz z polskimi studentami.
Potomkowie polonusów płacą
tyle, co Amerykanie. Czasami
otrzymują zniżki.

trzem pozostałym rodzinom, spaliły się
drzwi od mieszkania. Ogień wdarł się również do środka. Spłonęły drzwi od toalety,
odpadły tynki w dużym pokoju, a dym
osmolił sufity.
- Na szczęście ostały się meble - mówi
Bolesław Maliszewski, poszkodowany sąsiad. - Nie wiem, skąd wezmę pięć tysięcy
złotych na remont. Nie byłem ubezpieczony.
Łącznie straty oszacowano na 50 tys. złotych. W akcji brało udział 29 strażaków,
którzy walczyli z płomieńiami przez trzy godziny.
Państwo Wróblewscy do czasu wyremontowania domostwa będą mieszkać
w lokalu zastępczym, dwa bloki dalej. Towarzystwa dotrzyma im pies, który także
bez szwanku wyszedł z pożaru.

Reporterzy „Dziennika” już żonaci

Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul
Bytowska 1a). Czynna g. 10-15

„Pszczelarstwo pomorskie wczo-

I 3/5)

straż pożarną, która przyjechała po około
dziesięciu minutach.
Piotr Wróblewski zdołał wyjść z mieszkania na klatkę schodową. W mieszkaniu
pozostała jego matka. Mężczyzna dostał się
Do zdarzenia doszło minionej nocy,
do mieszkania sąsiadów. Przeszedł na swój
w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 54 na
balkon, skąd zabrał ponad 60-letnią matkę.
Przymorzu. W przedpokoju mieszkania
Sąsiad z dołu ratował tymczasem swoją
państwa Wróblewskich nastąpiło zwarcie
rodzinę, komputer oraz dwie. gitary żony.
Organów nie zdążył wynieść i w efekcie zoinstalacji elektrycznej. Zaczęła się palić położona na ścianach boazeria. Zapach obu- „, stały zalane wodą, którą strażacy gasili pożar.
dził Piotra Wróblewskiego, jednego z lokatorów.
a
wek > . - Trzeba im przyznać, że szybko przyjechali i sprawnie poradzili sobie z ogniem,
Mężczyzna zaczął wołać o pomoc, próale nie wiem dlaczego gasili wodą, a nie piabował wydostać się z mieszkania. Jego krzyną - mówi Sakowicz. - Mieszkanie u góry
ki usłyszał Kazimierz Sakowicz, sąsiad z dozniszczył ogień, a nasze woda.
łu.
Sakowiczom zamokły szafy, meble, ubra- Dobiegły mnie jakieś hałasy, walenie.
nia i dywany. Ich kanapa. zamieniła się
Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem kłęby
w „łóżko wodne”.
dymu unoszące się z kuchni sąsiada - mówi
Sąsiadom Z boku, którzy mieszkają najSakowicz. - Natychmiast zadzwoniłem po
bliżej państwa Wróblewskich, podobnie jak

Galeria Sztuki. „Portal” (ul.
Ogarna 29/30): zbiorowa wystawa malarstwa i grafiki, m. in. H.
Laseckiego, R. Stryjca, malar-

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

zachstanu, Rosji i Litwy oraz ze

Trzeci Peep Show w Gdańsku

Skandalista Larry Flynt, USA,
15 1., g. 20

15 L., g. 18.45;

ze Skandynawii,

Ameryki Płn. i Australii.
O ile przybysze z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi itp., są na
ogół stypendystami rządu polskiego, o tyle studenci zza Oceanu płacą za naukę w „twardej”
walucie.
Z. myślą o nich, przed trzema

SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: Gwiezdne wojny.
Wersja specjalna, USA, 12 I., g.
15.45 i 18; Jerry Maguire, USA,
15 1., g. 20.15

smos, fr., bo., g. 15.30; Angielski

Ścigani, USA,

Studiowanie w Polsce medycyny jest atrakcyjne nie tylko
dla studentów z Czarnego Lądu, czy z krajów byłego Związku Radzieckiego, ale również

Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: 101
dalmatyńczyków,
USA,
bo
dubbing, g. 15.15; Portret damy,
USA, 151., g. 17.15; Evita, USA,
15 1., g. 20

nego. Drugim - jest zasobny
portfel.
Rok nauki na polskich uczelniach kosztuje ok. 7,5 tys. dolarów.
Studenci amerykańscy, kanadyjscy i skandynawscy
nie
ukrywają, że do Polski przyjeżdżają nie z sentymentu czy
w wyniku zainteresowania naszym krajem, ale ze względów
ekonomicznych. W ich rodzinnych krajach studia medyczne
kosztują przynajmniej dwa razy
tyle.
Choć po powrocie muszą oni
nostryfikować dyplomy lekarskie, nie stanowi to przeszkody,
która by odstraszała chętnych.
Mimo, że między praktyką
medyczną na Zachodzie, a poziomem medycyny uprawianej
w polskich szpitalach istnieje
mniej więcej 20-letnia przepaść,
treści nauczania pozostają takie
same. Jesteśmy dobrzy w teorii,
natomiast w praktyce pozostajemy daleko w tyle.
W gdańskiej Akademii Medycznej studiuje młodzież z Ka-

Z Gdańska do Gdyni ponownie można
dostać się jadąc wiadukłem nad torami
w Kamiennym Potoku. Jego fragment został
otwarty dla ruchu dziś o godz. 6 rano.

Krzysztof Klewicz i Joanna Piątek

Niesprzyjająca pogoda nie pokrzyżowała planów drogowców, remontujących sopocki wiadukt. Płyta nośna jednej jego części została zabetonowana. - Opady śniegu i deszczu przeszkadzały nam trochę w pracy - mówią pracownicy firmy

ń
Fot. Maciej Kostun

Intop. - Jednak wszystko poszło zgodnie z planem.

Beton przez trzy dni będzie się utwardzać,
później drogowcy wyleją na niego asfalt. Na moście, w dalszym ciągu przejazd zawężony jest do
dwóch pasów ruchu.
Ponownie wiadukt zostanie całkowicie zamknięty za dwa miesiące, w dniach od 6 - 9 czerwca.

(Kal)
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Zdziwienie
prezydenta

Kochajmy Sopot razem z „Dialogiem”

Latawce w dyskotekowym rytmie
Kilkuset sopocian wzięło
udział w niedzielnej imprezie plenerowej na molo.
Spotkanie zorganizował sopocki program „Dialog”,
który istnieje już pięć lat.

gu ma dużo zastrzeżeń do pracy
zarządu.

Jego zdaniem,

działa

on na niekorzyść gminy.
- W czasie sesji absolutoryjnej
zamierzam
konkretnie '

zarzuty

-

Jan Kozłowski, prezydent
Sopotu, nie ukrywa swojego
zdziwienia wynikiem głosowa-:
nia.
- Po „przejściach” podczas
ostatniej sesji myślałem, że radni opozycji będą głosowali przeciwko udzieleniu zarządowi absolutorium - powiedział
Kozłowski. - Mam nadzieję, że sytuacja w mieście wróci do „nor-

my”.

ii

Sesja; podczas której radni
będą głosować kwestię udzielenia zarządowi absolutorium za
wykonanie
ubiegłorocznego
budżetu, zwołana została na 24
kwietnia.

(Kal)

Gdańsk. Kontrola samochodów

Taksówki
pod specjalnym

Każdy
posiadacz roweru
mógł wczoraj bezpłatnie oznakować swój pojazd.
- Jest to pewien sposób zabezpieczenia naszych

na

GDYNIA,
|

cia Sąsiedzkiego. Mogli się tu
wymieniać doświadczeniami.
- Nie jesteśmy nastawieni
tylko na pilnowanie własnych
mieszkań - stwierdziła uczestniczka spotkania. - Chcemy się
cieszyć swoim towarzystwem
i przy okazji dobrze bawić.
W czterech punktach mola
ustawiono tablice, na których
mieszkańcy mogli wpisywać

(Jul)

uwagi o Sopocie. Jak się okazało, problemem wiodącym były
psy. Zarzucano władzom miasta
zbyt dużo zakazów dotyczących
CcZWOTONOgóÓw.

Już w maju na placach i boiskach w Sopocie pojawi się

wia 10, tel. 20-82-86; 986
RUMIA, Komenda Rejonowa

Policji, ul. Derdowskiego 43, tel.

- Nie

rozumiem,

dlaczego

w sezonie nie mogę wchodzić
na plażę z psem - napisała jedna
z sopocianek.
Innym zastrzeżeniem, często
powtarzającym się na tablicy,

7

710-25; Straż Miejska, ul. Abra-

hama 17, tel. 710-134

w

STRAŻ POŻARNA: 998

Niedzielną imprezę zakończył występ zespołu „Muszelki”
z Młodzieżowego

i:

Domu

Kultu-

ry w Sopocie.

POGOTOWIA
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 wodociągów i kanalizacji; 995
- techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 4416-20, energetyczne: 41-23-23,

pozostałe dni w godz. 20-7.30

WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
dki - 999
wypa
ia: tel. 32-29
h
32-29- nagłe zachorowan
ia: tel.
41-10-00.
29,
|
:
— Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24

lub

centr.

32-30-76,

- gazowe:

Katarzyna Lange|

32-

23-19-41;

czynne całą dobę.
- Laryngolog i stomatolog przyjmuje w dni powsz. w g. 19.307.30
ZASPA,

|
s_
+
:

ul.

Pilotów

21,

tel. 20-45-50; gazowe:

tel.

centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę
Przychodnie Międzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: ul.
Aksamitna 1, tel. 31-81-41

TELEFONICZNA

przesiadanie

Zmiany dotyczą wszystkich
linii tramwajowych kursujących
po Gdańsku. Jednak skomunikowane ze sobą zostały tylko
cztery z nich, Po godzinie 19.30
na przystanku przy Dworcu
Głównym PKP obowiązuje zasada tzw. podwójnego przystanku. Oznacza to, że pasażerowie
będą mogli przesiadać się - bez
oczekiwania - z ósemki na dwunastkę i z dziesiątki na trzynastkę. Dotychczas zasada ta obo-

wiązywała w późnych godzi-

1 daśsko
winljy od kw dn ne starym Głównym
Wcześniej zamontowano je na

a

głównych ulicach

Gdańska.

Łącznie zainstalowano szesnaście znaków informacyjnych
dla turystów, którzy będą zwiedzali Główne i Stare Miasto.
Informacje są w dwóch językach - polskim i angielskim.
Wcześniej wskazówki dla
milenijnych gości pojawiły się
na głównych ulicach m.in. Okopowej, Podwalu Przedmiej-

„Anonimowy

skim,

Wałach

ska 1 (tel. 25-19-99), dla miesz-

we,

Jagiellońskich

cia grodu nad Motławą, przeznaczono 450 tys. złotych.
Ch.

ul.

Derdowskiego

24,

* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 4120-71, 41-73-35
* SLEEP TIME 248-095, 823196

tel.

OSTRE

:

DYŻURY

NA

GDAŃSK

GDAŃSK. Chirurgia: Instytut

: Chirurgii AM, ul.Dębinki 7; InW tym 150 tys. złotych na ulice terna: Instytut Chorób Wewn.
lokalne.

(hl)

nach wieczornych i w dni wolne
od pracy.

Oczu

AM,

ul.

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

|

30 proc. taniej!
GDYNIA

- Rozwiązanie takie wprowa-

ZKM

dziliśmy w maju ubiegłego roku

I)

Alieszkaiay Zaspy bawili się na milenijnym festynie re
»

sportowym. Strażacy pre zentowali nowy wy s NE

policjanci - zręczność w posługiwaniu się pałRy
ką. Przeboje imprezy to graówiy pies-ratownik i konkursy w

sali gimnastyczne

Kilkaset młodych osób bawi-

policjanci z ośrodka szkolenia

PSC

nie

Na dzieciach, wielkie wraże
zrobił

pies-ratownik,

ol-

Miejska i Dyrekcja zo nr2.
- Na przekór pogodzie wszy-

komendanta rejonowego policji
Kazimierza Odyję na boisku
przyszkolnym
zaprezentowali
nowe radiowozy i kamizelki kuI:
:

tor prezy. RC
213
powinny
poza nanauką
czas
rozrywkę
i zabawę.

przestępczości nielethich i zasadach ruchu drogowego.

i

:

scy bawią się świetnie. W maju
zorganizujemy kolejny taki fe-

:

_

Był konkurs

Dz

kole,

na najwymyśl-

dowodzeni

EKG, 53-69-86, 56-27-40

łoodporne. Mówili o swej pracy,

Szczegółowe informacje na
ten temat wywieszone zostały
na przystankach tramwajowych.

—B8T/A/475

CTAVIA

Panasonic

profesjonalne urządzenia biurowe

niejsze przebranie, biegi w wor
kach, zawody na łyżworolkach.

a

był się mecz piłkarski, księża

Gdy najmłodsi jeździli po
osiedlu ciuchcią, w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 92
widzowie
obejrzeli
pokazy
sprawnościowe. Popisywali się

Strażacy prezentowali sprzęt
do ratownictwa drogowego.
Przy
użyciu
nowoczesnych
urządzeń w ciągu minuty zamienili Moskwicza w kabriolet.

2 Rewanż 30 maja, podczas kolejnego festynu na „Młyńcu”.

BARKI KRP 5 :

(ASG)

Cc omp
Gdańsk,

Heweliusza
- na

tel.

1)

UL. ASNYKA 4/ 1, TEL. 520 501

ą 4 IB Iuro

ela

359-359,

38 500"

BIURO SPRZEDAŻY, 80-316 GDAŃSK OLIWA,

za

11

parterze)

463-424

rski
Gdańsk, Targ Drzewny3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt-pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Sopot, Kościuszki 61, papa
8.00-16.00;Taza
Pruszcz Gdański, Tysiącłecia
8, pon. pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański,
pon.-

- Mikrobusy

dla

WIZYTY

,

52-00-71 do 76

LEKARSKIE,

* WYJAZDOWA POMCC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* WETERYNARYJNE wizyty ca-

u

Na zakończenie festynu od-

ze

*

"

przez

styn_zapowiedział Henryk
Gajcy, prezes „Młyńca”.

ZAPRASZAMY DOMASZYCH BR OGŁOSZEŃ | TSZĄ

nie

tego go rozszerzamy.

(Jul)

wała Komenda Rejonowa Policji, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Straż

z SM „Młyniec” współorganizo-

Policjanci,

giewniki 52, tel. 35-15-22, sob.
dz. 10.00-21.00

zaakceptowali nasz pomysł, dla-

wiło się ponad sto osób.

w Złotej Karczmie.
- Jesteśmy otwarci na wszelkie tego typu działania - powiedziała nam Teresa Wegner, dyrektor SP nr 92, współorganiza-

ło się na imprezie, którą wraz

50-78, w g. 7-21

FotTJłakaz GłomiaKFP
| kacji Miejskiej. - że Z pasażerowie
naszych ob„„. | serwacji wynika,

brzymi nowofunland. Kolejnym
przebojem okazała się grochówka serwowana w warunkach polowych, po którą usta-

Gdynia

osób niepełnosprawnych, tel. 23-

- mówi Krzysztof Wojtkiewicz

Ja też zostanę policjantką.

TYAXI
TELEFON

* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59, 0601-31-59-59; 20 proc. taniej +
superkonkurs + nagrody!
* CARO-MILANO TAXI, 96-

: AM, ul. Dębinki 7; Okulistyka:
Klinika Chorób

tel.

* HOLSERVICE, z x 87, 5664-98, 090-50-39-10, 24/h
* PLATFORMA, całodobowo,
tel. 51-11-77, 0-602255684

: 710-811

:

Przyjaciel”,

988 (od 16 do 6 rano).
Ośrodek doraźnej pomocy dla
kobiet i dzieci maltretowanych
(Gdańsk, ul. Olszyńska 41).
Ośrodek i telefon czynny całą
92-62

* kańców dzielnic: Obłuże, PogóOksywie, gm. Kosakowo : rze,
lekarz ogólny, gabinet zabiego* wy, w dni powsz. 15.30-7; ambulatorium pediatryczne, w dni.
powsz. w g. 17-7
RUMIA - Pogotowie Ratunko-

i Kartuskiej.
Z tegorocznego budżetu
Gdańska na oznakowanie dróg,

handel,

KRYZYSOWEJ - 22-22-22
PORADNIA JĘZYKOWA UG
(język polski); tel. 41-15-15
(czynna od pon. do pt. w g. 1315)
URZĄD MIEJSKI Gdańsk: 3246-17; Gdynia: 20-72-71; Sopot:
51-20-21
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 (pon.); 41-60-85
(wt. iczw.); w g. 19-21
Informacja o AIDS - 958
„Pogotowie Makowe”, środy,
piątki, 16-18, tel. 51-59-22;

: OBŁUŻE- Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Białowie-

Na Trakcie Królewskim pracownicy przymocowali ak do niedawno pas
a tu lamp.
Fot Maciej Kostun

tel. 20-

usługi, produkcja, pon.-pt. w g.
9-18, 45-14-11 do 13. Wspomaganie niepełnosprawnych wt.-pt.
w g. 9-15, 46-56-70.
A
TELEFON
INTERWENCJI

ś | 998; 251-999

Gdański ZKM zsynchronizował
rozkłady
jazdy.

23-

AGENCJA

INFORMACYJNA:

bianka, Oliwa, Wrzeszcz) - w dni
: powsz. w g. 20-7 chorzy z tego
Ę Lojon
przyjmowani
będą
W Nocnej Obsłudze Chorych
przy ul. Aksamitnej 1; ul. Jesio: nowa, tel. 41-02-60 (Wrzeszcz,
_ Morena) lek ogólny, gab. zabie| gowy - wdni powszednie g. 19-7;
| pediatra - w dni powszednie ul.
> Aksamitna 1
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wej;. ście od ul. Mieszka I. Telefony:
51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.
999. Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę, ambulatorium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 20-00-01, 20-00|: 02. Przewozy chorych, tel. 251-

Gdańsk
Akurat
na tramwaj

tel.

TELEFONY
INFORMACYJNE

56-66-81 (Zaspa, Przymorze, Ża-

(cop)

dźwigowe:

44-73; 20-44-79; wodociągów
i kanalizacji: 21-90-19
RUMIA - gazowe: tel. 711882;
wodno-kanalizacyjne:
710-030

chanino i Chełm) w dni robocze
lekarz ogólny, poradnia dla dzie| ci chorych, gab. zabiegowy, pe* diatrycznyi dla dorosłych - czynne w g. 20-7; ul. Startowa 1, tel.

dlowych placach. Dzięki temu
kosze pojawią się też przy ul.
Grottgera, Czyżewskiegoi. Ksią- ,
Dróg i Zieleni w Sopocie. - Każ- żąt Pomorskich.
dy, kto wyraził chęć zamontowaNiektóre place i boiska przed
nia bądź wymiany kosza.
AL zainstalowaniem wyposażenia
Nowe tablice do gry w koszyzostaną wyremontowane.
|
kówkę zostaną zainstalowane
Przetarg na zakup koszy ogłow sześciu miejscach. Do Zarządu
siła gmina.
Dróg i Zieleni, które wystąpiło
- Najważniejszym kryterium
z tą propozycją na łamach „Gabędzie ich wytrzymałość - powie| zety Miasta Sopot” zgłosiły się
działa nam Monika Sawicka.
trzy spółdzielnie mieszkaniowe.
- Chcielibyśmy, aby młodzież,
Otrzymają po dwa zestawy do
jak najdłużej mogła z nich korzygry.
stać.
| . Dzwoniła także młodzież i ro| dzice dzieci, grających na osie-

52-14-62,

36-65; 23-40-24; energetyczne:

(Śródmieście, Nowy Port, Stogi,
Letniewo, Brzeźno, Orunia, Su-

*

31-18-68,

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.

ź 36-14, 32- 39-44 W. 236

Z. oferty gminy mógł skorzystać każdy - mówi Monika Sawic„ka, pracownik Przedsiębiorstwa...

Rozbawiony Młyniec

„Pod Gryfem”, ul. Starowiejska

sklepu rybnego :
był
brak
z prawdziwego zdarzenia.
:.
= To skandal, żeby w byłej |
wiosce rybackiej nie można by- ;
:
ac
świeżych ryb - stwier- |
ło
mieszkańcy
dzilikupić
.

Znaki mają
ułatwiać iloriom.

14 nowych koszy do koszykówki. Miasto przeznaczyło na
ten cel ok. 20 tys. zł.

Festyn na Zaspie

dyżurny - 20-63-43; Straż Miejska, Gdynia, ul. Zakręt do Oksy-

_ 34, tel. 20-19-82

Gdańsk

zdarzenia

Po sprawdzeniu samochodu,

apteka nr 19054, ul.

i | GDAŃSK, ul. Aksamitna I1 - le:* 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
Fot Maciej Kostun
sob., niedz. i święta - całą dobę

W niebo nad molem poszybowało kilkanaście powietrznych „smoków”.

z prawdziwego

o ile wynik kontroli będzie pozytywny, na jego tylnej szybie
pojawi się specjalna naklejka.
Taksówkarze, którzy nie poddadzą się kontroli, będą karani
przez policję i służby zajmujące
się legalizacją taksometrów.
Obecnie w Gdańsku jeździ
ok. trzech tysięcy taksówek.
Większość ich właścicieli zrzeszona jest w firmach radiowych.

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

POGOTOWIA
RATUNKOWE

Boiska

Przegląd, zgodnie z planem,
"którzy przyjadą do Gdańska na
ma potrwać
do. końca maja. obchody'milenium: 9"

al. Nie-

_ Armii Krajowej 42, tel. 21-00-32;

Michael Jordan z Perły Bałtyku

wszystkich
taksówek jeżdżących po Gdańsku
e
Ma to uwonić tvry:
stów, którzy przyjadą na obchody milenijne, przed ewentualnymi nadużyciami ze strony przewoźników.

lowana przez ok. 4 - 5 min.
W tym czasie badane będą taksometry oraz legalność prowadzonej działalności gospodarczej. Jako pierwsi zbadani będą
taksówkarze zrzeszeni w firmach radiowych, potem ich koledzy jeżdżący na tzw. małym
kogucie. Włodarze miasta chcą
zabezpieczyć w ten sposób
przed nadużyciami turystów,

widział

swoim rowerze inną osobę, możemy wtedy łatwo sprawdzić,
czy to prawda - powiedział Sławomir Pyrkowski, dzielnicowy
w Dolnym Sopocie - Zdajemy
sobie sprawę, że do oznakowania zgłoszą się również złodzieje, uprawomocniając tym samym posiadanie roweru.
Na molo spotkało się również dziesięć grup tzw. Wspar-

nadzorem

Każda taksówka będzie kontro-

że

„Kuracyjna”,

podległości 715, tel. 51-22-76

„dwóch

kółek” przed złodziejami - mówi Małgorzata Tusk, współorganizator spotkania. - Znak
z inicjałami i datą urodzenia
właściciela umieszczamy w najmniej widocznym miejscu na
rowerze.
Oznakowanie nie zapobiegnie kradzieży pojazdu, może
jednak pomóc policji w ustaleniu, czy rzeczywiście został
ukradziony.
- Jeżeli ktoś przyjdzie do nas
i poinformuje,

SOPOT,

* WERSJA ZAWIERA M.IN
POWIETRZNĄ, TRZECIE

TŁO

łodobowe, Trójmiasto, 56-89-56

3191-91

* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - 983; 0601/62-36-70
(całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT
:
: (bezpańskich, 1»; rannych
Tan

3591-91
355-555
316-316

i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

JEŻDŻĄC Z HAM MOŻESZ WYGRAĆ SAMOGHÓD

Dział informacji

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31-45-17

PODUSZKĘ
STOPU, ITP.

ddzia Sp
|

ul. Kościuszki 61, tel 50-42-38 i 51-72-55 wew.

OFERUJEMY TAKŻE WSZYSTKIE MODELE $KODY FELICIA
outra , pon.-pt. 8.00-16.00, Władysław
IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00,
a ssh

z Tel. kom. 0602-319191

$ JEŹDZIMY NAJTANIEJ WA TELEFON
i KARTY KONKURSOWE

SOIL

Ak

Łączności

por PŁ a0DIGOĘ

SYOSUJCIE: OLEJE RAFINERIEGOAŃSK SA

su, stwierdził, że w dalszym cią-

przedstawić swoje
stwierdził radny.

*. 92-71; PRZYMORZE, ul. Opoliska
3,
tel.
56-38-22;
| WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
0
52, tel. 45-43-01

„smoków”.

tel. 31-92-12; oficer

dyżurny Komendy Rejonowej
Policji, tel. 38-62-22 (Straż Miejska 31-30-11)
SOPOT, dyżury oficerów Komendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51, 997
(Straż Miejska 51-20-21 w. 214)

_ ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 56-

AAAA

Zdaniem Konrada Kierzka,
przewodniczącego
komisji,
wszyscy jej członkowie zachowywali się bardzo elegancko.
- Radni zadawali pytania na
nurtujące ich problemy i mam
nadzieję, że na wszystkie uzyskali wystarczające wyjaśnienia
- powiedział Kierzek. - Szczerze
mówiąc,
spodziewałem > się
mniej spokojnych obrad.
Na decyzję Komisji Rewizyjnej wpłynęły też pozytywne
opinie innych komisji Rady
Miasta.
Jeden z opozycyjnych radnych, wstrzymujący się od gło-

49, tel. 32-47-01

drogowego,

al. Zwycięstwa

A EIN

e

Rewizyjna Rady Miasta Sopotu po zytywnie zawykonanie przez Zarząd Miasta budżetu za miNa siedmiu członków komisji tylko dwóch
się od głosu, reszta była za.

ży

1 | | Ratunkowym,

TT

- 997
GDAŃSK, dyżury oficerów Komendy Wojewódzkiej Policji, tel.
39-53-33; oficer dyżurny ruchu

A

Komisja Rewizyjna o sopockim budżecie
Komisja
wała
rok.
wstrzymało

;

Na mieszkańców
Sopotu
czekało
wczoraj
mnóstwo
atrakcji. Najbardziej widowiskowym punktem programu
był pokaz latawców. W niebo
nad molem poszybowało około
kilkanaście
powietrznych

POLICJA

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK, „Dworcowa” - Dworzec Główny, tel. 31-28-41 do 45
(w. 210); Apteka w Pogotowiu

O

miasta
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Wojciech Szczurek, przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Smieci

chce poznać racje kupców i Zarządu Miasta

O nasze i wasze

Działki Leśne i Kamienna Góra.
Będzie Rada Dzielnicy
Na Działkach Leśnych wybory do rady dzielnicy odbędą się 1
czerwca, na Kamiennej Górze tydzień później. Będzie to już 17 i 18
Rada Dzielnicy w Gdyni. Mieszkańcy tych dzielnic, będą mieli dzięki
temu swoich przedstawicieli, którzy będą reprezentować ich interesy
w Urzędzie Miasta.

Śródmieście. Uwierz w siebie, schudnij!

pieniądze
Zaostrza
się konflikt między

o

rojek

tkania Pó

Fo

obie:

Stwierdziła, że rozważy możli-

Radni nie wiedzą

W sobotę otwarto trzeci w Trójmieście, a drugi w Gdyni Klub Kwadransowych Grubasów. Gdyńska YMCA zgromadziła ponad 100 pań
i kilku panów, którzy pragną powalczyć ze swoją nadwagą. Na spotkanie przybył również Edward Stecko z woj. szczecińskiego, który schudł
aż 104 kg. Ważył ponad 200. Spotkania będą się odbywały dwa razy
w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 18.30. Gimnastyka, siłownia,
basen oraz prawidłowa dieta mają służyć utracie zbędnych kilogramów.
Wszyscy zebrani dobrowolnie złożyli przysięgę, że zapomną o istnieniu boczku, tłustych kiełbas i schabowych, a tym bardziej o tortach
i, wszelkich słodyczach.

Środmieście, Wzgórze św. Maksymiliana. Była kontrola

Straż Miejska w ramach wiosennego sprzątania sprawdzała posesje
mieszkańców Śródmieścia i Wzgórza. Jak powiedział nam Krzysztof
Choroś, inspektor SM, skontrolowano ponad 200 posesji.
- Strażnicy sprawdzali tam, gdzie uważali to za konieczne - mówi
Choroś. - Znaleziono 35 małych wysypisk śmieci oraz kilkadziesiąt
wraków samochodów.
Dziś funkcjonariusze SM będą przeprowadzać rekontrolę, czyli
sprawdzać tych, którzy dostali upomnienia i mieli posprzątać.

Działki Leśne. Garaż czy melina

Mirosław

e

w inny sposób nie można uzyskać porozumienia.
Zdaniem Eugeniusza Łucyka, prezesa Spółki Miejskie Hale Targowe, opinie prawne, które przedstawili kupcy, są dobre
i jasne, a mimo to prezydent
Cegielska nie chce ustąpić. Łucyk powiedział nam, że radni
UPR oraz Klub Lewicy Demokratycznej są po stronie kupców, ale ich głosy to zaledwie
jedna trzecia wszystkich głosów
w radzie.
Kupcy podczas spotkania
w ostatni piątek zgodnie stwier-

Kurdek,

prezes

Stowarzyszenia Kupców Targowiska Gdynia Chylonia, powiedział nam, że kupcy na pewno
przyjdą na kwietniową sesję,
aby zobaczyć jak zagłosują radni. Kurdek powołał się na słowa
Adama Witta, przewodniczącego komisji polityki gospodarczej, który powiedział mu, że
radni nie mają pojęcia o co chodzi i kto ma rację w tym sporze.
Dlatego też, zdaniem kupców,
zarząd jeszcze przed sesją powinien przedstawić radnym uzasadnienie tej uchwały.

od opłaty targowej, ponieważ
jako wieloletni dzierżawcy swoich sklepów mają obowiązek
płacenia podatku od nieruchomości. Natomiast opłatę targową pobiera się od tych osób,
które handlują zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych „... z ręki, koszów, sto-

isk, wozów konnych, przyczep,
pojazdów samochodowych...”.
Są to zatem miejsca, w których
każdego dnia może sprzedawać
inny kupiec.

sugeruje
| Projekt iwyżki

Będziemy okupować

- Dlaczego nie przyjęto od
nas podatku w czerwcu 1996 r. -

- Znowu

mówi

będziemy

musieli

prezes Kurdek.

Bożena

Marczak, prezes

Stowarzyszenia Kupców Gdyńskiej Hali Targowej. - Oddali

iść do urzędu, może nawet oku-

pować jakieś jego części - mówi

ULICA TATRZAŃSKA 23. Naprzeciwko tej posesji tuż przy
„żółtym szlaku”, stoją trzy garaże. Zdaniem mieszkańców, znajdują się
one na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jeden z nich
jest całkowicie zdewastowany. Nie ma tylnej ściany. W środku można
znaleźć różne rzeczy.
- Często spotykają się tam ludzie, którzy zakłócają nasz spokój mówi jeden z mieszkańców ulicy Tatrzańskiej 23. - Drugi garaż jest
używany, ale trzeci stoi i szpeci cały teren dookoła.

niedzielny bałagan odpowiedzialność ponosi Urząd
Miasta. Inni mówią, że to
wina wichury.
Według

- Widocznie

państwa

Ostaw,

mieszkańców Gdyni, odpowiedzialność za zaśmiecone ulice
ponosi Urząd Miasta.
- To jest skandal - mówi Monika

Nadolna,

mieszkanka

ul.

Świętojańskiej. - Przecież tylu
turystów tędy przechodzi. Od
razu wyrabiają sobie opinię
o tym mieście.
Dorota Dormowicz i Dawid
Pek wybrali się w niedzielne popołudnie na spacer. Mówią, że

na ul. Świętojańskiej leży wyjąt-

kowo dużo śmieci. Również
uważają, że odpowiedzialność
za to ponoszą władze miasta.
- Jak to wygląda - żali się Ste-

dzili, że powinni być zwolnieni

o co chodzi

ulice
były
bardziej zazwykle. Jedną

m

się na wprowadzenie

Goal

wość zwrócenia się O pomoc
i opinię do „jakiegoś autorytetu
z Uniwersytetu Gdańskiego”.
Nie wiedziała jeszcze do kogo.
Tymczasem prezydent ma czas
do jutra, aby złożyć w normalnym trybie projekt uchwały dotyczący wprowadzenia opłaty
targowej. Radni mieliby nad
nim obradować podczas kwietniowej sesji Rady Miasta.
Fot. Ewa Sipowska

Gdyńskie
w niedzielę
śmiecone niż

o aso

Prezydent Cegielska powiedziała nam w piątek, że opłata
targowa nie zostanie cofnięta.

Kwadransowe grubasy składały uroczystą przysięgę.

na ulicy

fan

Kupcy obawiają się, że proponowana przez zarząd stawka
dziennej opłaty targowej w wysokości 40 gr, może w każdej

tys.

zł

mieszka-

wygląd ul. Świętojańskiej pono-

sugeruje to projekt uchwały,
który mówi, że stawka opłaty
targowej nie może przekroczyć
344 zł 63 gr dziennie.
- Prowadzimy stoisko z warzywami razem z mężem - powiedziała nam Bożena Marczak. - Opłaty wynoszą nas
2

inny

nin, mówi, że winę za niedzielny

chwili wzrosnąć. Ich zdaniem

średnio

Papelbaum,

niec Gdyni, pokazując na leżące
na ulicy papiery i worki. - Pani
Cegielska sporo zrobiła w sprawie uporządkowania miasta, ale
to ciągle mało.
Eugeniusz Janowski, gdyniasi sobotnia wichura. Pan Eugeniusz twierdzi, że na ogół jest
tam bardziej czysto.
Jak dowiedzieliśmy się w firmie Sanipor, dbającej o porządek w mieście, w niedzielę Gdynię sprzątało sześciu ludzi i jedna zamiatarka. Pracowali głównie w okolicach ul. Morskiej.

miesięcznie,

UL. Świętojańska

wtedy wychodzimy na czysto.
A przecież z czegoś musimy
utrzymać nasze rodziny.

sprzątana

miała

w niedzielę

rem.

być

wieczo(Gosbi)

Aneta Tucka

nam go z powrotem.

EE
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Zablokujemy
nasze ulice

Pomagają bez cudów

Ey
:
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HDS

Od czasu kiedy powstał „Klit”,
domami spokojnej
kiedyś willowej dzielnicy przeje
setki samochodów.
Mieszkańcy Klonowej, Kasztanowej,
Akacjowej
i Wierzbowej planują nawet blokadę swoich ulic.
|
W ekstremalnych warunkach pogodowych odbył się
w sobotę samochodowy
„Rajd
wiosenny”.
Nie
wpłynęło to jednak na jego widowiskowość.
Aleksandra Mietlicka jest osobą samotną i mieszka z babcią.

Organizatorem był Automobilklub Morski. Jak powiedział nam Wojciech Sztajndu-

RIN

chert, prezes Automobilklubu,

Aleksandra Mietlicka, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wzgórze
św. Maksymiliana, jest architektem. Pracuje w Dziale Zagranicznym
Komisji Krajowej „Solidarności” w Gdańsku.
Ma 38 lat i jest osobą samotną. Od wielu lat mieszka z babcią na
Wzgórzu. Została przewodniczącą stosunkiem głosów 12 : 8. Radni
spotykają się w ABK 2 na ul. Reja, ale szukają nowego miejsca.
- Nie chcemy, aby mieszkańcy kojarzyli nas ze sprawami komunalnymi - mówi przewodnicząca Mietlicka. - A poza tym tam jest ciasno
i nie możemy się pomieścić.
Jak tylko radni znajdą dla siebie nowe miejsce, zaczną spotykać się
z mieszkańcami.
|

Kamienna Góra. Schody doczekały się remontu
Zarząd Miasta Gdyni ogłosił przetarg na remont schodów i murków na Kamiennej Górze. W pierwszej kolejności zostaną wyremontowane murki na szczycie i w pobliżu krzyża. Następnie prace przeniosą się w okolice schodów naprzeciwko restauracji „Major”. Firma,.
która wygra przetarg, musi skończyć remont do końca czerwca.

Wzgórze św. Maksymiliana. Jak się zabezpieczyć
ULICA PODOLSKA. W nocy z 8 na 9 kwietnia włamano się do
sklepu ze sprzętem technicznym. Skradziono rzeczy wartości 3,8 tys.
zł. Jak powiedział nam Edward Zakrzewski, komendant KP Gdynia

Wzgórze św. Maksymiliana, włamania dokonano na tzw. pasówkę,
czyli złodzieje posiadali dopasowany klucz.
- Towar w sklepie był słabo zabezpieczony - mówi komendant Zakrzewski. - Niby w warsztacie były drzwi antywłamaniowe, ale klucz
do nich znajdował się w zasięgu ręki.
Zdaniem komendanta, takie postępowanie ułatwia drogę złodziejowi.

Informacje ze Śródmieścia, Wzgórza św. Maksymiliana
i Działek Leśnych zebrała Aneta Tucka, która czeka na

telefony od mieszkańców pod

mało brakowało, aby rajd się
nie odbył. Powodem była fatalna pogoda.
- Nie chcieliśmy jednak zawieść uczestników - mówi
Sztajnduchert. - Ci ludzie wystartowaliby chyba w każdych
warunkach. To byli prawdziwi
pasjonaci.
Zawodnicy
wystartowali
spod siedziby klubu na ul.
I Armii Wojska Polskiego
w Gdyni. Trasa przebiegała
przez Wiczlino w kierunku Rumi. Meta była przy lotnisku
w Babich Dołach. Po drodze
uczestnicy byli poddawani próbom zręcznościowym i szybkościowym.
Sztajnduchert uważa, że poziom był bardzo zróżnicowany.
Niektórzy z zawodników byli
prawdziwymi „zawodowcami”.
Zwycięzcą rajdu został Karol Falk, mieszkaniec Chwasz-

czyna. Wystartował na samochodzie marki Volkswagen
Golf.
- Falk potrafił bez problemu
zrobić tzw. Mekinena, czyli obrót samochodu w miejscu - tłumaczy prezes. - Nazwa Mekinen wzięła się od nazwiska mistrza świata w konkurencji rajdów samochodowych.

(Gosbi)

Baltops' 97
Trzy i pół tysiąca marynarzy
z 12 państw przypłynie na 15
okrętach do Gdyni. Kolejne ćwiczenia „Baltops” w ramach „Part-

nerstwa dla Pokoju” odbędą się
od 13 do 16 czerwca.
Okrętem flagowym całego zespołu będzie amerykański krążownik rakietowy USS „Anzio”,

który zacumuje przy Nabrzeżu
Francuskim. Pozostałe załogi
przybędą z Danii, Holandii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Rosji, Finlandii, Anglii, Szwecji.
Podczas imprezy marynarze
m.in. rozegrają mecze sportowe,
Odbędzie się też piknik.

(KRY)

Kto

widział?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku prosi o kontakt
wszystkich świadków napadu na
taksówkarza w Gdyni Orłowie.
Do napadu doszło 14 lutego
o godz. 9 na ul. Spółdzielców
w Orłowie w pobliżu Spółdzielni
Inwalidów „Wybrzeże”.

Dwóch mężczyzn - pasażerów
taksówki marki

„Mercedes”

po

| zastraszeniu kierowcy bronią,
| zrabowało mu 4,5 tys. zł. Z miejsca rozboju przestępcy oddalili
się pieszo. Obok przedstawiamy
|
portret pamięciowy jednego ze
sprawców napadu.
Wszyscy świadkowie zdarzenia, którzy mogą pomóc w zatrzymaniu sprawców napadu
| proszeni są o kontakt z Komen-

|

Niesprawne ruchowo dzieci twierdzą, że w szkole czują się dobrze.
Fot. Ewa Sipowska

Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni zrezygnowała z tworzenia specjalnych
klas dla 10 niepełnosprawnych uczniów.
Dzieci, które mają problemy z poruszaniem się, uczą się
w kilku różnych klasach. Pomaga im cała szkoła. Rówieśnicy noszą im teczki, odbijają notatki na ksero, a woźna pomaga się ubierać.
Niepełnosprawne
dzieci
uczą się w szkole od czterech

lat.

- Z naszą szkołą związana
była dziewczynka na wózku opowiada Maria Sapiechowska-Kaczor, dyrektor szkoły. Sylwia uczyła się w domu. Mama przywoziła ją tylko kilka
razy w roku na imprezy szkolne. Widziałam jak cieszył ją
kontakt z innymi dziećmi. Była wesoła i uśmiechnięta.
Zdecydowano więc, że Sylwia powinna uczyć się W szkole, tym bardziej, że klasa była
do niej pozytywnie nastawiona.
W tym samym czasie pojawiły się w Gdyni z inicjatywy
Urzędu Miasta trzy busy do
przewozu niepełnosprawnych.
Udało się zorganizować dowóz
Sylwii do szkoły. Z busu korzystała również trójka innych
niesprawnych ruchowo dzieci,
które zaczęły uczyć się w szkole.

Uczy się, chociaż nie
mówi
.

dą Rejonowa Policji

w

Gdyni

pod nr. 20-69-01, wew. 367, lub

najbliższą jednostką policji, tel.
997.

K)

e

.

e.

- Nasza szkoła otworzyła się
na dzieci z takimi problemami
- mówi dyrektor. - Mamy odpowiednio szerokie korytarze
ijest tu kameralnie.
Obecnie w szkole jest 10
niepełnosprawnych dzieci.

Zanim

dzieci

trafią

do

„ósemki”, są badane, czy pora-

dzą sobie w normalnej szkole.
Tym sposobem do szkoły trafiła m.in. Iza z porażeniem mózgowym, która prawie nie móWi i nie pisze, ale umie czytać.

Nauczyciele przygotowują dla
niej specjalne zestawy pytań.
Iza zakreśla tylko poprawne
odpowiedzi. Bardzo przydałaby się jej maszyna do pisania
lub komputer. Szkoła niestety
nie może jej tego zafundować.
Początkowo
pedagodzy
z ósemki stworzyli specjalne
integracyjne klasy. W grupie
ponad 20 osób znalazło się
czworo niepełnosprawnych.
Czas pokazał, że taki układ
nie wpływał korzystnie na integrację.
- Kiedy klasa bawiła się np.
w

„chodzi

lisek

koło

drogi”,

niepełnosprawne dzieci tylko
sobie przekazywały chusteczkę. Starały się zawsze trzymać
razem - mówi dyrektor szkoły.

Dorównać innym
Szkoła zrezygnowała więc
z tworzenia specjalnych klas.
Teraz

„dzieci

z problemami”

są w. wielu różnych klasach.
- To powoduje, że bardziej
się mobilizują i starają się nie
odstawać od reszty klasy - mówi Danuta Pyrdotł, terapeutka
specjalnie zatrudniona do po-

mocy
dzieciom
niepełnosprawnym. - Tymi dziećmi
trzeba się bardziej opiekować
niż innymi. Nie zawsze wiedzą,
gdzie mają iść na następną lekcję. Z niektórymi trzeba chodzić do toalety.
Pomaga im cała szkoła.
Dzieci noszą im teczki, odbijają notatki na ksero, a woźna
pomaga się ubierać.
Niesprawne ruchowo dzieci
twierdzą, że w szkole czują się

Od czasu powstania centrum
handlowego na tych ulicach
znacznie zwiększył się ruch.
W godzinach szczytu wąskimi
uliczkami ciągnie się sznur samochodów. Z uwagi na dobrą
nawierzchnię samochody rozpędzają się do 100 km/h
Dotychczasowe
prośby
mieszkańców o wprowadzenie
ruchu jednokierunkowego, znaków ograniczenia prędkości czy
metalowych progów, które nie
pozwalałyby się rozpędzać samochodom, spełzły na niczym.
Jeden z anonimowych mieszkańców dzielnicy powiedział
nam, że jeśli nikt nie zajmie się
sprawą, ulice zostaną zablokowane.
Problem poruszyli przedstawiciele Rady Dzielnicy Orłowa
na spotkaniu z urzędnikami
magistratu, które odbyło się
w zeszłym tygodniu.

ich

terapeutka

mówi,

Na obrzeżach
Gdyni jest

że

Szkoła potrzebna im
a oni szkole
Nauczyciele zauważają, że
to nie tylko szkoła jest potrzebna
niepełnosprawnym
dzieciom.
- Dla mnie te dzieci są wzorem - mówi nauczycielka historii Janina
KowalewskaGach. - Można się od nich
uczyć wytrwałości, ambicji,
a przede wszystkim pracowitości.

Alina Wiśniewska

że jednokierunkowe

i komunikacji,

ulice w tym rejonie, zwiększyłyby ilość przejeżdżających samochodów. Do takich wniosków
doszli urzędnicy wydziału komunikacji po specjalnych konsultacjach z gdyńską drogówką.
Najskuteczniejsze
byłyby
prawdopodobnie progi ograniczające prędkość, ale koszt jednego to 3 tys. zł.
Na kolejne spotkanie, które
odbędzie się za dwa tygodnie,
mają być zaproszeni przedstawiciele „Klifu”.

- W Orłowie jest dużo wypadków, często poszkodowane
są dzieci. Będziemy się bardzo
starać, żeby ostatecznie to roz-

wiązać - powiedział Zbigniew
Zienowicz z Rady Dzielnicy.

(AW).

Tańczące
samochody

cza im tylko dla żartów. Jednak

dróg

tłumaczy,

Na peryferiach Gdyni

bardzo dobrze, a klasa doku-

bywa z tym różnie. Dzieci starają się za wszelką cenę dorównać rówieśnikom. Kiedy
im to nie wychodzi, załamują
się. Źle znoszą niektóre zmiany. Kiedy na lekcję ma przyjść
nauczyciel, którego nie znają,
reagują bólami brzucha. Gdy
zapomną czegoś na zajęcia
techniczne, potrafią nawet płakać.
Generalnie cierpią one na
obniżone poczucie wartości,
dlatego bardzo jest im potrzebne odczucie sukcesu.

Stefan Benkowski, naczelnik

wydziału

kiero wcy. W tych
zielnicach,
szczególnie

pan

ziny, jest najwięcej

Wiesław Olchawa jest taksówkarzem. W sobotę pracę
skończył wcześniej niż zwykle.
- Przejeżdżając przez Karwiny

zobaczyłem

Malucha

„na

słupie” - mówi taksówkarz. Pomyślałem, że w taką pogodę
nie warto ryzykować i pojechałem do domu.
Olchawa dodaje, że najgorzej było w okolicach Karwin,
Dąbrowy i Witomina. Według
niego, na obrzeżach Gdyni pa-

nują specyficzne warunki pogodowe. Przy złej aurze jest tam
zawsze bardziej ślisko niż w
centrum miasta. Jak twierdzi
taksówkarz w tych dzielnicach,
szczególnie podczas zimy jest
najwięcej wypadków. Najczęściej ofiarami zostają kierowcy
Maluchów.
Radosław Czajka pracuje
w Radio Taxi Admir. W sobotę

pracę zaczął po południu. Mówi, że drogi tego dnia były bardzo śliskie. Szczególnie wieczorem. Czajka dodaje, że piaskarki na ulicy zauważył dopiero
około godz. 23.
- Czułem, że jest ślisko - mó-

wi taksówkarz. - Trzeba było
jeździć bardzo ostrożnie. Najgorzej jest na obrzeżach miasta,
tam gdzie jest zalesiony teren.

Śnieg spada z drzew na jezdnię

i zamarza.
Niektórzy kierowcy odczuli
sobotnią pogodę dopiero w niedzielę rano. Należy do nich Ferdynand Jabłoński, gdyński taksówkarz. Pracę rozpoczął w niedzielę około godz. 5. Twierdzi,
że dawno już nie było w Gdyni
takiego „lodowiska”.

;

W sobotę na gdyńskich jezdniach były dwa wypadki. Spowodowali je kierowcy Maluchów. Jeden z nich nie przeżył.
Jak twierdzi Bogdan Kuriluk
z Komendy Rejonowej Policji
w Gdyni, warunki pogodowe
mogły być jedną z przyczyn
tych wypadków.

(Gosbi)

DZIENNIK BAŁTYCKI
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„Rejs II” - serial telewizyjny Marka Piwowskiego

Przed „Aurea Porta Rzeczypospolitej”

7 Orużejnoj Pałaty do Gdańska

i popisowy mostek
Przez dwa dni w Gdyni odbywał się casting, czyli nabór obsady, do ielenynny o serialu „Rejs II”. Re

RO I

rem i autorem scenariusza

o
okolo ea

„Viva Art”.

ao

jest Marek Piwowski, =

Zgłosiło się

ęcy chętnyc
miejscowyc
« Organizatorem była tysia

agencja

- Mogę tylko powiedzieć, że
każdy odcinek będzie dotyczył
innego tematu - problemu
współczesnego życia. Prawdopodobnie niektóre odcinki będą powiązane osobą aktorów.
Marek Piwowski z zasady nie
ujawnia żadnych szczegółów
przed emisją - dodaje Monika
Skowrońska.

Ciekawe osobowości
Marek Piwowski co prawda
nie przyjechał do Gdyni, ale
przekazał organizatorom dokładne wytyczne - jakich ludzi
najbardziej potrzebuje. Poszukiwani byli przede wszystkim
mężczyźni po 20. roku życia.
- Część osób wybraliśmy
z naszego banku danych (grupa
około tysiąca osób, które związane są z agencją). Przede
wszystkim poszukiwani byli
kandydaci o ciekawej osobowości i charakterystycznej aparycji
- powiedziała Swietłana Bogdanienko, właścicielka agencji
„Viva Art”.

Jan Łątkowski, polonista, jeden z uczestników naboru. Pomyślał, że może Markowi Piowskiemu przyda się broda.
Fot Maciej Kosycarz (KFP)
Korytarz po brzegi wypełniony ludźmi. Niektórzy siedzą
nerwowo trzymając zmięty numerek w ręku. Inni próbują
uspokoić się spacerując. Część
zaciąga się dymem papierosowym. Ostatnie szlify przed wejściem na plan - drobna poprawka makijażu, przyczesanie grzebieniem rozwianych szalejącą
na dworze wichurą fryzur.
- Strasznie się „denerwuję,
choć nie traktuję tego castingu
aż tak poważnie. Zamierzam

zdawać na prawo i nawet jeśli
się dostanę nie zmienię swoich
planów - mówi Agnieszka Gorczyńska, uczennica czwartej
klasy liceum (za kilka tygodni
zdaje maturę).

- Dlaczego właśnie prawo?
Przecież to taki trudny i chyba
trochę nudny kierunek? - pytała ją reżyser obsady Monika
Skowrońska.

Tym razem serial
Pierwszy casting do telewizyjnego serialu „Rejs II” odbył
się w Warszawie. Niestety spośród

1500

osób,

które

zgłosiły

się ze stolicy i okolicznych miasteczek - reżyser wybrał jedynie
cztery. Został. już nakręcony
pierwszy odcinek serialu. Reżyserem 'i autorem scenariusza
jest

Marek

Piwowski,

twórca

rem jest mostek, ale nie odwa-

kultowego filmu „Rejs” ze Stanisławem Tymem i Zdzisławem
Maklakiewiczem
w
rolach
głównych. W filmie obok profesjonalistów zagrały też osoby
przypadkowe - o charaterystycznych twarzach. Monika
Skowrońska, reżyser obsady
nowej produkcji nie chciała

żyła się wykonać go przed kamerą. Na planie opowiadała
o przyszłych studiach.

1 czy będzie on kontynuacją poprzedniego filmu.

Agnieszka trafiła tu przez
przypadek - namówiła ją kuzynka. Jej popisowym nume-

nam zdradzić, fabuły „Rejsu II”

Katarzyna Górska chciała
iść o szkoły teatralnej, ale przeraził ją egzamin z historii. Bawiła się w teatr z dziećmi w gdyńskim Teatrze Muzycznym.
- Mam za sobą trzy godziny
czekania i już przestałam się
denerwować. Czy chciałabym
zostać aktorką? Chyba tak mówi Katarzyna.
Przed kamerą trochę kokietuje. Mówi, że nie zna swojej
przyszłości. Studiowała fizykę,
zaczęła chodzić do psychologa,
żeby lepiej poznać siebie. Nagle
wyciąga swoje rysunki i pokazuje.
- Jesteś małą oszustką. Przecież dobrze wiesz, że chciałabyś

rysować w przyszłości. Robisz
to naprawdę świetnie - uśmiecha się pani reżyser.

W
milen

Szczęścia próbowała nawet
Wiesława Kosmalska-Maklakiewicz,

aktorka,

wdowa

po

słynnym aktorze Maklakiewiczu.
- Skoro mąż grał w pierwszym „Rejsie”, może mi uda się
zagrać w kontynuacji tego filmu
- powiedziała pani Wiesława.

Przed kamerą

Wchodzi kolejna trójka. Kamerzysta jest w pełnej gotowości
- Niektórzy są bardzo interesujący. Niestety denerwują się
przed kamerą. W żargonie filmowym

mówimy,

że „ścina im

się białko” - niestety takie osoby musimy wykluczyć - dodaje
Monika Skowrońska.
Pan Jan Łątkowski, nauczy-

ciel jęzka polskiego w liceum
nie jest stremowany. Przed castingiem pograł w siatkówkę
i pobiegał (mimo 64 lat czynnie
uprawia sport).
- Traktuję ten casting jako
odskocznię od moich codziennych zajęć. Pomyślałem, że może reżyserowi przyda się długa
broda - uśmiecha się pan Jan.
Uczy polskiego, a poza tym
prowadzi w Trójmieście Zespół
Małych
Form
Scenicznych
i kończy pisanie doktoratu. To
jego podopieczni namówili go,
by spróbował swoich sił w obsadzie do nowego filmu Piwowskiego. Przed kamerą jest spokojny. Prowadzi rzeczowy dialog z reżyserem. Rozmawiają

potnym

tok

e

inka od z

poyooowm

ia do otwarcia wielk iej

j. Sztuka
XV do końca XVIII wieku”. Pod koniec

cja
.

pełnomocnik dyrektora Muzeów Mo-

że mieć

rowi Aleksemu w Moskwie
w 1667 roku. Dary poselskie stanowią wyjątkową ozdobę naszego muzeum i pomimo ożywionej
międzynarodowej działalności
wystawienniczej nigdy ich dotąd
żadnej z placówek na świecie nie
wypożyczaliśmy. Gdy wybrane
gdańskie wyroby złotnicze wyja-

posiada kolekcje: broni, tkanin,

wystawę

„Aurea

nich, obok królewskich darów
Anglii, Holandii, Szwecji, Fran-

wielu gości ze świata,

rosyjska

udostępnia

„Ingosstrach”.

- Jak i kiedy przebiegać będzie transport darów poselskich
z Moskwy do Gdańska?
- Jest to dość skomplikowane, ponieważ w przewozie dzieł
uczestniczyć muszą strona rosyjska, fińska i polska. Najpierw
trzeba będzie przedmioty te
przewieźć do oddalonej od siedziby muzeum o dwieście kilometrów granicy fińskiej. W porcie nastąpi ich przeładunek na
prom. W jednym z polskich
portów transport odebrany zostanie przez dyrektora firmy
przewozowej Węgiełek i S-ka,
Pawła Kamińskiego, który specjalnym samochodem dostarczy
eksponaty na miejsce. Termin
wyjazdu transportu z Moskwy
zaplanowaliśmy na 26 kwietnia.
Prawdopodobnie jeszcze tego
samego dnia dotrze on na miejsce. Ochronę policyjną podczas
przewozu na terytorium Polski
zapewnia Ośrodek Ochrony
i
Konserwacji
Zabytków
w Warszawie.

grupę

o Mrożku, o lekturach szkolnych i zainteresowaniach dzisiejszej
młodzieży.
Monika
Skowrońska posiada wyjątkowy dar otwierania ludzi. Dobiera takie tematy, w których rozmówca czuje się swobodnie.

- Czy eksponaty, które przy-

jadą do nas na wystawę z Oru-

żejnoj Pałaty są w dobrym sta-

nie technicznym?
- Jako przedmioty stale eksponowane są one pod stałą
opieką konserwatorską, są więc
niemal w idealnym stanie. Dodatkowo przed wyjazdem obejrzy je, podda ostatnim zabiegom kosmetycznym i przygotuje do transpotru, specjalna muzealna komisja.

Owocne łowy

- Jestem zaskoczona tak dużą liczbą interesujących osób.
Możemy obiecać, że wszyscy
"wybrani (a z całą pewnością bęZgłosiło się ponad dwa tysiądzie ich więcej niż w Warszace osób. Większość to młodzież,
wie) wystąpią w którymś z odale przybyła też 'spóra grupa
cinków „Rejsu”. Od predyspoczterdziestolatków i osób starzycji i umiejętności zależy tyl-.
szych. Najstarszy kandydat miał
ko, czy będzie to rola epizo- | Fehomomik dyrektora Muzeów Moskiewskiego Kremla; Galind Nikołajewa Chatina i dnakiar Muzeum Narodowego
64 lata. Na casting przybyli akdyczna czy pierwszoplanowa - | w Gdańsku podczas rozmowy w siedzibie gdańskiego muzeum przy ul. Toruńskiej.
Fot. Maciej Kostun
torzy z Teatru
Wybrzeże mówi reżyser obsady serialu.
z gdyńskich teatrów, aktorzy.
Następny nabór odbędzie się
„Teatru Ekspresji” Wojciecha
prawdopodobnie w Krakowie
Misiury, członkowie grup mulub w Poznaniu. Zdjęcia do kozycznych, amatorskich grup telejnych odcinków rozpoczną się
atralnych, śpiewaczki operowe.
w maju br. Monika Skowrońska
Byli też uczniowie, studenci,
powiedziała, że nie jest znany
nauczyciele, bezrobotni, a nawet ekspedientki ze sklepów
jeszcze termin emisji serialu na
spożywczych. Większa część
antenie programu pierwszego
kandydatów
pochodziła
TVP. Prawdopodobnie nastąpi
:
z Gdańska, ale byli też mieszto jeszcze w tym roku.
iĘ

do sprzedawcy

CZAS N

Szczecina, Torunia,

Sie-

Rozmawiała
Katarzyna Korczak

ź

'
ź
i
i
b

Aldona Kaszubska

rakowic.

koniecz-

mentu.

akfora

kańcy

Muszę

nie dodać, iż przedmioty te wy' pożyczamy bez prawa reprodukcji ich wizerunków za wyjątkiem katalogu. Z uwagi na przedłużające się pertraktacje, niestety, tekst i zdjęcia na temat tej
kolekcji ukażą się już po otwarciu wystawy, w formie suple-

obiektów na milenijną wystawę
w Gdańsku?
- Decyzję o ich udostępnieniu
stronie polskiej podjęła rosyjska
Rada
Muzealna
złożona
z przedstawicieli wszystkich
większych placówek muzealnych naszego kraju. Pertraktacje trwały dość długo. Chodziło

Porta

Rzeczypospolitej” w ich miejsce
pojawią się tabliczki informujące gdzie się czasowo znajdują.
Są to bowiem najcenniejsze
obiekty z tego działu i nie sposób zastąpić ich żadnymi innymi
eksponatami.

karet, uprzęży końskich,
tronów, złotnictwa rosyjskiego od
XII do XX wieku oraz darów
poselskich. Wśród tych ostat-

była
roku
850tak-

którzy nie ominą również i naszej placówki. Gdańska wystawa
ma
dużą
rangę
naukową
i uczestnictwo w niej ma z tego
punktu widzenia dla nas ważne
znaczenie. Nasi kustosze z radością przyjadą do Gdańska na
otwarcie pokazu, poznają miasto, Z którego przedmioty te się
wywodzą, nawiążą kontakty
z waszym muzeum. Sądzę, że taka wymiana doświadczeń korzystna będzie dla obu stron.
- Na jakich warunkach strona

selstwo polskie, tzw. wiełkie, ca-

na

przewozu, która ostatecznie, ze

względów
bezpieczeństwa,
wieść będzie przez Finlandię.
Zgodnie z sugestią Ministerstwa
Kultury Rosji przedmioty te
ubezpieczone zostały - na bardzo dogodnych warunkach, takich, jakie zapewniają firmy zachodnie - w rosyjskiej firmie

udostępni
nam w dro-

kolekcji?
- Muszę przyznać, iż nie
to łatwa decyzja. W tym
Moskwa obchodzi jubileusz
lecia miasta, będziemy więc

cji, są przepiękne, niezwykle
kunsztowne wyroby gdańskich
złotników ofiarowane przez po-

dą

Kremla

między innymi o ustalenie trasy

dze wyjątku eksponaty ze swojej

sez p
Galina Nikołajewa Chafina i dyrektor
Muzeum Narodowego w Gdańsku Tadeusz Piaskowski podpisali niecodzienną umowę na temat
ienia na naszą ekspozycję ze zbiorów Orużej nej Pałały cennych wywo:
bów zł ictwa gdańsk
Przedm
skiewskiej siedziby kiego Przedm foty te nigdy doląd mo
- Czy mogłaby pani określić, jakie miejsce zajmują dzieła gdańskich złotników - dwa dzbany,
taca, dwa kubki, kufel i flasza w zbiorach Muzeów Moskiewskiego Kremla?
- Kompleks naszych kremlowskich muzeów składa się
z Orużejnoj Pałaty oraz soborów - Uspienskiego, Błagowieszczeńskiego i Archangielskiego. Orużejnaja Pałata, jedno
z najbogatszych na świecie muzeów rzemiosła artystycznego,

- Co zadecydowało, iż dyrekMuzeów Moskiewskiego

Ń/

/ Jeśli w twóje firmie + ki OE

pracuje więcej niż jęden komputer - pofrzebujśsz leci. eh
Sieć ułatwia
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- biegać z yśkiętkami i tonami; (wydruków, Jódnećdrlkatka wystarczy
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Novell jest
je
światowym dośtawóą

1.PH DANA Człuchów, ul. Królewska 2, tel.425 40
2.PHU ELEKTRONIKA Braniewo, ul. Kościuszki 67, tel.432 401
3.HAE i E Halina Ostrowska Chojnice, ul. Subisława 8, tel. 737 59
4. KIME.W. Kołodziejczyk Puck, ul. Bogusława ?, tel. 732 465
Wejherowo, ul.Wałowa, tel. 720 630
5.MALAXIS FHU s.c. Malbork, ul.Chopina 7a, tel. 721 098
6. Sklep „U Basi” Słupsk, ul. Mickiewicza 15, tel. 425 618
7. Sklep przemysłowy Sztum, PI. Wolności 22, tel. 772 471
8. UNITRUS s.c. Elbląg, ul. Leszno 6, tel. 328 149
9. WEGA Tuchola, ul. Ks.J. Wryczy 18, tel. 425 05
10. ALEXIS Ba rtoszyce, Pl. Konstytucji
3-go Maja 16, tel. 762
53 43
11. CS POL Pelplin, ul. Mikołaja =
1, tei.136 12 84
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Wypelni poniższy. kupon, opłać kosztluczestnictwa

Prosta

droga

do

w prezentacji i przyjęć Sieć czeka.

„LUBLINA
NZ
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BDK-DAEWOO
LEASING

TERAZ

Novell.
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Zgłoszenie

uczestnictwa
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prezentacji

Prosimy o odesłanie wypełnionego kuponu, najpóźniej na dwa dni przed prezentacją, faksem do firmy Novell, pod numer (22) 620 31 03.

1. Imię i nazwisko

AE

LO.

as

SID

tek

... i w drogę!

1 telefon

DZT

. .

e

Gdańsk
Szczecin
Poznań
Wrocław

LEASING

ae;

....

....'€

. .'.

- Hotel Heveliusz 22.04.1997
- Hotel Radisson 23.04.1997
- Hotel Poznań 24.04.1997
- Hotel Wrocław 25.04.1997

| Data:

|

ei. c.

......'...'.'.....'...'....

[]
[L]
[]

Prezentacje
4. Opłatę za udział w prezentacji w wysokości 30 zł prosimy
Potwierdzenie wpłaty prosimy wysłać wraz ze zgłoszeniem
[CJ] Upoważniamy Novell Polska do wystawienia faktury VAT

(0-58) 35 85 55
NJ

:O

..

. ..

€.

.

. ...

. .

. . c...

5. he weedoie yk

3. Zgłaszam uczestnictwo w prezentacji (prosimy zaznaczyć wybrane miasto)

OO00U0

«najbezpieczniej
«najprościej
+» najszybciej

2. Firma:

TAŃSZA
OFERTA
|
€> so

FABRYCZNY

|

o PZ

R-155

ZA

Sosnowiec - Hotel Aria 28.04.1997
Kraków - Hotel Forum 29.04.1997
Warszawa - Hotel Marriott 30.04.1997

trwają od 10.00 do 14.00.
wpłacić na konto: Novell Polska, Citibank Poland S.A. 658995-500477-008.
uczestnictwa.
bez podpisu nabywcy.

| Podpis:
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est nas coraz więcej! Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników szpitali „Dziennik Bałtycki”
ma zaszczyt przedstawiać Państwu nowo narodzonych mieszkańców Trójmiasta. Powitajmy
ich na świecie razem. Dziś w cyklu - „Nasi milusińscy w Trójmieście” - kolejne noworodki.
Rubrykę publikujemy co tydzień, od poniedziałku do czwartku.
Drodzy Rodzice! Nasz fotoreporter odwiedzi Was w szpitalu, aby zrobić zdjęcie dzieci.
Fotografie zamieścimy na łamach gazety, aby w ten sposób uczcić ich narodziny. Mamy nadzieję,
że będzie to miła pamiątka dla rodziców, dziadków, krewnych, a także dla samych maluchów za
lat kilkadziesiąt. Zdjęcia ukazują się w przeciągu dwunastu dni od daty wykonania.

Redakcja
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
pl. Dąbrowskiego 8, 00-950 WARSZAWA

cm,

Państwowy

Kalinowska
Kacper Bąk z MatemJulia
z Brzeźna, ur. 3.04.97 r., blewa, ur. 4.04.97 r., g.
g.15.10, 3300 g, 54 cm, 8.25, 2700 g, 51 cm, PańPaństwowy Szpital Kli- stwowy Szpital Kliniczny
niczny

Syn p. Żaków z Żuław-

Jan Kurek ze Starogardu Gd., ur. 01.04.97
r., g.19.43, 3070 g, 49

ki, ur. 2.04.97 r., g. 22.35,
2950 g, 51 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny

Szpital

Kliniczny

Nikol Kałużniak z Mo-

reny,

ur.

4.04.97

r., g.

9.55, 3040 g, 53 cm, Pań-

stwowy Szpital Kliniczny

Podręczniki 1997/98 r.

Córka

Adrian Kwiecień z Helu, ur. 4.04.97 r., g. 0.51,
3800 g, 54 cm, Państwowy

skich

Szpital Kliniczny

g,

p.Mieczkow-

z Nowego

Portu,

cm,

Siterska

g.1.50, 4400g, 61 cm, Wojewódzki Szpital Zespoony

ur. 4.04.97 r., g. 3.35, 3280
54

Klaudia

z Wrzeszcza, ur. 6.04.97 r.,

Państwowy

Szpital Kliniczny

Córka Danuty i Andrzeja Borowskich, ur.
7.04.97 r., g.18.35, 3900 g.
57 cm, Wojewódzki Szpital Zespolony

Córka Aleksandry i Anrzeja Kaliszewskich z Łęgowa, ur. 7.04.97 r., g. 9.45,
3300 g, 56 cm, Wojewódzki Szpital Zespolony

z Przeróbki, ur. 7.04.97 r.,
g. 5.50, 3500 g, 54 cm,

Maciej Dawid Pitrowski
z Dąbrowy, ur. 3.04.97 r.,
g.12.30, 4300 g, 57 cm,
Szpital Morski

Agata Noll z Obłuża,
ur. 3.04.97 r., g.19.45,
3400 g, 55 cm, Szpital

Marianna Pałtuś z Zaspy, ur. 3.04.97 r., g.15.20,

Adrian

Imianowski

Wojewódzki
spolony

Szpital Ze-

Czy już wiesz z jakich

podręczników będziesz
PŁACIC Td
Zapytaj nauczyciela!

Armatowski

Wojciech

z Krzemowa, ur. 7.04.97
r., g. 2.15, 3200 g, 54 cm,

Szymon

z Pogórza,

Wojewódzki
spolony

Już od marca
w każdej szkole podstawowej
komplet katalogów z opisem
WSZYSTKICH PODRĘCZNIKÓW

"£—

g-10.00, 3750 g, 58 cm,
Szpital Morski

jeżeli właśnie

Warszawa, ul. Tytoniowa 22

tel. 15-63-30 fax 15-42-19

” OKULARY OD SŁOŃCA'!
TAKŻE DROGIE: WŁOSKIE, FRANCUSKIE
ZADZWOŃ mi
HURTOWNIE:
Warszawa - Grochowska 341 tel. 618-03-02
DAMY (CI
Łódź - Wdzięczna 5a/3 tel. 0-601-215-573
Poznań - Łacina 6 tel. 79-03-21
Bydgoszcz - Szajnochy 2 tel. 42-26-97

RABAT
CENY OD 1,2 ZŁ

Kwestia odporności

ur. 2.04.97 r.,

Arkadiusz

Szpital

Niwiński

z Obłuża, ur. 2.04.97 r., g.
3.10, 4200 g, 61 cm, Szpital Miejski

JUŻ W GDAŃSKU!!! |
BIELIZNA
(ki

ar

RAJSTOPY
sk

(jiki
Collam

Bim

AFONTI

ZAPRASZAMY HURTOWNIE I SKLEPY

Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9 - 17 pod
numerem 0-800-24800 można się dowiedzieć wszystkiego o
opryszczce i sposobach jej zwalczania. Uruchomiona przez
producenta antywirusowego kremu Zovirax infolinia czynna
jest do 30 kwietnia. Oto niektóre pytania i odpowiedzi.
Jak przenoszony jest wirus opryszczki?
Tomasz

Anderszewski:

dzieciństwie.
przenosimy

Pieszcząc
wirusa.

Do

i

zakażenia dochodzi

całując

Opryszczka

dla

nasze

zazwyczaj

pociechy

najmłodzszych

Poniedziałek - Piątek 8.00-16.00
Sobota 9.00-13.00

PW *SOLO" w Lublinie, Filia Gdańsk-Oliwa, ul. Czarny
Dwór 2A
Tel./fax 0-58/53-19-15, tel. 53-12-71 w. 394
R-1617

w

często
nie

jest

M

chorobą błahą. Trzeba ją leczyć środkami przeciwwirusowymi.
w takich sytuacjach krem Zovirax jest dostępny

aptekach bez recepty. Na ogół po kilku nawrotach

©studio BUM, rys. M. Wdziękoński

:

Skuteczny

UB

w

choroby

Czy można się wyleczyć całkowicie?

sposobem jest wzmocnienie

YKK

* KOSZULE,

T.A.: Nie znamy sposobu na usunięcie wirusa z organizmu. Nie

Ja

ma na razie skutecznej szczepionki przeciwko wywołującemu
opryszczkę wirusowi herpes.
Jak zmniejszyć częstotliwość nawrotów opryszczki?
TA: Najskuteczniejszym
ności organizmu.

- Polska

WIE

LULU

odporność na tyle wzrasta, że zakażenie przechodzi w fazę utajoną.

Łódź,

odpor-

ul. Milionowa

Przedsiębiorstwo ENERGON
w likwidacji.
A

A

w

12

SĄ

Sąd Rejonowy w Gdańsku RHB 2207. Wpis do rejestru 28.01. 1989 1.
Adres: 83-110 Tczew, ul. Gdańska 33e.

ZAWIADOMIENIE
Likwidator Przedsiębiorstwa ENERGON SA w
nie

e

likwidacji zawiadamia,

że na dzień 30.04.1997 r. na godz. 9.00
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki,
które to zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki
w Tczewie przy ul. Gdańskiej 33e.
P.
:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zdolności
do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
4. Przedstawienie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania likwidatora za okres od otwarcia likwidacji
do dnia zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
7. Zamknięcie obrad.

waga!

z Obłuża,

g.12. 45, 3720 z 57 cm,

cm,

kkk
Na pytania odpowiada lekarz pediatra Tomasz Anderszewski

OPN NAJJJANNNGNANNNNNN
OOOO

porte

Córka
Małgorzaty
Ireneusza Kulików

55

ATRAKCYJNY SYSTEM
UPUSTÓW CENOWYCH

R-833

:

i

3200 g,
Morski

PONADTO OFERTA SPECJALNA - WYPRZEDAŻ
:- BIUSTONOSZE 6,00 zł brutto
- FIGI DAMSKIE 1,00 zł brutto
- T-SHIRTY DZIECIĘCE 2,00 zł brutto

Jak pokonać wirusa opryszczki?

2. Przygotuj treść podpisu pod zdjęciem:
imię i nazwisko dziecka, data urodzenia,
waga i wzrost

Opłata zryczałtowana za zdjęcie
w mutacji Trójmiasto= 25,00 zł + VAT
(moduł B2, wymiary: 81.5 x 95.5 mm

PROJEKTU
DOSTAWY

Morski

skkk

1. Do jednego z naszych biur ogłoszeń przynieś:
zdjęcie dziecka, zgodę na jego publikację
oraz swój dowód osobisty

na stronie z „Milusińskimi”

OD
DO

12120/A/235

pomożemy Ci, udostępniając
większą niż dotąd
powierzchnię

Zdjęcie wraz z podpisem ukaże się
w najbliższym możliwym terminie
w „Dzienniku Bałtyckim”

Michał Kosiński z Obłuża, ur. 2.04.97r., g.16.05,
3600 g, 52 cm, Szpital
Miejski

TAJ
DLA SKLEPÓW
TT
l
lee

e

i chcesz je przedstawić
w całej okazałości

r.,

Syn Janiny i Michała
Robert Redzimski z ŻaPaweł Małecki z Karbianki, ur. 4.04.97 r., g. . win, ur. 5.04.97r., g. 21.05, Bawców z Leszczynek,
20.15, 3400g, 56 cm, Szpi3900 g, 57 cm, Szpital | ur. 2.04.97 r.,g. 7.50, 3400
g. 54 cm, Szpital Miejski
tal Morski
Morski

WSiP
-—————

GDYNIA

Szpital Ze-

Migielicz
ur.1.04.97

EGO - GALTEX zaprasza Sklepy? !
nie prowadzimy sprzedaży detalicznej)

Gdynia, ul. Łużycka4, tel./fax 221-224
R 833

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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Polonez pełen plusów
.

Oto kilka ulepszeń w nowym Polonezie Plus.

s

eS

Postanowiliśmy poświęcić im całe ogłoszenie, bo obawiamy się, że mogą umknąć Państwa uwadze

w całej masie istotniejszych zmian. Zmodernizowany silnik, wspomaganie kierownicy, nowy
projekt nadwozia czy nowoczesna deska rozdzielcza, to tylko niektóre z nich.

Nie możemy się doczekać, żeby pokazać Państwu pozostałe.

go

Nowy

Pod

bezpłatnym

numerem

Polonez

Caro

_10

Nowy

Plus

telefonu 0-800-20-500

odpowiadamy

Polonez

Atu Plus

na Państwa pytania, dotyczące Poloneza Atu Plus i Caro Plus.

* Elbląg —- DAEWOO-FSO MOTOR Sp. z 0.0. Z.A.S., ul. Warszawska 72, (0-55) 326610 * Gdańsk

- AUTO-GDAŃSK, ul. Gen. Hallera 132/Grudziądzka,

(0-58) 419175 — BIMET, ul. Grunwaldzka 481, (0-58) 525011 - CENTRUM Sp. z o.o., ul. Gen. Hallera 136, (0-58) 410401 * Gdynia -- AUTO CENTRUM,

ul. T. Wendy 7/9, (0-58) 614078 - AUTO-GDYNIA Sp. z 0.o., ul. Morska 491, (0-58) 236515 - CENTRUM DAEWOO ZON GDYNIA, ul. Kontenerowa 30,
(0-58) 213474 + Kartuzy — POLMOKART, ul. Zamkowa 2, (0-58) 812582 + Reda — G-M Sp. z 0o.o., ul. Wejherowska 63, (0-58) 721142

marzen

SĄ DOWOdY

do dumy
R-1658

Str. 10
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Muzyk z Pruszcza Gdańskiego przeżył pożar na statku

4

W kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku

Zapomniany
na Starym Przedmieściu
Monumentalna bryła kościoła św. Piotra i Pawła w Gdańsku góruje pośród
mieszkalnych powojennych bloków. Obiekt położony blisko centrum, a jednak
na uboczu, pozostał do dziś nie odbudowany po zniszczeniach wojennych. Rzad-

ko spoglądają w jego stronę tryści.

|

księgozbioru, sprzęty liturgiczne, obrazy
z tamtejszej świątyni oraz z innych okolicznych kościołów ormiańskich. Najwięcej
kłopotów było z cudownym obrazem.
Chcieli go zarekwirować uzbrojeni bolszewicy, był on jednak skrzętnie ukryty i nie
dostał się w ich ręce. Ksiądz uciekł się do
fortelu, ostatecznie obraz pojechał do Polski w wozie z podwójnym dnem. Wcześniej
księdzu udało się kolejno odprawić skrzynie z wyposażeniem sakralnym, co nie było
łatwe, gdyż kościół dniem i nocą obstawiała milicja. Cały ładunek wypełniał cztery
towarowe wagony!
Ołtarz główny wraz z obrazem Wniebowzięcia NMP znajdują się w czynnej pół-

nocnej nawie Kościoła św. Piotra i Pawła.

W

kaplicy

zaś, obok

cudownego

obrazu,

umieszczone są inne przywiezione przez
księdza obrazy, m. in.: „Chrzest Armenii”
Teodora Axentowicza, malarski wizerunek

przedstawiający św. Kajetana odbierającego od Madonny Dzieciątko, z kościoła ormiańskiego w Tyśmienicy. Większość księgozbioru wywieziona została w 1993 roku
do Kościoła św.Trójcy w Gliwicach i wtedy
zaginęła znaczna część pieczołowicie przechowywanych przez księdza Filipiaka
srebrnych wot.

Wierni nie tylko zza Buga
e

Ksiądz Cezary Annusewicz na tle kościoła św. Piotra i Pawła
Fot. Robert Kwiatek

W świątyni jednak sporo ostatnio się
dzieje. Odbudowa zdecydowanie ruszyła
od momentu, gdy obiekt znalazł się na podpisanej przez włodarzy miasta i władze
kościelne - liście dziesięciu gdańskich zabytkowych obiektów w pierwszej kolejności przeznaczonych do renowacji.
Mieszkańcom znana jest jedynie, udostępniona dla celów kultowych, nawa północna kościoła, w której zarówno filary, jak

i sklepienia ocalały. Czynna jest dawna zakrystia z cudownym obrazem Matki Boskiej Łaskawej, który przybył tu ze Stanisławowa.

Urna Piotra Uphagena
Spacerując po wnętrzu świątyni stąpamy
po pokruszonych nagrobnych płytach. Jest
tu pochowany między innymi znany gdański rytownik, Jeremiasz Falk i radca handlowy, John Gibson. W kruchcie przywieżowej za foliową osłoną rysuje się - poddawana gruntownej restauracji - kaplica grobowa rajcy gdańskiego, Piotra Uphagena,
mająca kształt rzeźbionej urny. To jego syn,
Jan Uphagen wybudował położony nieopodal, słynny Dom Uphagena.
Urna, wykonana z piaskowca, w kształ-

.

Kościół św. Piotra i Pawła był jedyną
w Gdańsku świątynią, w której przez wiele
lat po wojnie msze odprawiane były w obrządku ormiańskim. Uczestniczyli w nich
nie tylko nieliczni na Wybrzeżu potomkowie Ormian. Miejsce to, charakteryzujące
się niepowtarzalnym klimatem, przyciągało
wielu mieszkających tu przybyszów zza Buga i nie tylko. Ludzie nie rozumieli używanego w czasie liturgii staroormiańskiego języka, ale urzeczeni byli klimatem mszy.
Marzeniem księdza Filipiaka było odbudowanie Kościoła św. Piotra i Pawła
i umieszczenie w jego nawie głównej cudownego obrazu Matki Boskiej Łaskawej.
Od momentu objęcia stanowiska rektora
w tej świątyni w 1958 roku, aż do roku 1976
prowadził, w miarę skromnych możliwości,
prace budowlano-konserwatorskie. W murze kościoła znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci.

cie wazy, stoi na prostokątnej kamiennej
płycie. Jest to ogromnie cenny, jeden z nielicznych obiektów, które oparły się działaWraz z proboszczem parafii, księdzem
niom ostatniej wojny. Obecnie poszczególCezarym Annusewiczem wchodzimy do
ne fragmenty urny poddawane są zabiegom
kościelnej nawy głównej i nawy południoLU
konserwatorskim. Brakujące elementy odwej. Ogromna pusta przestrzeń poprzecinatwarzane są w pracowniach konserwatorna jest gęstą pajęczyną rusztowań. PozostaOdbywające się prace budowlane nie
skich. Medalion z wizerunkiem głowy Pioły tylko filary. W miejsce zniszczonych skleprzeszkodzą w zwiedzaniu świątyni. Trasa
tra Uphagena przechowywany jest w Zapień wykonany jest prowizoryczny, lecz soturystyczna po mieście już wkrótce poszekładzie Historii Architektury Politechniki
lidny dach. Jeszcze w latach 70, świątynię, « Gdańskiej. Niedawno w składnicy konserrzona zostanie, właśnie o ten, ciekawy.
zalewała woda. Z wnętrza usunięto niedaw-... watorskiej w Katowni odnaleziono kawałki | wzniesiony w końcu XTV wieku, wielokrot-.
no resztę zalegających na szczątkach podrewnianych krat, które odgradzały urnę 'nie przebudowywany obiekt. Na początek
sadzki gruzów. Nad filarami montuje się
oglądać będzie można kaplicę Uphagenów.
od reszty kościoła. Po ułożeniu zniszczokolejne żelbetowe ściągi spinające całość
Obok zostaną wyeksponowane fragmenty
nych elementów i przyrównaniu ich do zakonstrukcji. Przy pracy zastajemy ekipę buwyciągniętych ze stosu gruzów przez konchowanej fotografii okazało się, iż kraty
dowlaną z Malborka.
serwatora, Macieja Kilarskiego, zworników
ocalały w pięćdziesięciu procentach.
ze sklepień. Stopniowo, w porozumieniu
W pracowni architektonicznej Andrzeja
Latem wszystko to zostanie zrekonstruz opiekunami obiektu z ramienia Wojei Kazimierza Macurów powstaje projekt
owane i obiekt w pełnej krasie będą mogli
wódzkiego Konserwatora Zabytków, mgr
odbudowy sklepień prezbiterium. Gdy ten
oglądać odwiedzający Gdańsk turyści.
Teresę Jednaszewską i mgr Aleksandrę Bazakres robót zostanie wykonany, co prawZe Stanisławowa do Gdańska
nach, restaurowane będą i przenoszone do
dopodobnie nastąpi w końcu bieżącego rownętrza nieliczne ocalałe fragmenty wypoku, ekipy przeniosą się do nawy głównej.
Powojenne dzieje kościoła św. Piotra
sażenia.
Przewiduje się, iż w tej części kościoła roi Pawła ściśle wiążą się z osobą kapłana obPlanuje się kościół urządzić współczeboty potrwają około dwóch lat.
rządku ormiańskiego, księdza Kazimierza
śnie. Wykonanie projektu aranżacji wnęFilipiaka. To jego dzieło kontynuuje, pełen
Nad odbudową kościoła czuwa firma
trza powierzono Arkowi Staniszewskiemu,
inicjatywy i zapału, ksiądz Cezary Annusemgr inż. arch. Grzegorza Sulikowskiego.
który już w r. 1989 w swojej pracy dyplomoWicz.
W ubiegłym roku na prace w kościele św.
wej prezentował pierwsze wizje odbudowyW dawnej zakrystii przechowywany jest
Piotra i Pawła przeznaczono ze środków
wanej świątyni.
cudowny obraz NMPanny Łaskawej. Jego
Ministerstwa Kultury i Sztuki 30 tysięcy noKsiądz Annusewicz planuje na wiosnę
dzieje dotarcia do Gdańska, mogłyby powych złotych. W tym roku z Funduszu Kourządzić sesję naukową związaną z 600-lesłużyć jako kanwa do sensacyjnego filmu.
ścielnego przy Radzie Ministrów na odbuciem Starego Przedmieścia, na terenie któHistorię tę zna najlepiej Arek Staniszewski,
dowę świątyni przeznaczono 40 tysięcy złorego leży kościół oraz 60-leciem koronacji
obecnie asystent w Gdańskiej Akademii
tych. Cała inwestycja pochłonie około 2 miobrazu Matki Boskiej Łaskawej. Będzie
Sztuk Pięknych, który przez wiele lat przylionów złotych. Proboszcz parafii szuka sookazja do spotkania ludzi różnych profesji,
jaźnił się z nieżyjącym już kapłanem.
juszników wielkiego przedsięwzięcia, którozsławienia ciekawego, mało popularnego
rzy pomogliby jak najszybciej zakończyć
- Ksiądz - mówi Staniszewski - wyjechał
jak dotąd obiektu i być może pozyskania
kosztowne zadanie. Są już wstępne zoboze Stanisławowa noszącego obecnie nazwę
nowych sojuszników do odbudowy świątywiązania organizacji i instytucji, które chcą
Iwano-Frankowsk, w maju 1946 roku. Do

Pajęczyna rusztowań

Dla milenijnych gości

w taki sposób pozostawić po sobie trwały
ślad w dziejach miasta.

ewakuacji przygotowywał się już od 1944
roku. Udało mu się spakować większość

:

Pech czy szczęśliwa
gwiazda
Fabiszak, okrętowy perkusista rodem z Pruszcza
Odaiskiego przed je wybu gas w domu, dachowanie
, a ostatnio dwa pożary na statku i lot z dziurą
w dachu samolotu.
Jamniczka Stefania i jamnikopodobny Kajtek witają mnie
głośnym szczekaniem. Pani Arneta zaprasza do kuchni, gdzie
panuje najbardziej rodzinna atmosfera. Na stole zjawia się miska orzechów, kanapki z szynką
i herbata z cytryną. Psy układają się pod nogami. Ze szklanej
kuwety stojącej na półce wyłania się głowa świnki morskiej,
która domaga się pieszczot. Jak
święto, to święto; do domu wrócił z pechowego rejsu pan Bernard, głowa rodziny. Z pożaru
na statku wyszedł cało, a w domu zjawił się dwa tygodnie za
wcześnie.
Czteromiesięczny
kontrakt

na

statku

„Vista-

fiord”, angielskiego armatora
Cunard miał się skończyć pod
koniec kwietnia. Los chciał inaczej.

Na statku wybuchł
pożar
W sobotę, 5 kwietnia przed
południem, w porcie Fort Lauderdale na Florydzie zjawiło się
około 650 pasażerów. Przyjechali z Ameryki Północnej
i z Europy. Przeważali Niemcy,
około 350 osób. W większości
byli to ludzie po pięćdziesiątce.
Niektórzy na wózkach inwalidzkich, inni poruszający się

- Tego dnia pracowałem do
godz. 23.45 - opowiada Bernard
Fabiszak. - Byłem już w łóżku.
Kabiny załogi znajdują się na
„ pierwszym pokładzie powyżej
- lustra wody. Nad nami, na kilku
poziomach rozmieszczone są
kabiny pasażerów. Żadnego dymu, swądu nie czułem. Szybko
ubrałem się, włożyłem kapok
i poszedłem pomagać pasażerom. Chodziło o to, aby zapobiec panice.
.- W tym samym czasie ekipa
naszych strażaków weszła do
magazynu z ręcznikami, papierem toaletowym, detergentami
- kontynuuje pan Bernard. Próbowano zdusić pożar. Na
pokładach pasażerskich pojawiały się zdezorientowane kobiety w koszulach nocnych.
Niemal każdemu z pasażerów
trzesa było pomóc się ubrać,
nakazać włożyć kapok i wyprowadzić go na centralną promenadę.

o kulach. Słowem emeryci, ren-

ciści, osoby niepełnosprawne.
Szesnasto-, osiemnastoletnich
dziewcząt było może kilkanaście.
Weszli na ogromny transatlantycki wycieczkowiec, który
obsługuje ponad 400 osób załogi i pływa po wszystkich morzach świata. Rejsy trwają po
11, 15 dni, a te dookoła, świata,
49 dni. Statek po zimowym pors
„
dróżowaniu; „wokół, „Amery,
Południowej (panowało r *
wówczas lato) wracał do Europy. Z portu wyszedł o godz. 21. ”
W planach było przepłynięcie
w 8 dni Atlantyk, wejście do
portu na Maderze, a następnie
dotarcie do Malty. Tam pasażerowie mieli udać się do domów,
a statek na rutynowy przegląd.
5 maja ma wyruszyć w dalszą
podróż,

a 2 lipca

zawitać

do

Gdyni.
W pamiętną sobotę prawie
wszyscy położyli się dość wcześnie spać, gdyż zmęczenie podróżą dawało znać o sobie.
W nocy, o godz. 1.10 gong
alarmu zerwał wszystkich na
nogi. Ktoś zauważył, że z magazynów na drugim pokładzie poniżej lustra wody wydobywa się
ogień.

Paniki nie było
chociaż ogień błyskawicznie
rozprzestrzeniał się do sąsiednich pomieszczeń. Materiały
ogniotrwałe też zaczęły płonąć.
Akcja gaszenia była bardzo
żmudna. Nie pomagał dwutlenek węgla. Kłęby czarnego dymu i czad wdzierały się na górne pokłady.
- Statek znajdował się 18 mil
od najbliższego lądu - dodaje
pan Bernard. - Jedyną ucieczką
była woda. Staliśmy każdy przy
swojej szalupie. Atmosfera była
bardzo napięta. Wiele osób się
bało. Ten potężny, luksusowy
statek w bezkresie oceanu był
taki malutki. Tej nocy morze
było spokojne, ale od promenady «do, lustra wody, dzieliła nas v.
wysokość siedmiu pięter. Szczęśliwie rozkaz opuszczenia statKu”me został wydany. Ogień
zdławiono
pomiędzy
ósmą
a dziewiątą rano. Właśnie dobijaliśmy do Frieport na Wyspach
Bahama.
Kilka godzin później na dolnym pokładzie znaleziono 26letniego Niemca. Pracował jako
kelner. Próbował wydostać się
Z kabiny. Nie trafił do wyjścia. .
Kłęby dymu zasłoniły mu drogę
ewakuacji. Został tam na zawsze.
Pożar zniszczył magazyny,
pralnię i dziesięć kabin załogi.
Statek nie mógł płynąć dalej
z pasażerami. Część z nich wróciła więc jeszcze w niedzielę do
domów. Ostatni zeszli na ląd
w środę. Mieli pecha, ich dwu-

Bernard Fabiszak z żoną Arnetą (po prawej) i córką Martą
tygodniowy rejs nie doszedł do
skutku.
Amerykańskie służby graniczne wykluczyły podpalenie,
chociaż przyczyna pożaru nie
jest nadal znana. Mass media
zastanawiają się, czy nie był to
jednak

bunt Filipinczyków

Na statku pracuje ich około
setki. Wykonują najtrudniejsze
prace, głównie na najniższym
pokładzie w maszynowni. Ich
kontrakty opiewają na 11 miesięcy. Być może któryś z nich
miał wszystkiego dosyć. Klucze
do pomieszczeń na dole posiada prawie każdy Filipińczyk.
Wystarczyło otworzyć drzwi;
wrzucić

peta

i czekać.

Polscy

muzycy, na statku pracuje ich
dwunastu w dwóch zespołach:
Duży i Mały Band, nie zgadzają
się z takim scenariuszem.
- Trzeba być niespełna rozumu, żeby podpalić jedyne bezpieczne miejsce na wodzie - wyjaśnia Bernard Fabiszak.
Pan Bernard miał pecha.
W
tym,
czteromiesięcznym

kontrakcie, to był już jego dru-

gi pożar. Podobna sytuacja zdarzyła się 10 lutego. Na statek
weszli nowi pasażerowie. Około godz. 1 w nocy, gdy wszyscy
spali, nagle odezwał się dzwonek alarmowy. Z tego samego
magazynu
wydobywał
się
ogień. Pożar ugaszono jednak
bardzo szybko. Większość pasażerów nawet o niczym nie wiedziała. Tym razem wyglądało to

Katarzyna Korczak

Analiza - lustracja

Łagodna dla konfidentów

Po ośmiu latach od pierwszych
rów parlamentarnych, Sejm uc

ao

wolnych wyboro.

głosami partii, które na

U s

zdecydowanie sprzeciwiały się

jakiejkolwiek formie lustra-

Trzy partie: UW,

UP

i PSL

w dość ekspresowym tempie
(w ciągu siedmiu miesięcy) jak
na tego typu ustawę, pokazały,
że wbrew największemu klubowi SLD można stworzyć skuteczną koalicję. Oczywiście
ustawę poparły także inne, opozycyjne kluby i koła.
Ustawa trafi teraz do Senatu, ale o tym, czy wejdzie w życie jeszcze przed tegorocznymi
wyborami,

zdecyduje prezydent.

Niektórzy posłowie SLD już
zapowiedzieli, że będą prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego namawiać, aby nie podpisał tej ustawy. Zwolennikom
ustawy trudno będzie zebrać
większość potrzebną do odrzucenia weta. Sam prezydent nie
podjął jeszcze decyzji, czy podpisze ustawę, czy ją zawetuje.
Jeśli jej nie podpisze, będzie
kojarzony z interesami tylko
jednej partii, która głosując
przeciw dość łagodnej formie
lustracji przyznaje jednocześnie, że z przeszłością PRL nie
za bardzo ma ochotę zerwać.
Łatwiej jest bowiem przeprosić
za różne niegodziwości popełniane w tamtych latach niż poprzeć ustawę, która ma w jakiś

sposób ten system rozliczyć.
Prezydent może jeszcze skorzystać z wybiegu prawnego i skierować ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego.
Także
1 w tym przypadku będzie to
równoznaczne
z rezygnacją
z lustracji przed wyborami.
Politycy SLD mówią oczywiście, że są Za lustracją, ale taką,
która nie zawiera błędów prawnych. Podobnie argumentowali
np. przy sprawie nie przedawnienia zbrodni popełnionych
w PRL. Wtedy twierdzili, że
prawo nie może działać wstecz.
Teraz uważają, że

ustawa zdezorganizuje

pracę polskich służ specjalnych, bo ma ujawnić konfidentów wywiadu i kontrwywiadu.
Opozycja twierdzi, że SLD
chroni tych tajnych współpracowników, ponieważ wywodzili

się oni głównie spośród działaczy PZPR. Dla polityków SLD
nie do przyjęcia jest brak definicji współpracy z tajnymi służbami. Jednak przyjęcie poprawki Marka Borowskiego, kluczo-

wej dla całego SLD, odebrałoby sądowi możliwość samodzielnego definiowania współpracy na przykład z SB. Borowski chciał, aby współpraca

oznaczała działanie na szkodę
opozycji, Kościoła czy praw
obywatelskich. Gdyby posłowie

PrzyJeli tę poprawkę, to wiele

przypadków ewidentnej współpracy byłoby z niej wyłączonych. A Sąd Laustracyjny musiałby udowodnić, czy tajny
współpracownik komuś wyrządził krzywdę.
,

Ustawa jest także

krytykowana
opozycję pozaparla-

przez

mentarną

- ROP

i „Solidar-

ność”, którym nie podoba się
łagodne potraktowanie konfidentów. W przeciwieństwie do
ustaw lustracyjnych w Niemczech, czy w Czechach nie zaka-

zuje im pełnienia najwyższych
funkcji w państwie.
Jeśli na
przykład w oświadczeniu kandydat
na
parlamentarzystę
przyzna się, że współpracował
z którąś z peerelowskich tajnych służb, to nikt nie skreśli go
z listy, chyba że własna partia
czy wyborcy, którym to się nie
podoba. Represje - zakaz zajmowania stanowisk przez 10 lat
- spotkają go tylko wtedy, gdy
w oświadczeniu napisze nieprawdę. Zarówno ROP jak
i „S” uważają, że akta służb
specjalnych PRL powinny być
wyodrębnione spod kontroli
obecnych
oficerów Urzędu
Ochrony Państwa czy Wojskowych Służb Informacyjnych,
ponieważ pracują w nich dawni

funkcjonariusze, a niektórzy
z nich są nawet odpowiedzialni
za niszczenie akt. Trudno mieć
więc do nich zaufanie i wierzyć,
że będą pokornie sędziom przekazywać wszystkie niezbędne
akta. I oczywiście wszyscy obywatele, którzy zechcą powinni
mieć możliwość poznać swoje
akta. Komisja posła Bogdana
Pęka przedłużyła działalność
i zajmie się opracowaniem następnej ustawy, która umożliwi
obywatelom wgląd w ich własne akta. Ale bez wydzielenia
archiwów spod kontroli dawnych funkcjonariuszy zawsze
będzie można zarzucać, że akta

są niekompletne.

Mimo wad,
które przecież przyszły parlament może wyeliminować, ta
ustawa, jeśli wejdzie w życie
przed wyborami, ma niewątpliwą zaletę. Konfidenci tajnych
służb
PRL,
jeżli
skłamią
w oświadczeniu, nie będą w takiej komfortowej sytuacji, że
pozostaną całkowicie bezkarni.
Jeśli nawet mieli pewność, że
w ich teczkach nic nie było,
gdyż wszystkie kompromitujące materiały udało im się usunąć, teraz stracą spokój. Nie będą bowiem mieli pewności, czy
jakiś dawny funkcjonariusz, by
uniknąć więzienia, w ramach
abolicji, nie przyniesie kompromitujących materiałów.

Barbara Madajczyk-Krasowska

Feralny statek.

Fot. Maria Giedz

bardzo groźnie. Niektórym ledwie udało się uciec.
- Miałem trudności ze znalezieniem pracy - opowiada Bernard Fabiszak. - W Polsce muzyków rozrywkowych szacowano na siedem tysięcy. Był rok
1981. Koledzy namówili mnie
na rejs do Skandynawii. Potem
przez kilka lat graliśmy w kraju.
Kolejna propozycja wyjazdu
pojawiła się w połowie lat 80.
I tak się zaczęło.

Cztery miesiące
W morzu,
Czteryna lądzie

W Trójmieście jest nas sze-_
ściu pracujących ui tego samego. :

armatora.

Wymieniamy się pó

trzech. Czy jest łatwo? Taki wybrałem los.
W grudniu pan Bernard obchodził 25-lecie małżeństwa.
Nie było go w domu. Pani Arneta, żona pana Bernarda
srebrne
wesele
świętowała
z siedemnastoletnią córką Martą, uczennicą pruszczańskiego
LO. Ich starsza córka Karolina
mieszka wraz z mężem i półtorarocznym synem w Szczecinie.
Oboje studiują na Akademii
Rolniczej. Nie mogą zbyt często
odwiedzać matki, a z ojcem zobaczą się dopiero na początku
maja.
- Załoga statku, to wielka
międzynarodowa rodzina, około 30 nacji - opowiada pan Bernard. - Lubimy się. Jest nam ze
sobą dobrze. Statek traktujemy
jak dom. A mamy tam wszystko: jedzenie, spanie, rozrywkę,
możliwość uprawiania sportu,
nawet codzienną gazetkę. Tęsknię oczywiście za domem. Najbardziej odczuwam to w chwilach zagrożenia. Nie wiem czy
to pech, czy raczej życie pod
szczęśliwą gwiazdą. Ale coś
w tym jest. Z pożaru wyszedłem
cało. Wsiadłem do samolotu
wyczarterowanego przez armatora. Wszyscy są zapięci. Zaczynamy kołować i w tym momencie na przejście pomiędzy fotelami spada kawał sufitu. Zrobiło się lekkie poruszenie. Stewardesa dzwoniła do pilotów.
Na szczęście dziury na wylot nie
było. Polecieliśmy dalej przez
ocean. Takiego lądowania, jak
to w Londynie jeszcze nie przeżyłem. To był jeden wielki majstersztyk.
Bas

Maria Giedz

Fot. Archiwum
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Zaprasza do restauracji i pubu
na atrakcyjne dania kuchni europejskiej
Do siłowni, solarium, gabinetów odnowy
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Nasi Przedstawiciele
1."Medium - Service" Gdynia tel.20-32-64
2."PHU „ABIT” Sopot tel.51-02-71
3."TAIMEX " Słupsk tel.42-32-87
4."MEDIUM "Gdynia tel.20-16-28
5."P.H.U.„Biuro-Bart” Bartoszyce tel.58-87

1.
2.
3.
4.
5.

6."P.W. „ ARSEN " Świecie tel.137-37
7."EL -TEL -SAT" Nowe tel.295-26
8. P.P.U."MIDAM " Lębork tel.628-11
* nie zawiera podatku VAT (22%), cena
po odliczeniu 50% odpisu podatkowego /

«©

6.

Nasi Przedstawiciele
TAIMEX-S.C. Słupsk
(0-59) 42-32-87, 43-92-82
ZETOM-HZTM Słupsk
(0-59) 42-60-15, 42-39-56
Z.U.H.-WAG-TOR Toruń(0-56) 29-323
HASPOL Malbork(0-55) 72-37-71
MEDIUM Gdynia
(0-58) 20-30-24, 20-02-47
MEDIUM-SERVICE Gdynia

(0-58) 20-32-64
7. ZBYSZKO Oisztyn( 0-89 ) 527-75-66
* nie zawiera podatku VAT (22%)

bankiety, przyjęcia, konferencje
Z okazji otwarcia specjalne ceny!
Przyjdź i sprawdź!
81-838 Sopot, al. Niepodległości 766
BU

PSU

EE

x
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D
Prawo spółdzielcze
Opublikowana dwukrotnie na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
informacja o powstaniu Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Interesów Lokatorów oraz jego oddziału w Gdańsku budzi mieszane
uczucia. Organizacja ze wszech miar pożyteczna, nawet niezbędna
jak długo prawo spółdzielcze stanowić będzie bastion komunistycznej rzeczywistości; zapewne spotka się z ogromnym zainteresowaniem społecznym, na miarę bezprawia i upokorzeń jakich doznają
codziennie członkowie spółdzielni mieszkaniowych i najemcy
mieszkań.
Natomiast w dobie szalonej walki politycznej oraz przykładów
cynicznego wykorzystywania naiwności i nadziei udręczonych ludzi, pojawienie się ruchu z szerokim aplauzem publicznym rodzi
niepokój o szlachetność i bezinteresowność jego nieznanych kreatorów. I nie trzeba być wyznawcą spiskowej teorii dziejów...
Myślę, że mniej ryzykowne dla tej nader ważnej sprawy, bardziej
przekonywające i skuteczne mogłyby być działania Federacji na
Rzecz Konsumentów, gdyby zechciała temu poświęcić swój czas
i uwagę, ewentualnie Biura Interwencji (?) przy Unii Wolności,
która już zechciała nad tym pracować.
Zarządy i rady nadzorcze spółdzielni mieszkaniowych w dalszym ciągu stanowią synekury dla wielu niekompetentnych działaczy, a prawo spółdzielcze - klasyczny opis komunistycznej biurokracji z całym bogactwem jej frazeologii - ostoją socjalistycznej niegodziwości.

Bardzo

słusznie

dostrzega

Unia

o

Rowerem

ŚMIAŁO | SZCZERZE

Wolności,

że źródłem

wszelkiego zła - arogancji władz spółdzielni, ich korupcji, skłonnościom do szantażu i zastraszania członków jest prawo spółdzielcze,
na podstawie którego powstają statuty spółdzielni mieszkaniowych
i (chyba) regulaminy ich rad nadzorczych.
Jeżeli prawo jest dobrem powszechnym i w równym stopniu dostępnym obywatelom, niechaj towarzyszy członkowi spółdzielni
również po wejściu do jego mieszkania. Obecnie bowiem czuje się
w nim jak w obozie karnym, zdanym na łaskę i miłość komendanta-prezesa i zmuszonym przestrzegać regulaminu obozowego, który nazywa się prawem spółdzielczym. A podstawowym warunkiem
zmiany (dekomunizacji) byłoby odebranie władzom spółdzielni
możliwości pozbawiania członkostwa w drodze innej niż sądowa.

członek obozu karnego pn. „Spółdzielnia Mieszkaniowa”

Pozwolenie na kij
Po przeczytaniu artykułu pt. „Filozofia baseballowego kija”
chcę zaproponować coś, co pomoże nam wszystkim skuteczniej zapobiegać złu.
Obecnie kij baseballowy jest statystycznie najbardziej rozpowszechnioną bronią bandytów i ochroniarzy. Jest to również broń,
którą można nabyć bez jakichkolwiek kłopotów. W związku z tym
należałoby sprzedawać ten sprzęt sportowy tak, jak każdą inną
broń.
Kije te należy sprzedawać na zezwolenia z klubów sportowych
lub z policji, z jednoczesnym odnotowaniem danych personalnych
przez sprzedawcę. Następnie dane te przekazywać policji, co bardzo ułatwi im pracę. Do celów sportowych należałoby sprzedawać
komplet sprzętu tj. kaski, rękawice, nakolanniki itp. Spowoduje to,
że sprzęt ten stanie się droższy, a sport bardziej elitarny. Osoby
mniej zamożne, a chcące trenować baseball mogą to uczynić w klubach sportowych.
Gwarantuję, że dzięki takim posunięciom armia baseballowych
troglodytów natychmiast zmaleje i można będzie uratować kilka
istnień ludzkich. Proponuję, by przemyśleli tę propozycję MSW.

i pólicja oraż sprzedawcy.

Tadeusz Wilkowski

po kolejowych torach
Stare trasy kolejowe, po których przestały już jeździć pociągi mogą być wykorzystane

jako śdieśki rowerowe. Z tak

nei w

ą Prop

ległym tygodniu przez

Pomysł zaakceptowali ekolodzy i specjaliści od zabytków
techniki inżynieryjnej. Nie wiadomo jednak co na to PKP, wła-

dze gmin i administracji państwowej. Koszt budowy nowych
ścieżek rowerowych jest kilkakrotnie większy od nakładów
potrzebnych na zdemontowanie torowisk i położenie nawierzchni. Pozostaje jednak pytanie, czy chcemy poruszać się
po Polsce na rowerze?
W krajach Skandynawii, Beneluksu, w Niemczech, w Au-

strii rower dla wielu osób jest
podstawowym środkiem lokomocji. I nie wynika to bynajmniej z biedy. W Hiszpanii najbogatsi, obok luksusowych samochodów,

w tym - nie ma dokąd pojechać.
Nic dziwnego, że lobby rowerowe zaczyna walczyć o swoje
prawa. Propaguje transport,
który nie szkodzi środowisku.
Mówi się nawet o stworzeniu
międzynarodowych tras rowerowych, które przechodziłyby
przez Polskę z północy na południe i z zachodu na wschód. Interesujący jest projekt drogi rowerowej zwany „zielonym pierścieniem Bałtyku”. Tylko kto
da na to pieniądze i którędy
można poprowadzić ścieżki, tak
aby nie kolidowały one z jezdniami?
Pomysłów jest wiele, do jednych z nich zalicza się wykorzystanie

torowisk nieczynnych

jachtów, motocykli

mają w domach rowery, droższe
od sprzedawanych w Polsce
aut, w których co weekend jeżdżą na wycieczki.
U nas

linii kolejowych.

rower traktowany jest
po macoszemu.
Kierowcy rzadko zauważają,
że to też pojazd. W miastach
taksówkarze traktują go jako
zawalidrogę. Na rowerzystów
trąbi się, pokrzykuje, straszy,
a nawet specjalnie się ich potrąca, żeby więcej na trasę nie wyjeżdżali. Króluje samochód
i przekonanie, że większy oraz
silniejszy jest uprzywilejowany.
Zachodnioeuropejskie przepisy
mówiące o tym, że w zderzeniu

z rowerem zawsze winien jest
kierowca samochodu polscy
właściciele czterech kółek uważają za absurdalne.
Mimo takiego negatywnego
nastawienia

do

jednośladów,

moda na rowery, zwłaszcza gór-

skie wzrasta, Jeżdżą na Na
EE

sze dzieci, więc i my częst
towarzyszymy.

Problem

wystąpili uczestnicy
konferencji zorganizowaWojewódzką Federacji ry

Według wyliczeń inżynierów
Witolda Kamińskiego i Marka
Niedzielskiego,
inspektorów
z kolejowego nadzoru budowlanego wynika, że w 14 województwach Polski północnej
znajduje się ponad 3 tys. km
niepotrzebnych torowisk. Z tego około 2,5 tys. km nadaje się
do przeznaczenia ich na szlaki
rowerowe. Większość tych tras
przechodzi przez ładne krajobrazowo i słabo zaludnione tereny.
Okazuje się, jak twierdzą
pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego, że właśnie
W rejonie starych tras kolejowych zaczyna się rozwijać agroturystyka. Tylko na terenie woj.
gdańskiego zarejestrowano 135
takich gospodarstw. Rolnictwo
przestaje być podstawowym
źródłem utrzymania ludności
wiejskiej. W krajach Europy
Zachodniej ok. 40 - 50 proc. rol-

traktowana tylko jako baza
noclegowa. Osoby spędzające
wakacje na wsi chcą czynnie
wypoczywać na świeżym powietrzu. Poszukują więc miejsc,
gdzie z dala od miejskiego
zgiełku i spalin można uprawiać
sport, jeść wiejskie potrawy,
a nawet włączać się do prac polowych. Dużą atrakcją jest możliwość
przemieszczania
się
z jednego gospodarstwa do drugiego właśnie na rowerze.
- Szlaki rowerowe usytuowane z dala od masowego ruchu
będą stanowić jeden z głównych elementów przyciągających turystów na wieś - mówi
Danuta Słubik z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. - Stworzą możliwość aktywncgo wypoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą,
poznawania jej walorów, zwiedzania ciekawych miejsc w Polsce północnej. Na starych stacjach mogłyby powstać bazy
noclegowe, mała gastronomia,

ników 'itrzymuje się głównie |

tylko

z agroturystyki, która nie jest

punkty

sanitarne,

strzeżone

parkingi dla rowerów. W ten
sposób znalazłyby się miejsca
pracy w regionie, który po
upadku PGR-ów charakteryzuje się dużym bezrobociem.
Jedną z atrakcji nieczynnych
torowisk są

mosty, wiadukty, tunele
budowane
jeszcze przed
pierwszą
wojną
światową
i wcześniej. Były one nie tylko
funkcjonalne, ale nadawano im
piękne kształty. Są to ceglane
akwedukty, żeliwne czy betonowe konstrukcje często wpisane
do rejestru zabytków.
- Obiekty te warto zobaczyć
- wyjaśnia Alicja Koziorowska,
specjalista projektowania i bu-

Kiedy w Polsce będzie wyglądać tak jak w Niemczech?
mierzenie pozwala odrestaurować istniejące jeszcze lecz niszczejące zabytki budowli inżynierskich i udostępnić je rzeszom turystów. Rower jest
znacznie lżejszy od parowozu,
a więc nie ma obawy, że zostaną
zniszczone pod ciężarem nowych pojazdów. Po rozebraniu
szyn wraz z podkładami wystarczy tylko położyć betonowy dywanik lub na metalowych wiaduktach drewnianą dylinę i już
można poruszać się jednośladem.

Zdaniem ekologów
turystyka rowerowa jest doskonałą okazją do kontaktu
z przyrodą. Ornitolodzy zapewniają, że obserwacje ptaków
prowadzi się najlepiej jadąc na
rowerze.
Człowiek idący,

dowy mostów. - Przystosowanie
ich pód ścieżki rowerowe jest” ad 'źwłasźcza 'źhtrzymujący 'się'
bardzo tanie. Próponowane za- wywołuje strach u zwierzyny,

Fot. Maria Giedz

sklep, czyli na pograniczu terenów
zagospodarowanych
twierdzi Tomasz Cofta z Ogólnopolskiego
Towarzystwa
Ochrony Ptaków.
- Torowiska
mają niewielkie
pochylenia, dogodne dla podjazdu rowerem i prowadzą
przez ciekawe obiekty sztuki
inżynierskiej - mówi dr inż. Jan
Bogusławski z gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynie-

projekty. Poparte są jednak terenowymi
studiami. Gdyby
szlaki dawnych kolejek połączyć z rozwijającą się na Pomorzu agroturystyką, mogłoby to
stworzyć interesującą propozycję turystyczną. Wierzę, że pomysł może być zrealizowany.
Myślę, że około roku dwutysięcznego pojawią się już znaczące odcinki takich właśnie
dróg rowerowych.
O pieniądze lobby rowerowe
chce ubiegać się w organizacjach międzynarodowych. Liczy również na pomoc samorządów. Póki co zamierza powołać
stowarzyszenie budowy szlaków rowerowych oraz wystąpić
do władz kolejowych o ułatwienie tworzenia ścieżek rowerowych na nie wykorzystanych to-

rów i Techników Komunikacji.

rowiskach.

poruszający się samochodem
zanieczyszcza jej naturalne środowisko, a rowerzysta jest po
prostu ignorowany. Dlatego
właśnie na rowerze można najbliżej podejść ptactwo i zwierzynę. - Nie ma jednak obawy
przed zniszczeniem siedlisk i lęgowisk, gdyż ludzie lubią się
rozbijać tam, gdzie jest woda,

-'Wykofrzystanie ichjako szlaki '*
rowerowe, to na razie tylko

Maria Giedz

Czy wiesz jak
można zyskać przez
Kupując w Kredyt Banku S.A.

BONY LOKACYJNE

na okaziciela zapewnisz sobie:
© atrakcyjne stałe oprocentowanie
bony 4-miesięczne - 19,0%

bony 6-miesięczne - 20,0%
e możliwość dysponowania lokatą
w każdej chwili,
e dogodny sposób realizacji
- w każdym oddziale naszego Banku,

e doskonały prezent na każdą okazję.

KREDYT BANK SA
35
ul. M. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, tel. 634 54 00, fax 634 53
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK W CAŁYM KRAJU:
tel. 32 20 06
e Warszawa: tel. 634 54 00, 614 45 10, 623 67 83, 826 53 36, 827 80 81, 40 46 74 € Białystok:
e Cieszyn: tel. 51

08 20 €© Gdańsk: tel. 31 03 14, 52 47 11, 41 35 13 e Gdynia: tel. 61 5128 © Jastrzębie

tel. 156 16 12 € Kępno: tel. 23 643
Zdrój: tel. 471 34 17 e Jelenia Góra: tel. 764 68 75 € Katowice:
16 29 € Mielno: tel. 18 93 45
54
tel.
Łódź:
e
03
23
23
tel.
e Koszalin: tel. 40 80 71 € Kraków:
10, 47 55 18 € Pruszków: tel. 728 81 21
29
52
tel.
Poznań:
€
96
12
13
tel.
Piła:
€
15
75
535
tel.
e Olsztyn:
45 49 e Rzeszów: tel. 62 66 40,
422
e Radlin: tel. 455 84 44 € Raszyn: tel. 720 4190 e Rybnik: tel.

62 53 26 € Sokółka: tel. 11 56 42 e Starogard Gd.: tel. 250 87 e Szczecin: tel. 55 37 64 67 10 33
31, 343 10 33,
e Wesoła - Stara Miłosna: tel. 773 22 25 e Wrocław: tel. 44 50 11, 22 46
e Żory: tel. 434 45 34

pm

'R-1524

=

A

h

Na wtorek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyri (ul: Władysława IV 17) bez doptaty (1 stowo - 0,96 zf netto), superekspresy
przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 stowo - 1,92 zł netoo).

kiedy?
za ile?

"U kwietnia 1997

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto).
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Wszystkie

Jeśli szukasz pracy...

Centrum

ABSOLWENTA technikum samo-

móbyczjne ZMAÓGE

Informacji

"

Zawodowej

placówki, wynagrodzenie 750 zł
tel. 28-52-00
od 9.30 do 14,30

wać się do rozmowy kwalifikacyjnej.

ponad

Klienci centrum

Ą
kuchni i obsłuPRACOWNIKÓW
I H

Predyspozycje zawodowe moż-'
na sprawdzić korzystając ze specjalnego programu komputerowego.

Gdańsk, ul. Długa 75/76

i preferencji

da CIZ jest wyposażony

w monitor

'

m.in.: jak poprawnie

KIEROWNIKA budowy- młodego,

BRUKARZY, pracowników do

NE

ZA

kuchenne
do pracy sezonowej a

molo w restauracji "Fregata" Za: | gg.54
trudni Kąpielisko
Morskie Sopot.OU
ATKO MORRO
SP
Szczegółowych informacji udzieOGRODNIKA, 76-46-70

le widziany, oferty B.O. Święto-

jańska 141 b, nr 4000486
:

:

rów ścianek gipsowo- kartono-

FREZERA, 83-33-06

wych. 52-44-75 (17.30- 18.30)

HYDRAULIKA (plastik, miedź),
murarza zatrudnię, 22-60-50

MONTERÓW stolarki PCV i alu
oraz murarzy zatrudni P.P.H.
"Bob- Rollo" s. c., Rumia, ul.
Miyńska8

DOZONOŁ:
rano zau A
ma budowlana w Gdańsku- Uje-

ścisku, tel. 23-44-28, 23-57-74

INŻYNIERA budownictwa pilnie zatrudni "Alpina Meble" sp.
2.0.0. W Gdańsku- Wrzeszczu,
Grunwaldzka 211, tel. 41-0071 do 73

KAFELKARZY, 53-76-65 |

STOLARZA, wycinania zabawek
z drewna, tel. 24-83-84 (8.0014.00)
Ć

tel. 71-24-75

robót drogowych, tel. 43-10-55

wew.36

NIEPEŁNOSPRAWNEGO, na
- DOZORCĘ,
emna b
eros | wózku inwalidzkim, wykształcenie techniczne, znajomość obsłuw Gdańsku- Wrzeszczu, tel. 48- gi komputera, język zachodni mi-

KAFELKARZY
na dogodnych warunkach, Gdańsk, 0602-31-75-54

MURARZY, tynkarzy, cieśli bu
dowlanych, majstra budowlanego, kierownika budowy oraz dozorcę nocnego zatrudni Firma
Budowlana "AB", ul. Sojowa
28c/3, Gdynia- Dąbrowa, tel. 299855
MURARZY, tynkarzy, katelkarzy,

brygady budowlane do współpracy, 78-64-88, Reda, ul. Jodłowa

21

MURARZA- tynkarza, tel. 52-1000 do 17.00

MURARZY- tynkarzy zatrudnię,

MURARZY, dekarzy, pomocnikana stałe, tel. 50-44-22, po godz.
19.00

POMOCNIKA murarza, 64-25-43

MURARZY, i pomocników,
Czarny Dwór 8 pok. 24

POMOCNIKÓW budowlanych,
tel. 248-679, 0-90-54-02-42

32-36-26 po 15.00

Renomowana
firma komputerowa

POSZUKUJE

KANDYDATÓW

80-952 Gdańsk

do pracy z terenu Trójmiasta.

poszukuje kandydata na stanowisko

Oferujemy atrakcyjną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie oraz bardzo
dobre warunki finansowe.

Zastępcy Dyrektora Biblioteki

Głównej ds. Rozwoju
W

Poszukujemy kandydatów:
+ posiadających co najmniej średnie wykształcenie
+ samodzielnych w działaniu

.

. posiadanie uprawnień bibliotekarza dyplomowanego,
e znajomość ć zagadnień związanych z funkcjonowaniem biblioteki nankowej
e łatwość nawiązywania kontaktów i komunikowania się,
« znajomość języka obcego, preferowany język angielski.

(B. Mar.)

napisać życio-

rencistę,

ul. G. Narutowicza 11/12

W następnym numerze - pośrednictwa pracy dla bezrobotnej mło-

rys czy list motywacyjny: przygoto-

!
udzielamy
pod nr tel. 51-00-02.
0-02

WULKANIZATORA0601-63-31-41

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Centrum Informacji Zawodowej
mieści się w budynku Rejonowego
Urzędu Pracy przy ulicy 3 Maja 9, tel.
32-17-11. Jest otwarte w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godz. od 9 do 14, a w środę od 13
do 17. Wszelkie porady udzielane są
bezpłatnie.

oferuje im CIZ. Dowiemy się z nich

MŁODYCH, hurtownia muzyczna

z, iadragu o 666

mii zatrudni Kąpielisko Morskie

(emeryta),

2003819

wani na rynku pracy.
Z pracownikami CIZ, można się
kontaktować osobiście lub telefonicznie. Dla młodzieży szkół ponadpodstawowych
są organizowane
warsztaty zawodowe.

osoby wykonujące daną pracę i jakie
po jej ukończeniu są szanse znalezienia zatrudnienia.
Centrum Informacji Zawodowej
dysponuje również informatorami
o różnego typu szkołach. Zgromadzono w nim także filmy prezentujące niektóre zawody (jest ich 59).
Bezrobotni i osoby pragnące
zmienić pracę mogą czerpać potrzebne wiadomości z broszur, które

MŁODYCH do pół kaset — cba uków mak gs

PARKINGOWEGO,
zatrudnię, 61-25-57

Pisemne oferty (c.v. i list motywacyjny) składać w siedzibie Firmy.

podzielono na trzy grupy (w zależcza to, jacy specjaliści są i będą
ności od uzyskanego poziomu wykształcenia) - zawodowego, średnie- w przyszłości najbardziej poszuki-

Dowiemy z nich także, ile zarabiają

SPRZEDAWCÓW do

Oczekujemmy: wykształcenia wyższego technicznego, znajomości języka angielskiego, niemieckiego - technicznego, dyspozycyjności,
zdolności podejmowania decyzji, doświadczenia w kierowaniu
i współpracy z ludźmi.

biorstw. Istotne jest dla nas zwłasz-

go i wyższego. Teczki zawierają nie
tylko opis zawodu i kwalifikacji niezbędnych do jego wykonywania.

stałe firma Szarejko
8 Ziółkowski.
Tel. 820897

na stanowisko kierownicze.

ka CIZ. - Zależy nam szczególnie na
informacjach z firm i przedsię-

na rynku pracy zawodów. Ich wykaz

do pracy na terenie Sopotu, 2168-66

zatrudni pracownika do działu mechanicznego:

- Centrum Informacji Zawodowej chce być bankiem ofert i, wiedzy
o kursach zawodowych - twierdzi
Anna Wierzchowska, p.o. kierowni-

zycji teczki informacji o zawodach
(obecnie jest ich 110). Znajdziemy
w nich informacje o tym, jaką szkołę
warto wybrać, a także cpis najbardziej popularnych i poszukiwanych

DOZORCÓW, emeryci, renciści

33-67-20

tel. (058) 51-32-21, fax 058 51-62-14
FIRMA Trefl czołowy producent puzzli i gier w Polsce

dotykowy).

mają do dyspo-

OGRODNIKÓW, 50-16-76; 0601-

uczenia do zawodu, zatrudni na

Firma TREFL, 81-824 SOPOT, Armii Krajowej 137-139

zawodowych są dostępne nawet dla
osób, które nie potrafią obsługiwać
komputera (komputer, który posia-

12 tysięcy

ŚLUSARZY młodych lub do pzy

giw klienta
młode osoby) do pracy Jamy pod m tel. 51-00-02
Restauracji Pizza Hut,

swoje kwalifikacje zawodowe.

Testy samopoznawcze

i;

05-35

Uzyskamy też informacje o tym jak
uzupełnić, podwyższyć lub zmienić

Od początku działalności z usług

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

MŁODYCH, na stałe, do nowej

ŁK
R
oo
AE

CIZ skorzystało
osób.

wystarczy wyciąć kupon z gazety

i kompaktów,
na stałe, 565-300 |

sprzedawcy,
RAdelegacje- hurtow-

Redaguje Alicja Peplińska

Centrum Informacji Zawodowej
działa od lipca 1995 roku. Wszystkim
zainteresowanym udziela informacji
na temat zawodów aktualnie poszukiwanych na rynku pracy, szans znalezienia zatrudnienia, zmiany kwalifikacji. Od pracowników CIZ dowiemy się też, jakie kursy i szkolenia są
obecnie organizowane z myślą
o osobach bezrobotnych.

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych *

PRACA

pięć dla Ciebie...

* solidnych
+ posiadających prawo jazdy
+ posiadających pomieszczenie o powierzchni ok. 15 m kw. z możliwością
wykorzystania na cele magazynowe
« preferowani kandydaci dysponujący małym samochodem dostawczym

Szczegółowych informacji o zakresie obowiązków udziela Prorektor

dzieży

ds. Nauki, tel. 47-14-74.

Prosimy o przesyłanie w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pisemnych ofert zawierających:
e list motywacyjny,
e życiorys (c.v.) z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Pony nadkytanie stów. uwagow i pytaniami. Odpowiedzi prawników spocjałzujsootisięwipno:
wie pracy, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fa-

chowców od zatrudnienia będziemy drukować na łamach tej rubryki. Korespondencję
prosimy nadsyłać
pod adresem: „Dziennik Bałtycki”, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem „Rynek pracy”.

(np. Polonez „Truck”)
Oferty zawierające c.v. ze zdjęciem, opis pomieszczenia magazynowego
i samochodu prosimy złożyć w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
w Biurze Ogłoszeń „DB”, 80-886 Gas, Targ Drzewny 3/7. Oferty nr R-1335

Oferty prosimy kierować:
Politechnika Gdańska
Prorektorat ds. Nauki
ul. G. Narutowicza 11/12

R-1335/A/24

80-952 Gdańsk-Wrzeszcz
10025475/1025/51

p

IP

SPÓŁKA AKCYJNA

TT lyVT r: UW G M

Jąb salna

allina

"KUPCY GDYŃSCY”

|

zatrudni:

ze znajomością księgowych programów komputerowych,

3. pracownika ds. public relations
z doświadczeniem w pracy o tym charakterze
oraz ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego.

Zainteresowani podjęciem pracy proszeni są o osobisty kontakt:
- Z Prezesem Zarządu (dot. poz. 2 i 3)
- z głównym księgowym (dot. poz. I)

Siedziba Spółki Gdynia, ul. Zgoda 8 IV p.

.

z doświadczeniem w budownictwie przemysłowym.
Informacji udziela i oferty przyjmuje Biuro Rynków
Zagranicznych POLNORD SA w Gdańsku
ul. Na Piaskach 10, 80-846 Gdańsk,
. pokój 15, telefon: 31-62-31 wew. 15 lub 31-97-27.

2003773/450/7 1

:

- ukończone studia na wydziale elektrycznym

- wiek do 40 lat

w dziedzinie

- doświadczenie w konstrukcji i eksploatacji rozdzielnic nn i SN

elektrotechniki, aktywnie
i
.

- umiejętność obsługi komputera
- dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego
- zdolności negocjacyjne

rozwijający działalność

- prawo jazdy

na rynku krajowym.

:
Oferujemy:

Poszukujemy kanaydala na

- pracę w ciekawym zespole

stanowisko:

- szkolenia
- możliwość rozwoju zawodowego
Prosimy o przesłanie życiorysu (c.v.) ze zdjęciem i listu motywacyjnego z dopiskiem „Rekrutacja” do 25 kwietnia pod adresem:

Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 18/19
80-837 Gdańsk
tel. (58) 35 36 14, 35 36 15, fax (58) 31 88 41

HANDLOWCA
WEWNĘTRZNEGO

* mile widziane doświadczenie,

« wiek do 35 lat.

SPRZEDAWCA, KASJER:

(Z możliwością awansu na kierownika oddziału)
5

: Oferując wysokie wynagrodzenie, pracę w młodym i dynamicz: nym zespole oczekujemy od kandydatów chęci odniesienia zawo_ dowego sukcesu.
:
Zainteresowanych zapraszamy do siedziby firmy Gdańsk,
ul. Jedności Robotniczej 29 we wtorek 15.04
lub środę 16.04 w godz. 10.00-14.00.

:
:
Ą

BB Magrini Galileo 8 Merlin Gerin I Modicon Ii Telemecanique

JegiPrak

Oferty pisemne prosimy kierować:
Ofttensten Polska Lta.
72-002 Szczecin, ul. Lubieszyńska 5,
tel. 091 833773, 091 833775, tel./fax 091 834247
R-1698

FIRMA PROELCO PRODUCENT TELEWIZORÓW

TRILUX

Znana, prestiżowa, krajowa firma
produkcyjno-handlowa zawrze

ZATRUDNI

administratora sieci
od kandydatów oczekujemy
- wykształcenia wyższego (preferowane informatyczne)
- przynajmniej dobrej znajomości NOVEL NETWARE (WINDOWS NT mile uiklzieny)
- doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
- minimum biernej znajomości języka angielskiego
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za nadzór nad
siecią, konfiguracją systemu, kontakty z firmami informatycznymi; powinna cechować
się zdolnościami analitycznymi, umiejętnością organizowania i dokumentowania pracy
własnej, samodzielnością.

specjalistę ds. szkoleń
- Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m. in. :
prowadzenie szkoleń dla serwisantów kas fiskalnych, rozwijanie bazy programów
współpracujących z kasami
- Preferujemy osoby z wykształceniem wyższym, posiadające znajomość baz danych,
podstawy języków programowaia C. PASCAL.
- Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m. in. :
udzielanie porad technicznych, naprawy gwarancyjne, kontakty z klientami

serwisanta kas fiskalnych
- Od kandydatów oczekujemy: wykształcenia średniego elektronicznego, umiejętności
obsługi komputera, umiejętności organizowania pracy własnej, zapewniamy niezbędne
przeszkolenie.

osobę do kancelarii firmy
Pani zatrudniona na tym stanowisku powinna posiadać niezbędnę praktykę zawodową,
znajomość pracy przy komputerze, znajomość języka angielskiego, powinna również
cechować się dużymi zdolnościami organizacyjnymi i samodzielnością

GROUPE SCHNEIDER

- umiejętność fakturowania i obsługi biura
- własny samochód
- dyspozycyjność

R-1336/A/24

Wymagania:

to światowy leader

* komunikatywność,
+ wysoka kultura osobista,
* dyspozycyjność,

* miła aparycja,
+ wysoka kultura osobista.

Inżynier
Działu Sprzedaży
Groupe Schneider

- znajomość branży budowlanej lub drzewnej
- dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów
- własny samochód

* zdolności organizacyjne,

* komunikatywność,

2. Wykwalifikowanych zbrojarzy

w nowym oddziale handlowym:

HANDLOWCA

« wykształcenie średnie,

w RFN:

na stanowiska kierowników kontraktów, robót i majstrów
(stany surowe, roboty zbrojarskie).
Wymagana praktyka oraz znajomość języka niemieckiego.

z doświadczeniem w organizacji i nadzorze inwestycyjnym,

zatrudni

KIEROWNIK SKLEPU:

1. Inżynierów lub techników budowlanych

2. inż. budownictwa

Firma duńska branży narzędziowej

-firma handlowo-produkcyjna,
przedstawiciel kilkunastu
przodujących firm europejskich
w branży wykończenia wnętrz
poszukuje pracowników na stanowiska:

.w Gdańsku

zatrudni na budowach

1. z-cę głównego księgowego

RRDĆ

umowy ajencyjne z akwizytorami markowych
wyrobów branży sanitarno-ogrzewczej
- na terenie Polski.
Zadania akwizytora polegać będą na pozyskiwaniu
klientów w oparciu o rzetelną i kompetentną informację
o towarach, zbieranie zamówień, przekazywanie ich do
placówki handlowej oferenta i otrzymywanie prowizji
handlowej od wartości dokonanych zakupów.
Akwizytorzy zorganizowani są w system sprzedaży
sieciowej (network-marketing).
Dla aktywnych akwizytorów przewidziano awans
polegający na kierowaniu akwizytorami przy wzrastających zarobkach awansowanego akwizytora.
Wzrost poziomu zarobków (prowizja) nie jest ogra-

niczony. Niniejsza oferta umożliwia kompetentnym
emerytom, rencistom, bezrobotnym ale również zatrudnionym, uzyskanie znaczących zarobków.
Przeszkolenie marketingowe akwizytorów bezpłatnie przeprowadzi oferent.

Podania wraz z kopią świadectwa przynajmniej
technikum prosimy nadsyłać pod adresem:

Oferujemy stabilną pracę w nowoczesnej firmie, możliwości rozwoju, adekwatne do
zajmowanego stanowiska wynagrodzenie. Osoby zaineresowane prosimy o składanie
ofert z opisem kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej pod adresem:

PROELCO S-KA Z O.O., PRusZCZ GDAŃSKI, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 1

R-1339/A/14

30-967 Kraków 60

1350/A/235

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Cape

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214w pon. w godz. 8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel/fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel.fax 20-89-17,
8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00;
tel. 51-54-55w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel.fax (055) 32-70-34, tel. O
RO
EE
16.00; Tczew, tel/fax (069) 31-69-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tal/fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00
16.
Ak
sm
p

T

Na wtorek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez doptaty (1 słowo - 0,96 zł netto), superekspresy przyjmowane są
H

IL

w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 stowo - 1,92 zł netoo).

RENODD

RUDE

kwietnia 1997

PRACOWNIKÓW

pięć

dla

fizycznych,

KRAWCOWE, szwaczki
oraz pra.

sowaczki eee e zagra-

nycn, alrakcyjnych

niczna.

prac ogólno-

„ ul. Marynarki

budowlanych, na terenie Gdyni,
BLACHARZA samochodowego,
Polskiej 71, tel. 42-13-07, 090załrudni poważna firma, 649-451,
samodzielnego lub z możliwością — 53-68-39
649-459, 649-483, 248-046, 090- | przyuczenia (po wojsku), 82-29-

50-97-12

78

TECHNIKA

budowlanego

KRAWCOWE i chałupników za-

trudnię, Gdynia ul. Kopernika55

wentki- konfekcja lekka- na dobrych warunkach, tel. 52-83-99

zatrudni Opel

KRAWCOWE z praktyką zatrud-

z dobrą znajomością języka | W zawodzie; lakiemik, blacharz
niemieckiego i wykształceniem

Kontakt telefoniczny 23-77-69
©
e

:

GŁÓWNEGO księgowego

za-

ky

trudni Spółka z o.o. tel. 53-55-05
x

Góyn

FA

Konocar,

EKSPEDIENTKĘ do spożywcze:
90, bez ograniczeń wiekowych,

18.00

nych) kadłubów okrętowych, mi- - tupniczo zlecę, tel. 45-75-07 wie-

jomość języka angielskiego, tel.

w miesi

słrza prac montersko- spawalni- — czorem

markelngu zatrudni firma kuier-

Racja: 41-10-72,41-1972

lu. Koszt 200 zł.

(wykwaliikowa-

SREBRNIKOWI- lutowanie cha-

INŻYNIER rolnik, doświadczenie | STUDENT zaoczne, zarządzanie,

* au

38-07-74, po | kompuler, angielski, 21-41-45

J

ska. Osoby zainteresowane prosimy
o telefon: 32-02-26

0-22/648-05-35
sy

57-18

ACZYCIELA. muzyki Zaspot | 'Y, Kosakowo K/ Remy, ul Że:

"ODB dzkni 6ŁODÓD

uzo

FRODO zau

KIEROWCA, dostawcze, mikro- diów ekonomicznych
o specjalnozastępstwo,

BARMANKI, kelnerzy na statki

ik

,

A at

way

Pasażerskie kursy (ang)

da zankkow
ch za
rowanie,
25-21-75, 25-41-95

i bi

24-26-68 (16.00-21.00)

:

chodowej wyksztalcenie średnie,

zatrudni Metal ZPU. — 14.0)

091/59-29-65, - 091/59-21-84,
83.00-15.00

rokszlalcących,

KN

STOLARZA meblowego zatrud:

td. - "PPSKG0DS

CHAŁUPNIKÓW do produkcji bżuterii srebrnej, 0601-610-829

OBOROWYCH.
,
i

CIEŚLI, murarzy, zbrojarzy, beło-

OCHRONIARZY zatrudni

Wyżywien

Pnocognamiejsow te. 617 > działu korsnkojnego i zana
Agenci

bias

psgyzna

trzenia, zatrudni firma "Meble-

2:

:

| BKS

:
STAŁA praca- 1300. Paszpor.

ogówAro.

M

oo

ita

STOLARZY meblowych, lakierni
KAM technooniw
drown do

ŚNIE”

:

a SR

0
KIEROWCA,'B', Rumia, Świętojańska 10

:

DAM pracę mężczyznom, 503-

EKSPEDIENTKĘ sklep spiyw | SPRZEDAWCĘ w branży sanotel. 56-56-67

MONTERÓW

ORO GA w siedzibie | czych kadłuba statku- staż min. 10
a
|
mwul Cruwaldzka 102 Inf. Jetna ww Stanowisku, w Słoczni — STOLARZA, wycinania zabawek
SPECJALISTÓWdl s sprzedaży, | TY U. SANA GzkA
Szcz, S.A. orazw Resku okolice , Z drewna, tel. 24-83-84 (8.00-

pie mięsnym zatrudnię, 46-10-44

z doświadcze-

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

kurs agentów ochrony i mienia

SPRZEDAWCĘ Sklep spożyw

Z EDENTKĘ modą ww le. skle-

n",

at

KSIĘGOWĄ

Gdańsk, 32-06-68 w godz. 16.00-

Str. 13

wystarczy wyciąć kupon z gazety

AGENTÓW ochrony- zawodowy.

51-10-22

zaile

za ile?

'

SPECJALISTĘ do działu ekspor-

tu i marketingu, wymagana zna-

EKSPEDIENTKĘ do sklepu
odzieżowego, 32-11-57

ELEKTROMECHANKÓW,
rów tO
p
:
, me-m | KRAWCOWE również
absol
terowa), zatrudni:*

chaników, blacharzy, uczniów
A.

stoisko

3-letnią praktyką i prawem jazdy. — 32-54-61

KRAWCOWE: zatrudni firma — EE
| PRACOM

4 Boa)
BLACHARZY, lakierników,
0601 |
BO Gdańsk, Targ Drzewny 37, | gragus
;

aria

EKSPEDIENTKĘ-

miesnO- wędlniarskie, Gdańsk,

kontekcyjna, 41-92-33

ŚLUSARZY! zatrudnimy. Oferty

tr 10217082 lub dzwonić: 51-12.

PRACOWNIKA do działu sprze.

daży ze średnim wykształoeniem,

ni dy?

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych *

AFPACH

Ciebie...

(Rock) db o

fo

b

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 słowo - 0,96 zt netto).

Wszystkie

l

zR

BEND

I.

ES

72-64

TŁUMACZ
języka rosyjskiego, pi
lot (058)32:87-51
25LETNA, średnie, kompl

tO
:

ABSOLWENTKA wyższych stu-

ści kupiec" (menedżer) podejnie

c rę (ona, r

KIEROWCA,
kat. B, C, 36-14-73

KIEROWCA, kat.B.,E, praktyka
Tir, 32-32-73

eski rosyjski,
rosyiski praktyka:U.U M.
gielski
Gdynia), Sopot, 51-73-09
AKADEMIA

Sztuk

ża Fima handlowa, 319155 | KIEROWCĘ o kt30.prawoja. | nr
wej os, Ode 0 | BGSPEDENTYĘzeznjonośią 12... Pasa SC. Góia ul Czyński, Pzaisębow Bv Seguh wL27ŻZ Ou Wekmn szenia sote: dia ul Dok
NAA
dy kat. B.C, Asta Gdatsk
KROJCZE, krawcowe | kumentów, roziczenia mie: | jgzyką niemieckiego, zarudię, - Hunicza 16, tl. 63-49-30
downcwa Przemysłowego, | 21 lat wzost pow. 180 om, wy- — ana38
ÓW
Gruwallka 216(1200-1500) Załudnię do zakładu, Gónia | BOCZNA u Meski | 452747
Gdańsku.
"ksz mn. zawodowe

ROA A
300 Ze tygodniowo, 316818 | W
KIEROWCA
dyspozcjn han-

a
SALA: O

kończeniowych i murarzy, 0-602

cjelski, 241243

AAR
224-335

a

lat,KIEROWCĘ
42-59-69 kal 8,0,dod

AUTOMATYKA, 3zniany 4-00- | KIEROWCĘ kat C + zaladunk,
41 w. 267
090-53.73.50
AUTOMATYKA- elektryka, prawo

jazdy, SEP, dyspozycyjnego za

trudni "Abaco$un" Gdynia 1, box.

359
ELEKTRONIKA do montażumontaż
a

komputerowego. Tel. 52: ,

a

KIEROWCĘ haniorca, 10.

osobiście
KSIĘGOWEGO

Kofi

ELEKTRYKA-

konserwatora

Z uprawnieniami

SEP,

PRASOWACZKI, 43-10-49

SZWACZKI praca słala zandn
"Protek- System”. Gdynia, tel. 20-

276-497

SZWACZKI

zatrudnię, Rumiall

AIAGAZYNIERÓW
dzo
dobrą znajmością części deS-

SZWĄCZKI zatrudnimy, 27-06-57

710.701 A

mochodowych zatrudni Hurtow-

chodem do pracy W Serwis.

Oferty
BO Gdańsk, Targ Drzewny
R HAiE

HANDLOWCÓW.

44-40-12

''*je, 37-01-31

ik

15.00;65-44-89
po 17.00

dowych, Kontakt wyłącznie
:

Gdańsk

puter, 22-25-35, 0-90-50-465

SEKRETARKĘ do prowadzenia.

Ustugowo-Produkcyjne

biura sprzedaży, tel. 64-43-26

„METALKOR”

AKWIZYTORÓW drzwi, pihie,
tel. 0602-22:66-%6 » ARE,
ap pyt kompekto- |

54-135 (900 15.0

Gdański

(także rzemieślników),

doświadczenie
mile widziane. te.

PRZEDSTAWICIELI handlowych,

ń

ł

r NICZn

W

Produkcyjna spółka z udziałem kapitału zagranicznego

prefabrykacji SSR „Gryfia”.

zaAaGrPWUGaUMmd

Zaewnianiy pomóe

specjalistę ds. analiz

id

ni

w Gdy

:

znajomość programów

zlane

doświaciozania ŻANOCOWE zdobyte

podobnym

PH

kaz

by ER
iA
a»
motywacyjny
i Gv.) prosimy składać w Biurze Ogłoszeń 80-886 Gdańsk, |

Targ Drzewny 7, n ofery G0000/S wciągu jednego poor ukazani się ogłoszenia.

ELEKTROMONTAŻ-GDAŃSK S.A.
pracownika Działu Obrotu Materiałowego

Zainteresowanych prosimy © Lontakt pod ar: tel. STSB.0Ś. sz 0640,
37-39-61 w. 202, 266, 271 ul. Budzysza 7, 80-612 CARE

MAGAZYNIER, duga prakyk

Pok
dyspozycyjność,

0

MAGAZYNIER, średnie,
z

Ea

:

*

+

:

POMOC księgowa, fakturowanie,

komputer, 22-11-62

i

so.

POPOŁUDNIOWEJ, Sopol

PRZYJMĘ nietypowe legalne ze

enia, 0601-35-70-74
HR

szlaparka, spożywka, 24-56-60 | REKLAMA, negocjacje, 41-00-91

.

my wysłać na adres; Non Stop | — 43

na adres; Non Stop Press, 80- | | Press, 80-365 Gdańsk, ul
s
365 Gdańsk, ul. Czamy Dwór8,
dopisek 'r- | ELEKTROMONTER uprawnieCzamy Dwór
Dwór 8,8, dopisek
dopisek redakto, tel. 53-00- | || aktor, tel 53-00-71 w.140 | - "ia Konserwacja, Sopot, 50-56LUT
TZEWSZĘTA Gala] po 48

KUCHARZY zatrudnię,: 31-10-69
MASZYNISTĘ ofsstowego, po:

ARNE

Zafudni Business Infomaion

mową; fotoiety: BO Gdynia, —

(362

Bark, (1-49)523-6-30

Wiadysawa V 17 3037182

iemi zatrudnię,ię
MISTRZA cukiemictwa

tamych 5231-27

PANIE do produkcji plastyków,

MONTERA, ślusarza,

SPAWACZY, monterów inst. sani-

:

(chętnie z grupą inwalidzka), 20-

SPEDYTORA morskiego | 8407
ze znajomością języka angiel-

Spawacza. | kiego zalnudni ima

Trójmiasta, 72-76-05 godz. — tel. 31-59-21, 20-05-58 g. 8.00-

PRACOWNIKÓW fizycznych do

no-ransportowa tel.21-62-17, | budowy sieci PTK, zatrudnię

:

:

:

:

Ri

Poszukuje kandydatki na stanowisko

"M

SEKRETARKI/ASYSTENTKI

et
MAGAZYNIER doświadczony

rozy 240025
ph

OPIEKUNKA,
tanie,
2449.50 gospodyni, spza-

wew. 420

RENCSTA,
KE i *r. dano

RENCISTA, mlody, suka

50.55.52

,

RENCISTKA,

ay

,

rysunki, 46-24-54

STUDENTKA.329279
inansów, praca
biurowa

3249-40

50-26-10

:

GRAFIK komputerowy, 21-67-48,

Rafał

:

HANDLOWEIC doświadczony,

puter, angielski, 65-25-58

i

SEKRETARKA, asystentka, kom- SZUKAM pracy w biurze, 43-22:

puter, „Wyższe,
wyższe, 31-297

14

STARSZY inspektor dis BHP,

PYRA

ZAOPIEKUJĘ
się dzieckiem, an-

dyspozycyjny, 090-54-02-54

240-730

gielski, 31-71-09

HANDLOWIEC, dyspozycyjny,

STOLARZ, meblowy, panele,za-

JAA

x --

BUDZI MODE PEŁNE ZANANIE ,

Ms

„MAXEL” 5p.20..

5

X'
z Ś

ul. Wały Piastowskie 1/505

- wykształcenie wyższe,

A aa 374661
tel (058) 3742 10

- biegła znajomość języka angielskiego,
- doświadczenie mile widziane.

Spółka

i

7

0353/36/17

=

we

>E>
Zatrudni Technika Budowlanego

Zatrudni

S.A.

ze znajomością

Angielska ma

|

- inżynier mechanik

praucowanilkca

na stanowiska kierownicze oraz sprzedawców
czasu pracy.

do

Mile widziana praktyka w branży oraz znajomość obsługi kasy fiskalnej.

działu

zatrudni

Oferty z przebiegiem
pracy zawodowej
i zdjęciem prosimy nadsyłać

do dnia ul.
23 kwietnia
br. pod 3,adresem:
QUELLE POLSKA,
Unii Lubelskiej
61-249 POZNAŃ. p. 1722

handlowego

firma

'*95”.

Obrotu Paszami

Importowanymi w Gdańsku

skok.

|

Pi ZEE

w projektowaniu,

obiegu dokumentacji budowy.

I

O ERTAA HTE SERW po

zatrudni

e.

Wie

R Di

do działu handlu

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
łatwości w nawiązywaniu kontaktów
zapału do rozmów handlowych przez telefon
komunikatywnej znajomości języka angielskiego
dyspozycyjności.

- Radcę prawnego - W niepełnym wymiarze czasu pracy
- Śpecjalistę ds. rozwoju i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych

- Kierownika robót telekomunikacyjnych

OFERUJEMY:
- wysokie zarobki związane z wynikami handlowymi
- pracę w młodym kreatywnym zespole
- wymianę doświadczeń i współpracę z międzynarodową
kadrą przedsiębiorstwa.

- Specjalistę ds. Marketingu
- Specjalistę ds. analiz i kontroli Wewnętrznej

PODANIE MOTYWACYJNE
oraz CV prosimy składać w centralnym biurze ogłoszeń

"Dziennika Bałtyckiego”, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
numer

R-1

237.

R-1237

|

Oferty nr 5000015 prosimy składać w BO *DB”

R-1770

Wymagania:
* wykształcenie wyższe zootechniczne lub rol-

. nicze
*
*
*
*
*

zatrudmis

na

i marketingu

| Duża dynamiczna firma Polska,

działająca w dziedzinie

Gdynia, ul. Świętojańska 141b

W zamian oferujemy:
- ciekawą pracę
- dobre wynagrodzenie
- możliwość rozwoju zawodowego
Zgłoszenia pisemne (list motywacyjny, zdjęcie) prosimy przesłać pod adresem firmy ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk 50, skr. 285.
Tel. 0-58/310 162, 374 641

5000015

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

Basztowa3, pon.-pt. 8.00-16.00

:

praktyka w produkcji zwierzęcej lub paszowej
znajomość języka angielskiego lub niemiecki
preferowany wiek do 30 lat
przedsiębiorczość i dyspozycyjność
umiejętność prowadzenia samochodu

Gdańsk Targ Drzewny 3/7, pon godz 8.00-20.00, w. pt. .00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot Kościuszki
61, pon-pt. 8.00-16.00; Goya, Świętojańska 141, pon. 6.00-1.00, Wedystawa IV 17, pon-pt. 8.00-18.00 w sob. .0-14.00; Elbigg, Łączności 3, pn. - p. 6.00-1.0
Gdański,

„ - Pruszcz Gdański, Tysądcia 8, pon--pl.

pracowników

:

80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 oferta nr 10025309.

2003720

Wkrótce Referendum Konstytucyjne...

1. Zgłoszeń kandydatów do Komisji mogą dokonywać osoby uprawnione
do udziału w referendum oraz partie, organizacje polityczne i społeczne.
:
ak
5
3. Kandydat może być zgłoszony tylko raz.
3. Druki *Zgłoszenie - oświadczenie kandydata” można odbierać w pokoju
.
213 (I piętro) Urzędu Miejskiego, ul. Nowe Ogrody 8/12.
4. Prawidłowo wypełnione zgłoszenia kandydatów należy do dnia 28 kwiet- nia 1997 r. wrzucać do urny znajdującej się w holu głównym, na parterze
Urzędu w godzinach pracy.
5. Losowanie 7-osobowych składów Obwodowych Komisji ds. Referendum
i 107
k
1997 r. o
odbędzie się dnia 29 kwietnia
skiego w Gdańsku.

bioreh
Przedsiębiorstwo

10025309/1211/23

. -

PIZAŻNAG

- inżynier spawalnik
ontrolłowaniu robót

firma Promat.

B.

Rolpasz sp. z o.o.

przemysłowej

Telekomunikacji i Multimediach

informuje, że prowadzi nabór kandydatów
do Obwodowych Komisji ds. Referendum.

w
56-65-01.
Tel.:

suse

Budowlana

A [instalacje
[M

HANDLOWEGO.

w EN]

Ponadto wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Jedna z największych sieci dystrybucji oprogramowania,
europejski lider wśród producentów programów
multimedialnych poszukuje:

ZARZĄD MIASTA GDAŃSKA

PRZEDSTAWICIELA

do pracy w charakterze

- inżynier elektryk [automatyka przemysłowa)
Pani:

P

Kontakt tel. 63 02 02

"WINDOWS

-65Tel: . 56-65-01

stacji uzdatniania wody
oraz

,

teksy,

ko

Wymagania:

Wlomucorci

F"axrnie

są

,

R

daktorów.
list motywacji: | - ELEKTROMONTER, uprawnie: | MASZYNISTKA komputerowa,

O

rys zawodowy prosimy

Ofertynr 2003741 Biuro Ogłoszeń "DB" Gdynia, „ ul. ul. Świętojań
Świętojańska 141.
dele

odzieżowej w Gdyni - CCH.EUROMARKET -

”

,

ŁV0,

MONTAŻYSTA, suńty, ścianki,

ony

pW Aa

zatrudni

zatrudni do nowo uruchamianego sklepu branży |

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Dy

1437

GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ i KSIĘGOWĄ

rm iecka

wymiarze

oprócz szyca, 50

|CTYDNWNIOTWO
Fon Stp | EKONOMISTKA
mode; anna>.
Press poszukuje re- | ©9591

REDAKTORO z

ze znajomością komputera

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie techniczne, co najmniej 5 lat stażu pracy,
- e
łatwość w Raweicpyeaniu kontaktów, wiedza w dziedzinie bu-

w niepełnym

,

EKONOMISTA, HZ, 4 języki 4!

A

go do robienia wosków pod złoo,

/

:

VA

gle Pobrzeże 16

SPECJALISTĘ ds. płac

zatrudni

- również

Piastowskie

ES

firm, 0-602-301-016

popro-

27-44-50, do 15.00

Maxe

i WORD,

rne ze szczególnym uwzględnieniem ona

nie

o

| Sebo BL 664590.
116
o

na

:

mość zagadnień windykacyj

wew. 209

:

A

|

:

KSIĘGOWA

Pub "Promenadz", Gdańsk, Dłu- | Press. istmotywacyjnyiżycio- | | ny i życiorys zawodowy prosi- | nia, konserwacje. Sopot, 50-58-

skowych, (rencistów) z terenu

Y

Wymagania: - wyszła wyższe ekoamizne |
-

:

:

X

Z

* dźwigowych.

ksztaloene średnie, znajo: | BHPOWIEC, szkolenia, obsługa

PRACOWNIKA ziemi,
fzycznego43:2241przy || czenie
rych miew widziane
oczyszczaniu
zawodzie, doświad:
Ofery || — CHAŁUPNIK,
4359

tel. 0-601-63-63-30, 51-25-23

spożywczej, 83-11-61 Pruszcz

EKSPEDIENTKĘ, zatrudnię, 32.

PRACOWNIKA zycznego do rz-

saw

mę, 0601-63-35-15

:

KOSMETYCZKĘ zatrudnię, aż

PRZEDSTAWICIELA
lELA ki/ki handlo-hand
wego ze znajomością branży

EKSPEDIENKTĘ,
powyżej 35 lat,

0602-301-916

vest Bank S. A. Wymagania:

bioru mięsa W sklepie 59-14-40

:
SPECJALISTĘdo Działu
Marke-

(058) 45-29-70, 61-45-17

POMOC domową
(z możliwością
zamieszkania)
zatrudnię,
414666 — | WINDYKATORA, zatrudni In-

praktyka, 335-859

godz 17.0
BHP, szkolenia, obsługa frm, - KSIĘGOWA poprowadzi naąń. — PODEJNĘ praood

Ś A, 38-78-33

KOCHNAZA ce sok zau

="
zatrudni

|

pozycyjnych (meble) zatrudni | land Favbi), od zaraz zarudni | REPREZENTANTA w Gófsku | szykję niemiecka
agencja rek. - EXCKOMORNK
sądowy, tenisa PROJEKTANTKA mody, ASP, | STUDENTKA księgowości, kom-

(ebląskie, gdańskie, spLite | ff
wych
skie), szkolenie.

angielskiego lub niemieckiego,

Firxrna

POOR OKU
649-490

MŁODY Hyiwalda, dyspozycyjny|

062:

234149, prost

AT

KUcHARKĘ Lbkucharzazprak. | PRACOWNIKA. wykralikowane:

| 7 esi AoiA |

o godz 17.00. Miejsce:
Dom Kul:

nomiczne, biegła znajomość j. | przyuczamy, 64-44-09

FA

wa. Doświadczenie mie Wiózia

PRACOWNIKÓW
do dziłu han GdańskSXlep Spożywczy, - 80333
Żabianka,
dlowego
poszukuje
Włoska
: ul. Pomorska
Firma "Saeco". Spukane | *
worytkacyjnednia 14.04/15.04 | PANIE do obsług salonów eks:

5892

:

TECHNIKA inst

z

pracy, min. 2 lata, 43-50-06, 41-

SPRZEDAWCZYNIĘ

kowali

10/11

e

tury, Rumia Janowo, Pomorska | "Komandor- Gdańsk" S. A. tel. | Roma Pinttel 7:3737,1a37.

20.0. Wykształcenie
wyższe eko-

ak.

pas

51-103

lefoniczny

|

o AR
Auto-Caola,
291, 29 KRAWGOWA, chalupnczo, ko-

Y

KIEROWNIKI czkę d/ s sodaPOMOC
— 46067-1379domowa, Hiszpania, - | wiksztalonie
ne te. 737-788, średnie
737.78techncz: | Asię, ine

SPRZEDAWCZYNIE zatrudnię,

Aa

fingu zatrudni P. H. "Maxel" Sp.

* spawaczy z PRS,

A

:

:

monterów kadłubowych,

fax (091) 22-17-60.

spół-

MGR farmacji, 652-352

.

MŁODY, samochód dostawczy
W, 42-49-19

armator niemiecki. Wymagana
e
PINE pok
psyc:
książki przychodów, | ej 325940 pa
- TAPIGERA samodzielnego, za. - ABSOLWENTKA wydziału eko: - KSIĘGOWA,
|
jedno
dużych
na
prakyka
KELNERA młodego z prawem - | kach. Przedstawiciel frmy- tel. | - trudni, 57-2861
nomicznego, angielski, 24-38-01 ryczałt, 64-28-45

angielski,
obsługa komputera l. | DORADCÓW * ubezpieczenia:

ak

Uzgodnienie terminu zgłoszenia:
tel. (091) 22-19-25,

24-38-86po 16.00

A

69, wieczorem

52-34,„W w godz
godz. 8.30- 16.00
pó cial: (Aman: w _ | bką przyjmie
imie ośrodek
ośrodek wczasowy
ZEE
O
ZEN
|
dopramynasezn
kn Zgsze.
MAGAZYNIERA handowca, 44. | 0a dyspozycyjna. Zaitereso- | nią (058) 7324-72

ka zt

SEKRETARKĘ ze stażem, jęz, — "Yb

zatrudni
nr

:

jazdy, tel. 42-03-72

są:

je

dk

KRAWCOWA, (renciska), wie.
czarem 50.53.05

PILNIE poszukuję pracy w biu-

AA

słowny: iii DąbrowSz | rzenie staków), język angielski, | 16-29
czaków

ŚLUSARZA- spawacza, usługi,

HET

Co-

księgi

GOSPOSIĘ zatrudnię, tel. 32-13- — |

*

myjni Fima Handlowa (zaopa-

PRACOWNIKA, do działu kon©
A

W

454

TAPICERA, tel. 71-30-81

wienie i zakwaterowanie
bezpiał-

MaN mężczyznę do | SPRZEDAWCZYNIE | 3649

ZAM AKWIZYTORA portowego, z

kaseta |

e

handlowi

MŁODY uczeń technikum wieczorowego, 50-21-58

"Gusti p

zardni ima handlowa el. 51-_

|--A

KSIĘGOWA,
książki przychodów,
rozchodów, 57-63-79

SPRZEDAWCZYNIE: dziewczęła | nych na budowie oczyszcza

ka. Tel. 52-00-71 w. 2247, 249

:

KRAWCOWE, 205205 do | [ZAGRO DOSK
ARUADONE ADA

ub ag

KIEROWCA
HURTOWNIA zatrudni 8 osób, | KIER

PIERWSZYCH
oficerów poka
dowych. nowoczesne stałki-

do wydawania
lodów
w Lodziarni : ścieków w pity
Gdańsku,
ul. Benzyno|
sia.

Wykładziny

od zaraz na stałe, zatrudni

R:

!

Zakłady

aa

PIEKARZY, pomocników piekarzy

SZLIFIERZA bursztynu wykwaliń|

sumy,

:

podłogowe, małeriły budowlane | szawy (przy molo) tel. 46-133 | ne, zatrudni
od zaraz "Budimex"

płanym przeszkoleni, tel/ fat. — 900- 15.0

w systemie akordowym.

70SÓB zarudni, 207482

Gojazd zapewniony. tel 76.0046

|

HANDLOWCA
z wasnym samo | 0035 ll Ta. 56650
AD ZAIR

31-47-54

Praca na terenie

cię 204684

28 Jurata tel. 64-67-54
po 20.00

ne, 752-536 (8.00- 22.00)
doś
CÓW zż doświadczeSPRZEDAWCÓW

bialowa, tel. 35-73-42

Sowie, ekonomista, 060135. — BIURO, raka, kompie, a

OPEKUNKĘ (b deka, 628

SPRZEDAWCÓW sezonowych,

15.00)

PRACA w księgowości po bez

Stoczni Szczecińskiej w hali

*

EW

0601-63-31-4

z samochodem
HANDLOWCA
załrudnę, tel. 420650
(13.00

20-43-43

two pracy 'ODDK", tel. 41-

SEKRETARKĘ: i. angielski, kom-

L

nię, tel. 52-04-18, 52-04-19

SAMODZIELNĄ księgową ze
fnanso-te.
znajomością
wych, płac orazzagadnień
komputera,

zatrudni

ELEKTRYKA z podstawową
podstawo ą zna:

|

STOMATOLOGA prywanie za. - PG ZŁnagudz 0601612308

jk

kowski. Północ”, Pszczółki, tel.
|
SPRZEDAWCÓW
kart rabeto- | FRYZJERKI rzerów damsko. | 822396
wych, 21-79-32
Pkbat szara bili
:

'

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

oroścą aniekkiego i amo"

A

GENA l pak ©

RE KAAEGOWIŚĆ PA HANDLOWCA namiejsuzałuć: | uthak do mażai b, ży:

pks

MECHANIKA samochodo-

kwietnia w godz. 12.00- 15.00

;

AE

5 GERD. 0625

o UA

sk

ERA

SPRZEDAWCÓW „przedstawi-

do 35-"ChezaOperatywnego,
tudni
duża firma Wiekandowa
mia, ul. Grunwaldzka 48/50 pok.

ismość obsługi komputera, 31-22.

WegO Z prawem jazdy do 40 lat,

nia osobiste w dniach 14 i 15
:

Siano

o

HANDLOWCA ,z doświadcze

samodzi

KSIĘGOWI i
A

duże przedsiębiorstw. Zgłosze-

ic

GoAcś

sko kaowa: — GnoE8
ech
PRACE SE
Maso at48o | FRYZJERKĘ
"em wym wykszaonem, | owirowaima
Góefk Engnewn
oryg Wymagania:
mn. 1000-32. — Works.
| 08PRASOWAGZA
dobra znaj: Znajomoścą ęzyka angjelskiego, | 18
zatrudnię, 51-54-24 — nych zatrudni Piekamia "Nowa

KIEROWCĘ kat D, 1/2 ełatu, — 835

konguronym prz,
wmę. sensi
Tel. 46-36-35
KA

ORO

TeL.S2004142, 521751 ub | owękat C,łeL 6077 ©

43-10-49

Ra Mozzya Autor At
ELEKTRONIKÓW do pracy — SA, Kontakt osobisty: ul. Sucha
„p

jysk

KROJCZEGO, z pralką

Pięknych,

10025367/310/55

R.

: J» /,

Na wtorek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władystawa IV 17) bez doptaty (1 stowo - 0,96 zt netto), superekspresy
przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 słowo - 1,92 zł netoo).

kiedy?
za ile?
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Wszystkie

ALFA Romeo, 1998, 41-48-54,

FIAT Cinquecento Van, 900,

0601-31-31-01

XI.96, 6.000 km, 29-49-62

perdach, zabezpieczenie, gwaran:

AUDI 100, 1991, 2,3, (055)32-79-

FIAT Tempra, combi, 1995, 1.6,
52-30-82
:

4: ek
HYUNDAI Lantra 1.6, 1993,
71.000 km., cena do uzgodnienia,

OPEL, 1987, 1,60, 11.500,
(069)31-67-22

4150.05

OPEL

FAT Uno, „UO tubo 1,1,5,3, O6O20144
WUZ01H
m

ISUZU Bus, czerwony, diesel,

p”
a
1993, zamiana, sprzedaż. Tel

PPU
a

FIAT Tipo, raty, 1993, 53-19-91

100,26, 1984, bb Zam
AUDI
nię, 0-602-285-411
AUD 000, 196, 18,231639

PD oś 16 1061.17. — PPL 002

BW 520, pin, 41.000,8221- | 818
14

AED a s ste.
dzo23-68-08,
dobr, 64-23-65
oena: 8.800 PLN, te.
:

|

(069)188-24-46

zatny,

81-70, 0-602-25-23-97

„060.
ARN

OPELKaśetmb tn paz: — 0266

Pony powa ta twe soo

"DAGA ISRONS" cre lde wm 13, 19

FORD Granada, 1985, tel. 56-56-

CITROEN Xantia 1.8i, 1995, cena; > g7

e
CY: a

UMO
UJ

POLONEZ Caro, 1982 ano, 24e

MERCEDES, 190D, 1991, 055-76-

7.600, ,

37, 060143215

s

MERCEDES, furgon, przeszkory,

6334-12

z
FIAT, 1985, zadbany, niebieski,
64-90-52
FIA

125, 1400, 72274

|

FORD Siera, 1989, benzyna, 82

ja

FIAT 126EL, 1995, 9.800,.,51-07-

FO

ń

935

— 697

PORE
488375o
pnie,

PEUGEOT106, 1.4D, 1993,0601-

X: 19, A

FIAT 126p, 1100,- 61-22-55

FORD Tank 1991. zania

HI 126p, 1983, 35-04-10, 9.00

0602-266-058

74-83

-

Ą 126p, 1992, 6.500,-, 33-02.

,

29.600,-,

19,

32-

i

A

zamin,

j

Trans, ładowność 1.800
AFORDeee
:

ur

ELAN

R
16.000,-, 23-78-58

Ni

„43.59.68

405,

1987/88,

|

,

830 ,

AE Ti 1994 koiener,

FE 45,1987,gaz, 0601- — (66766-3

JENS 0 18 SM

1900, (EBS
pacz (scu wanaRENALLT Traf,

TM AE

1995,

POLONEZ, 1988, 524-506

GE

- POLONEZ; 1969, biały; 5900,77 65.
Ne

NSM Mira, 1300 cm, jak
AE
(058)52-81-70, 0-602.
25-23-97

POLONEZ, 198990, gaz,
(60682446 |
1993 sanideahny,46POLONEZ,
28-05

32-88-73

4294-44

ai,

| 53-02-11

okazyjnie

1989, Falka raty,

©

:

ROVER (111, 1995, pinie,
090/509-537

AGNES O

a

NETA:

-

Tel. gz aa sa

a
Szk: przmujeny

wew. 446 |

ay

Z

, osobowe

wa

AUTOWYPOŻYCZALNIA, 15

7476
CAŁODOBOWO, 0-90-537-837 | | DOSTAWCZE, osobowe, 0

ATRAKCYJNIE, dostawczy, 0602:
215-471

39-39 EE

PSE,

remież do

ki

CAŁY kraj, 1- 7 ton, 56-59-48;56-|

AUTO na gaz, 50305, 0601

DOSTAWCZE, 51-76-16, 56.9

KLIMATYZACJA. naprawa, 52-

DOSTAWCZE Mercedesy, 44-61-

SP

Wil, kupię, 31-70-72

16-53

3

mobilzery,

NAZI,
use pra, 45: 6

1zeemÓwi

Sęóny używane, 40,

Cel-Protecor, blokady,

:
OSOBOWE-393147

AAAB, 25-14-92, 0-601-610-685

Ay

AAA: osobowe, 45-38-90

Dea
09-52
osobowe,

EUROPA, 35 m sz, 310-400
0601-220-964

:

AUTOHOLOWANIE, 4ł 41-24-30

ABB-56-7-08

DUCATO, 0602291-168, 23-07

immobiliser,

AUTOHOLOWANIE, 29-16-04

ABA, 39-28-95

48

sia Puchatka2, tel. 52-47-49

AUTONAKI 334008

A, osobowe, 56-36-62

X

DOSTAWCZY, Mercedes, 29-49-

szamy, Gdańsk- Ova, u. Kubu

27-570

HOR

ABA, 6149.28

53

Montaże telefonówtakim GSM. Zara.

6j

Ak

OSOBOWE, 56-19-28

DOSTAWCZY „32-78-34

ij serowy! 5

MAZDA, 1984, felgi opony, 6152

A

PRZEPROWADZKI. 56-36-96

61-55-45; 090-52-44-37

:

jay

FELGI. Polonez, sprzedam, 42.

00

REGA

MIA, 61-4197

DOSTAWCZY 0601-61-15:95

Wasz, obi, 99,300515 | BAT p mo yk Óo eT. a z weczem

WW, powypadkowy,
kupię, 71-16- | 52640 0s00se00r

anno:

:

©

Góynia, Worości3, | ALARMY. pesię kiwa
"Procar",
tel. 615-063, fax 615-032
a

POLONEZ, diesel, nawet nie

|

RBC
:

41 06022:

A aaacA

CZĘŚCI — zamienne,

|

DOSTAWCZY, 41-56-59

POLONEZY, trzylaki, 25-45-52
PRZEPROWADZKI 20-75-59
,
|
424-919
BUS,
!
PRZEPROWADZKI tanio, VAT, | PRZYCZEPY, lawety, 52-80-72
ka
kraj, -4fon, — 999296, 090-290204
CAŁA EuropaH
AUDI, VW, japońskie,
Zaspa, 56- | 41-24-30
41.
PTHM Auto Plus, 45-52-15

montażgrals,42-15.72, 43-10-58

!

MEBLOWÓZ, 57. 12-68 090-59

4
OAI
| |
NANO
PRZEPROWADZKI, 56.5948;
"TPP System, Rumia, Tatzańska | BLASZAK Neros307, 57.04 — 0602220931

CZĘŚCI rowe db

FIAT 126p, do 1.000,,23-29-12

Mer- | WW Transporter, 1980, 1.6 benzychlodnia,1986,1988,tanio,101, 0602SCANIA
cedes 300d,
259.88
na, 7.200,-45-47-T2
po 17.00
SKODA Favorit 135LX, 1994, | WW Transport, 198, 700,39
Mabork (055)72-27:91 | 0201
czerwona,

%

We, dostawcze, Ciężarowe, OXPIE-

r

w Passat, 1600DT, 1984, 51-04-

'

mi

ATRAKCYJNE, 55.51-57; 5692

AUTO- Szyby Car- Glass, osobo-,

AMOR ZORY: Monwogh!

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

Fast 199, 058/864-

AUTO- gaz, tel. 33-77-42, 090-50-

KTRAKCYJNEE, 47.97.21

A

sprzedaży, 23-42-46, 63-43-68
WYJAZDY po samochody, odprawa cena, transport, 33-39-04

techniczny idealny, 711-204, 712
625, 0-601-666-604

162-63-68

| AL JODSŁPED

48.7248

WYJAZDY p santo, KO

francuskich, (158)54-17-41

VW Passa, combi, GT, 1991, 069

*
Nava, 4645
pzegwtai, | AVA dotawze

ART Melon

.

> ri

y

1.6 diesel, 1982, stan

4

dostawcze, Polonez |

ATAKCYNE 412430

:

OSOBOWY, dostawczy od pierw-

W Pasał, combi, 19434300,
111 1, 1995 r bezny: | zamiana,
ROVER
PZ
64-29-90

NEI 955201

FIAT 126p, 1994, 8900,, 7133.
0

nieniami do przewozu Śodków

tel. 46-17-17
| spożywczych,
PEUGEOT 605, 1980,23-0927 | RENAUT T ra 1083, 300.

kapitalnym,

I

||

AUTA

AUTOFEST, 29-30-30, dostaw-

ścicele), solidność, rzetelność,

OE TS

Goff

1

ABC przeprowadzki, 46-39-21
0602-220-931

tradycja, 21-16-86, 24-35-52

am :
a
dobry, 48-84-51
cam 4LZnQo - | ATRAKCYANE cenowo, każ
Woo
: P.T A.
pk 0-601-61-00-79 ei
52-11-81;

W

,

e
Gydnia, | MIKROBUSY 4439.25
:
MIKROBUSY „32-78-34
AUTO-GLAS Gdańsk szyby sa

CZE, OgŻaoNe si W

:

s

w.

ABBA. Przeprowadzki, mercedes,

alk

potoków — p nonkaa
osobow
ochodów:

osdes
Fat |. W Go 1.1,1980, 424246
Ducato, 190E,
1986 1989
(2,5D)- (20),z upraw-

15.000,-

Ę Ą M PLN
+ VAT, tel. 23-68-

FORD Transit 25D, 1994
(069]162-81-25
HONDA Conoer, 1.5, 1993,82.
47%

:

si

:

WGol 1,90, 1998, (069)162-81-

NEROURY V2gśr1996 50.00,

FIAT 125p, 1994, 8.500, 24-37Ą7
|

WOZEK

RENAULT Nevada, 1983, Mer | 2

FORD Transit 1008, 2,5D, 19961,

kupionyu dealera, gwarancja, ce-

WW Caravele; Omega 16V Suzu-

RENAULTmela,Megane,
1996, wersa
czama | skóra
WW Goli,41:30-69,0601.31.3101
VAG, 1995, automatk | USZKODZONY, 52:1181
preła
Serwisowany,

PEUGEOT

MIKROBUS, : 39-03-15

m

ABO Auto-Szyby, Góynia, Morska | MIKROBUS, 50-18-47

84544

069/1

4

długi-

ŹWIR , ,56-00-34

Koścuszki8; Orunia, 390251, — 5"
SKUTER Suzuk, drunijscowy, — '800
AMBIT, 090-538-59
DWUOSOBOWE wyjazdy po se- | nia, 204977, an
ry OWN?

elektyka, 29-16-04

608- plandeka,

,

"Jaar'. Sprzedaż,
236808, 42345 od 900 do AUTO-SZYBY
mona. Wrzeszcz,
441261, — "BS Terspot STO828, (601 : BK. Przeprowadzki ia 45 DOSTAWCZE, 7994

| 76-36
RENAULT 56T- tuba,e1989, 73. 505-348
W Gol, 194, ika
32628; 090

MERCEDES

FORD
1 Trans, Egaz, mkrobus, 53

FIAT 126p, 1991, 5.600 22-02-15
14.00-19.00

1990,

ŹWIR, 488-395

W

406,
296848, 642569, ala | 468558
MUKROBUS osobowy, dostacz,
neony

Aaaa

pudel jeg py. — VGebskanóe 21505
="
ez TokDO, 906,26-46 | W Gal, 19, owi 1093, — OKRZYNE, każdy, rówież
* uszkodzony 60.321181
a
A

„AA

FIAT 126p, (069) 186-24-46

Transit,

78-31-96

|

Polo

A

OE

da, Gdynia, ul. Owsiana 13,

POLONEZ Truck, gwarancja, — 41.48.54, 0601313101

LR.

A

japoński, inne- importię, 64-16.

AUTO
12:71 każde,
wew. 341,okazyjne
53-19,kupę, 090-53
505500
AUTORYZOWANA stacja Pougo-

TI. : PIB

poda, tl. 276-222

FAO

ŻWIR, 48-54-76

pzecącae
nią una 0601611662
zan 4 6. |20 ABAKAN, 251207073
"Eu — 538wen3,
zpenąpo dokunenacjąclenie

by, 5.000: 29-59-53

19.900,., 53-05-20

SIGNUS, autoalarmy, Reda,

912

|

PRZYCZEPA PŁ, 199, 08 — '©-C anmnty F

akkka, 20-16-06

MERCEDES.200D,
1968, 28500-

gg
AUTA używane, bzegadowe,

31-20-79

WOW IA i toe usioanne GENT

|.

;

ŻWIR 22.2266

sprzedaż montaż, Żagłowa2, 46-

Eoin 069/527-07-

W Bus, ogórek, stan bardzo do-

61-13-33

PO

FORD

FAT 19.030504,

AI

u

"Piast", 52-26-33

367, raty

TŁUMKI, katalizatory, chłodnice,

a

NEO

;

NEROEDES 1910, ',cóy. — PEUGEOT 90,197, 20, | R eomkłow

Se e

FIAT 126EL, 1995, biły, 5107-11

1., 39

AO

306 1h, 1996,08. 251 5, 1, 1987, 05887.
PEUGEOT
64-23. 28-76-38
45.000 PLN, te 23-68-08,
Peugeot
FLA
Z650D
"6
—
3700;
1976,
1230,
MERCEDES
5
u
PMA
14, 1994, oena;26.000
PLN,SOG
Po | PENAUT 5 11. 1997, OSO:
geot 406 GL 16, 1996, on, | 74
FORD Orion, 1991, (055) 72-38:
0
MERCEDES 190, diesel, 1991, 29.500 PLN. Kupujący nie płac
FORD Scomio, diesel, 1987, 78-

AU AM. TE:

TY

TŁUMIKI, kataizatory, 39-02-21

TN

AaUa ke
Łe Eeee b
MA 3605,96, 1083077
JELGZ (ógnk sodowy)
+nasze. | 5
| OlaaGa

AA

A

-000505380 -80 |

)

266

POLONEZ Cao 16 GL 2622.

33000 PLA, Ciroen ZX Kombi
(090537238
|
[AL 186. ZBODODKN CE FORD nen, 16,1996r,0. | MERGEDES 1217. izoema: - PUGACT 2801, 198, 602
fosn ZY Rex 4, BK Bf: | ny u dealera, grarana, ona: 1978, winda zaadowza, 35000, 295

podatku, tel. 276-222

s Amy Gb, 96,52.
TDM Gain, 194, góz 231

u ppb

Ao MŁ,
eee
ERCEDES, aa 240D, zakaz ) POGrOT PMA

A

to

TOYOT

tan-lock, 50-30-95, 0-601-615-

katalizatory,

PASSAT,264son, 198, 8100,
CAO

0%

0601-63-38-44

:
Spray,
u a ck
(osgszar-n.oozaszag7 | 37-91
FONDA VFR, 197, 7700,50

%

23-57

plandeka, rok 87- 89, 46-61-

TOYOTA
Camy, 98, 2200 cm, *
kima, eektyka, zabezpieczenia, | CIĄGNIK

POLONEZ 1500, 1994, (069) 31-

MAZDA 66, 182320007.

CITROEN, , BXD, , 1989, , okazja, , 46-

u
, Garażowa

PaBE

*

20658

28.05

CITROEN 1.4ZX, 1992, 5-rzwioR

I

yi 16D, 255 20-054

zak

LANZ Ursus Deutsch, (089)762-

27-30

AK

NE JA O "008. GREEDO
:
ai rom ye
SLOWEZea oe ego TAYRIA

FORD Eset 1410, tot, on. — MAZDA26, 196, raty, 360201

e

23-65

5.

POLNE AT MONI
ALONA.

1

328301

:

AUTA dostawcze, osobowe

ŹWIR, 20-62-35

PASYdo mocowania ładunku, 39- AUTOALARMY Boxer, Mulity-

bezwypadkowy, cena: 41.000

POLONEZ 1.6, 1994, 058/86-52- — 4493

oo Por
częś, | MAZDA S3F mod 198,51 a
E
* OPEL Kadet 194 kia,

41
R

wy, 52815

1995.

OPEL
Kae, 198, 16, 09058.
%-74

FORD Festa, 14, 1989, 6437-17

WY Vento, 1.8, 1994r, dodał,

,

069381-67-22

nia, Gdańsk, Katuska 919
ŁADA 20,18, ista, 49

SKODA Feicia, IX 1996, 78-30-36
Az
, .

UN OSA

78-36!
i
POLONEZ
1500,
198,
08!
78-36

63466

CHE, 182 30 TY.

1,2,

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie oe

4
stan bardzo — na, 46-15-35
POLONEZ 1.6, 1989,
dobry, 47-95-98,
po 20.00
SKODA 86, 1982, 2.100,-, 069/31- | 126 FI, 1991, 6500,- 21-70-81

OPEL Kadett, 1987, 11.500;

szana, 1904, cena do uzgodne

FORD Escort, combi, 1.6D, 1988,

EMW 52, Kima, CZ, dm, bz: FoR Est
20M Gwaszzo
fefgż | BK

Corsa,

wystarczy wyciąć kupon z gazety

SKODA Felicia kolję odstąpię, PLN, zamiana,
tel. 23-68-08, 64-

POLONEZ 1.5, 1988, 52-48-06

A

JELCZ CS620, tubo, oś podwe

FORD Escort, 1989, 13200, 43-

zł, 56-33-09

25.500,- 058/24-24-51

cja techniczna, cena 21.000,, 0:

I

AUDI
ĄV 100, 1987, 17,500, 243%

padkowy, | właściciel, cena

Vanefta,

NISSAN |

A M

FCLCHE It

NssA Primera, 1992, 1.600,

PA
Ue
na
spore ogra, s, s

FL, 1991, 35.000 km,

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych *

SAUN MOTU

pięć dla Ciebie...

>

PA

1 wietnia219

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 stowo - 0,96 zł netto).

AUTOHOLOWANEE, 47-97-21

AKTUALNIE taniej, 21-63-93

FROG, kraj. zagranica, 46.12.60, | ASTRA 39-30-25

AUTOHOLOWANIE 71-45-55

Hin

ika

AUTOALARMY, 45-55-05 =>

46-1282 ..-

AAA

STAR, 46-1047

090524850 lub 0601610808

TANIO Star, 32-63-42
W 152207

61
AUTA, 29.59-43
ATA dane Neroeesy- | PRZEWOŻĘpodrascmochoy+
4 osoby, 0-58/41-53-%4 od 9.0046.00; 0-53229.827 po 17.00
AUTA dostawcze, 41-39-24

ae Qaz, rały,

a
|
AMS NSĄ|
AUTOALARMY, immobiisey,
NISSAN, 1984, przegubużywany,
Ao » okazyjnie, kuię, — GRAZGI
zrakowai,
Zaspa 8651-96 |
OŚ przyczepy kempingowej: ku- | AUTOALARMY,
cze, 24-84-30, 090-522-056
pię, 2329-12
TERENOWY 27-06-79

|

6

pod

on

r

MAKI holownicze:
+ montaż; *

ATRAKCYJNE | zachodnie, | sprzedaż, Gdynia, Chwaszczyń-

ŻWIR, 090509874

ska 7, (800- 18.00), O905221-

PN”

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych *

Wszystkie

:

pięć dla

NIERUCHOMOŚCI

k. Żukowa, działka re
BORKOWO

Jasień, Kartuska, usu:
GDAŃSK:

- LOKALE

kreacyjno- budowlana, nad jezio-

ły

rem, 750 m kw., 25 km od Gdań-

GDAŃSK, budowlana, blisko den
trum, 57-74-11

GDAŃSK, okolice Kiepinka! Za.

BANINO, działki bu-

kad prodkojny, 2873-18 "Wi

(ąd, woda, gaz),8
dowlane,

tońa

m kw, 20-35-13
USD/

GDYNIA- Witomino, (ok. 2000),
24-09-82

GDYNIA- | Bernardowo, 472 m,

Dębki,h Lubkowo, działki
KARWIA,
;

'Óżne, 737-537

KĘPA

(1600), 0602-411-905

20-98-93

:
SOPOT, pod hotel, restaurację,

RUMIA, okazja! Dziaki budowia-

zł, tel.611ne, cena od 13.800,00
403

|
Ao, A

KamOsowa, działkę ogrod- 480 m, 1400 m, atrakcyjne,
GDAŃSK:
ficzą domek drewniany, 426431 | celaria "Into" 2096-93

NOWĘCIN -dzaka, pawilony ga- RUMIA, Św. Józefa 20, budowiane
stomomiczne, 055/33 65-94

a

20 ha, abudo- | RUMIA, tren pod budownictwo
GDYNIA, działka przemysłowa, - GDYNIA: Leszczynki pokojowe, - PELPLIN oai,
cena: 52.500 zł, 20-89-01

4100 m, 612557

wania, "Abakus" 48-56-59

wielorodzinne, tel. 615-246

trasa pod CPN, |
WARSZAWSKA,

a

61-39-%

A
WARZENKOnad jeziorem Tuchomek, ogrodniczo- rekreacyjna,

[__ JMieszkanie kupię
Dom odnajmę
[Mieszkanie

[__JMieszkanie zamienię

ROZMAITOŚCI

NIERUCHOM

i

I ©

Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 5 słów, opłać kolej-! © m

ne słowa.

! o

s
>

uje

o

spa

Pieniądze za kolejne słowa można wpłacić:

| mum

* na poczcie
+ w banku
« w jednym z naszych biur ogłoszeń:

ewa

!
ł
: „w

i

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7

Sopot, ul. Kościuszki 61
Gdynia, ul. Władysława IV 17

w
z
5
Hier
z

I
l
I Nie zapomnij
l
I

Gdynia, ul. Świętojańska 141 b

e

:

af

Pw irści ogłoszenia

Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy treścią
lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie z obowiania|
cym regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.

jenna

Sprzedaż

| CER

Sprzęt elektr.-elekiron.

Mieszkanie sprzedam
[__] Lokal biur.-usług. sprzedam

[__ JSprzęt gosp. dom. sprzedam
[ JAudiovideo sprzedam

(__| Garaż sprzedam

[Nauka

[__] Inna nieruchomość sprzedam

[Jk

[]

m

[_] Dom kupię

:
EE

[JMatrymonial
onialne
REA

RAA

„Wieczorze Wybrzeża” ogłoszenia drobnego (zaznacz

krzyżykiem tylko jeden dzień tygodnia):
[JwŁ

[Jśr.

Cleczw.

[Upt

niowskiego,

GDAŃSKJasień, Damroki 63,duży szereg, 300 m, ogród

GDAŃSK: Osowa, szereg, 536- | wy, wygodny, 24-34-01
136

GDYNIA, nowoczesny, komforto-

regowca, 29-18-33

tadny, Apeks, 46-08-47

i

I
|

R
DĄBROWA,UŁL.GORCZYCOWA

EFEKIY.:

i
g

XII

97,

Ill 98,

XII

J PREMIA,

RATY

98

ULGA

JS
8dŹ

l

l

| | BIUROSPRZEDAŻY:
! | *« Gdynia-Ortowo,
ul.

59A

w godz. 8-16? tel.: 649-180
pn.-pt.

_—

aa
i

I

Trójmiejskich
kupisz

Biurach

Ogłoszeń

-

A w

RM

zoaiciek

PIĘĆ

W

Cena jednego kolejnego słowa od szóstego z VAT-em

kupon

drobne:

na ogłoszenie

PI E RWS

zdadak, Tar

ZA

Drzewny 3/7

wt.-pt: 8.00-18.00;
sob: 9.00-15.00)

pot, l. Kościuszki 61
8.00-16.00)

Gdynia ul ya

W pon., wt., śr., lub czw.

Gdynia, ul. Świętoj ańska 141 b
(pon:-pt: 8.00-16. 00)

1 zł
2 zł

ZY Ć H

k ARMO

w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze Wybrzeżać:
W pt

Korze-

GDAŃSK- Osowa, woo stojący, GDYNIA, rozpoczęła budowa sze-

GDAŃSK. Jasień, mały (65, 39-

44-80

Sep 8.00-16.00;

5

Kupon bez załączonego dowodu wpłaty nie jest ważny.
Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z 0.o., 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

GDAŃSK: Oliwa, wolno stojący,
ki
pes 460846

orepetycje

Proszę o jednokrotną emisję w „Dzienniku Bałtyckim”

[Jpon.

ko
NG:
a dzone, ołooo 5

Jzguby

(

Działki, grunty kupię

|

GDYNA, O

M»

|

[__JBiznes

CI-DOM

[__] Nieruchomości-lokale

|

:

BIUR OGŁOSZEŃ:
ZAPRASZAMY DO NASZYCH

Lokal biur.-usług. poszukuję

kupię powyżej 10 tys.zł
Samochód

A

3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem
wypełniony kupon na nasz adres.

atrakcyjne!

,

ma

odnajmę

(__ JLokal biur.-usług. odnajmę

Chełm, surowy, za

mknięty, 33-75-55

[_ JGaraż odnajmę

[__] Samochód (marki) kupię
[__] Części zamienne

Wybrzeża” należy:

ca popiera

GDAŃSK, dzielnice,
35-87-66

5do 10tys.ł | [_ JMieszkanie poszukuję
(__] Samochódkupięod

:

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

Tczew, ul. 1 Maja 4

ruchomości”,
Y

gnacyjny, "Abakus" 48-56-59

Inny pojazd sprzedam

(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)

Pruszcz Gd., ul. Tysiąclecia 8

23-22.35

GDAŃSK

Wieczo-

wolno stojący, kondyGDAŃSK,

]

(nie prowadzących działalności gospodarczej)
Pierwsze 5 słów za darmo!
darmo!

.

GDYNIA, Działdowska, 230.000-

kowy (wysoki dyon

WDA, sprzedam dziala po.

4,08 ha, ena do uzgodnienia

Kupon na ogłoszenia drobne tylko dła osób prywatnych

R

GDAŃSK: Morena, szereg środ

dowa, 33-55-05

GDAŃSK, Reda /słany surowe!
23-73-18 "Wiktora"

[__] Samochód sprzedam

;

GDAŃSK: Chelm, rozpoczęłabu-

300m, domek 12m, prąd, woda,
ogrodzona, 5.500 zł, 31-32-54

AUTO-MOTO

:

dom 300 m kw., do
DZIERZĄŻNO,
zasiedlenia, a

alrakcyjna cena,

PRACA
[__] Szukam pracy

wybrzeża

rezerwał,

Redlowska,

SKARSZEWY, 2000 metrów, 4147-09

1624 m, 75./m46-54- | ria "Into" 20-98-33
budowlana,
24

GDYNIA- Kack Wielki, budowlana

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

tanio, Kance-

budoRUMIA, 500 m, rozpoczęła
O

(2000), 0601-35-45-84

budowa, Kancela.
rozpoczęła

GDAŃSK- Jasień, emieślnicza-

ska, 527257

działkę budowlaną

GDYNIA,

uzbrojona, 2.000 mkw, .

wystarczy wyciąć kupon z gazety

GNICRUCHOMIŚCI — VM

Ciebie...

M 17

( pon-pt: 8.00-18.00, sob: 9.00-14.00)

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213,
214 w pon. w godz.8. 00-20.00, wt.-pt. 8.00-18.00,
soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynis, tel./fax 20-04-79
w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. SNEM w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;

CG" | Elbląg, telfax (055) 32-70-94, tel 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel/fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

MM

|

TT

Na wtorek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez doptaty ( 1 stowo- 0,96 zł netto), superekspresy przyjmowane są
w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 stowo- 1,92 zł netoo).

A
7 FR kiedy?

Oy

14 kwietnia 1997

za ile?

Str. 15

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto).

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych*

pięć

dla

1
GDYNIA: Chwarzno, dom wykoń r

GDAŃSK- Chelm, Reformacka,
form
czony, 380m, 140.000 USD, 21- — (3-pokojowe, 65, lp), "Nieru-

4564

chomości", 31-60-52, 0-602-

cy, "Unikat" 51-55-59

:
Ka

GDA Ghrazna | wolo sj: |

GDYNIA Dąbrowa, biźniak, 'Sa-

,

NRC

64-20-88 18.00- 22.00

Aka

jowe, 56-99-36. Pośr

(pika

-208

GDA
Cl
GUANOR- MoMorena, 2,2 Dod 3 poko | GDA IA. Cisowa,

dwupokojowe,

GDYNI Grabówek woho są:

GDAŃSK: Morera, Zgokopne, — GDYNIA-Dbrowa,Fma Budo. | 08

"Posesja", 20-32-17

Home, 46-20-37
'

GDYNIA: Wzgórze Bernadowo.

py

lana "AB". mieszkania przy Po-

uyoe | dowe AE ORA:

dokońca wieniale. 43-43:

|"

60

Złomkowej.
atrakcyjne położenie,
niska zabudowa, garaże, premia

2.

prana Informacje: Sojowa — 314947
, Gdynia: Dąbrowa, tel. 299

GDYNIA- Dąbrowa, szereg, 2

sz

JEZORO Zanoy,dom 2369 | fr. 41-903!

KOSTKOWO, | wonostjący, _ GDAŃSK. Niedźwiednik, (10,

(60), 52-31-38

sześciopokajowe; 46-14-57

KOWŁOAE MA
PSZCZÓŁKI, rupocyłą buiowę
sa
ANT
łansurowy, surowy, 058/73.16:21
PUCK, sstan

x
GDAŃSK. Oliva, (6), Morena

GDYNIA Dealiasre Aero.
906.) Voowski, 503082

| Grunwaldzka, 60
GDAŃSK.
Ola,
m, ogród, 45-12-89

jowe, 22-14-59

mknięty, "Abakus" 48-58-59

NE: Oliva, kawalka (6)

AM

GDAŃSK

do remontu, tanio, 22-1 4

Orunia

1

GDYNIA Grabówek

a: V NE
o Trybulec" an! 61wolski.
O OT

sa

my

Ę

U

zi

Brod

79-27

A

:

żpiajne

GDAŃSK- Starówka,

GDAŃSKI 41-22-22 Sopot

GDYNIA Obuże, 3yaljone

nie, 35-19-97

20

GDAŃSK- Śródmieście, trzypoko-

GDYNIA: Obiuże, 60 m, parter,te.

na działanlość. Raty, 22-14-59

DOM, środek
lasu, 150.000,.,41- — 19we (67), "Jodłowski", 50-30-30 | lefon, 71.000 z. 23-78-58

naa:

GDAŃSK Śródmieście, własno:

ściowe M.3,ay
32m, 0-57-10-13.06

DOM w okolicach Pasłęka, tel.
05-32-4508

OO

oe

ORLE, ogrodnictwo! 2872-18

AN

46
:
GDYNIA: Redłowo, 2.pokojwe,
Bpokj 4512. | PSS POZY
GDAŃSK-Zapa
!

s

|

:

60

GDAŃSKI,1, 2. 3-, 4-pokojowe,
31-62-16, 3587-67 Kan — GDAŃSK. Zaspa, , komfortowe *
: Za
GDAŃSK. Ę Sówka, 31-62.: — GDN.
ż: ane ai)

CA

GDAŃSK, 3 pokojowe, 65 m, 32-

NR

pio.

ODAAK dowie aras
:

promocyjne. Raty, 22-14-59

41-55-0672

PAU

GDYNIA Witomino, (38), 2poko- —

Trókął, kawa:

kawalerka: 'Akme" 5-264

GDAŃSK, Syckopwe, | pięto, — GDYNIA,2; Bqoone, 2379
|

GDAŃSK, Długa, 2-pokojowe, 31-

GDYNIA, 2-pokojowe, telefon, 46

"m , 90955po 1800

32-17

INN

GDA
m

4

SRZA

13-63

atrakcyjne, 41-90-31

SOPOT (26), tekfon, 52000;,
50:33:72 |

GDYNIABemardowo, 60 m ku,
nowe, 21-94-62

SOPOT, Żpokojowe,U 20-13-48

|

trzypokopwe,
nieGDAŃSK,
przerobione,
48-96-00 orne

|

GDAŃSK- Centrum, (37; 54, 59),
iska! 35-48-97
(67), "Słomińska”,

i , 41.000 USD, 0602-31-1

GDAŃSK Chełm, 3 pokoje, 13
min/ m, Apeks, 46-08-47

0
SAW" 6) 1.pokojo-

Zielony Trójkąt (42), Żabianka | GDYNIA: Benardowo, z

GDAŃSK:
Chela dlupakaowe:
(50), Jodłowski, 50.30-8

SOPOT, 2pokojowe, remont,

is

eME" WP działkę bu

dowianą,

TRÓJMIASTO,
właściciele
śznie, 611-320,
204-208 bez-

os:

śe

A R ista, 72-65-

AGENCJA "Bank Informa-

propozycje, 38-0534
Gda O5462
GDAŃSK.

AA. (11.00.
KGENCIA "Szmidt Go

cji, Góyia, Kpemka 19. Kup
„WY,

a

26-77.Pllnie!

-

Przymorze,i

walerka, 53.06.03

0602

ken

okolte,

IE

kaka

AGENCJA Apeks, ul. Grun-

na agencję towarzyską. Wiado-

GDYNIA 24-37-30

46-08-47; 45:12-89

GDYNA, Sopot, Owa, rzyuikoj:

AGENCJA Global, 3536-46, 3!

GDAŃSK

5cei? Tak!
ek?
Ale i bliżej”
Kupony

Koce
e

> PY

36-43-94, Gdańsk, Ogama 45

CYKLINOWANIE, 31.8952

1749

Te. S30D

25

|

CYKUNOWANE, 526665

24

a

ZAanNam

pu, Jesionowa, 506049

GDAŃSK,
53 m kw., nowe, 0602a:

|

przyjmowania

"into". Gdynia, Abrahama 10

sława IV 34B/2, 20-36-22,
29-70-

:

0!

GDAŃSK, 32-41-81

AE I

311534

ok. 100 m M 1a
GĄSKI lokal
działalność polgrafczną, Tel.

Grunwaldzka672

GDYNA, kocha | Pęło,
e oe

akt Ar

GDYNIA, tak Glmetowy
0 STA

ŚĄ

:

(50 A

owa,

UOWY,

GDANSK, Gdynia,ia, 1-pokoj
t-pokojowe,

CGM

re rabuo, (43), 767446

|

Korporacji NieruchoCYKUNOWANE 93386
mości! "Forum". Gia,
gene 67, 210P45, zaJ2ol — OPUNOWANE 7323

314470 40, bro, gebinek 060
GDYNI,

SNU ano GL)
29-08-78

pinie, 0602-31-44-70

AGENCJE Trójmiejskiej

rzywolska”. Góynia, Włady — CYKUNOWANIE, 53-020

-

Ao: 2 telelo. — GDYNIA,
100, biura, 1.500,-0602-

GDAŃSK, 38 m, możliwość wyku-

GDAŃSK. Jelikowo, Morene,

:

TY
żeńsio 26202.
| Doba ZDGRÓA "Fidos". CYUNOWANE 0175
fo Lulego 197,20748, | CYKLNOWANEE, 474058
Góra
543.
ano,
mieszkanie,
POKÓJ,
od
cenfum,
Wrzeszcz
GDAŃSK:
dam w dzierżawę lokal około 50 | (7
21-96-53, Fila 23-54-41! "Od-

GDAŃSK, 3połajowe, 32167 | miw,le. 25041 w. 265

GDAŃSK, 550 z 7-436

GDAŃSK diec bezpośredni:
ków, 44-36-49

NE

GDAŃSK. 3-poko

niak, 41-38-04

|

4dla

właśoiele
GDAŃSK. Wrzeszc ,
(30) oen. TRÓJMASTO,
Poviainie 61H320,204203 tez|
tun, gn, kaodara,Duo, MESZKANIE zdozoswem
ma

- 092% 53308 Tómasnii
Natychmiast!a

Ć

|

26, STY
Spdkw.
Jk

GDYNIA, lokal magazynowo:

— dO. 5022
ŁA

jk HaGdański,

p

o

a

średnictw, dwutygodnik Rynek

Nieruchomości

A

ANTIDOTUM, 46-00-38, 46-14-56

|

RENIA GW

ję Jokalu na sklep do 50 m kw.
W centrum e a: : | ATRIUM, 57.73-9
STAROGARD, Tczew- centrum,

058/51-05-08
TRÓIASTO,

|

jednoramowe,
złoty medal Lubdom
'96, raly, Ferno, Gdańsk, Beniowaskiego
5, 52-00-71 w. 2233

OKNA
PCV, 23-09-04
OKNA PCV, 38-19-07
OKNA PCV, drzwi, wiryny, kompleksowa obsługa 'Okno- Syster producent
tel fax 61-56-05,
tel. 61-121
RENOWACJA okien, 42-71-14
ROLETY, markizy, żaluzje,
okna PCV, Gdynia, Warszawska
1/3, 61-120, 5245.
ROLETY
ekstyine, antywiaAAA
rant”, pionowe, 57-70-12, 51-0260 (9.00- 16.00)
ŻALUZJE, 23-57-86
ŻALUZJE, 24-35-66, rolety
ŻALUZJE, 46-08-95, rolety- producent, Wrzeszcz, Grunwaldzka 70

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

TAPETOWANIE
natryskowe,
0602-22-50-76, 53-66-03

ŻALUZJE, rolety, producent
"Hanles", Gdynia, Wielkopolska
209, 64-72-82, 29-38-99

ŻALUZJE, tanio, 71-16-31
ŻALUZJE, Żanwo, 39-00-24

Gdańsk Raka ANA 314696 gara
jakości, Va, 57495
POSESJA, Świętańska 9%, - PARKIET
własny powierzony, w

SOPOT, bisko Monte Cassino,

46-38-11 Beata Kania

20-32-17, 20-61-34

exportowy,

PARKIET

konanie kompleksowe, 51-63-35

A:

ZESPÓŁ BUDOWNICZYCH

OSIEDLA

NA RATY I

„PANORAMA” S.C. buduje:
okna

Produkujemy

z materiałów

(oprócz niebieskich skrzynek)

* trwałe, murowane
z cegły budynki

w okienkach wszystkich

* nowoczesne, bezpieczne instalacje

lokali

niemieckich i duńskich

:

MONTAŻ- szybki, czysty
|

| -a0g Gdynią s

OKNO

tel./fax 61-12-91 :

SYSTEM

tel. 61-56-95

0602-317-554

EKSPRESOWE, hydrauiczno- ga:

zowe, 56-18-31, 35-03-51

HYDRAULICZNE, 23-04-39
HYDRAULICZNE 42-92-79

HYDRAULICZNE,

elektryczne,

23-04-02

26-83-93
HYDRAULICZNE- gazowe, 53-09Ai

HYDRAULICZNO- gazowe, 5627-29 lub 0602-21-98-65

HYDRAULIKA. kafelkowanie, 3256-32

ELEKTROINSTALACJE, 22-87-79
ELEKTROINSTALACJE „ogrze-

e podłogowe, pomiary, 37-04ELEKTRYCZNE, 52-48-01
POMIARY, 41-09-41

POMIARY, instalacje, Lema, 53-

ATABK- Ga, rar, kose |
, markizy,
oant"IAga", Oliva, Kapów 17A,
52-45-29, 61-12-62

DEKARSKO- blacharskie przyjmę

Markizy, drzwi harmonikowe.
Produkcja "Porolef" Gdynia, 29- 71-55,
Oliwa 52-00-71 wew. 2252,

Gdańsk, 31-31-23

DEKARSTWO: blacharstwo, papy
termozgrzewalne, 42-36-31.

I, (058)53-30-29,

łe
DRZWI, (058)53-74-37. Zewnętrzne. Wewnętrzne- przesu-

He inne. Protesjonalny montaż.

ELEWACJE marmurowe, stalowe,
siding, ocieplenie, 39-28-68, 0602295-880

ATRAKCYJNE ceny, 56-95-14,
solidnie

GLAZURA, 56-95-14, bydraui:
ka, profesjonalnie, VAT

GLAZURNICTWO, remont, role

rencje- gwarancja, Gdynia 64-4837, 23-89-04, 29-26-81

KAFELKARSKIE, hydraulika, 23- |
46-30

KAFELKARSKO- hydrauliczne,
36-17-14

U

RATTH

U

ZA

kuchenki, 56-18-31,

GAZOWE, 335772
GAZOWE „hydrauliczne, 33-44-12
KUCHENKI, piece, instalacje, 5627-29 lub 0602-21-98-65

33-06-70

ul.Gospody 6A, telMfax 57-93-37

- pl. 8.00-16.00;

ALARMY, 350-359
ALARMY, hurtownia,
TV przemysłowa, domofony, Proton, usługi, 52-2028; 52-20-29

BALKONY, kraty, ogrodzenia, 2523-97, 65-42-01
33-10
DOMOFONY, 41-66-40

DOMOFONY, alamy, promocją,
52-36-11
DOMOFONY, montaż, sprzedaż,

alarmy, 24-00-90

DRZWI, (058)52-31-88. AnDRZWI,
zamki

(058)56-46-85,

DRZWI, 46-93-46! Antywłamaniowe, drewniane

DRZWI. antywiamaniowe, 22-19
2! Drewniane, zbrojone.
DRZWI antywi

niskie ceny, montaż, duży wybór,
krótkie terminy,
PORTAL, Gdańsk Żabianka

ALARMY, 33-60-90

DRZWI, 31-93-78. Antywłamaniowe.

ROLETY ANTYWŁAMANIOWE
IGARAZOWE

IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. SOPI0) GAL OO
3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, sobot 3001500 Sopa, Kościuszki pon 8.00-16.00; Gdynis, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława

CZYSZCZENIE, naprawa, mon-

nA

łamaniowe, Rolux, 359-119,

DRZWI, (058)52-31-88. Doradztwo, profesjonalna obsługa.
aaa

:

AIBAAA ratrkolosk jn
kersów, wykonuje zakład mistrz
gazownictwa, 24-17-94

taż,
R

ŻALUZJE pionowe. Rolety
antywiamaniowe,
tekstylne.

gad 51-20-65

RET siną
oykinuje Sto, Vat, 3-38-9

KAFELKOWANIE, soidnie,
32-06-10

kuchenek, 25-31-49

Gdańsk, Polanki 110, 503736 |

MALOWANIE ,0-602-220-919

sprzedaż: montaż gwarancja, Vat

KAFELKOWANIE, remonty, referencje, 23-89-04, 29-24-32

57-13-75

TAPETOWANIE natryskowe, 5644.32

pei | SIA" LO,

PARKIET, 51920, la

wyko-

KAFELKOWANIE, hydraulika, 361239

NOWOCZESNE, radycyjne, Va
13-1045

TAPETOWANIE natryskowe, 0-601-616-633

DRZWI, (058)31-93-78. Soiiny montaż

VApnO, Zaka.wys,
sety

remonty, 29-21-16

UELONE tad
monty, 20-33-7

53-30.

KONSTRUKCJE, 0601-63-36-89

Tanio, 5126-

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

KAPLADNNIE Kya, 0

- TAPETOWANE, natryskowe, 45-

PAKIECIARSKIE- DARU
cykinowanie,

FM, Vo, tp or
m

3, pon.- pt. 8.00-16.00

OKNA, ścianki PCV, aluminium.

szane, 47-70-89

A
l

w Gdyni-Karwinach

Gdańsk, Targ

raly,

41-51-79

zlecenia, 32-36-26 po 15.00

LENZ. Nieruchomości.

rĄ : Prusześ Gdański, Tysłącłecia
8. non pt .00-16.00;
Tczew, 1 Mal 4, pon: pt. 8.0-18.00; Starogard Gdańsk,

OKNA, ALU, PCV- atrakcyjne
"Terra", 31-45-71

pełowanie, 45-65-49

wiednik,ul. owi
pc AN:

e mały zespół mieszkaniowy

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

KAFELKOWANIE, 82-24-39

KAFELKOWANIE, 46-02-46

ŚCIANKI gipsowe, malowanie, ta-

CYKLINOWANIE, 53-63-85
CYKUNOW
SION

handlowo- biurowy
bi

opłat

DRZWI drewniane, antywiamaniowe, 25-47-95

KAFELKOWANIE, 41-72-47

07-71 w. 46, 090-53-80-30

359-121

|
Maysępnerana. "SEE
BMS
RUMIA, Św. Józefa SH20, pawilon| — adaptuje, 414551
KONTRAKT, 50-46-13

a poda

KAFELKOWANIE, 36-12-86

szane- różne, 61-40-88

PARKIET (wiasny, powierzony)
sbłwedkówi

zastępstwoo AOI

na terenie woj. gdańskie

. ŚCIANKI działowe,
sufity podwie-

GEM, 4146.93
ESTOR

TRÓMASTO rajkaado. —

e

DRZWI: przesuwane, łamane,
harmonijkowe, antywłamaniowe.
Zamki. Kamisze. Politechnicza9,
41-45-92

ŻALUZJE, tanio, 43-46-49

PARKIECIARSKIE 29-72-73

wy,

urzędów pocztowych

KAFELKOWANIE, 32-16-41

ŻALUZJE,
tanio! 23-55-69

wynajem, 20-81-56

GDYNIA Orłowo, reprezentacyjne

© $

KAFELKOWANIE, 24-31-84

SIDING, 31-66-66

Sprzedać,
dowiówu

RUMIA: centrum, skle, 20-13-48

DRZWI, okna PCV, aluminium,

Terrazył, Gdańsk, Krzywoustego
35, 57-23-91

SZPACHLOWANIE, malowanie,
tapetowanie, tanio, solidnie, 2930-71

DACHY, 45-54-89

429245, :

KAFELKI 57-74-53. Hydraulka, remonty kompleksowe.
KAFELKOWANIE, 24-08-61, 0602-31-39-39

sowe, najtaniej, 49-25-75

CYKLINOWANIE, 53-18-40

:
Ha

lg szwedzki, soli, 8225:8

DRZWI, 46-93-46!
Okazja, producent.

apro: ląn,pno, see | PRE NE SAOE

02-32, 21-70-56 wew. 30

TYT

SUFITY podwieszane,
ścianki gip-

CYKLINOWANIE, 53-09-40

AKTUALNE cery parePo. DLKONE, Ikorane

OOOO

GDYNI, Świętojańska, mieszka.

przyjmowane są

bez

CYKUNOWANIE, 29.72.73
Ko-

CHWASZCZYNO, Karczemki,Bo- | GDAŃSK, 3544.52
jano, Koleczkowo, 61-39-96
z

| Fekub Tekieli Katenis — CHKUNOWANE 226562

TRÓJMIASTO, kawalerka, 2, 54- | AGENCJA
nięcz SopotNieruchomości
51-66-92

„Gratki”

t elbląskiego,

CYKLNIARSKIE, 4168-0

NA AR
ERaee
Ka

we, szpachowanie, remonty po

(053)56-46-85,

ELEKTRONSTALACJE,
204048
nie, suche tynki, 57-03-86

zka 02 ULG 460846. — CYKLNIARSKIE 33684, Va

57-65-59

DRZWI,

ne

SOPOT: Góry, wolno stoją, 5!

A

GDAŃSK, dzielnice, atrakcyjny!

fma

8
MALOWANIE, tapetowanie, remonty, Gdynia 61-27-85
ONE
a
31-54-80
MONTAŻ
sutów i ścianek gips

CYKLINIARSKIE, 32-06-10

jecia. Tel. 52-06-17:
dowynaęci.
Tel. SZ

GDAŃSK-Przymorze
firma odnaj. | Ve. 060281447

lk
GDAŃSK 32-41-81

kuponów „Gratki
„ do środy do godz. 12.00

K

:

GDAŃSK Prymoze, 70 m, we,komotowowrządzone naki: | 4538, Gdeńsk DugiTag 332, — CYKUNIARSKIE 532262
CYKLINIARSKIE, 56-01-35
Maso oe ianie
Wrzeszcz 60 100m, Apeks, 46. Ka miesięc, 18.514159
EF
TRÓJMIASTO pie, 2, 3prkojo- — AGENCJA Impuls, 35-997, | CYKLNAASKI 5.26-9

0502314470

Czytelnicy! »

:

ST

AGENCJA, 61-12-65

Tel. 0-7 w. 40 qodz. 830. - 7598

|

czas

.

AGENCJATaty”,
alry, 41 41-34-86

PADA kaj x
minimum 150 m, w dobrym punk0d 200 mkw.do 800 mkw, tel.21: - Ce, 29-23-88

Zmieniamy

CYKLNIARSKIE, 21-62-75
OFUNARSKE 2452

.

:
Oi:
OB os
mość 52-03-71

GDAŃSKII1-, 2-, 3-pokojowe!53-

GDAŃSK, Sopot, Goynia, 51-471

Uwaga
5

(19.

z

MALOWANIE, tapetowanie, 54-

6, 3587.66

:

szpachlowanie,

66

ASB

GDAŃSK:

GDAŃSK: Oliwa. 100. bura

o 51-70
p budowlaa,pinie,

SOPOT, dwupokojowe, "Unka

OSA p AMT

guckorski o:

TRÓJMIASTO, (-, Zpokojowe, — ską 2, 53.8584; 53-26-40

515559
SOPOT: Rzlsia. zpokakie
%

GDAŃSK, Gdynia 21-642

MALOWANIE tapetowanie, 41-

Kancelaria

GDYNIA. Odowo, parer domu. | 9%

35-87-66

(4), Mohalak' 51-504

skowa,

MALOWANIE, solidnie, 23-12-00

AGENCJA!

| GDAŃSK-Gaia'5G0608;24- ul Sa 1248,201408 6118. | CYKUNIARSKIE 234630,

31-67-79SporNo:

705t

GDAŃSK 3241-81

PRUSZCZ. Gdański, dałkę bu

GDAŃSK,
dom, szeregowiec, bić.

STAROGARD, 30 m, własnościo-

(53), "Michalak" 615-177

GDAŃSK- Chełm, kawalerka,

:

47.000,-, 476-764

GDYNIA3-pokojowe,
VNIA- centrum, 3-pokoj

;" 5

:

MALOWANIE, montaż płyt gipso-

MALOWANIE,
okna, 57-97-12

wynajmie mieszkanie, tanio, 41-

rweoazęwszańie.

MALOWANIE, kafelkowanie, re-

monty, VAT, 22-53-03

AGUNNERS, 61

12

RUMIA, dwupokojowe, "Unikat |

GDYNIA, trzypokojowe, "Domena"
2083.01

stał

tapetowanie, 35-08-

MALOWANIE, solidnie, 64-13-18

Ea

we

prowizyjnie, 611-320, 204-208

51-55-59

ŚCIANKI POV- folia, biała i brązo-

wa 5 tan 70 g/kg te. 048/36
247-29, Radom, PL Konstyuj1/1

Miszewskiego 12, 41-

>

GDAŃSK, mażeństwo studencki

Ś

GDAŃSK Pana S63621

jednopokojowe, ść

kończony, Posesja, 204217

GDYNIA Karny, (4) owupoko: - TRÓJMIASTO, wiście bez:

61-25-57

Strzelczyków,

ARE

wych, kafelkowanie
+ remonty, 21-

yi

TRÓMMASTO.
2, Bpa, | AGENGJA Nieruchomości | OYKUKOWANE 252

GDYNIA:
e Wzpize BOTI:
Em | G45

jowe, 72.000, 20-49-45

.

-

GDVNA- Ofov,bsko moza, | GDYNIA Ot kont si. [APO
Te OSOB)

dowianą
kb cam do remontu, 82

ak

GDYNIA, Świętojańska,
40 m kw,

52-42-34 a

O ©

TRÓJMIASTO,

0

rów an 04 we Z
PS
Tate OSieoN Palo
FRI, 78-69-17

GDYNIĄ Śląska Zgokoowe,21-

GDAŃSK, różne, owupoziomowe,

GDAŃSK, Manhattan,

do adaptacji
na kle). 8/41-32. — 6725614
|
51-55-59wy:
domu, now,
sa
GDYNA,budwan,
300)060- | GDYNIA,
Goya. piętro
Donos

P.B. "Lamer, Gdynia, Legio-

i

i.

wy, 462848

"Wiońa"
SOPOT Giask, tzn, | ieżn, 4080 SM

kojowe, 22-14-59
Vitnro 40 Vip
to,GDYNIA
70.000,-24-38-05

GDYNIA, pokojowe, ul. Szcze. — 'owa, 61-23-00, 26-1876
zzo
089/5330676
ciska,
"Into"
Kancelaria
(7),
A ie
UA, Krasiokiego, Wyspiań | | GDYNIA:
ny, garaż; mieszkania;
Al. Zwycięstwa,pawio-u.
GDAŃSK, kawalerka, parter, 36- skiego, pokojowe, "Posesja',20- | Starodworoowa i Witomino;

:

es

GDAŃSK daorzec
GDAŃSK samotnyposzukujego. | TO Szedaź, zamiana, Cały ra. | CL NIARSKIE, 20.7461
:
CORBK owarzeo PKS, bo SE, codałewo opeła bime Bulebry. Doradztwo, wyceny

krę tka

1 OPAD PORONRO

o

GONE
GDYNA, mal! tnie! 23738.

Wrzeszcza
(ub mieszkanie parter

GDYNIA. Wionvo, dngolje

MALARSKIE, tapetowanie, 23-120
:

GDAŃSK , dworzec, box handlo-

GDYNIA: Witomino, (60), trzypo-

GDAŃSK, Jasień, pokojowe,

83-36

1997,300051

RO

kojowe, 63.000,- 29-49-45

e 203148

Pis
ś

JSK i Giklz Lod0r04.

EE
A

Tena szy. ()FZT

GDAŃSK
jednopokojowe, ” dwupoo 35-48-97
kojowe,

A

GDAŃSK:
Gdynia, rasa przeto
da budowlaną,
wej,bkunię
kupię działkę

SCHODY:Y- boazerie,| 49-53-50

HZ TE ABB
Zał-Korgoracja

GDAŃSK uje o zzz

:

GDAŃSK, 290m, 31-67-79

ż

GDAŃSK: Żabianka, komfortowa | GDYNIA. Witomino, dwupokoją. | 9669 249-6

99

Żabianka, 2-pokojowe,

GDYNIA. Włonin, (0), wupo

F
GDANSK
ojowe, Zabrka BTL

PP Zydłowe, pie ©

|

pn KA RON

GDAŃSK. Zaspa; 72 m 46-55...
kw,

|

:

TCZEW, okolice, gospodarstwo |

a

jo | NOZUOB

DNS Żłinka pokojowe,

GDYNIA: Obluże, rzypokjowe, | "Wktońe
203148

pa

GDAŃSKI Biura! magazyny! skle-

GDAŃSK, 32-41-81

JEZIORO Kamień, komfortowy, — Je Apeks. 46-084
(53, okazyjne Kance
Zaspa 31 mka, 55. — mt
GDAŃSK.
laniskowy, 137565

8

a

pil-

MALARSKIE, szpachlowanie, 5621-45

Wynajem! -Zaminal-476-764

Sa

68.000,-, 23-78-58

MALARSKIE,
ogólnobudowlane, solidnie, Vat, 57-4864

MALARSKIE, szpachlowanie, tapełowanie, parkieciarskie, kafelkarskie, VAT, 23-46-30

A-ARTUS!

KAFELKI, 53-76-65

MALARSKIE, gładzenie, 53-76-65

POV, 51-20-65

7
SIDING: amerykańskie okładzi
ry dewacjjne, phty izolacyjne
7408
Zuty
U Skr dan Ml
AARGAN, 2168-13, 216264, | py, o
Cho
ia,
Starowiejska 25

GDAŃSK- jazie a

SWOC

GŁADZIE, malarskie, 20-14-25

Prawnicza -Kupnol- Sprzedaż:

82, Kucenty 470254,
Bank Informacji 22-459, Pawlicki, 57.

0925 Zdecydowanie!!!

oe

Y

MARMURY, granity, piaskowce,
(058)78-46-30, (0-55)34-71-98

TRÓJMIASTO, konfotowe- po- — Jodłowski, 613060, 5030-

GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe, 37-42-

0

A

CEGŁA, beki z rozbiórki bardzo

| ALIBI i Meruchome: — Sun, styki u ozn

umeblowane, 5156-0

FIRMIE piętro domu, 1.400im.ę, Szukuje cudzoziemiec,
470254
52-74-14
:
GDAŃSK,
Sopot,
Góyna,
51-47.
SAMOTNEJ,
pokój odnajmę, 32 RAGE A
0
|
49-4)
GDAŃSKI, EE
GDAŃSK. Morena. 20k0i
1- Domul - Trómisto!

aa,

a

AL AB! Polstar! Kanoelaia | PAPY zgrzewane, sing, rymy

w

GŁADZENIE -malowanie, 50-10%

GŁADZIE- malowanie, 56-9514, solidnie

dobre jakości. Elbląg, (055)32-8060

Kupno! Sprzedaż! Wynajem! Naj"M większy wybór | PromocjeProm cie! 57.
id Sopot, Gdynia, 5147- 49.95

:

ne,SOPOT:
nieumeblowane, 20-00-09

:

A! ALA! Fiesta! Nieruchomości!

:

COM Moe
l EIO, — BLĄG| 20m rsosób—

ŚosioNo "Zniare, SPdHTA

bówNI- Trójmiasto, Ko
Jobzeska 4ŻE (lowie- pa). - BOKZERIA 42543

(10.00- 20.00). Bezpiatne

zgłaszanie ofert! 53-07-61.

GDYNA- Obie 3goljne m) — TRÓMASTO gie szem,
m, parter, telelon, pakiey, amy 432575

:

1"

GDYNIA

GDAŃSK, dzien, Sopot 1- 2pokojowe, inne, 52-42-34

GDYNIA Kanvnytmponedo. | Cz SWS SZZKS ps

GDYNIA Cha, 92), dow

e

GDYNIA. Grabówek, (60), bezdzielnym, 23-29-12
KO odno

pośredników,

ment ca, obzeda, pył, i,

3, Spółdzielnia Pracy "Polrans", | mów- Lokal. Bogaty wy+ transpoń, 4878-00

"Posesja", 20-32-17

1605

12-89

70.000,- 0602-31-15-34

6046,
onekpokojowe,
GAIN
GDAŃSK, róne,

GDAŃSK. Przymorze. Aońska | no« Sprzedaż MieszkańDo-

mlm zwdpwezoncn100 — GDA, zuje Pl | SOPOT Do, So fi

CYNA. Karwiny, Osede | IA 64065

STABO

80-10

hy

9

09-28 Wynajem- Kup- — BLOCZKI gen psl

GDYNIA, kawalerki, 2-pokojowe, - 25-34

(5

ZAWORY, dom nad jeziorem, 84-

e

|

GDAŃSKI 2-3-pokojowe, 41-22-22

SOMiażaduw oks
Rz

Arów. Trafic: (0-85)
e
fax: 53-94-32;

aaa.

nie zakładu ok. 70 m kw., tel. 52

Hp

BLACHY
szwedzkie:
era
MR dachówka:
ok

Ezk

GDYNI, gramentcudzosemoo. - Wydzerżewi pomieszczeia maw, (10), 248464
gazynowe,rieorzewane na tefe-

,

parter,

ii oMaść

Ak i

pó

AAA Pil.

EH

MALBORK, 1/2 bliźniaka, na 2.pokojowe, 24-00-25
Mas

we ,pneodo'44S859

SOPOT,
wolno stojący, 20-31-88
bliźniaka

telefon, gara, ogród, 1.200; 22.

|

GDYNIA- Karwiny, 53-metrowe,

GDAŃSK- Suchanino,

aron "Mu" 35859

k

wp a

samudi
samodzielny
ii

|
GDYNIA, 100 m kw, 3-pokojowe,

nie, 35-19-97

UI

:. AA

29-18-33

©
GDAŃSKI pokojowe, 460746

AA

GDAŃSK, stare (50) na mniejsze,

— GDAŃSK: Przeróbka, murowany,

36-01-40
|

Aaa

GDAŃSK, 1-, 2., 3-pokojowe, pi

a
Staffa, mieszkania, garaże, lokale
GDAŃSK: Przymorze, M.2, 'Paw- użytkowe, "Energoesport- Pół
lek 57-74-08; 0602-22-52
noc”, 20-00-13, Gdynia, Sąska 53
GDAŃSK:
Stare OBMiast, 40L ul. Pa.
GDAŃSK.
Starówka, Sokojowe, GDYNIA:
brsrajk ya
12:89 Karny 51m, rowe,46- | oś d646, tel.te 35-40-04
u

51-81-13

1/2

SNUNIA:

,

na działalność,

SOPOT, Solidny, ady" .. | GDAŃSK. Satnka 350645
ZAKONICZYN,

:

GDYNIA, Morska- sklepy, magazyny, okazja, 21-15-01
ian oe

DYNIA. Grabówek, tola

Wotakac718719,615077 | GDANSK, Przymorze, oko

UMA
cho
wiwa.
o
MY.
SOPOT,
RR pas nadmorski, "Unikat"

:

,

GDANSK- Wrzeszcz, kawalerka,

Home, 46-20-37
Zabowia

cyklnuje, lakieruje parkiet, deski,
mozaikę, ladurę. Tel. 41-16-72;
0602-288-398

GDYNIA, kawalerkę na większe,

GDAŃSKI. Starówka, 31:62 — GDYNIA, 54452

GDYNIA, atrakcyjny lokal, (200),
29-06-78

we. 219449

OE

kT

CHA

A

(751 Pilniclh

©

Sakai Raa
ramię, 47-71-32

ą

Naa

300; 0602-31-44-70

DRZWI, (058)56-05-88. Z:bezpieczenia.
Ray

zbrojone

:

mau

STACJA benzynowa (kompletna),

nowanie, 23-46-30

560603

AE

CHYLONIA: kawalerka na Witomi-

PARKIETY: 100 wzorów, kleje, l
kiery,
tl 33-17-13
UKŁADANIE, przekładane, oki-

DRZWI „22-19-82, drewniane,

x

e

zbiomiki
8.000 lirów, 29-8427 |

GDAŃSK: Ornia, kawalka

GDAŃSKI! 1- 2. pokojowe!58-

GDAŃSK: Wieki Myn, atrakojny

GDYNIA: Dziaki Leśne, rzypoko-

GDAŃSK: Oiwa, jednopokojowe,
51-55-59

ROTMANKA, szereg surowy, za-

|

Te

(72), trzypokojowe, 46-00-38

PSZCZÓŁKI, rzpoczłą budowę
egowca, 20-3

bije

o

blok, 47-09-06

BN:

GDYNA. Dąwówka, Bynjone, | SDDS e MIRO

ke65 m kw, lip, tel
3/14, 3 pokoje,

5331-12

=

GDAŃSK,
sklep mięsny, 79-10-99

WIKTORIA- 23-73-18, 64-29-

|.

parter, 46-21-32

A

AC: a taga, spo

GDAŃSK: Niedźwiednik, poko. | PE?

segmentu 39-49-44

PROMO

UNIKAT, sprzedaż, kupno, Wy:

Jefoniczny: 31-77-15 wew. 14

GDAŃSK: Chelm, 3-pokojowe, | FIRMIE piero, 115 m. 5274-14

Spb

NE

GDAŃSK, box endem, |tanio,

a

85m, Elbląg 33-61-15

sipepuk, |

GDAŃSK, bokswiunelu, 53-60-09

,.

Morena, 4 pokoje,

= sej jednoro- | 90. , Apeks, 46-08-46
dzinn
170 m kw.) | GDAŃSK: Morena

da o

GDAŃSK)

wierzchni 27.50 m kw wynajmie

roku
z góry, 250,/m-se, 36-14-73

wo, 53-00-73

a
wo, 53-00-73

:

jowe, "Abakus" 48-56-59

TABOR, 20-71-96

na mieszkanie dolła, — nm, 55548, 47-12
w Gdańsku — GDYNIA,
nożlwośc korzystania z kuch naAlademia Muzyczna
I łazienki, telefonu. Płatne za pó
ię lub biuro. Kontaktte23-22-35

GDYNIA- Orowo; Sopot, Jeliko-

18.00-22.00

laria "Into" 20-98-93

cy, 27-06-79

ke

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

SOPOT, przy ul. Pułaskiego
18/20, pomieszczenie 0 po-

SNK pokój c

:
Wielki Kack,

GDYNIA- Dąbrowa,
"Michalak" 615-177

R A może być umeblowane,

PIANO

GDAŃSK, kawalerka, 57-65-59

kania, "Sadyba", 290-014

ra
FRAN,
superpunkt, 53-78-03

GDYNIA- Cisowa, 63 m, 3-pokojo- -- snościowe, 31-87-66 dk

c

Kamie:

WŁADYSŁAWOWO, mieszkanie | GDYNIA- Dąbrowa, segment,
1-pokojowe, (058) 73-27-58
w rozliczeniu możliwe dwa miesz-

opek
GAIA
we, garaż, Cho.
może byćśamumeblowane,

'

dyba”, 200-014

aaa
KU, 00 NE

GDYNIA- Cisowa, (46), dwupokojowe, 22-14-59

wystarczy wyciąć kupon z gazety

VM

A RUCHOMIŚCI

Ciebie...

ż

we, metalowe, drewniane, 31-60-

48, Piwna 19/21
2003790/A/12

Wszystkie

KRATY, 43-81-25; 43-81-23
« KRATY drzwi, 82-45-57

,

ZAS

Na wtorek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), superekspresy
przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 słowo - 1,92 zł netoo).

kiedy?
za ile?

"TA kwietnia 1997

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto).

Str. 16

Wszystkie

kraty zwijane, Rollgate, 45-30-

ka 21, Gdańsk, 32-29-04

13

ROLETY, antywłamaniowe, pro-

ROLETY antywiamaniowe, 23-89-

ducent 46-08-05, Wrzeszcz, Grunwaldzka70

04

my, kraty zwijane, Rollgate,
45-30-13

ROLETY antywlamaniowe, 7!1631

ROLETY antywłamaniowe bramy,

ROLETY, antywłamaniowe, producent, 61-48-88, Gdynia, Słupec-

ROLETY , antywiamaniowe bra-

ROLETY antywłamaniowe,
bramy
garażowe, Rolux, 359-119,
359-121

ROLETY antywłamaniowe, 31-6666

ROLETY

antywiamaniowe

Bogumił8kx Górka, bramy,

okna, 32-62-51 wew. 208, 209, 90506431, 20-21-89, 57-93-37

ROLETY antywiamaniowe, 33-1987

Wszystkie

TN reRUCHMIŚCI- VM

pięć dla Ciebie...

OGÓLNOBUDOWLANE,
solidnie, Vat, 57-48-64
Yy

ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany
servis, La-

res Gdynia, Świętojańska
98, 2016-67

surowe, referencje, tel. 51-82-51
po 17.00
BUDOWLANO -montażowe, 5217-12

REMONTOWO: budowlane- kompleksowe, 47-74-36, 0-602-254655

KOMINKI, 53-72-90, 0-602-306176

REMONTY, 36-16-42

we- Agencja remontowa, 29-01-07
REMONTY kompleksowe domów,
mieszkań i lokali użykowych. Tario, szybko i prołesonalnie. 23
1257; 090-53-84-43
REMONTY mieszkań, usługi budowiane, zabudowy, 26-47-00
WANIEN odnawianie, 24-25-53,
32-00-82

Za darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych *
wystarczy wyciąć kupon z gazety
*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

CZYSZCZENIE, 23-57-53
CZYSZCZENIE, 23-88-59

CZYKZEE taj TŁ

NRA A

DEZYNSEKCJA, 56-53-95
DEZYNSEKCJA, 57.7242

ię

orc

20850

51-

|

PRANIE dywanów, tapicerki, 3275-37

SPRZĄTANIE wnętrz. 51-01-50

VAT, 51-87-59

CZYSZCZENIE, 56-53-95

TAPICERSKIE, 53-50-18
USŁUGI tapicerskie. Renowacja,

SCHODY, mebie, zabudowy, cy

CZYSZCZENIE, 32-14-29

CZYSZCZENE, 413201

CIEŚLA: schody, 65-21-15
SCHODY 33-29-48

nowe, 53-12-71 wew. 408. Trans-

klinowanie, 0602317019

por grałis

STOLARSKI: VAT, 48-07-36

ZABUDOWY, wnęki, garderoby,

SZAFY zasuwane, 33-03-96
TAKIELARSKIE, tapioerskie, 4134

27-09-92, 0-601-622-855

TAPICERSKIE, 40964

46-36-43

Ża darmo pierwszych pięć słów w ogłoszeniach drobnych *

pięć dla Ciebie...

wystarczy wyciąć kupon z gazety
*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

ODDK zaprasza na kursy samodzielnych księgo- wych. 310 godzin- przygotowu:

jemy do profesjonalnego prowa:

PRAWO jazdy, 0-601-610-930

CARTRIDGE, gry do Pegasusa,

PRAWO Jazdy, 24-81-36 po
17.00, 22-22-15

AGENT celny, studium wyceny
nieruchomości,

460-311

"Profit",

|,

PRAWO jazdy kat.A, B, C, D,

DOBERMANY, 32-60-16

EOD
400 zł, tel. 32-22-28

69

nież zaocznie), Stowarzyszenie
Maszynistek i Sekretarek, 27-0303, 27-06-88

cure, palaczy CO, kierowców
wóz-

21-90-66, 24-30-37

wa 22, tel. 57-94-55

0-56-65-44-211

DOMKI letniskowe
od 200 zł/
mk, tl. 63.62.23

FOLIA, rękaw 250/300, 32-26-43
GABINET stomatologiczny, siemens, 57-83-27

10
INDYWIDUALNE, komputerowe,
39-05-01
KOMPUTEROWE, indywidualne,
20-61-53
KOMPUTEROWE, Podsta:

wy, Windows
95, Word Excel, Oo:
rl.A
Draw, Księgowy, 444-054, 41KOMPUTEROWE: podstawowy,
biurowy, 41-80-21 wew. 328

"BIURO" rachunkowe, 41-00-76
wew. 56

BIURO rachunkowe

Komp, 46:01-16

brązowe, 50-40-77.

Audytor-

KOSZTORYSY „52-17-12

KSIĘGOWOŚĆ poprowadzę, 2345-78, 64-48-94

KURSY; BHP, P. poź. kadry kierowniczej, pracodawców, pracodawników; służb BHP; inspektorów BHP; pedagogiczny dla instruktorów, Oświata, tel. 41-21-82,
41-65-62

KURSY; palaczy kotłów c.o. (ole-

jowe, gazowe, elektryczne); spa-

32-18

ODDK koncesjonowane
pośrednictwo pracy prowadzi kursy: agentów celnych; kasjerów walutowych, komputerowe
oraz studium doradziwa podatkowego, BHP, 41-12-36, 41-12-31
wew. 312, 313, 44-40-12

SILNIK Tier, nowy. Kwidzyć, 792493.
SKIEROWANIE na wczasy pod

MASZYNA krawiecka, Singer, antyk, 24-35-66 -

SOLARIUM Ergoline 353, 52-5117, tanio

MASZYNY krawieckie, 56-06-06

SOLARIUM Golf-Sun,
0601-62-34-57

JAMNIKI szorstkowłose, miniaturowe, 28-52-81, 20-55-40
KIOSK typu "Oborniki"
10 m kw.,
przygotowany
do handlu, 752-536

ANGIELSKI, 21-15-84
BIURO Tiumaczeń Babel, Sopot,
Kościuszki-61, 51-72-58, babelBikp.atm.com.pl

grzeczne, 57-14-27

KOMPUTER Amiga 500, 450,-4881-36
KOMPUTER Pentium, tanio, tel.
39-05-01
KOSIARKI

pejskie, telfax 51-63-86

do

trawy
Gdańsk-

( FIRMA budowiana zleci wyko: |
nanie stanu zerowego budynku,

|
skie 71, Chirurg- Stomatolog
Agata Wilska, 35-79-69, implanty

[EST- wynajem autokarów,
bezlaty, | | przejady autokarowe-AoNiemcy

GDAŃSK. al Zwyciesta 43 Cen
ALONG A:"VIStrum Stomatologiczne.

MIKROFALÓWKI, 53-43-79,

(ION ,Otake, Samsung, So- | REAR
dzba PTTK). Bro Brokerów,

20:19:64
PRALKI,
A
PRALKI, 20-45.29

ny.. Specjalizacja. Bezlany do: — | 46-2046 (Sedzba NOT).Fal
59-15-49, 46-43-73
con Centrum Handlowe Zaspa,
pasza
465452
Panda:
ja. Bezplany dojazd, 52+

120, 52-73-99

OBORNIK z dowozem, sprzedam
090219623
>
deo
OP

GENUA Medolan, Verona, Bolza-

jowej
44, 20-3451
ALERGIA Bi

TARCICA dębowa, sosnowa, su:

ki, stębnówki,
tanio, 055-34-18-35
e

OWCZARKI niemieckie, po cham

pionach, 51-03-53

OWCZARKI niemieckie, szczenię:
ta, 26-47-34
OE
OWCZARKI niemieckie, szczenię:
ta, psy, (069)162-43-82

AE

Es)

TELEWIZYJNE dkabaykiy
5219, 23.51.04

:

„35-50-92, Kaszuby,

Wczasy wk

Turyshka krajow.

sób przekazywania, 27-03-11

czewski, 51-336

|... JESTEŚ bezradny? Nie widzisz

7234 |

TENS ROM nowe, niedro-

VIDEOFILMOWANIE, 22-62-20

pot, 51-64-44

gol 0572-47-40
VDEOFILMOWANE, 237.2
pea enia. Par.
TELEWIZORY używane tanio, - VIDEOFILMOWANIE, 47:8936 | — tenon, 46-00-79

LARYNGOL0G,61.2813
MASE 1.0386

wyjścia? opr ay
a
a

32-33-99, Telefon Central Nokia | VIDEOFILMOWANIE, 78-56-59
+ 450 z bogatym wyposażeniem, 32-

:
GROMADA: Promocja- Włochy,

AA
NEUROLOG. Nżnkiewicz, ge

PLNmnzVat

33.99

Bibione, Druskienniki.
Oferta, lato,

net

32, wizyty, 56-12

KUNIKA

ZESTAW Amiga 500, oprogramowanie, 069/33-87-11

oŁaNDA
R

A

Chniea
naa ce

MASZ

31-27-00, 31-66-41, 2042-16

SA-18-96, 51-00-02 | |

ABASONICI (058)56-05-88! Kamery! Telewideonapra-

"wa! Phiins: Samsung
Panaso- - »
nio= inne! Dojazd bezpłatny! Rocz-

A

ARTE

ZEBU

"Balicana", 51-20-74

PSYCHOTERAPIA, 41-48-62

LONDYN,
26. 04- 02. 05, Holdays, 41-27-61

PSYCHOTERAPIA, Ośrodek,
Szeroka 20/21 m9, 31-55-04,
reje

oferta

odciągaczy pokarmu, 51-26-06,

SPECJALISTYCZNY
Gabinet Or-

mo! Czerwiec październik. Ro- —- topedyczny, 46-08-62

dos, Corfu, Kos, Cypr, Portugalia,

Travel,
(ni Taa

Lana

- ADMIRAL Axon, Neptun, Jowisz,
ime. Dojaz bezpilny. 31-88-68,

ki, 31-09-51; ) 974-558; 374-543
A tocentrala" 356.225

ul. 10 Lutego 14, tel. 278Center),
219.919

53-12-36
63-29; jop

374-406; 374664
Gen Prze

R

pe

EN:

Wizy: Feniks
wycieczki
NRA NE

USA

R

ię

73-000

A
Alkmedyk, leczenie poalkoholowe, esperał,

ANGIELSKI, nauka, komersacje,

AALKMED 51-97-64, 090-52-45.

ANGIELSKI, niemiecki, pzysięgie,

Durg,Benon KO EUOpa 35" WĘDKARSKIE wyprany a Zało. — 31-89-53, 21-99-10
kę, morze, (bellona, dorsz) 41-41-

PZA R

dam, 53-49-75

AKAI, Ours, Samsung So- czania biletów. Zniżki
ny... Specjalizacja. Bezpłatny do-

:

stracja 13.00- 15.00 -

ro-

A "Altourist".
"Artourist"- codzienne

ZE

9

i

410007, Radek

LK

A

15. Pot Sefanowicz. oduwanie — 201878 | >

ZAKOPANE
Kynta wczasy ho. — Poalkohołowe, Esperal

OSK snie sue

ldajs, 41-27-61

023

|

ABSTYNENT lecze]

:

nie poalkoholowe

ANGIELSKI

PILARKA spalinowa,

okazja, (069)33-87-11

FOTOAPARAT „obiektywy, lomet:
ka, 57-77-19

- AGD! (058)32-00-05, lo:

KOMPRESOR wydajność 4- 8
m sz/ min, ciśnienie 6- 10 almos-

AGD! Chłodnictwo, (058)57-21-

PODKŁADKI dystansowe pod
zbrojenie, 53-00-73

fer, zdecydowanie
kupię, 649-451,

PONTON tornado, przyczepa, 20-

649-459, 090-50-87-12

,

CHŁODNICTWO,
51-70-91

70-81

23 kwietnia 1995 roku zakończył
swój ziemski bieg mój ukochany
Ojciec - Mieczysław Majewski.
Wkrótce minie 2 rocznica Jego śmier-

ci i naszej przegranej walki z okrutną
chorobą. W tamtą wiosenną niedzielę odszedł na zawsze po 4 długich miesiącach
wiary, nadziei i miłości. Był mi bardzo bliski, a ja w cierpieniu nie
mogłam Mu pomóc. Jak trudno pojąć, że już nigdy Go nie zobaczę. Tak daleko, jak sięgam pamięcią, zawsze był z nami, RAZEM
z rodziną- a w drogę, którą otwiera wiara, poszedł SAM. I mimo,

że był już Dziadkiem, żył za krótko...
Wiele Mu zawdzięczamy, a nie zdążyliśmy podziękować; zanim musieliśmy rozstać się nieodwracalnie. A On był przecież naszym pierwszym nauczycielem, doradcą i opiekunem. To On rozbudził w nas zamiłowanie do zawodu, który dzięki Niemu, stał się

i domowe

POSOKOWCE bawarskie, rodowodowe, 827-347

16-53, klimatyzacja

OBRAZY polskie i niemieckie,
płatne gotówką, 39-03-14

LODÓWKI „24-68-70 usługi domo:

PIANINA, tortepiany- kupujemy, 41-52-40

RATLEREK- sznaucerek, miniaturki, 31-20-79
©

PILOTY RTV, każde urządzenia,
3589:9

We

- LODÓWKI, 32-06-10
LODÓWKI, 32-07-75

LODÓWKI, 50-65-78

A Wyraży A iebakiego współczucia
- Rodzinie z powodu śmierci
ś.

FP. p;

Morza”, „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego” oraz me-

dal „Za Zasługi dla Gdańska”, przypominają nam, że życie nie jest
tylko pasmem chorób i klęsk i że warto się starać, bo wszystko ma
właściwie jakieś znaczenie i sens. I dzisiaj, gdy mija 2 rocznica
śmierci mojego Najdroższego Ojca, śp. Mieczysława Majewskiego,
wszystkich, którzy Go kochali, proszą o chwilę wspomnień.
Ewa Majewska-Ohler

Szwajcara, Szwecja, Turja,Wło- A9. 57-00-02,
IREAA 51-18-96

:

61-33-47 satelitarne,

1

27-40; 33-17-73; 51-65-07

burg, Bremen, Bremnhaven. Re-

ź

ANTENY, 20-51-04

*

35-94-13: 39-46-33, od

ANTENY 47759

55-11

ternista,

CAMERY. interna Do

jazd... Gwarancja! 53-11-26

|

w

R

5 Hy kz Gy

Sopot, Kościuszki 12, 51-64-44

KAZIMIERY

la

police: profesjonalnie,

AN. 97.0849

NEMIECKI, gemanista, egzam:

Gdańsk-Nowy Port

Msza św. zostanie odprawiona w dniu
15 kwietnia 1997 r, o godz. 11.00
W kościele parafialnym
pw. św. Jadwigi w Nowym Porcie.
Pogrzeb w tym samym dniu
9 posz 13.30 na cmentarzu Łostowice.

log 31.0050, 29-09-10
PEDIATRA, 51-97-64. Stefanowicz

KAZIMIERA ZOFIA ŻAKOWSKA

PIELĘGNIARSKIE, analizy krwi,

BIURO Parinersko- Matrymonialne "Julia", 44-61-51. Setki Ofert!

dynawski, 21-92-21, 41-51-85

ASTAR- kursy angielskiego,

058/72-49-35

niemieckiego, Gdynia, Władysła:

wa-V54, 61-45-32

bólem serca zawładamiamy,
że w dniu 10 kwietnia 1997 r.
zmarła nasza najukochańsza Mama, Babcia i Prababcia
Ś: ? p.

BIURO "Ania", 46-75-11

DYSKRETNY, lat 49, tusza
i wzrost średni pozna panią. Stan
cywilny, wzrost, wiek, waga obojętna. Oferty Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 BO 10216955

rachunki, 20-74-77

z

MŁODY Niemiec szuka żony,
OMEN, 23-66-25

"Koledze ANDRZEJOWI MAŁYJASIAK
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MALON

|

ŻONY

Pogrzeb odbędzie się 15 kwietnia 1997 r.

składają
Koleżanki i Koledzy z Wydziału

o godz. 14.00 na cmentarzu Pierwoszyno.
Msza św. w kościele oo. Franciszkanów
na Wzg. św. Maksymiliana o godz. 12.00.
Dzieci, Wnuki, Prawnuki
ERO

||

NIEMIECKI, płyty plus książka,
24-35-06

Pogrążona w smutku Rodzina

MARIANNA

pitne

NTEFNSTA
wi odoskowe, | sę dojgzd 200644
47-80-20, 41-59-78

ANGLIA -kursy językowe, 374-406

15 kwietnia 1997 r. o godz. 11.00 w kościele

składają

OR

SO

Gdańsk, tel/fax 31-802, 46-35-68 tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax. AR
mEE rznce wt..pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00 fax 46-35-68 całą dobę; A
RAN ak mą a,
Elblgg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25
w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069)
Li

nr

RRSO

parafialnym pw. św. Michała Archanioła o godz. 12.00. w Starzynie.
Pogrzeb tego samego dnia »
o godz. 14.30 na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Dyrekcja i Pracownicy PGM

legitymację,

NIEMIECKI, korepetycje, konwer-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, żeż w dniu 11 kwietnia 1997 r.
zmarła nasza ukochana Mamusia, Babcia i Prababcia
ś. f p.

Byłego długoletniego pracownika
naszego Zakładu

52-36

ZGUBIONO

pediatra, 96-46, 41-32-91
EKG IniomietyANA

TANI

ga sierść, puszysty,
długi ogon.

Kot jest na diecie. Zwrot za wyna: grodzeniem. Wiadomość tel. 20-

544/95, Marcin Kardas

HISZPAŃSKI, 23.79.65

ATEISTĄ, 1.53.

i innych krajów.
Do Niemiec | ANGLIA +ursy językowe, 31F
|
|
65

WESA

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Cze

HARCTUR kolonie, obozy,

z

ANTENY sene, nana 29 | m, młctusmio Nenee

ANGIELSKI nauka, konwersacje

CAŁODOBOWO „Trójmiasto, in. | 2001-16

18.00
do 24.00 tel. 32-10-19
wycieczki, wczasy: kraj i zagrani
c. Gas Św. Da TSI,
B. T. U. "Maciek". codziennie naj: 31-13-29

ATB. 15

ZAGINĄŁ
kot- mieszaniec, maści

- buro-biały
Znaki szczególne- du

ANGIELSKI- 39-46-85

KALE
dziec, dorośi, | ANGIELSKI
152, Eblag 35-55-61
e wizyty,ENO

zd. Fitzner
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu

pielęgnowaną tradycją rodzinną. Kochał Gdańsk, morze, pracę

w gospodarce morskiej i miłości tej poświęcił całe swoje życie zawodowe; Jego Krzyże Zasługi, odznaki „Zasłużony Pracownik

ANTENA, 52.2977
ak

przedwojenne, 35-53-22

PRASA balansowa, tel. 20-99-80

SA
bach ISłężyca, Ostrzyce, Gołuń, ACHILLES, odtruwanie poalkohop sią HSzpa: | KCMS" Sopot ul. Chopina 10, — owe, 53986, 33-17-73,

lodówki,

CHŁODNICTWO, lodówki, 52-

czerwiec, 29-20-16

ANTENA, 22-45.05, satelitarne:
aty

AM unieważnia legitymację stuKNT
Anka
SKRADZIONO legitymację słudencką
nr 60705, Magdalena
Puławska

kk

BUTY- 34, nie sporiowe,
71-69-61

APARAT Kodzk, antyk, Marek 2066.08

18.00

TRANSPLANTACJA wisów,
0
9

obr
e

17.00-19.00

NOWOŚĆ!

POLSKI egzaminy, 23-14-44 po

skwidzcę

ek, 275.276

rydogza s62497,410387

„un. Specaizacja, Bezplalnydo. — A. Eurotour", 50-144. Na.

wGdyni oferu-

PSYCHOTERAPIA, 23-30-45

cjalzacja. Te

AWA, mai
Curtis, Sony, Nep-

:

oea+ Szwajcańa+ Werona- super

dzinna; dzieci za dar.

jazd, 58-437, 32-37-30

57-90-49

PAPys EA

MATEMATYKA 56-32-90; 56-3450
9%-17

|

WYPOŻYCZALNIA elektrycznych

ADMIRAL „Avion, Ouris, Phiips Aaa; Gda 6066 l

ty autokarowe, mikrobusowe |

śńska

MATEMATYKA, umuzykalnienie,
24-01-19

MATEMATYKA intensywnie, 57-

PSYCHIATRA, 51-97-64.

wycieczka, 26. 04-04. 05- 1050 zł-

PRALKA automał, Candy, Sprze-

'Ł

Wybrzeże,

Monaco,
Monte Carko, Cannes,N-

ry,416046,44-1284,457845
KOMPRESOR 220V8ATM, włoski, 350,-, 48-72-44

Aa

auto-

sów reś
SASKA
|,

ADMIRAL, Biazeł, Neptum, | wozów Międzynarodowych.
Znżki |
e
ios- telenaprawa- dojazd bezplat: | M» ARE a

dam,
tel. 41.0440

MATEMATYKA,
student, 41-23-62

VIDEOFILMOWANIE, 0601-63. | 2
GINEKOLOGICZNY gab. | [2]; Vy domowe, Gdzńs, Po3121
ek. poradjjdr
Zn Gln- wożnicza
19/20, 31-11-49
BILETY lotnicze
Bał-Tur So- net, testyciążowe,

Unimor- Siesta, Jowisz, He-

:
A
WÓZEK wielofunkcyjny, sprze:

30, godz. 17.00- 18.00, 61-41-54

726561

413845,513145

34

Kalnin-

MATEMATYKA, przystępny spo-

swm

ob

ja

A

jr

MATEMATYKA, Gdańsk. Zaspa,
56-68-15

ORDONA

czesne aparaty, akcesoria, serwis,

WHITE Tenier "Cezarek',
tel. 81-

PENTIUM, P-100, Ta Ran

I.

HISTORIA, 15 zł, Elbląg, 35-55-61
MATEMATYKA, 57-71-60

Sopot, Kościuszki | kres, 0-90-50-16-37

prosi Marie Pe

5

05-38, implanty,

GINEKOLOG, 41-19-05

gd:

:

9, 51

ALE

na gwarancja!

grais, tel. 32-41-

EE
SOPOT, KrólowejBad

Zdziłowiecki, 41-52-61 w. 200

52-31-88, 24-41-04

FIZYKA, chemia, matematyka, 3944-78, 82-63-76

— ca) tel. 41-08-83

RADIOMAGNETOFON samocho-

31-16 - >

oddam

aHe Armii Kra.

DWORZEC Główny PKP- do

TELEFAX Panasonic, KX- F550,
82-12-76

CHEMIA, poprawki, egzaminy wstępne, 2222-76

matologczny
czynny 8.00- 20.0.
Dom Rzeniosia (naprzeciw owor-

APARATY słuchowe GEERS

SUPERLOMBARD, Warszawska :
64, 61-31-76

cha, 25-34-84 |

tes odezy.

CHIRURGIA plastyczna

OBŁUŻE, Unruga 56, 25-24-59

354531 |

Poradontologia, 31-69-58

chudziące „Jastrzębia Góra 475

0602294300

OVERLOCKI; dziurkarki,, guzikar-

ALERGIA bioomem, testy, odczu

no, Innsbruck, Monachium, tel. | lenie, leczenie, Góynia, Armii Kra" GDAŃSK. Wrzeszcz: gabinet sto

SEE

LOMBARD, samochody, RTV, złob, Gdańsk, Kołobrzeska 39F, tel.

dojazd, 43-50-48

cza protetyka
chirurgia ortodoncja

RTV, Sopot, Hafinera 24, 51-4712; 0-90-524-839

TELEFAX Xerox 7004, 900,-

©

2

KAMERA o

KOMIS techniczny lombard, Sopot, Podjazd 7, 50-399,
LOMBARD, 61-25-33

atrakcyjna,

również niedziele, zachowaw-

BRYLANTY, złoto, samochody,

EKSTRAPOŻYCZKI! Chylonia,
Dworzec PKP, 28-54-54

ki, środy, czwartki 15.00- 19.00,
Gdańsk, Fiszera 14, pok. 534, 4151-78, 47-75-06

Targowej Curodental 3-20

telewizyjne,jazd | ma- — (060)527455
x

19.00, soboty do 14.00, 46-38-42 | dowy "Pioneer'KEHMA900RDS,

(nowy irymestr) poniedziałki, włor-

Pańska naprzeciw Hal
GDAŃSK,

e
jowej 4,

a

my, FCE, CAE, TOEFL, ZDaF,
ZMP, zajęcia Wrzeszcz- zapisy

DENT" 41.9096;4186.04

PHILIPS ,Otake, Sony... Spe- — | Tczew,
(069) 31-46-60

Gd TOGO

PRALKI, 56-20-21

17-39

OWCZARKI podhalańskie, tanio, - AE
szczenięta 84-13-71

tel. 23-44-28, 23-57-74
PRZYSTĄPIĘ do spółki, 23-29-12

jeczki, Druskiennki. T
A
en db

LAZUROWE

57-14-27

TŁUMACZENIA, Gdynia, Starowiejska26, 20-50-72, Gdańsk,
44-16-05

LODÓWK, zamażań, 22-029, . 190 RoyaSauny
3370-33, Doazd bezplatny
Dojazd
32-37-30,alzc. 28-51-04

|

41 e

NIEMIECKI, angielski, przysięgłe,
techniczne, 41-07-54

Bez- — autokarowych, wczasy,

23-39-06
jazd, 32-97-62,
LODÓWKI
64056 raganyc | PAY ZE
SZATA,
mowe
COLORMAT- Sony- Curis- Sa-

nowe,

MEBLE stylowe, secesyjne,
stare,
52-31-16

NOTEBOOK Toshiba, pentium

FLUENT,
angielski,
niemiecki, wszystkie pozio-

przejazdów

PRALKI, 32-06-10

dom S1-15g TKO
KREDYTY 0-601-61-12-34

dowych

PRALKI, 53-52.53

bowy, szafa 1-drzwiowa,
komoda,
szafka
cena całkowita 1.000,-pil
ore oai
igo

ślubna,

tun, Siesta...

PRALKI, 32-00-05, 33-61-61

STÓŁ, rzykrzesia, tapczan 1-050-

SUKNIA

, 56-23-74

PRALKI, 31-55-77

SPRZĘT siłowo- rehabilitacyjny
(055)32-83-43

(069) 136-96-26

CENTRUM międzynaro-

Curis, Royal, Funai, Sanyo, Np

PRALKI, 53-43-79,

- STAFFORDY -amerykańskie, rodowodowe, Tczew, 069-31-07-90

MONITOR 14", 56-90-65

COLORLUX „Samsung, Sony,

PRALKI 23-74-27, 20-29-38

SOLARIUM, 20-lampowe,

MEBLE niędzywojemne,
tanio, 3100:99
:
|
MEBLE en Burone, używane, 41-24-30

se, rodowodowe, 51-13-53

WRÓŻĘ, 21:01:71

gruszą, 82-51-42

opalacz twarzy, 61-22-83

MAXON_ „aktywny, analogowy,
400,-, 31-49-16

WRÓŻENIE -Tarot. Astrolog, 5140-51, 35-16-55

. SOLARIA, sauny- "Sternicki",
(091)340-145

MASZYNA
do żaluzji, komplet, 5033-72
;

MINIATURKA, Colie, wybitni rodziee, 22-01-57

41-65-62
KURSY prawa jazdy, wszystkie

LADA cłodniza LOWSŁ. Taro
Sopot 51-30-20

MIENIE przesiedleńcze, 57-48-79

we, 51-03-53

wanie gazowe, elektryczne;
operatorów wózków widłowych; obsługi

agregatów; Oświata, tel. 41-21-82,

ROWER składak, stan dobry, 3570-74
.

|

50-40-77

KOMPUTEROWE wielotema-

tyczne, 21-30-21

:

JAGDTERRIER -suczka, Gdańsk,
Grażyny 18m6

BCI- Profesjonalna Szkoła Sekretarek, renomowane kursy kom-

puterowe, księgowości, 21-71-

Y

z

Championie, niedrogo sprzedam,

jące do egzaminu czeladniczo- mistrzowskiego, księgowości kompu-

KOMPUTEROWE maszynopisa:
nie, 54-41-59

smukłe, klarowne; 8,5 zł/ 100 szł.,
35-53-23

ga, przenośny, 602-252-198

SEKRETAREK, komputerowe,
stenografii, maszynopisania, (róW-

AGENT celny; księgowość I, Il stopień; komputerowe; prawo pracy;

DŁUGI- odzysk, 374-456, 974.521

KUBKI do piwa 0,5 I, wysokie,

MAGAZYNEK budowlany, podło-

terowej, masażu, manicure, pedi-

BHP. "Centrum Wiedzy”

używane, gwarancja, serwis, 51-

51-12, 52-48-36, 52-15-81

54

CENTERTEL Maxon, yny,
400,- 31-49-16

ZDZ organizuję
kursy przygotowy:

DETEKTYWISTYCZNE, 45-12-99

LADA, chłodnicza
Low 135, 65-49-

31-73-72

PRAWO jazdy, tel. 41-47-13,
Gdańsk,
ul. Matki Polki 3A

AGENT celny- nowy kodeks, "Bar-

ter”, 64-28-45, 23-74-78

KSEROKOPIARKI,
faxy; note

BOAZERIA świerkowa, sosnowa,
modrzewiowa,
Gdańsk, 42-54-31

PRAWO Jazdy, 211-403

ABC komputera, 20 godzin, 120 zł,
61-23-00, 28-18-76

BECZKI plastikowe- różne- od 15,-

LODÓWKI, 51-84-61

LODÓWKI

BLASZAK budowlany 24, 82-26- KSIĄŻKI, czasopisma powojeme,
89
058-24-35-66

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

palcowego pisania komputerowego, na edytorze tekstu, 46-12-78

KOŻUCH, damski, bązowy, 130,-,
20-66-08

za szukę,tel.0-90-522-499
ib C90-502-177

dzenia księgowości, również *
skomputeryzowanej koncepcja
materiały dr Roman Nildziński,

ABC- kursy bezwzrokowego 10-

ATARI, 65XE, stacja dysków, 3172

| R-1406

Zarządzania i Ekonomii Politechniki
Gdańskiej.
x

OS

pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9001400 Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;

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

REDAKCJA NiE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
w

Informujemy wszystkich kontrahentów
oraz rodziny załóg statków
że firma UB Shipping Agency
zmieniła swoją siedzibę
- obecny adres:

ELMTEX <97
Najnowocześniejszał
technika okienna

i drzwiowa.

j

ż:
Najlepsza
jakość,
|
Mig | KE
:

materiały, wykonanie

sg

B

Salon

"

sprzedaży

Jocz"

"

M

zaprasza

UB SHIPPING AGENCY

IM TARGI ELEKTRONIKI
TOPY ZU
i TELEKOMUNIKACJI

|
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|

M.

Olsztyn 15-17.05.1997
|
MIĘDZYNARODOWE TARGI

OSIEDLE
GDAŃSK

2003854

Zarząd Wejherowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Wejherowie
zwołuje zebranie

OLSZTYŃSKIE

|

|

ul. Pułaskiego 8 pok. 414
81-368 GDYNIA
Tel: 272 381; 272.382
Fax: 272 417 Telex: 54707 ubsa pl

DOMY

tel. (0-89) 39-10-10, 39-98-79 wew. 31
=
CP
YO EC CB

MIESZKANIA W MAŁYCH

w Wejherowie, ul. gen. J. Hallera nr 5

w dniu 28.04.1997 r. o godz. 16.00.

DOMACH

od 32m” do 83m”

Zebranie odbędzie się w siedzibie Zarządu Spółdzielni

R-1369/A/a9

JEDNORODZINNE

od 87m” do 180m”

| GRUPY CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH.

10-557 Olsztyn, al. Piłsudskiego 44

KOLOROWE
POŁUDNIE

[ garaże w podziemiach ]

— ps607/455/71

ZDROWE, TRADYCYJNE

N

7

k

TECHNIKA

OKIENNA

I

WYNA
M AG

JMIE:

„centrum historycznego Gdańska

O POWIERZCHNI 300 m'*

12.00 w A

DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA

oo

sn

nooanie

Zakład Obsługi
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Termin realizacji zamówienia - 1 m-c od podpisania umowy.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 8), tel. 31-44-07 wew. 36.

:

w zamkniętych kopertach, oznakowanych tytułem zamówienia

|

za

BUILDING

RB Rudzki Building Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia, tel./fax (0-58) 20-93-72

RB Rudzki Building ogłasza nabór ofert na wykonawstwo prac
budowlanych wykończeniowych w nowó wybudowanych budyn- |
1. Posadzki cementowe gr. 8 cm (3 cm styropian i 5 cm zaprawa)
I WARIANT - tradycyjny transport mieszanki
II WARIANT - mechaniczny transport mieszanki
2. Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne III kat.
3. Roboty malarskie
4. Okładziny ścienne i podłogowe z płytek ceramicznych
5. Elewacje dociepleniowe metodą mokrą lekką z materiałów firm: Baumit, Capatect, Dryvit
6. Roboty dekarskie (papa termozgrzewalna + obróbki blacharskie)
7. Roboty ślusarskie (barierki balkonowe i schodowe)

Zakres ofert powinien zawierać:
e ofertę cenową
e deklarowaną wydajność prac
* kserokopie dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności
gospodarczej
|
e ilość osób zatrudnionych w firmie
* referencje
Przewidywany okres realizacji prac wykończeniowych maj - sierpień br.

pie ZA

WBK SA O/Gdańsk 10901098-500249-128-00-0.

w miastach powyżej 15 tys. mieszkańców
Gwarantujemy długoletnie i stabilne kontrakty z partnerem,
którego rzetelność i wiarygodność potwierdza kilkudziesięciu
dotychczasowych kontrahentów.

Oferty zawierające szczegółowe dane
o położeniu i konstrukcji obiektu,
prosimy przesyłać na nr tel./fax (0-61) 332 789,
fax (0-61) 332-789 Pan Marek Wolny,
Elektromis S.A., 61-821 Poznań ul. Ogrodowa 12

— PRZETARGI
na polskim rynku poszukuje do wynajęcia:

|

14-520 Pieniężno, ul. 1 Maja 2, tel. (055) 43-60-16

ofertna

składająca się z:

a) działek nr 38 i 37/2 o łącznej powierzchni 668 m”, KW 13240 i 2755
prowadzone w Sądzie Rejonowym w Braniewie.
:
Forma władania - wieczyste użytkowanie,
b) budynku wolno stojącego na ww. działkach o kubaturze 620 m”,
pow. użytkowa 339,2 m”,
c) ogrodzenia metalowego na cokole betonowym, długość 99,8 m,
d) placu z drogą dojazdową, wykonanego z kostki betonowej.
Cena wywoławcza łącznie dla wymienionych składników
wynosi 546 000 zł.
Nieruchomość można oglądać w każdy czwartek od godz. 8.00 do 14.00.
Dodatkowe i
je można uzyskać telefonicznie
pod nr. (055) 43-60-16.
Oferty pisemne należy składać w biurze syndyka w zaklejonych i w zalakowanych kopertach w terminie do 7.05.1997 r. do godz. 14.00. Oferta powinna zawierać:
|
1. Nazwę siedziby i status prawny oferenta.
2. Proponowaną cenę nabycia i sposób zapłaty.
Rozpatrzenie
ofert nastąpi dnia 8 maja 1997r.
Warunkiem uwzględnienia oferty jest wpłacenie najpóźniej w dniu
7.05.1997 r. do godz. 11.00 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
na konto BGŻ O/Braniewo 20301215-143-1201-11.
Zastrzega się prawo wyboru oferentów dla prowadzenia dalszych rokowań, a także odstąpienie

PRZETARGI

R-1762

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ

Zarząd Gminy

Zarząd Gminy

82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 77 42 34

82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1, tel. 77 42 34

ogłasza przetałg nieograniczony na
ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie prac budowlano-montażowych

dostawę wraz z uruchomieniem
centrali telefonicznej

i wielobranżową rozbudowę
Oddziału w Gdyni przy ul. A. Dickmana 62,

magazynowo-biurowy

81-109 Gdynia (tel./fax 254551)

w budynku biurowym Urzędu Gminy
w Ryjewie, vi. Lipowa T.

o powierzchni użytkowej 3344 m”.
Termin realizacji zamówienia - od Il kw. 1997 r. do końca 1998 r.
Do wstępnej kwalifikacji wykonawcy winni podać:
- spełnienie warunków wyszczególnionych art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r., Dz. U. nr 76/94 poz.
344, a w szczególności następujące potwierdzone informacje:
- cenę roboczogodziny (zysk, k. pośrednie, zaopatrzenia, pracy

Wymagane:
- dobra lokalizacja w Gdańsku,
- parter o powierzchni 300-400 m'
(z możliwością posiadania rampy),
- łatwy dojazd z możliwością
parkowania,
- linia telefoniczna (konieczna),
- podłączone prąd, gaz, c.o.
, oraz zaplecze sanitarne,
- korzystna architektura obiektu

sprzętu),

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonych kopertach, zaadresowaną na zarząd Gminy 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1 z napisem "Centrala telefoniczna”.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i siedzibę oferenta,
2. Wartość wykonania zamówienia,
3. Termin wykonania,
4. Okres gwarancji.

Termin składania ofert upływa
dnia 25.04.1997 r. o godz. 11.00.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.12.1994 r., Dz. U. Nr 149 poz. 776.
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Główny Specjalista ds.

z dopiskiem *lokal-Gdańsk”

inwestycji inż. A. Konieczny, tel. 254457 wew. 301, w godz. od 7.00 |

do 15.00. W oparciu o złożone informacje wytypowani wykonawcy
otrzymają zaproszenie do złożenia ofert na prace budowlane.
R-1277/A/14

|
Sny Ę PRZETARGI

10025692/1302/23
RE

Z

A

ZZ

|

wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej
na budowę sali gimnastycznej
oraz kotłowni ekologicznej
przy Szkole Podstawowej w Ryjewie,
ul. Grunwaldzka 77.

Termin wykonania zamówienia
30 maja 1997 r.

ź

kowych i z ZUS o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne,
- oświadczenie o wielkości zatrudnienia na koniec I kw. 1997 r.,
- opis wyposażenia technicznego firmy,
- wykaz kwalifikacji i posiadanych uprawnień kadry kierowniczej,
- wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat,
- referencje od poprzednich zamawiających.
|
Ofertę wstępnej kwalifikacji należy złożyć pod wskazanym adresem *
Oddziału w Gdyni (pok. 106) w terminie czterotygodniowym, licząc
od chwili ukazania się ogłoszenia. Termin składania wstępnych
ofert upływa z dniem 12.05.97 r.

30-967 KRAKÓW 690, skr. poczt. 20

=

tel. 77 42 34 wew. 14 lub za zaliczeniem pocztowym.

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podat-

Oferty pisemne
prosimy kierować pod adresem:

e

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia można
uzyskać w Urzędzie Gminy w Ryjewie, ul. Lipowa 1,

- rachunek wyników firmy za ostatnie trzy lata,

i otoczenia.

kupno składników majątkowych:

1 Nieruchomość położona w Pieniężnie przy ul. 1 Maja 2

ogłasza wstępną kwalifikację wykonawców na:

LOKAL

| _

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
80-952
w Gdańsku, ul. Matejki6, tel.fax41 7601

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ;

masy upadłości

Banku spółdelezyu w Pieniężnie,

od przetargu bez podania przyczyn.
R-1435

Jeden zdidorów techniki grzewczej

R-1696

Lp

na cele handlowe - detal

Oferty należy składać do dnia 21.04.1997 r. do godz. 15 w sekretariacie siedziby firmy
przy ul. Pułaskiego 6 (V piętro).
Materiały ofertowe prosimy składać w zapieczętowanych kopertach.

w budynku
przy ul. 3 MAJA 9 w Gdańsku

i! Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena kpl 10 zł)
można odebrać w sekretariacie Zakładu Obsługi UW w dni pracujące w godz. 8.00-14.00.
Termin składania ofert do dnia 22.IV.1997 r. - g. 9.00.
Termin otwarcia ofert dnia 22.IV.1997 r. - g. 9.30.
Postępowanie prowadzone będzie z obowiązującymi preferencjami krajowymi.
Upoważnieni od kontaktów z Oferentami:
- inż. Grażyna Rozenka tel. 377-626.

lub kupna
o powierzchni 600-1200 m'

lokali

|

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 300 zł do dnia 22.IV.1997 r. do godz. 9.00
w kasie Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego lub na konto

poszukuje
do wynaj cia

kach wg poniższego wykazu:

na remont ciągów komunikacyjnych
„- wykładzina typ "TARKETT"

r.
R-1714/A/571_

©

OGŁASZA
Przetarg nieograniczony

Oferty zawierające koszt wykonania projektu należy składać
w Sekretariacie Sp-ni w terminie do dnia 18.04.1997

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

|

-

> PRZETARGI

RB
RUDZKI

WKIOZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.1997 r. w siedzibie zamawiającego
. 13.00.
BEA
od
się o zamówienie jest spełnienie wymogów
zawartych w warunkach szczegółowych.
O niniejsze zamówienie mogą się ubiegać firmy/zespoły mające
doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr. tel. 32-02-34, 32-00-26 wew. 313.
W postępowaniu stosowane będą obowiązkowe preferencje krajowe.

W CENTRUM GDYNI, OGRZEWANY, DOSTĘP DO LINII TEL.

_

POWIERZYLIŚMY|
SEWACO
|

w terminie do 15.06.1997 r.

.

POMIESZCZENIA BIUROWEGO.
INFORMACJA TEL. 217-839, 219-292, 202-595

GENERALNE WYKONAWSTWO
FIRMIE BUDOWLANEJ

Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w siedzibie
Aoc aury Ceniony zabki ul. 3 Maja 9A, Fak 113.
isemne oferty należy s
ć do
dnia 21.04.1997 r.
.

g
<
Ś
Ś

AZYN

Biuro Obsługi Klienta od 8.00 do17.00

na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Z002968/A
RE
/

tel. 316 851 wew.33, 090 50 29 73,

© wpisanie

|

YA

ul. Chmielna 54/57, 80 748 Gdańsk

wykonanie dokumentacji do wniosku

tel./fax 20-15-17, 20-17-39

MIESZKANIOWE

GIPSBLOK.

W Tczewie, al. Zwycięstwa 6

ogłasza przetarg nieograniczony na

81-385 Gdynia ul.Krasickiego 2

z

| Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej |

ul. Nowe Ogrody 8/12

LICEKCJA

Krup>ine

DRZWIOWA

BUDOWNICTWO

Zarząd Miasta Gdańska

Otwarcie ofert nastąpi dnia-25.04.1997 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych
preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.
R-1759/A/20

PRZETARGI

Termin składania ofert upływa
dnia 25.04.1997 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.1997 r. o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego, pok. nr 13.
Uprawniony do kontaktów z oferentami
- mgr inż. Bogusław Warczak.
Oferty winny być składane w zaklejonych kopertach, adresowane na Zarząd Gminy 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1 z napisem
- Projekt techniczny - sala gimnastyczna i kotłownia ekologiczna.
Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i siedzibę oferenta,
2. Wartość wykonania zamówienia,

3. Termin wykonania.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych
preferencji krajowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.
R-1760/A/20 .

PRZETARGI

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 86.00-16.00; Gdynis, Świętojańska 141, pon.:pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności 3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.-pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.00
pap

uk
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Poniedziałe

6.00 Kawa czy herbata? 0 - 70055560 - 2/

8.00 „Murphy Brown” [104/152]
8.30
8.40
8.45
9.05
930
9.55
10.00
10.50
11.10

Wiadomości
Gimnastyka dla przedszkolaków
Mamaija
Szóstka na szóstkę - teleturniej
Domowe przedszkoie
Porozmawiajmy o dzieciach
„Doktor Quinn” /120/ - serial
Piraci - teleturniej
Przyjemne z pożytecznym

11.25 Studio Sport - MS w hokeju na lodzie, gr. B: Polska - Białoruś
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
9

Magazyn Notowań - Prawo
a agroturystyka - Kaszubskie żniwa
12.50 Giełda pracy, giełda szans

13.10 Miniatury Piotr Matywiecki „Od
początku” - Antologia poezji pol-

skiej „EKO”
13.15 „Cudowna planeta” [6/9] „Nie14.05

zwykły wynalazek: płeć” - serial
Zielonym do góry /powt. /

14.25 Agenda 21 - jak realizowane są
w Polsce postanowienia Agendy 21
14.50 No problem!
15.00 Wiadomości

15.10 Żyć skuteczniej
15.25 „Szkoła złamanych serc” [14/52]
ś Luz

16

reż. Jan Jakub Kolski, wyk.
Krzysztof Majchrzak, Ewa Kutynia, Dariusz Toczek,

Franciszek

Pieczka
MdM,

czyli

Mann

do

Materny,

Materna do Manna
22.30 W centrum uwagi
23.00 „Dzieciaki” - reportaż Ireneusza
Englera

6 22 2D Mistrzowie kina: Sir Richard
Attenborough „Krzyk wolności”
[2 - ost. ] - film fab. prod. ang.
0.45 Wiadomości
0.50 Dzieje kultury polskiej - „Wiek
srebrny” - film dok.
1.45 Zakończenie pogramu

W godzinach: 9.30 - 14.00 - przerwa

6.45 Kurs języka angielskiego
7.00 Panorama
7.05 Dziennik krajowy

w emisji:
programu „1” w kanale 10
programu „2” w kanale 37

7.20 Optimus Sport telegram |
7.25
7.50
8.00
8.10
8.30

7 dni świat /powt. /
Akademia zdrowia Dwójki
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
„Rodzinna
menażeria”

[10/22] - serial prod. USA
8.55 Niezbędnik Dwójki
9.00 Świat kobiet /0 - 70035277/

12.10 Dozwolone od lat 40 - tu - Lista przebojów starszych na-

i

13.00 Panorama

13.20 Niezbędnik Dwójki
13.25

„Zatoka Marlinów”

[5] - se-

rial prod. nowozelandzkiej
14.10 Klub pok kultury
14.30 30 ton! lista, lista przebojów
15.00 ' „Spider - man, człowiek pa-

jąk? [27/65] - serial anim.
15.25 Akademia zdrowia Dwójki
15.35 Przygoda z wojskiem

ee

program

wyżej godzinach
„3” TV

Gdańsk

6.00 Muzyka na dzień dobry
7.00 Poranek z Polsatem

7.30 BIOGRAFIE: „Ujek - Józef

7.45

-

emitowany tylko dla odbiorców telewizji kablowej
7.55 Program dnia

8.40 Studio parlamentarne (powt. )
9.00 „Gościniec” - magazyn kultury ludowej
9.45 „Mazi w Gondolandii” - lek-

cja języka polskiego dla dzieci (powt. )

8.30 Trójmiejski serwis inform.

8.40 A w sercu ciągle maj - serial
9.45 Raport gospodarczy (powt.)
10.00 Kropla - magazyn ekologicz-

ny (powt.)

10.15 Wiry życia, odc. 4/13/ - serial
11.10 Dzika Ameryka - Zachód serial przyrodniczy prod. angielskiej (powt.)
12.00 Ed, koń który mówi, odc.
28/29/ - serial (powt.):
12.30 Fałszywy zakładnik - komedia prod. kanadyjskiej
14.05 Świat ogrodów, odc. 8/14/
14.35 Archiwum morza - magazyn

| (powt.)
14.55 Panorama
15.10 Zuzia i jej przyjaciele, odc.

10/26/ - serial

9.50 „Tata, a Marcin powiedział. ”

10.00 „Przygody

pana

Drzewko szczęścia: gra-za-

bawa
7.55 Poranne informacje
8.00 Polityczne graffiti
- 8.10 Czarodziejka z Księżyca,
odc. 152 - anim.

7.00-8.00 i 18.00-20.00
- program nie kodowany
7.00 Muzyczny budzik
7.30 Diabelski młyn
8.00 Parker Lewis - serial

8.25 Wielka podróż Bolka i Lolka
10.10 „The Quest” - film akcji
11.55 „Bezsenność w Seattle” - komedia romantyczna
13.35 Kuchnia filmowa

8.30 MacGyver, odc. 135 - ame-

9.30 „Alai As” (powt. )

8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk

„Nauczyć żyć” /3 - ost. /
stolatków

programu „3” w kanale 52.
W wymienionych

7.00 Panorama
7.10 Informacje Studia Kontakt
Krzeptowski” - film dok.
8.05 „Brat Maria” - film dok.
8.30 Wiadomości

8.00 Panorama

9.30 „Cuda pogody” /8 / „Piękno
nieba” - serial dok. USA
10.00 Krzyżówka 13 - latków
10.25 Familiada - teleturniej
10.50 Sportowe hobby
11.10 „Każdą
chwilę
dzieciom”

iS

21.50

14 kwietnia 1997

Michała”

odc. 5 - „Mąż Basi” - serial
/napisy w języku angielskim/
10.30 „Telewizyjne
Wiadomości
Literackie”
*
11.00 „Z czym do NATO” - pro-

gram publicystyczny (powt. )
11.25 „Gorąca dziesiątka Muzycz-

nej Jedynki” (powt. )
12.00 Wiadomości
12.15 „Planeta Krawiec” - dramat
13.40 „Sarajewska zima” - reportaż

14.10 Przegląd prasy polonijnej
14.30 Rozmowa dnia
15.00 Panorama

15.20 Omówienie programu dnia
15.30 „Rody fabrykanckie” - Sche-

15.35 Morskie wyzwania, odc. 11

ibler i Grochman cz. 2

eg5-20.00 „Przylądek Canaveral”, .
odc. 13/20/ - serial fab. prod.

20.00 Wiadomości
>20.30 CZARNE, BIAŁE I W KO-

rykański serial sensacyjny
9.30 Żar młodości, odc. 160 kanadyjski serial obyczajowy :
10.30 Powrót do Edenu, odc. 13 australijski serial obyczajowy
11.30 Magazyn
|
12.00 HALOGRA!MY

12.20 YelYe!Yee!
12.30 Kojak, odc. 20 - amerykanski serial sensacyjny
13.30 Disco Polo Live
14.30 Trzy kwadraty: gra-zabawa
14.55 Czas na naturę - magazyn
medycyny naturalnej
15.25 Czarodziejka z Księżyca,
odc. 153 - serial animowa-ny dla dzieci
15.50 Bractwo białego orła - program ekologiczny dla dzieci i młodzieży

14.00 I żyli długo i szczęśliwie -

14.25 Szaleję za tobą - serial komed.
14.50 24 godziny: wojna o gwiazdki
15.50 „Les Milles” - dramat

17,35 Reboot - anim.

—

18.00 - 20.00: Okno otwarte „NA GA+

PE”

18.00 Diabelski młyn

18.20 Nie przegap
18.25 Cyberia
18.30 Pogoda

18.50 Mundial futbol - magazyn piłki nożnej i Bramka tygodnia
19.20 x 5 - minimagazyn regionalny

19.25 Kroniki Seinfelda - serial
19.50 Aktualności Filmowe

20.00 „Więcej szmalu” - komedia _
21.30 Sport + - magazyn sportowy
23.30 „Ich troje” - komedia ameryk.
1.00 „El Mariachi, czyli kariera
Klezmera” - film sensacyjny

SE

20.00
„Z archiwum X” -serial USA
20.50, Podatki od 21% do 45 % - Właściciele domku w budowie
21.00 Panorama
21.30 Niezbędnik Dwójki
21:35 Optimus Sport telegram
21.45 Auto

(4822.10 „M. A. S: H” [51] - serial

22.35 Ogród» sztuk - W chórze
z Dionizosem
23.05 Oni przywieźli ze sobą Rosję. - pr.
dok. dzieje rosyjskich emigrantów, którzy po Rewolucji Paź-

dziernikowej, trafili do Francji
23.45 Lęki, obawy,
0.00 Panorama
. 0.10 Wielkanocny
wenowski
0.50 Zakończenie

nadzieje

|
festiwal Beethoprogramu

amerykańskiej
20.45 Poza rok 2000, odc. 18/38/ -

program popularny
21.30 Wiek maszyn /Age of the machines/, odc. 6/6/ - serial dokumentalno-oświatowy
prod.

francuskiej
21.45 Panorama - wydanie wieczori

22.00

ne

:

-

Gdański Dywanik - program

publicystyczny

22.40 „Namiętność”, odc. 205/250/ serial
23.20 Homo

Popularis

-

finał

(powt.)

23.35 Studio Milenium
0.00 Zakończenie programu

LORZE: „Żywot Mateusza”
- film fab. prod. polskiej
21.45 „Malowana lala” - koncert
Karin Stanek
22.15 „Dziennik Telewizyjny” program satyryczny Jacka
Fedorowicza

22.25 Program na wtorek
22.30 Panorama
23.00 Spojrzenia na Polskę
23.20 „Festiwal w Kazimierzu”

23.40 „Labirynty kultury”
0.00
0.30
0.50
1.00

„Camerata 2”
Sportowy tydzień (powt. )
Panorama
„Dajcie to na pierwszą stronę” cz. 11/52 - „Afera”

20.00 Mega

Hit

„Air

America”,

USA, 1990, reż. Roger Spottiswoode, wyk.: Mel Gibson,
Robert Downey Jr., Nancy
Travis.
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 Polityczne graffiti
22.35 Ulice San Francisco - ame-

-rykański serial sensacyjny
23.30 Kalejdoskop - magazyn publicystyczny
23.55 Magazyn sportowy - mistrzostwa Polski w boksie
0.55 Muzyka na BIS
2.30 Pożegnanie

15.00

Atomic TV

17.00 Pan Bogus - serial dla dzie17.30/Królik, Struś i Ferajna - serial dla dzieci
18.00 „74.5 Nowa Fala” - serial
18.45 Disco Polo Mix
19.00 Heart £ Soul - muzyka
19.30 TV Party - magazyn muzyki tanecznej
20.00

21.00
21.30
22.00

23.35
0.05

7.00
7.15
7.50
9.00
9.25
10.20
12.20
13.10
14.50
15.15
15.40
16.35

Siódemka zaprasza
Teleshopping
Kacper - anim.
Świat pana trenera - serial
Autostrada do nieba - serial
„Hoffman” - komedia
Najlepsze role Petera Sellersa film dok.
Zmiana przyzwyczajenia - film
Teleshopping
Trzecia planeta od Słońca - serial
Siódemka dzieciakom - anim.
Słodka dolina - serial

17.00 Przeboje Siódemki
17.10 Słodka dolina - serial

8.00 „Gdzie

jest noga Zeusa?”,
Francja, reż. Philippe de Broca
9.40 „Dawni wojownicy”, cz. 13,
10.10 „Spirit of Saint Louis”, USA,
1957, reż. Billy Wilder
12.20 „Saturn 3”, Wielka Brytania,
13.45 „Maria Stuart, Szkotów królowa”, USA, 1972, reż. Char-

15.55

18.00 Autostrada do nieba - serial
18.50 Polskie seriale animowane
19.10 Prognoza pogody
19.15 7 minut - wydarzenia dnia

Elżbietą I a Marią Stuart, walczącymi o tron Anglii.
„Odczep się rzepie”, Francja,
1977, reż. Philippe de Broca.
Spokojne życie dyrektora
banku zostaje zachwiane, gdy
poznaje kobietę, która oznajmia mu, że właśnie zabiła

swojego męża.

19.25 Świat pana trenera - serial
Prognoza pogody
Program rozrywkowy
„Gdzie jest Parsival?” - komedia
7 minut - wydarzenia dnia
„Policjanci z Miami” - serial
Alfred Hitchcock przedstawia
EZ Street - serial
Przeboje Siódemki

10.30 Wyścigi motocyklowe
11.00 Międzynarodowy Informator Motorowy
12.00 Rajd Tunezji

12.30 Piłka nożna: PE
:
les Jarrot. Opowieść o poli14.00 Wyścigi
motocyklowe:
tycznej: walce, pełnej osobiGrand Prix Malezji
stych uraz, które przerodziły '
15.00 (P - od 17.00) Tenis: Turniej
się w otwarty konflikt między
ATP „Estoril Open” (na żywo)

17.35 Trzecia planeta od Słońca - serial

19.50
19.55
20.00
22.00
22.10
23.00
23.30
0.00

8.00 Wyścigi
motocyklowe:
„Grand Prix Malezji - 250, 500
- ccm (na żywo)

17.20

„Paparazzo”,

Wielka

Bryta-

19.00 (P) Skoki do wody
20.00 Wyścigi
motocyklowe:

Grand Prix Malezji

18.00 „Terra X”: „Odyseja - fakty

i mity” (P) - +
18.30 „Tajemnice, magia, cuda” -

magazyn (P)
19.00 „Dzikie zwierzęta”:
okiełznana Afryka”
20.00

„Nie-

„Poza rok 2000?

20.30 „Katastrofy” - serial dok. (P)
21.00

„Punkty zwrotne w historii”:

„Amerykańska mafia lat 20.
i 30.” (P)
21.30

„Drapieżniki”: „Łowcy kro-

kodyli” (P)

20.30 Zawody traktorów
21.30 Boks

22.00 „Samotna planeta” (P)
23.00

22.30 (P) Rajd Tunezji
23.00 Formuła 1
0.00 Piłka nożna: „Legendy
strzostw świata”

17.00 „Na ryby do Australii”
17.30 „Objazdowy show”

„Titanic”:

„Jak

wydobywa-

no wrak Titanica” (P)
mi-

0.00

„Skrzydła”:

„McDonnell

Douglas A-4”

nia, 1994, reż. Edward Benner. Fotograf Rick mistrzowsko opanował sztukę chwytania życia na gorąco. Spotkanie z Sadie, gwiazdą filmów
Kung-fu, przynosi gwałtowną
zmianę w jego życiu zawodowym i uczuciowym.
18.40 „Córka górnika”, USA, 1980,

reż. Michael Apted. Biografia
znanej piosenkarki country, Loretty Lynn (Spacek), która
przebyła trudną drogę z nędzy
do sławy. Oscar dla Spacek.
20.40 „Państwo Sherwood w podró-

ży poślubnej”, USA-Niemcy
1994, reż. Steve Miner. Młode

małżeństwo

CHANNEL
12.00
12.30

rze udział w poszukiwaniu
skradzionego z klasztoru drogocennego krzyża.

22.10 „Dracula”, USA, 1974, reże.
Dan Curtis. Osadzona w latach
osiemdziesiątych XIX wieku
adaptacja powieści Brama Stokera o żądnym krwi hrabim
Draculi (Palance) filmowana
w Anglii i Jugosławii.
23.50 Pożegnanie

„Magnum” - serial

14.30 „Portret Irfandii”

* macyjny

13.30 „Majsterkowicz” - serial
14.00

„BĄrbel SchĄfer”: „Wszyscy

uważają mnie za głupią”
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00

podróżujące po

południowych Włoszech bie-

„Punkt 12? - magazyn infor-

13.00 „Travel Live” - magazyn
14.00 „Skandynawskie lato”: Szwecja

18.30
18.45
19.10
19.40
20.15

„Ilona Christen” - talk show
„Hans Meiser”: „Mężczyzna
roku 2000” - talk show
„Jeopardy” - teleturniej
„Między nami” - serial
„Dobry wieczór” - magazyn
regionalny
„Exclusiv” - magazyn
Wiadomości
„Explosiv” - magazyn
„Dobre czasy, złe czasy” - serial
„Felix” - serial

21.15 „Na kempingu” - serial
21.45

„Flodder” - holenderski serial komediowy
22.15 „7 dni - 7 głów”
23.15 „TV. Kaiser” - pr. satyryczny
0.00 Wiadomości

15.00 „Miasta świata”: Madras
15.30 „The Best of British” - magazyn kulinarny
16.00 „Gdzie się bawić” - magazyn

16.30 „Stalowe wstęgi”: „Historia
kanadyjskiej kolei”
17.00

„Piechotą dookoła

Europy”:

Bułgaria
17.30

:

„Świat Grega Graingera” - serial dokumentalny (Hol)

18.00 „Zagubieni w dzikiej Afryce”
Zambia
18.30 „Na horyzoncie”: Filipiny (S)
19.00 „Ocean Spokojny” - serial dokumentalny
19.30
20.00
21.00
21.30

„Skandynawskie lato”
„Travel Live” - magazyn
„Na ryby” - magazyn
„Piechotą dookoła świata”

22.00 „Szwajcaria z okien pociągu”
23.00 „The Best of British” - maga-

(powt.)
A

„Ostatni bastion” - ser. ko-

stiumowy, USA
Ruchome obrazy
To i moto - sport i motoryzacja
„Koszmarny rejs” - dramat
psychologiczny,
USA,
1989, reż. Roger Holzerg
TV Party - magazyn muzyki tanecznej
Muzyczne dobranoc

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

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

Każde udane

przedsięwzięcie

powinno

mieć

swój

ciąg

dalszy.

jących powietrze samochodów.

Dlatego na życzenie naszych klientów ponawiamy tę przyjazną dla

Pamiętasz?

środowiska naturalnego akcję, dzięki której z polskich dróg zniknęło

nowego

dużo starych, niesprawnych, a przez to niebezpiecznych i zatruwa-

możesz AE

TERAZ

SKORZYSTAJ

TAKŻE

Jeśli Twój

Fiata

stary samochód

zapłacisz

odpowiednio

trafi na złomowisko,

to za

mniej.

taniej

Tym

razem

Fiata 126 elx Maluch, Cinquecento i Uno.

TY! z FIATEM

TO siĘ OPŁACA!

Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły u dealerów.

3000

2500 zł

mniej, jeśli kupujesz Fiata

1800 zł
mniej, jeśli kupujesz Fiata 126 elx

mniej, jeśli kupujesz Fiata

Uno

Cinquecento

Maluch

z
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|
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R-1414
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LOAD

SE

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE
DEPOZIT CENTR

"Rosyjska Firma Ubezpieczeniowa

;

|ORNAT TRZE PRV AL

pogo Centr"

GDAŃSK

x

Oszczędzisz czas,

formalności

|

uł. Sandomierska f1.
tel. (0-58) 39-05-21 do 25
fax (0-58) 39-44-17

Ą

Fox (058) 600

załuniny u Galle © ="
Zabudowa

według

PAPY

(1 niebezpiecznych wypadków, chorób, OC, AC
licencja nr 3765

ZGRZEWALNE

„NORD BITUMI”

YZ/v/rvoL-"u

(I ryzyka finansowego (inwestycji, transakcji)
O

*

Nasze pizedstawiaicistwo w Polsce
| 81-386 Gdynia, ul. Kilińskiego 5/1

NEC
duży wybór, atrakcyjne
ceny, usługi

Tel./fax / 058/ 20-80-30

ziUT gol ©: | goa
SŁ
a dak kinowe

ze

Polisa Ubezpieczeniowa "Depozit Centr”
gwarancją waszego bezpieczeństwa i sukcesu! „40:30

QW doda

TU ZNAJDZIESZ
WSZYSTKO

: po tak niskich

ul. Kilińskiego 57

enach! 6

(Hangary Meblowe)

NA ŚCIANY, PODŁOGI
IL SUFIT

„ARCH-BUD”
ul. Łużycka

FABRYKA

s

*

OH 2000 DM do 100 OOO DM, Cla ORA

tucji kredytowy

symalnie u

Załatwiamy wszystkie id

'83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1

tel./fax 81 23 92, 81 40 02, 81 44 87

STYROPIANU

M-30

* konkurencyjne ceny
* atesty ITB
* transport
„STYROPAK H-K”, Gdańsk,
ul. Michałki (1 km przed Rafinerią)
Tel./fax 38-77-05, 38-79-23

7) CJA IOSZNIA

tel. 333444, tel./fax 32-03-84

s

biachy, kształtowniki, pręty, rury, profile zamknięte, elektrody,
tarcze,
drut spaw., siatki ogrodz. i kratki pomostowe

MATERIAŁY BUDOWLANE
OKNA PCV - SPRZEDAŻ
„TECHMAPROJEKT” Sp. z o.o.
Gdańsk, ul. Wielopole 7 c
R-1272

Kasy FISKALNE

ych wprost z zachodnich instyprocedura!
ab se

Oprocentowanie już od 11,03% przy 72 ratach miesięcznych.

Sieć

4000 DM ( 7 280 PLN*) - miesięcznie 75 DM (136.50 PLN*)

js

10 000 DM (18 200 PLN') - miesięcznie 188 DM (342.16 PLN')

ĘNIERBIURO

"Kusomzenaog1sgni. _ OKresowi spłaty

Informacji udzielamy od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
w soboty od 10.00 do 13.00

ETEN

ETZ:

|

KUPON INFORMACYJNY

CV ; ALUMINIUM F] -;
DD RZWI

imię i nazwisko

o

i
5:
kod., miejscowość
oczekiwana wysokość kredytu

nn)

tel./fax 058 43-11-80
tel. kom. 090 50-31-49
tel. kom. 090 50-29-40

80-505 Gdańsk
ul. Czarny Dwór 12 $
©
tel. 53-88-90
tel. 53-47-19
tel./fax 53-09-01

Wysokie kredyty spłacone w niewielkich ratach miesięcznych dzięki długiemu

$ : YBY

Gdańsk, ul. Nad Jarem 28

MARGO

OFERUJE:

Na przykład

z

R

1/3, 22-14-33

STYROPIAN
M-15, M-20,
(również płyty „na zakład”)

SERA
OE:

ye

rys

o EA

GDAŃSK-ZASPA

SD

ik

Tel. (058) 46 63 52

46 76 18

NAJNIŻSZE CENY
(3 ładunków (kradzieży, uszkodzeń)

al. Jana Pawła ll 20
80-462 Gdańsk-Zaspa

:

już od 14,90 zł/m”
|

21

dealerów

seen, oki slim

|* INTERBIURO

T

| Gamcarska4 | Stary Rynek 13

Elblag

dto

|honadło
e Bramy

garażowe
,
e Kamień elewacyjny tanio

* Okna
.
sub

e Płyty gipsowe
e Pokrycia bitumiczne

wgodz

KUPON PROSZĘ WYSŁAĆ POCZTĄ POD ADRESEM:

PSTN ZS

PS

o
o A oj!
Gospodarczego

W

o

AE.
IE

ZUH AREM sc Gdańsk, ul. Nowolipie 28

tel. 32-52-66, 32-52-67, 32-55-76

AAA SE)

skr. poczt. 82

- BIUROLAND
5 Piotra Skargi 4 |

AREMcc

fax 33-17-91

| No

:

wis tel. 0602 217 895

JnooaPn36/A24
978/A/442

1220/AV235

DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:
ZAPRASZAMY

Cc.

Gdańsk, Targ Drzewny3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Sopot, Kościuszki 61, ps
np .00-16.0; Gdynia, Świętańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;
3, pon-pt. 8.00-16.00
Pruszcz Gdańsk, Tysiąceca8, pon.-pt 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon.-pt. .00-16.00 Starogard Gdański, Basztowa

uk

|

YA
TA
TOWARZYSKA
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Loża prasowa

Jan Zarębski - biznesmenem roku
Dobrze, że przyszedł ksiądz prałat Jankowski, bo moż-

Główny stół, przy którym
zwykle siadywał prezydent Lech
Wałęsa z przyjaciółmi, tym razem okupowali socjaldemokraci,
a więc poseł Longin Pastusiak
z małżonką (zielona garsonka),
obok pani senator Wanda Ku-

na by odnieść wrażenie, że to nie bal, a zebranie partyjne socjaldemokratów - zauważył ktoś nie bez racji. Biznes

mieszał się z polityką, jak zwykle w restauracji „Cristal”
Ryszarda Kokoszki, ale tym razem przewaga polityków SLD
- podobnie jak w Sejmie - była druzgocąca. Pretekstem do
zabawy był plebiscyt na „Biznesmena roku”, organizowny

już po raz trzeci przez Konwencję Przedsiębiorców i „Tygodnik Trójmiasto”.

strzeba

(złota

bluzka,

czarna

spódnica), dalej poseł Franciszek
Potulski ze stałym marsem na
obliczu, ale za to z przystojną
brunetką w czerni, jak udało się
nam ustalić - ślubną żoną, przy
boku.
Z. drugiej strony państwa Pastusiaków zajmowali miejsca posłowie: Jerzy Zakrzewski z małżonką (suknia złota) i Krzysztof
Brzeziński z żoną (wyszywana
cekinami mini).
Poseł Brzeziński zaatakował
parę dni wcześniej
świętego
Wojciecha, z czego można wyciągnąć wniosek, że i w nadchodzącej kampanii wyborczej aktualne
będzie hasło lewicy: wybierzmy
przyszłość.
Wszyscy zwrócili uwagę, że
pani minister ds. kobiet i rodziny,
Jolanta Banach (czarne szerokie
spodnie, szyfonowa bluzka, wiel-

kie złote butony w uszach i złote
szpilki na nogach), a więc, że pani Banachowa,

która jest także

posłanką z SLD, siedziała przy
osobnym stoliku. Jak głosi wieść
gminna i „Gazeta Morska"
posłanka Banach nie przepada za posłem Potulskim.
I vice versa.
Poseł Potulski dementował
wprawdzie doniesienia „Morskiej” jakoby miał jakieś „kwity”
na posłankę i zamierzał je wykorzystać podczas kampanii wyborczej, ale tak czy owak, goście Ryszarda Kokoszki mieli o czym
poplotkować. Już wkrótce bo-

Najpopularniejszym człowiekiem Wybrzeża, w plebiscycie Telewizji Gdańsk i Tygodnika Wieczór został Marian Krzaklewski. Narodę
gp

wiem rozegra się walka o drugie
miejsce na liście SLD. Wbrew temu,

co twierdzi

poseł

Potulski,

lewica ma znikome szanse na powtórzenie sukcesu sprzed czterech lat. Realistycznie prognozy
dają Sojuszowi w Gdańsku raczej dwa niż trzy mandaty. Zatem bój o drugie miejsce na liście
będzie ostry. A rywalami będą
najprawdopodobniej: posłanka
i minister w jednej osobie Jolanta Banach oraz poseł i lider
gdańskich socjaldemokratów Franciszek Potulski.
Nie zagrożony jest natomiast
poseł Pastusiak, który był, jest
i będzie
lokomotywą wyborczą SLD.
Stąd zapewne wynikał jego dobry humor. Zauważyliśmy, że
podśpiewywał wesoło razem

rzy zachwycali wszystkich wspa-

niałą karaibską opalenizną.
Przy osobnym stoliku wprawdzie, ale nieopodal biznesmena
Niemczyckiego siedział ksiądz
prałat Jankowski (w czerni),
a obok były wojewoda Maciej
Płażyński z żoną (także na czarno), dalej - jak zawsze wytworny
Kazimierz

Janiak

z „Solidarno-

ści* i Jacek Rybicki, lider gdańskiej AWS”, obaj z małżonkami

oczywiście. Panie zauważyły, że
Jacek Rybicki zmienił image
i nie wykluczają, że jest to już
wizerunek

przedwyborczy.

Związkowy luz zastąpił dobrze
skrojony garnitur, być może dzieło krawca
przewodniczącego
Krzaklewskiego, którego pastelowej elegancji nie mogą nic zarzucić nawet przeciwnicy polityczni.
Przy stole biznesmenów kró-

za zamkniętymi drzwiami pod
kierownictwem
Zbigniewa
Niemczyckiego zebrało się jury
mające zdecydować, kto zostanie
biznesmenem roku.
Werdykt brzmiał: Jan ZarębPoseł

lowała NATA, czyli

list

Teresa i Jan Zarębscy (świeża

Zakrzewski

(„Napisz

do

chociaż

krótki list, aaa ...* - śpiewała urocza jak zwykle Halina Frąckowiak), a więc Zakrzewski odczytał list z gratulacjami dla zwycięzcy od prezydenta Kwaśniewskiego (niestety obowiązki państwowe uniemożliwiają mi osobiste przybycie...), a ksiądz prałat Jankowski - od prezydenta
Wałęsy ( niestety podróż do Brazylii i Argentyny uniemożliwia
mi osobisty udział...). Minister
Banachowa wręczyła Zarębskiemu kryształowy puchar od premiera Cimoszewicza, a satyryk
Drozda ułożył na poczekaniu

opalenizna alpejska),

Teresa i Waldemar Michałowscy oraz państwo Puszowie, państwo Kokoszkowie,
profesor
Wittbrodt z przystojną małżonką, a także Henryk Majewski,
były szef MSW, który przysięgał,
że żadnych podarunków ministrowi Millerowi nie robił, a jeśli

już, to nie były to pistolety.
Honor opozycji parlamentarnej ratowali państwo Borusewiczowie.
Alina Pieńkowska zmieniła

fryzurę

i panowie orzekli zgodnie, że
do. twarzy jej z nobliwym ko-

Wszyscy raczyli się łososiem
po cystersku i polędwicą po kasztelańsku, a tymczasem kabaret
„Klika” smagał satyrą polityczną
na lewo i prawo, ale głównie na
lewo:
„Biała księga” jest tak biała,
jak Oleksy owłosiony. Zych tak

Namów syna, namów brata
Do popicia - tylko NATA
Nagrodę specjalną otrzymała
najpiękniejsza bizneswoman
Polski północnej - Halina
Niemyska, właścielka „Halexu*
z Elbląga, nie za urodę jednak,
ale za ... import węgla syberyjskiego.
- A co, polskiego węgla mamy

nadaje się na marszałka; jak jego

za

kiem.

laska na miss Polonia. Kwaśniewski nie ma magisterium,
a Wałęsa - klasy.
Duszą towarzystwa był jednak Tadeusz Drozda
dyżurny satyryk kraju. Drozda oznajmił:
- Sensacja, proszę państwa,
prezydent ogłosił, że od 1 maja
wszystkie przetargi będą jawne!
To nie żart. To fakt! Tyle tylko,
że jest to decyzja prezydenta Rosji.
I tak bawiąc się znakomicie
dotrwaliśmy do północy, kiedy to

mafo?

- dziwił

się

proponował, by sprawą węgla sy-

beryjskiego w naszych polskich |
piecach zainteresować kogo trze- |
Szef Wydziału Inżynierii Miejskiej
ba, ale w końcu postanowiono
| Szczyt i jego nowy kierowca...
zaczekać z tą sprawą do wyborów.
W tej niepewności pozostawia
Państwa

NM

Barbara Szczepuła |
Fot. Maciej Kosycarz/KFP

Śl tnt

kpr ry
TT PEC

25 prań białych
25 prań kolorowych

wk:
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"FDP-24
-

pojemność 243 I
wys. 141, szer. 55, głęb. 58
energooszczędna
ekologiczna

-

pojemność 246 I
wys. 167, szer. 50, głęb. 58 cm
energooszczędna
ekologiczna

Na cały sprzęt chłodniczy ARDO nowe SUPER
stworzone z myślą o TOBIE
O B J E TY CH
Óó W
PR
O M
O
- AGD Euro Market
- AGD
- "Eldom"
- "Hektor"
-"Kinga"
- "Mors"
- "Domus"

UM

w Gdańsku

Antoni

Fot. Maciej Kosycarz/KFP

© nim się mówiło

£
Ę

gratis na:

S

||

satyryk

69 MIESIĘCY

5 kg proszku Vizir

Rumia, ul Roszczynialskiego 4
Gdańsk-Orunia, ul. Piaskowa 8
Gdańsk, ul. Stągiewna 12
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 107/109
Gdańsk, ul. Subistawa 28
Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 36, paw. C/40
Sopot, ul. Grunwaldzka 42/2

Antek, bój się Bogal

Drozda, a wraz z nim wszyscy go- |
ście, ale sprawa nie została przekonywująco wyjaśniona. Ktoś

=> Twojej lodówki do
oe SZYN

ĆĆ

Fot. Antoni Fikpkowski

Włodzimierz

Machczyński

=> | wojej pralki do
63 M IESIĘCY

- Sklep NIKO
- Sklep AGD-RT,
-"LuxcEl"
- DT Centrum "Neptun"
- "Roman"
-"Magro"
- "Alto"

Krzysztof Pusz (były minister w kancelarii Lecha Wałęsy) nie
mógł spokojnie wypalić papierosa.

wierszyk.

Dzięki wysokiej jakości masz możliwość przedłużenia gwarancji

SIE

|

odczytał

mnie

Przedstawiciel regionalny ARDO

- 14 programów prania
- wys. 85 szer. 60, głęb. 51
- prędkość wirowania 500 obr./min.

Fot. Maciej Kosycarz/KFP

ski, właściciel NATY.

1 ARDO -

A-500

I

Poseł Longin Pastusiak i senator Wanda Kustrzeba w ognistym twiście

z Bogusławem Mecem „O Mary-

RAZEM 50
PRAŃ
GRATIS

piękna żona, Maryla.

HOPE

Ręce precz od Pusza

janno, gdybyś była zakochaną,
nie spałabyś w tę noc, w tę jedną
noooc*.. i ogniście twistował ze
swoja parlamentarną koleżanką
Wandą Kustrzebą.
Posłanka Banachowa z mężem dotrzymywała towarzystwa
wojewodzie Henrykowi Wojciechowskiemu (SdRP) i jego żonie
(czarna sukienka z takąż pelerynką obszytą białą lamówką),
oraz państwu Niemczyckim, któ-

Dyżurny satyryk kraju Tadeusz Drozda w przyjacielskim uścisku z prałatem Henrykiem Jankowski

odebrała jego

Gdynia, ul. Nowowiczlińska 35
Gdynia, ul. Wójta Radtkego 29/35
Gdynia, ul. Helska 8

Gdynia, ul. Śląska 22/26
Gdynia, ul. Unruga 39
Gdynia, ul. Abrahama 1/3
Wejherowo, ul. 12 Marca 213

- "Kaszub"
- "Asco"
'-"Sibuk”
- "Max"
- Art. Przem.

CENY

CJ Ą

Wejherowo, Os, Kaszubskie 47
Wejherowo, ul. 12 Marca 210 a
Puck, ul. Wolności 6
Władysławowo, ul. gen. Hallera 7
Malbork, ul. Solna 6
986/P/1 367/A/553 ]

|
Za rok Włodzimierz Machczyński będzie obchodził 50. urodzi| ny. Wśród składanych mu życzeń będzie zapewne sporo nieszcze| rych, bo Machczyńskiego nie wszyscy lubią. Od kilku lat jest naj| częściej kontrolowanym człowiekiem w Polsce północnej. Wiadomo, że dzieje się tak za sprawą posła BBWR Ryszarda Olszewskiego. Do 1994 r. obaj panowie zupełnie się nie znali. Później jednak
Machczyński został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Gdańska i w imieniu tejże komisji wystąpił na forum rady
| o skierowanie do prokuratury wniosku o zbadanie procesu likwidacji Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, którego likwidatorem był Olszewski.
Od tego czasu zaczęły się kłopoty Machczyńskiego. Od 1992 r.
był zarządcą komisarycznym przedsiębiorstwa Transbud.
Najpierw Transbud skontrolował Urząd Kontroli Skarbowej.
Potem pojawił się NIK. Obie instytucje coś znalazły, jednak „coś”
było na tyle niepozorne, że nikt Machczyńskiemu kłopotów na razie z tego powodu oficjalnie nie robił. Jednak zorientowani w sprawie twierdzą, że niedługo raport NIK trafi do prokuratury, zanie| siony przez gdańskiego parlamentarzystę.
|
Sam Machczyński nie robi z tego problemu: - Przekroczyłem
| prawo, bo bez przetargu sprzedałem kable i tory - przyznaje pół
żartem, pół serio. - Tylko dlaczego nikt nie zauważa, że to część
większej transakcji?
Bez względu na kable i tory Machczyński dorobił się opinii
sprawnego biznesmena. Gdy zakończył pracę w Transbudzie, został dyrektorem ds. inwestycji gdańskiego lotniska. - Widziałem donosy na mnie pisane do przedsiębiorstwa Porty Lotnicze i Ministerstwa Transportu. Podpisywał je gdański parlamentarzysta - mówi.
Jak do tej pory radny spokojnie pracuje na lotnisku, a efekty jego pracy widać doskonale. Za kilka miesięcy oddany zostanie terminal w Rębiechowie, największa inwestycja w porcie lotniczym.
|
Tylko, że w międzyczasie Włodzimierz Machczyński „dorobił
| się” kolejnego przeciwnika. Z równą determinacją jak Ryszard Ol| szewski kontroluje biznesowe działania radnego, prezydent Gdań| ska Tomasz Posadzki, przedstawia Machczyńskiego jako burzyciela spokoju w miejskiej koalicji i miejskich porządkach.
No bo na przykład taki Machczyński nie głosuje za uchwałami
zarządu wprowadzanymi na 48 godzin przed sesją Rady Miasta.
I tłumaczy, że nie chce popierać projektu którego nie zna. Inni koalicjanci takich kłopotów nie sprawiają.
Poza tym to Machczyński był jednym z pomysłodawców odwołania prezydenta RP z Komitetu Honorowego obchodów 1000-lecia. A pomysł ten nie spodobał się ani prezydentowi Posadzkiemu,
ani radnym UW. Podobnie jak radnym SLD.
Szczyt „nieodpowiedzialności politycznej” osiągnął jednak radny w ostatnich dniach. Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej
osobiście sformułował zarzuty wobec Zarządu Miasta i tak poprowadził (w domyśle „zmanipulował”?) posiedzenie komisji, że ta
| uznała, że Zarząd Miasta nie powinien dostać absolutorium za
1996.
Jak do tej pory nikt nie przedstawił jeszcze wizji Machczyńskiego z pistoletem terroryzującego radnych i zmuszającego ich do głosowania według jego widzimisię. Ale to tylko przypadkowe przeoczenie...
W praktyce kłopoty Machczyńskiego biorą się z faktu, że jest
jednym z najbardziej niezależnych gdańskich radnych. I publicznie
przedstawia swoje poglądy...
AE

Artur Kiełbasiński
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Pomysł... nie dla każdego

Bivro XXI wieku
obejrzeć w minioną
winna znaleźć u
cyklu pt. Prywatka
byli przedstawiciele

to nazwa ekspozycji mebli biurowych i sprzętu, które można było
sobotę w hotelu Posejdon w Gdańsku. ky
twierdzą, że e
każdej, szanvjącej się firmie. Całość prezentowana była w ramach
u szefa. Szefów jednak było wielu, a gospodarzem całej imprezy
amerykańsko - francuskiej korporacji Steelcase Strafor.

Firma ta uważa się za europejskiego lidera
w zakresie aranżacji powierzchni biurowej.
Zyskuje rocznie 2,5 mld dolarów obrotu, co
stawia ją na pierwszym miejscu w światowej
produkcji mebli biurowych.
Steelcase Strafor nie sprzedaje pojedynczych mebli. Niechętnie wyzbywa się także
małych kompletów.

maitych dodatków, w postaci szafek i szuflad,

zarówno pod biurkiem, jak też zawieszanych
na ścianach, czy stojących. Wszystko to zaprojektowane i stworzone przez projektantów
firmy specjalnie do konkretnych wnętrz.
Sobotnia prezentacja ograniczała się jedynie do najprostszych, standardowych modeli,
ale dzięki uwagom i komentarzom pracowni-

„Nie samymi meblami
człowiek żyje”

watnych rozmowach reprezentanci firmy zapewniali, że do szafki pod biurkiem zmieści
się także stojąca butelka 0,7 litra...
Pewną nowość mogą stanowić panele separacyjne, ustawiane niemal natychmiast i łatwo
zmienne, przedzielające poszczególne stanowiska lub wydzielające jak gdyby nowe pomieszczenia. Meble wykonane są, w zależności od oczekiwanego standardu, z drewnopodobnego surowca o dwukrotnie większej od
przewidywanej normie wytrzymałości lub,

Sobotnia

zwłaszcza do gabinetów dyrektora, z drewna.

.

że

W Arlington (st.Virginia) trwają ostatnie przygotowania do otwarcia Newseum, pierwszego w świecie interaktywnego muzeum newsów czyli informaCJI.

entral telefonicznych TO-

ków prawo- jak i leworęc
wają łączone.

wieku* byłby niepełny, gdyby nie wspomnieć
spółki Banku Gdańskiego LEASING S.A.
W swojej ofercie firma posiada między innymi leasing wyposażenia biur w sprzęt komputerowy czy meble, stąd wyraźnie uzasadniona
obecność firmy na „Prywatce u szefa".

Dopóki jesteśmy zdrowi - czego wszystkim życzę - nie interesujemy się problemami medycznymi. Kiedy jednak coś nam
lub bliskim dolega, chcemy jak najwięcej wiedzieć o przyczynach, objawach i leczeniu choroby...
W Internecie pod adresem: http://www. healthtouch.com
znajdziemy zbiór ciekawych informacji pod tytułem „Hiealthtouch* czyli „Dotyk zdrowia”. Strona główna oferuje nam kilka opcji np. informacja o lekach, aptekach (tylko w USA), instytucjach zajmujących sie zdrowiem oraz miniporadnik medyczny. Po wpisaniu w odpowiednie okienko nazwy lekarstwa
możemy uzyskać o nim podstawowe informacje: kiedy się go
stosuje i w jakich dawkach, jakie są ogólne przeciwwskazania
i możliwe efekty uboczne jego działania oraz co robić w razie
przedawkowania. Jeżeli będziemy szukać danych np. o Panadolu program wyszuka wszystkie wersje tego leku, a my zadecydujemy, która konkretnie nas interesuje.
Ostatni łącznik prowadzi do małego poradnika medycznego. Zawiera on ok. trzydziestu typów dolegliwości i problemów medycznych pogrupowanych tematycznie. Znajdują sie
tam rozdziały o chorobach nowotworowych, o zdrowiu psychicznym, o kłopotach z zaśnięciem, o hospicjach, o problemach typowych dla kobiet, mężczyzn, diabetyków i wiele innych. Nic i nikt nie zastąpi kontaktu pacjenta z lekarzem, więc
każdy poradnik należy traktować z pewną rezerwą pamiętając, są tam zawarte informacje uogólnione i niepełne, nie
uwzględniające
przypadków szczególnych.

Marek K. Zalewski

Agnieszka Rapicka

sie cieło

się tak dużym powo-

me meble i doskonały występ

najbardziej oddalone od innych użytk
ków. Druga strefa, tzw. osobista, t
cy. Wreszcie ostatnia - strefa interak

:

z placzono nie dla k

mankamenty, *
śmiertelni
możemy Ai
nego fotela
Steelcase to
rma największa, ale
także - najdroższa”
Na urządzenie wnętrz według filozofii TNT mogą pozwolić sobie tylko
najpotężniejsze korporacje. W Polsce zaprojektowała siedziby m.in. Centertel, Amplico

ukszewicza, który pojawił się
ako deser całego przedsięwzięcia.
ziwe oblężenie przeżywało stanowivo raczej biurko PLUSA GSM. Telefo*komórkowe stają się już tak tanie i poszechne, że niektórym wstyd dlaczego ich
"jeszcze nie mają. A PLUS prześciga się z konkurencją kolejnymi promocjami. Ze zrozumiałych względów nieco bardziej blado wypadł w tym towarzystwie METRO-BIP, największy niezależny od Telekomunikacji Polskiej system łączności przywoławczej i trankingowej. Niemniej stale korzystają z jego
usług tacy potentaci jak PKP, WBK, Coca-Cola i DHL.
Opis

Life, Hewlet Packard i in. Zwykłemu człowie-

kowi niech wystarczy informacja, że sam blat
z nóżkami kosztuje ok. 2000 zł. A gdzie jeszcze do zaprojektowania i organizacji wnętrza?

uczestników

spotkania

„Biuro

XXI

MONITORY KOMPUTEROWE

14",

15",

17*,

Fot. Susan Walsh

Wirtualna apieka

| elektronicznego firm takich jak: SI'NIXDORĘ, ACER, EPSON czy NO-

miejsce w którym umieszczony jest komp

Filozofia firmy przewiduje dostosowanie
wnętrza do potrzeb i wymagań użytkownika.
Sprzedaż towaru poprzedza zatem specjalny
wywiad dotyczący funkcji spełnianych w poszczególnych pomieszczeniach, stanowiska
użytkownika czy wreszcie oczekiwanego wizerunku firmy zamawiającej. Steelcase proponuje: kilkanaście zestawów biurek oraz roz-

ograni-

.

TNT. Opisywana jest jako nowy
jektowania środowiska biuroweg:
ryzujący się różnym stopaiśm
aplikacji. Wymienię tu:
wspomnianych aplikt
nóg w biurkach. W jęz
mina on znak tworzący
Druga cecha to określenie t
stref na biurku każdego pracownika. Pierws:
nazwana została strefą intymną, zwykle jest-

Wyposażenie biura
to nie tylko stół i krzesła

nie

ośników tego co więkkomputerów i oczywiście mar,DEMOS od czterech lat jest

Inną nowością jest tak zwaną echa:

ków Steelcase wrażenie komplementarności
pozostało.
I tak na przykład wysokość wszystkich blatów może być regulowana, zmieniać można
także kąt nachylenia biurka do pracownika.
Również krzesła i fotele biurowe mogą posiadać cały szereg funkcji, w zależności od wymagań użytkownika. Firma proponuje fotele
o zmiennej wysokości siedziska, oparcia, regulowanym kącie nachylenia jak też automatycznym ustawieniu poszczególnych parametrów w zależności od ciężaru i ruchów ciała
siedzącego. Szuflady i szafki są tak zaprojektowane, aby mogły pomieścić segregatory i file zarówno stojące jak i podwieszane. W pry-

u szefa”

rzede wszystkim TOSHIa naszym rynku już bli„mianem lidera w sprze-

Ciekawym pomysłem jest niewątpliwie
przykrycie wszelkich kabli w pomieszczeniu sieciowych, komputerowych, telefonicznych.
Są one prowadzone w podłodze i przeciągnięte na przykład w nogach biurka bądź podwieszane na ścianie. Niestety, z powodu wypoży
czonych pomieszczeń nie mogłem sam
o tym przekonać.

Nogi różne kształty mają

- Sprzedajemy koncepcję zagospodarowania przestrzeni i organizację środowiska biurowego - zapewniał Krzysztof Trych, dyrektór
generalny firmy na Polskę.

„Prywatka

czała się jedynie do prezentacji samych mebli
biurowych. Przy biurkach miejsce zajęli także
ci, których sprzęt winien znaleźć się w każdej
profesjonalnej firmie. Byli dealerzy sprzętu
komputerowego i elektronicznego.
Firma Karen, obecna jjuż w ośmiu miastach
wała notebooki systemu PC:
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Cyfrowe życzenia

Buszuj w Internecie z Dziennikiem”

Partie w sieci

polity cujemy..

Kolejne wybory do Sejmu i Senatu zbliżają

Wprawdzie Wielkanoc mamy

teczne, ale na przyszłość warto wiedzieć o możliwości

wysłania życzeń przez Internet. I nie musi to być zwykły

.)
I”

pełnych

adresów

Możemy stamtąd wysłać do naszych przyjaciół kartkę
z życzeniami, wybierając wcześniej stosowny obrazek, wpisując odpowiedni tekst i podając adres odbiorcy. Odbiorca
otrzyma pocztą elektroniczną informację o naszej kartce
i adres WWW, pod którym może ją obejrzeć i przeczytać.
Nasza pocztówka pozostanie tam przez 30 dni. Gdy takie
życzenia wyślemy na imieniny szefowi, z pewnością doceni
naszą znajomość Internetu.

*

Dariusz Świsulski
dswisQely.pg.gda.pl

4

równania mniej popularny. Politycy (i potencjalni politycy)
zauważą zapewne, że jest to tanie medium
szy ponad 700 tys. wyborców.
kowania

,

3

nich wyborów Internet istniał w Polce, był jednak bez po-

Pytanie jednak jak zmusić
internautów do zapoznawania
się ze stronami WWW poświęconymi polityce? Dotychczasowe strony partii politycznych
cieszą się co najmniej umiarkowaną popularnością. Bo cóż to
jest kilkaset wizytujących w ciągu kilku miesięcy. Toż to tylko
autorzy, znajomi autorów, naj. aktywniejsi członkowie partii
i przedstawiciele prasy, którzy
robią to z obowiązku.
Przyjrzyjmy się wybranym
stronom poświęconym polityce.
A czegóż to nie możemy tu znaleźć: są i związki zawodowe
(Solidarność z „Ursusa”) i życiorysy wybranych polityków
i strony domowe partii. Odstępuję dzisiaj od zwyczaju publi-

e-mail...

Jeżeli chcemy, by nasze życzenia były ozdobione okolicznościowym obrazkiem, warto zajrzeć pod adres

się do

wielkimi krokami. Być może będzie to pierwsza kampania
z wykorzystaniem Internetu. Co prawda już w czasie ostał

już za sobą i nawet

najbardziej spóźnialscy zdążyli wysłać kartki świą-

Ed

anszawa,

* tek/fxe(22).826 74,77

SZR

Asme osięgane UPR:

in-

ternetowych. Zamiast tego proponuję Państwu skorzystanie
z usług Wirtualnej
Polski
(wp.cnt.pl) i wyszukanie w niej
haseł poświęconych władzy
i polityce (http://wp.cnt.pl/Wladza_i_Polityka/). Korzystając
z tego serwisu otrzymamy listę
odnośników do interesujących
nas stron.

Czas Najwyższy i Czas Akaderńcki

GIER
DESU | poarUPRKonzomci R

Tożsamość Prawicy, Interneti tiekomanikicja
- stanowisko

Oświadczenie
Rafy Głównej UPR w sprawie policji -

woSOŚĆ

:

Ideologia różna

- strony podobne

reprezenta-

Strony WWW poświecone
partiom są do siebie podobne
jak dwie krople wody. Oczywiście różnią się nieco wystrojem

graficznym ale zawartość merytoryczna jest zawsze taka sama:

słów ze swojego okręgu wyborczego - Internet nie będzie mu

kiczowato-patriotyczny.

stu czymś naturalnym. Już

dowymi. Każ-

dla prestiżu.

Marnują natomiast szansę polepszenia kontaktu ze swoimi
wyborcami. Jest przecież cała
grupa ludzi, którzy nie chodzą
ńa spotkania przedwyborcze
ani tym bardziej na dyżury po-

nie za-

chwyca to, że w danej sytuacji, jakaś

ająca „jakiegoś zawodnika, wykola dosyć płynnie „przewrotkę”,
ale
onkretny piłkarz po prostu

w ten, a nie w inny spo-

przyznacie
sami, prawie
odczas trwania którego
yć

się

zie

Stadium na po

*

| Oczywiście są wyjątki. Najbardziej efektowną strona jest
strona UPR. Profesjonalnie
przygotowana zawiera sporo
materiału. Można na niej odnaleźć nawet adresy internetowe
członków i sympatyków partii.

że

partie zechciały zaistnieć w In-

selskie. Kto wie, może

cjami kluł

iłkę

łem o serwisach partii politycznych, a nie wspomniałem również o generalnie słabej formie
plastycznej. Generalnym grzechem jest nadmiar partyjnej kolorystyki lub popadanie w ton

Internet, to prestiż...
ot tak

-

Tyle słów cierpkich napisa-

myśl autorom większości stron.

ternecie

FIFA'96

Jak to wygląda?

wość zaś wysyłania listów do
poszczególnych posłów i senatorów w ogóle nie przyszła na

to wskazuje,

ujrzała

„dużej piłki” na ekrany
wielbicieli k

w tym pomocny.

zać się niewykonalne. Możli-

Wszystko

dzienne

mu, kto bezbłędnie wskaże po-

ktoś
chciał zapoznać się z tekstami
inicjatyw ustawodawczych podejmowanych przez poszczególne partie to miałby duże
kłopoty. Również zapoznanie
się z życiorysami członków klubu parlamentarnego może oka-

|

:
szoś

ką

Tomasz Kosiński

(tomkosQinfoservice.com.p)
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Gwoli przypomnie-

że gry autorstwa
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kówki. FIFA
grafikę!
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zezwalają na gre

zielonej murav
Jobnej podłodze

graczy na jednym
klawiatura, joy-

nia przypominają :
herosów w krótki:
którymi szaleją m

wem znanych zalet
jedną, ym
wych symulacji
piłek pozytywną cechę

ptacji rozgrywek
się wiele atrakcji. Istni

staliby jednak z tak wygodnego
i niezobowiązującego kontaktu
jaki zapewnia im poczta elektroniczna? Konia z rzędem te-

ć

ch komentatorów-

C

udoskonalonym

może. ...

zasługuje doskow tej edycji autor-

zas najbardziej zażartych
jesteśmy narażeni na ból

rozegrania spotkania to
zagrania w lidze, czy turni
wyboru drużyn, modyfikacji

po

i edycji parametrów gry jest naj

brutalnych

„wejściach*
.

,

niej typowy, łatwy w obsłudze i nie
przysparzający żadnych stresów. Doskonale, niezwykle prosto i intuicyj-

ch
mane
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Piotr Zieliński
Tytuł: FIFA'97
Producent: ELECTRONIC ARTS
Wymagania: PENTIUM
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Steelcase Strafor, ameryka ńsko-francuska firma, jest Światowym liderem w zakresie projektowania i produkcji systemów mebli biurowych. Celem naszym jest podniesienie wydajności pracy biurowej oraz stworzenie motywującego środowiska pracy, stosując podejście globalne: Faciliies Managment. W 18 fabrykach zlokalizowanych w całej Europie wytwarzana jest szeroka gama mebli i systemów biurowych. Nasza oferta jest również dostosowana do wysokości budżetu przewidzianego na urządzenie powierzchni biurowej, przy niezmiennym utrzymaniu ergonomii i wysokiej jakości. Z naszych usług korzystają liczne firmy polskie i zagraniczne (m. in. Amoco Poland, Amplico Life, Centertel, Hewlett Packard, Johnson 8 Johnson, Reynolds Tobacco, Benckiser oraz wiele innych), którym dostarczamy kompleksowych rozwiązań o najwyższej jakości. Oceniamy potrzeby firmy, przedstawiamy projekt aranżacji wnętrz, dokonujemy montażu oraz zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wszystkie nasze produkty objęte są 2-letnią gwarancją. Mechanizmy krzeseł posiadają gwarancję pięcioletnią.

POLKOMTEL S.A. to spółka akcyjna, która w wyniku przetargu zorganizowanego przez Ministerstwo Łączności, uzyskała jako pierwsza licencję na budowę i eksploatację sieci cyfrowych telefonów komórkowych GSM (Global System for Mobile Communications - Globalny System Telefonii Komórkowej) . Przedmiot działalności spółki - projektowanie, instalacja oraz zarządzanie systemem GSM na terytorium Polski zgodnie z warunkami koncesji dzielonej spółce przez Ministra Łączności; świadczenie usług telefonii komórkowej na terytorium Polski poprzez system GSM.
:
:

GSM

ESLEACING
Gdańsk, ul.Długi Targ 30
tel/fax: 31 70 41 w. 3188, 3173

demo

:

:

Demos Sp. z 0.0: 81-310 Gdynia, ul.Śląska 35
tel/fax 21 10 41 do

43

EQOTECH

4
tel/fax:

Biuro w Gdańsku

7elekomun/kac/2 aty Jagiellońskie 24
bud. LOT, pok.20
314 727, 315 212

MacroSoft

BG Leasing S.A. jest spółką Banku Gdańskiego, która rozpoczęła działalność w marcu 1994 roku. Rozwija się dynamicznie od czerwca 1995 roku, posiadając 10-procentowy udział w całkowitych obrotach firmy. W 1996 r. wartość środków trwałych
przez nasz oddział przekroczyła kwotę 10 mln zł. Oferujemy leasing wszelkiego rodzaju środków trwałych od ciągników siodłowych, samochodów ciężarowych i dostawczych, poprzez maszyny, specjalistyczne urządzenia, linie technologiczne, aż
w sprzęt komputerowy, czy meble. Możliwość importu sprzętu, którym zainteresowany jest leasingobiorca jest codzienną praktyką w naszej działalności. Stała współpraca z brokerską firmą ubezpieczeniową to kolejny atut, dzięki któremu likwidacja
zaistniałych w przedmiotach leasingu przebiega w sposób sprawny i szybki. Duża wiedza i bogate doświadczenie o specyfice i charakterze transakcji leasingowych pozwalają zaproponować naszym partnerom handlowym kontrakt wykraczający poza
finalizację danej inwestycji, lecz mający charakter stałej i owocnej dla obu stron współpracy.
:
:

oddanych w leasing
po wyposażenie biur
ewentualnych szkód
zwykłą jednostkową

Demos spółka z o.o. zaopatruje swoich klientów w sprzęt i rozwiązania techniczne znanych producentów, takich jak IBM, GIEMENS NIXDORF, ACER, EPSON, CANNON, 3COM, NOVELL, MOD-TAP, Spośród wielu z nich firma posiada status Business Partner lub Official Distributor. W 1993 roku staliśmy się partnerem firmy IBM potentata w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Dzięki temu możemy udostępniać Państwu nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale też i cały potencjał techniczny firmy IBM. W podsumowaniu sprzedaży za rok 1996. otrzymaliśmy prestiżową nagrodę dla najlepszego sprzedawcy IBM w kategorii PC, ES 9000.
NEOTECH Biuro Doradczo-Handlowe Telekomunikacja Firma NEOTECH powstała na początku lat dziewięćdziesiątych. Siedmioletnie doświadczenie i dobra znajomość rynku sprawiły, że przyznano nam autoryzację na dystrybucję, sprzedaż i serwis produktów najlepszych marek: TOSHIBA - kopiarki, telefaksy, SAMSUNG - telefaksy, centrale telefoniczne, analogowe i cyfrowe, telefony bezprzewodowe (900 MHz) monitory; POUYET - osprzęt telekomunikacyjny i okablowania strukturalne. Promując polskich producentów sprzętu wysokiej jakości polecamy: MIKROTEL - centrale telefoniczne, NEOTECH - rozwiązanie zabezpieczeń telekomunikacyjnych. Wszystkie urządzenia posiadają świadectwa homologacji Ministerstwa Łączności !!!

Gdańsk, ul.Wały Piastowskie 1
tel. 37 42 92, 37 44 93, 37 47 68

Firma MacroSoft istnieje od 1986 roku. Wizytówką naszej firmy jest SKID - zintegrowany pakiet obsługi informatycznej przedsiębiorstwa. SKID obejmuje wszystkie działy przedsiębiorstwa; każdy z modułów wchodzący w skład pakietu może być wykorzystywany jako niezależny system wspomagający np. księgowość, kadry i płace, gospodarkę magazynową, przygotowanie produkcji itd. Naszymi klientami jest ponad 2000 jednostek, tak rozbudowane listy referencyjne były możliwe dzięki zaletom bardzo elastycznej i otwartej technologii
MicroBase - pozwalającej na bardzo szybkie dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb klienta. Obecnie oprogramowanie funkcjonuje na pojedynczych komputerach, w sieciach lokalnych, w technologii klient-serwer i w systemach wielodostępnych. Generatory MicroBase tworzą kod akceptowany przez systemy DOS, UNIX i WINDOWS.

i
KAREN
NOTEBOOK

Oddział Gdańsk
ul. Politechniczna 7/25
tel. 45 53 67

Firma Karen została założona w 1983 r. jako jedna z pierwszych prywatnych firm komp uterowych w Polsce. Pomiędzy 1986 a 1990 rokiem sprzedaliśmy 300 tys. mikrokomputerów osobistych. Przez te lata braliśmy udział także w głównych projektach komputeryzacji, tworzyliśmy oprogramowanie dla komputerów
IBM, oraz montowali śmy komputery stacjonarne. Od 1993 r. firma nasza skoncentrowała się na rozwinięciu WY trybucji i serwisu notebooków. Firma Karen jest jedynym w Polsce dystrybutorem notebooków firmy TOSHIBA,
aktualnym światowym liderem na rynku komputerów przenoych, Jesteśmy także dystrybutorem notebooków firmy IBM DIGITAL COMPAQUE, NEC, ZENITH, CALIFORNIA ACCESS, TEXAS INSTRUMENTS. Więcej informacji o firmie i produktach, jak również cennik
dedykowany dla klientów indywidualnych znaleźć można: http: /www.karen.com.pl.

Soft-Tronik Service Nord Sp. Z o.o.

Firma Soft Tronik Service Nord działa na rynku od 1989 roku. Początkowo zajmowała się importem i dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania. Od początku 1997 roku działa na rynku integracji systemów, zapewniając swoim klientom kompleksowe usługi
w zakresie opracowywania koncepcji, projektowania systemów informatycznych, projektów i wykonawstwa okablowania strukturalnych sieci komputerowych z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i urządzeń komunikacyjnych. Firma wykonuje usługi instalacyjne systemów informatycznych (Novell, Unix) oraz zapewnia usługi serwisowe i opiekę pogwarancyjną.

SOFT-TRONIK SERVICE NORD

Lene

e

Sopot, ul. Paderewskiego 1
tel. 51 72 67

METRO-BIP

RADIOWE SYSTEMY PRZYWOAWCZE |

Gdańsk,
ul.Długi Targ 1/7
tel. 31 68 41 w.297
Gdańsk, ul.Batorego 37
(vis a vis Partyzantów 45)

tei. 46 04 26, 46 04 31

Firma Itnet jest legalnym Internet Service Providerem. Specjalizacją firmy jest tworzenie baz danych z interfejsem www, z których najbardziej popularne to Katalog Polish Pages wykonany dla USWest Polska oraz Tabela Ofert Wierzytelności. Itnet świadczy kompleksowe
usługi związane z Internetem. Na naszym serwerze użytkownicy sieci na całym świecie mogą uzyskać wszechstronne informacje na temat Regionu Gdańskiego, a także pełną ofertę inwestycyjną - Investing in the Gdańsk Province. Każdego miesiąca przygotowujemy internetowe wydanie "The Coastal Times" popularnego czasopisma chętnie odbieranego przez czytelników z krajów nadbałtyckich. Firma Itnet objęła patronat internetowy imprez masowych wchodzących w program obchodów Millennium Miasta Gdańska zatytułowanych
Gdańsk 1000 Watt, a także propaguje obchody centralne.
Nasze plusy to: 1. Duże doświadczenie w dziedzinie łączności bezprzewodowej (firma działa od 1 991 roku jako dystrybutor Motoroli, zajmuje się systemami przywoławczymi, trankingowymi oraz projektowaniem i wykonawstwem konwencjonalnych systemów radiotelefonicznych); 2. Największy operator systemów przywoławczych (23 ośrodki w Polsce); 3. Operator ogólnodostępnego radiotelefonicznego systemu trankingowego (7 ośrodków w Polsce); 4. Największy wybór urządzeń i jeden skrócony numer telefonu w całym kraju 96-46;
5. Zaufanie największych i najbogatszych firm w kraju: PKP, WBK, BRE, BPH, BŚ, BG, Coca-Cola, TP S.A., TNT, Servisco, DHL, stocznie, rafinerie, urzędy państwowe i wiele innych.
4.

DZIENNIK BAŁTYCKI u kvietnia 1997

Tanieją usługi pagerowe
Jeszcze rok temu cena pagera Motoroli
w Rosji wynosiła ok. 180 dolarów, obecnie
można go dostać za przysłowiowego centa
(100 rubli). Gwałtowny spadek cen spowodowała ostra walka o klienta. Według szacunków rosyjskiego Ministerstwa Łaczności, w Rosji z pagerów korzysta ponad 250
tys. osób, z czego 100 tys. - to mieszkańcy
Moskwy. Dla tak dużego kraju jak Rosja nie
jest to dużo. Usługi sieci pagerowej rozwijają się znacznie wolniej niż komórkowej stąd zacięta walka o klineta, polegająca
przede wszystkim na obniżaniu cen. Rekordową obniżkę zaproponowała firma FCN,
która za pager Motoroli Skriptor LX1 żąda
od mieszkańców Petersburga jedynie 100
rubli plus przedpłatę za korzystanie z sieci
przez 5 miesięcy - łącznie niecałe 150 dolarów. Wcześniej podobny spadek cen pagera
wystąpił w Moskwie, gdzie teraz można go
otrzymać nawet za darmo. Firmy zdecydowały się na bezpłatne rozdawanie pagerów
w nadziei, że opłata za usługi sieci zrekompensuje im te wydatki. Usługi jednak też tanieją. Przed rokiem za abonament trzeba
było zapłacić ok. 55 dolarów miesięcznie,
obecnie ta sama usługa kosztuje ok. 30
USD.

Mimo

Nie bój się krótkofalarstwa... - adresy klubów

Biuro w domu

Słońce łaskawe
dla łączności

Dziś, zgodnie
z
zapowiedzią
kontynuujemy temat z poprzedniego tygodnia. Dotyczy on adaptacji
części domu na
biuro lub niewielką firmę. Zajmiemy się podziałem
pomieszczeń tak,
aby firma mogła
funkcjonować niezależnie od reszty
domu mieszkalnego i zajmować
możliwie najmniej
powierzchni.

wpływ na słyszalność w paśmie fal krótkich.

200 Kula ziemska otoczona jest kilkoma warstwami mniej lub bardziej zjonizowanych . ,
cząsteczek gazu znajdującymi się na stosunkowo dużej wysokości (w przedziale od 50
do 400 km) i określanymi wspólnym mianem sk
jonosfery. Warstwy zjonizowane powstają .
pod wpływem nadfioletowych promieni słonecznych i wskutek właściwego im przewodnictwa elektrycznego mogą powodować odbicie i załamanie fal elektromagnetycznych,
docierających tam od strony Ziemi.
Jonizacja cząsteczek gazu zależy przede
'year.month:
wszystkim od stanu powierzchni Słońca tzn.
A
4
. od ilości plam słonecznych. Plamom sło89.1
87,5
90.9.
92.5
necznym ściśle towarzyszą wybuchy (protuWykres aktywności słonecznej 22 cyklu. Na osi pionowej liczba plam
berancje), które są źródłem wyrzucającym
słonecznych, na osi poziomej czas obserwacji (pierwsze dwie cyfry okrestrumień materii w przestrzeń kosmiczną.
ślają rok, nast. miesiąc).
Docierający do Ziemi strumień wyrzuconej
materii, głównie jonów wodoru - protonów,
elektronów i promieniowania gamma oddziałuje na jonosferę i tym samym na warunki propagacji wokół Ziemi. Liczba plam słonecznych
zmienia się okresowo.
Im więcej plam tym większa intensywność promieniowania, tym silniejsza jonizacja warstw, tym
lepsze warunki propagacji na wyższych pasmach fal
krótkich. Początek danego cyklu rozpoczyna się na
e« Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki
około dwa lata przed wystąpieniem maksimum akGdańskiej.
Spotkania odbywają się w każdy ponietywności słonecznej. Obserwacje plam słonecznych
działek o godz. 17 w sali 810 (Wydział Elektroniki
prowadzone są od 1749 r. a od 1755 numerowane są
Telekomunikacji i Informatyki), ul. Narutowicza
kolejne cykle. Ostatni, 22 cykl osiągnął maksimum
11/12.
w 1990 r., a więc za rok lub dwa rozpocznie się następny, 23 cykl, co umożliwi prowadzenie łączności
międzykontynentalnych przy użyciu niezbyt dużej
mocy nadajnika, przez całą dobę. A więc właśnie
teraz jest właściwy moment na zapoczątkowanie
działalności w tym hobby.
Jeśli chodzi o sprzęt używany przez krótkofae Elbląski Scouts Dx Klub przy Technikum Melowców, to po zapoznaniu się, a następnie zagłębiechanicznym w Elblągu. Kontakt telefoniczny po
niu w zagadnienia radioelektroniki można zbudopołudniu pod nr tel. 0 55 35-66-88 (tel. domowy
wać niezbyt skomplikowane i tanie urządzenie dakierownika Klubu, Sylwestra Jarkiewicza).
jące największą satysfakcję z przeprowadzonych
łączności. Jest również w sprzedaży bardzo dużo
sprzętu krótkofalarskiego, gdzie sprzęt używany
tzn. „z drugiej ręki” jest znacznie tańszy i przeważnie dostępny dla każdego amatora.
A oto dodatkowe informacje mogące ułatwić
kontakt ze środowiskiem krótkofalarskim. Krótko-

Na
rysunku
oznaczonym nr I widzimy fragment rzutu domu z zaznaczoną częścią biurową.
Najlepiej umieścić
ją w narożniku lub
skrajnej części domu, aby w ten spo-

tariacie wyłożono terakotą a pozostałe pomieszczenia w zależności od potrzeb wykła-

sób najprościej oddzielić funkcję biurową od
mieszkalnej. W przedstawionym przypadku
biuro zajmuje narożnik domu. Program biura
to dwa pokoje. Jeden większy, niewielki holl
i zaplecze sanitarne. Do części tej prowadzi
osobne wejście z wiatrołapem. Rysunek nr II
pokazuje w perspektywicznym widoku, jak
owe biuro będzie wyglądało w całości. Tego
typu podział jest optymalny z punktu widzenia
możliwości wykorzystania przestrzeni z jednej
strony oraz z wzajemnie korzystnego układu
pomieszczeń - patrząc z drugiej strony (logiki
układu pomieszczeń oraz prowadzenia klienta). Podłogę w części wejściowej, hollu i sani-

Grono

przyjaciół Marka

dziną dywanową lub PCV. Zastosowano typo-

Do najaktywniejszych klubów

|

w naszym regionie należą m.in.:

wą stolarkę drzwiową. Pomieszczenie nr 1 - to
wiatrołap, 2-holl, 3,4- pokoje biurowe, 5 - WC.
W ten sposób powstało biuro o przyzwoitym standardzie, z wygodnym niekrępującym
wejściem, które może wydatnie podnieść standard życia swoim właścicielom (właścicielom
domu) lub spowodować, że on się nie obniży.
Zachęcam do tego typu myślenia dającego
wzajemne korzyści właścicielom oraz wynajmującym.

Architekt Bogusław Źukowski

Czia dżieanikarząci i animato

śmiercią tragiczną - przyp. red.) postanowiło utworzyć fund
w przyszłości na cele edukacji Jego córek Joanny ('
Zwracamy się z prośbą o wsparcie tego celu. Zeb
| kup polis ubezpieczeniowych o charakterze jawesty
krywać koszty kształcenia.
Fundusze na zakup polis gromadzimy na koncie
BIG S.A. VOddział Warszawa
Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
©
Ik: 11601029-02803008

tak dużych obniżek, amatorów

pagera jest znacznie mniej niż amatorów telefonu komórkowego (dla przykładu, w Petersburgu pracuje 13 sieci, obsługują one
niecałe 30 tys. klientów). Sprzyjają temu decyzje firm, zajmujących się telefonią komórkowa. W tym roku prognozowany jest 30szan
spadek cen za Oy sIRnie

|

Polska OnLine - MAREK CAR

|

Roman Dolczewski, Grzegorz Fider, Jacek Ga

: zakłewicz,: Sławek Kulągowski, Tomasz Kulisiev

(Za)

naw

Wpływ cyklicznie powtarza
da się wzmożonej aktywności Słońca na wydarzenia ziemskie
tych okresach było więcej trzęsień ziemi, anomalii
jest wyraźnie zauważalny,
pogodowych. epidemii ri A zakaźnych, wypadków samochodowych, kryzysów gospodarczych
politycznych itp. Jednak w dziedzinie radiokomunikacji zjawisko to ma bardzo korzystny

ośraśkrninirakirn Barukaniekiowkoniwań

za intymność...
Centertel zaoferuje swoim abonentom
nową usługę, dzięki której klient tej sieci będzie mógł zażądać nieujawniania swojego
numeru osobom postronnym. Dotyczy to
w szczególności telefonów GSM, w których
automatycznie wyświetlany zostaje numer
osoby dzwoniącej z aparatu Centertela.
Jak poinformował Jacek Kalinowski
rzecznik prasowy firmy, do tej pory abonent
Centertelu mógł jedynie zastrzec swój numer przed publikacją w książce telefonicznej i niepodawanie go przez Biuro Numerów Centertelu. Pełne zastrzeżenie numeru,
obejmujące zastrzeżenie danych abonenta
i blokadę wyświetlania numeru osoby dzwoniącej na telefonie abonenta GSM, ma kosztować 27,50 zł (netto) za uruchomienie usługi i 11 zł/mies. (netto).

Podział wewnętrzny

„ee. falowcy z Trójmiasta spotykają się. w każdy pierw-

Wiesław Migut, Marck-Młynarski;-Jacek Niv

ZESTAWY KOMPUTEROWE:
- WŁASNEJ PRODUKCJI,
- ADAX, COMPAQ
KASY FISKALNE

(CENTRUM KOMPUTEROWE
GDAŃSK WRZESZCZ
Pniewskiego 3a

© WŁASNE SYSTEMY MEBLOWE

€ MEBLE FABRYCZNE W CENACH
PRODUCENTA
€ BEZPŁATNA ARANŻACJA
€ TRANSPORT
I MONTAŻ

: =
D.H. FAWORYT
tel./fax
(0-58) 32-09-41 w. 15, tel. kom. 0-602 220-504

WYGODA

ll I

W

MIEJSCU

PRACY

|

COMPUTER
DYOTEMO

wejście od Jaśkowej Doliny przy pętli autobusowej

tel./fax. 41 65 13

(a DN 602 21 26 16, 601 35 65 01 +05,

10025184/A/31/19

W PROMOCJI:

LUT

UW!

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

4
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DO WYCZERPANIA MAGAZYNU

i

GSM

COLTE)

LU

od 1999

P200+

Y

cenach

w
MAFISTO

polskim

R

e Gdańsk-Wrzeszcz
Manhattan pawilon 11
m 45-50-15
tel. GSM 0-601 20 88 64

G

e Gdynia

N

POKAZY OPROGRAMOWANIA
KOMPUTEROWEGO
DLA FIRM W DNIACH
13- 15.05.1997r. (9-16)

z

ę

m

-najlepsze

rynku

ARISTO

FT

procesor

GRY NA CD ROM

na

PONAD 390 TYTUŁÓW

2000
P150

12.17
DLA
FIRMY
Programy:
Firma ++, KH,
Supermarket i inne.
Programy dla dużych i małych
firm ,
wdrożeń.

Hala Targowa, pawilon 348

o

612-113

MacroSofit

tel. GSM 0-601 20 88 62

«c

e Gdynia, Centrum Handlowe,
pl. Kaszubski 19/20 p. 8
z 611-800 w. 308
tel. GSM 0-601 20 88 51

Oprogramowanie

e Przedstawiciele Handlowi
R-1761

80-239 Gdańsk
ul. Miszewskiego 17
tel./fax 41-79-26
e-mail: nexQsoftel.gda.pl

DAEWOO 21"- 4300zł
ADAX DELTA 100 ATX-2354zł
ADAX DELTA 166 AT ->zs0zł

Plus”

UI

0-601 20-88-53 (54, 59, 63, 65)

«finanse
go komputerów I!!!
skaner

MONITOBY

« kadry

i płace

+« ewidencja
+ obsługa

© KASY PANCERNE

CDR
kontroler

+« pełny

SCSI

80-382 Gdańsk, ul. Beniowskiego 5
tel. 601 63 32 92, 90 50 50 02

naprawy
R-10024869

ATEMOR
KOMPUTERY * AKCESORIA*

INSTALACJA

"

© SZAFY BHP

SIECI

Materiały
eksploatacyjne

i fakturowanie

trwałych

leasingu
usług

prezentacje

Gdańsk, ul. Kościuszki 6, tel. 4430-59, 44-30-64

Gdańsk, Wały Piastowskie
OO
1

1. GDYNIA , Łużycka 10,4.

MEBLE
BIUROWE
: WŁASNA PRODUKCJA
GDAŃSK - OLIWA
ul. Grunwaldzka 540
tel. 525041

w. 251, 260

tel./fax 52-23-18
1021A

1

tel./fax (0-58) 37-42-92, 37-44-93, 37-47-68

2SZAC308

Wyposażenie sklepów

SKLEPOWE

Zaopatrzenie FIRM
tel. 242608, 242658,
090-524681
fax 220897

R-1007/A/442

B 8 J ELEKTRONIK

© SZAFY AKTOWE

%RRj

środków

sprzedaż

Obecnych / przyszłych dealerów zapraszamy do współpracy

€ REGAŁY MAGAZYNOWE

(2

magazynowa

zakres

*« bezpłatne

© SZAFY KARTOTEKOWE

dla przedsiębiorstw

i księgowość

+« gospodarka
HP, Canon
Panasonic

© SEJFY OGNIOODPORNE
© KASETY NA PIENIĄDZE

SP2GOW

„Zabusia” ul. Gospody 7.

MEBLE BIUROWE

U

Andrzej E. Grotha

szy poniedziałek miesiąca o godz. 17. w restauracji

- Waldemar Sielski, Piotr Sienkiewicz, Bohdan Szafrań: ki, R

10024140/A/442

Centertel ustala cenę

Str. 3

.
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meble sklepowe dla wszystkich branż
bezpośredni importer ze Szwecji
system rurowo-kulowy
lady, witryny w profilach aluminiowych

«sr wieszaki, stojaki, manekiny, kratki

Szwedzki Dom Handlowy
eizusyarage 86-100 Świecie, ul. Witosa 5, tel./fax 0532) 11975

Str. 4
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Domowe

Gry na CD - lepsze i gorsze: Promienny człek

Aż do Zamku Słodyczy...
Gra to nienowa, bo z ubiegłego roku, ale tak pełna uroku, że będzie -

w co wierzę - warta polecenia za lat
parę. „Rayman” to w istocie zwykła
„platformówka”, ale sympatyczny bohater, komiksowa grafika i dobra grywalność
nie pozwolą szybko
o tej grze
zapomnieć.

Fabuła gry jest jak zwykle prosta, klarowna, a przede wszystkim „usprawiedliwiająca” samą grę. Rayman jest mieszkańcem krainy, gdzie wszystko i wszyscy żyją '
W harmonii z naturą. Tak jest do momentu,
gdy do owej baśniowej krainy nie wkroczył
Mr Dark porywając Wielkiego Protoona,
czuwającego nad ładem i harmonią. Rayman musi doprowadzić świat baśni do porządku odnajdując rozproszone po całym
świecie Electoony, towarzysze Wielkiego
Protoona.

Hollywood

bezbronny. W trakcie wędrówki odnajduje
czarodziejską pięść. W zależności od rodzaju może np. uderzać czy też przeistacza
się w wirnik helikoptera.
Nasz bohater przejść musi 6 światów, by
wypełnić misję. Po pierwsze The Dream
Forest (Las Marzeń). Jest to głównie dżungla, gdzie trzeba mieć baczenie na bagna.
A na końcu Rayman stanie oko w oko
z wielkim komarem Moskito.

|

kamery cyfrowe dla Apple'a
Fuji Photo Film Co., czołowy japoński wytwórca
materiałów światłoczułych, podał w poniedziałek, że
zaczął dostarczać amerykańskiej firmie Apple Computer Inc. fotograficzne kamery cyfrowe, które będą
sprzedawane w USA pod nazwą tego amerykańskiego
producenta komputerów. Dotychczas Apple Computer korzystał z aparatów cyfrowych Eastman Kodak
Co. Zgodnie z porozumieniem l'uji-Apple, firma japońska ma dostarczać aparaty DS-8. W sprzedaży detalicznej w Japonii kamera taka kosztuje ok. 600 dolarów. Oczekuje się, że w tym roku Japończycy kupią do
miliona DS-8. Fotograficzne kamery cyfrowe pozwalają przekazywać zdjęcia bezpośrednio z kamery do
komputera. Kodak i Fuji spierają się obecnie na forum
Światowej Organizacji Handlu w związku z zarzutami
Kodaka, iż Japonia stosuje niedozwolone restrykcje,
aby chronić swój Jynek bion fotograficznych.

The Caves of Skops (Jaskinie Skorpionów). Z deszczu pod rynnę. Węże, jaszczurki i ten duży skorpion. Dużo odwagi
i zręczności musi się wykazać Rayman, ale
warto - wszak już prawie koniec wędrówki.
Candy Chateau (Zamek Słodyczy). To
już ostatni poziom. Tu właśnie zatrzymał
się sprawca wszystkich nieszczęść - Mr
Dark. Tu - jeśli dojdziesz wraz z Rayma-

.

Band Land. Jest to poziom muzyczny,
bo Rayman poruszając się między chmurami walczyć będzie z fałszywymi dźwiękami.
Tym razem głównym przeciwnikiem naszego bohatera będzie Mr Sax.

Tak się rozpoczyna skakanie, bieganie,
szukanie drogi. Wszystko po to, by dojść
do końca każdego etapu i uwolnić jednego
Electoona. Rzecz jasna nie jesteśmy sami.
Spotykamy Czarodziejkę Betillę, która obdarza Raymana różnymi umiejętnościami.
Są i inni przyjaciele, ale są również wrogowie, jak choćby zachłanne latające piranie
czy skorpion. Na szczęście Rayman nie jest

Blue Mountains (Modre Wzgórza).
Z etapu na etapu staje się coraz bardziej
niebezpiecznie. Na Raymana podczas wędrówki spadać będą odłańki skalne, a atakować skalne potwory. No i pozostaje ten
najstraszniejszy potwór zwący się oczywiście Mr Stone.
Picture City (Miasto Filmowe). Wydawałoby się, że teraz czas na relaks. Ale iluzja zamienia się w rzeczywistość i filmowi
piraci (i nie tylko oni) zaczynają atakować
Raymana. A do tego jeszcze Kosmiczna
Mama i jej śmiercionośne ciasteczka.

Fuji dostarcza

.

wi

t

.

Fotografie szpiegowskie z rosyjskich satelitów będą
udostępnione w Internecie - poinformowała rosyjska
agencja kosmiczna, która podpisała porozumienie
w tej sprawie z amerykańską firmą komputerową Microsoft. Na rosyjskich zdjęciach satelitarnych, robionych w latach 90., znalazły się m.in. wszystkie miasta
o liczbie mieszkańców powyżej pół miliona ludzi.
W sumie zdjęcia obejmują ponad 2 miliony kilome. trów kwadratowych Ziemi. Pierwsze fotografie miast
takich jak Los Angeles, Waszyngton, San Francisco,
Rzym i Londyn mają pojawić się w Internecie w.ciągu
dziewięciu miesięcy. W porozumieniu uczestniczą także firmy: Sovinformsputnik i Aerial Images. Zdjęcia
będą dostępne za darmo, ale uczestnicy porozumienia
dostaną część zysków, jeśli fotografie te będą wykorzystywane do celów komercyjnych - powiedział szef
Microsoftu na Europę wschodnią Bob Clough.

nem do tego etapu - odbywa się wielki finał
Zabawy w grze „Rayman”* jest sporo.
Miła animacja i grafika komputerowa czyni grę niezwykle atrakcyjną. A do tego odtwarzana z płyty CD oryginalna muzyka może niezbyt dziecięca, a bardziej ambitna.
Jednym słowem: warto zawrzeć znajomość
z Raymanem.
(kesz)

Czterej potentaci software'owi: IBM, Netscape,
Oracle i Sun Microsystems złożyli deklarację podjęcia
wspólnych działań, żeby ich produkty mogły ze sobą
współpracować, ułatwiając użytkownikom korzystanie
z sieci komputerowych. Inicjatywa ma na celu opracowanie wspólnych standardów technicznych dla opracowania programów komputerowych, które by dziąła- .
ły w dowolnym środowisku sieciowym, a faktycznie
uniemożliwienie, dominującej na światowym rynku
software'>owym Microsoft Corporation, zwiększenia
swego udziału w rynku.

Firma Apple Computer zaprezentowała nowy komputer
Macintosh Performa 6400 Avid Cinema. Poza zwykłymi
zaletami komputera pozwala on na półprofesjonalny montaż i obróbkę filmów nagrywanych kamerą VHS.
|
Możliwości komputera pozwalają na wgrywanie do pamięci
Performy nagranych wcześniej na kamerze materiałów. Następnie, w zależności od potrzeb użytkownika,

można

„przemonto-

wać” materiał filmowy, zmienić kolejność scen, podłożyć ścieżkę
muzyczną lub dodać napisy. Po zakończeniu obróbki materiału
filmowego jest on w nowym kształcie przegrywany na kasetę wideo lub zachowany w pamięci komputera.
Performa 6400 została wyposażona przez producenta w procesor o szybkości 180 lub 200 MHz. Parametry komputera zoptymalizowano w ten sposób, aby pozwalały wygodnie korzystać
z możliwości osprzętu Avid Cinema. Komputer ma zatem dodatkowy 40 MHz koprocesor, a także w wersji podstawowej 24 MB
pamięci RAM. - Ponieważ średnio na nagranie jednej minuty filmu komputer rezerwuje około 50-60 Mb twardego dysku, Performa 6400 Avid Cinema została wyposażona w dysk o pojemności 2,4 GB - tłumaczył Dariusz Kołecki, prezentujący komputer.
Dzisiejszym standardem jest już dostarczanie komputerów z napędem CD. Performę 6400 wyposażono w CD-ROM o prędkości x8. Na płytach CD użytkownik znajdzie wiele interesujących
programów dostarczanych przez firmę bez dodatkowych opłat.
Pomocą jest także program służący do konwertowania plików
Z lub na standard „Pecetów”. Jest to duże ułatwienie szczególnie
dla firm korzystających z różnych komputerów.
Tym jednak, co naprawdę wyróżnia Performę 6400 od innych
komputerów Apple, a także sprzętu innych firm, są dwie karty
wideo. Karta Apple Video In pozwala na importowanie materiałów filmowych z „zewnątrz”. Można zatem przy pomocy tej karty materiał filmowy nagrany na kamerze wideo przekształcić
w zrozumiały dla komputera zbiór plików. Karta Video In pozwala także na nagrywanie fragmentów programów telewizyjnych lub wybranych „stop klatek”. Dzięki niej monitor komputera możemy w każdej chwili zamienić w odbiornik telewizyjny
obsługiwany przy pomocy „pilota”. Performa 6400 Avid Cinema
daje także możliwość nagrywania na komputer dźwięku i to z jakością płyty CD. Druga karta, w jaką wyposażony jest komputer
pozwala z kolei przegrywać na kasety wideo wcześniej obrobione filmy.
Prezentowane możliwości komputera mogą być przydatne dla
filmowców - amatorów, firm zajmujących się rejestrowaniem
różnych uroczystości i imprez, a także dla agencji reklamowych,
którym Performa 6400 pozwoli na bieżąco obserwować pracę
nad projektem reklamy czy prezentacji jakiegoś wyrobu.
Wideoamatorzy mogą wybrać jeden z wielu scenariuszy przygotowanych przez hollywoodzkich reżyserów, aby, według jego
wskazówek, profesjonalnie nakręcić i zmontować film z rodzinnych uroczystości czy szkolnej wycieczki. Niestety, zestaw nie
jest przeznaczony dla zwykłych śmiertelników. Z 14-calowym
monitorem trzeba za niego zapłacić co najmniej 3800 dolarów.

(TK)

(za)

AGENCJA HANDLOWA )
"BURSA"

Agencja Promocji Zawodowej Kobiet
zaprasza

na

kursy:

1) Biznes Plan - czyli jak przedstawić pomyst
aby uzyskać pożyczkę 21-25 IV cena 200 zt

Projekty

110 zł

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne
ul. 3 Maja 9, p. 319, tel. 32-26-25

graficzne

<Skład komfputsnowy

Skanowanie i wyduuki Kolo

R-1337/A/577

Największy w Polsce realizator

— |. ['

turystycznych imprez wyjazdowych.

|©

Jmtrnrek

„GRATKI”:
Elbląg: Biuro Ogłoszeń, ul. Łączności 3,
Elbląg: ul. 1 Maja,
Elbląg: Dworzec PKP,
Elbląg, osiedle Nad Jarem, ul. Ogólna53
Elbląg, ciąg handlowy, ul, Gwiezdna 26
Elbląg, Dom Handlowy „Feniks”
Elbląg, Delikatesy „Na Stoku”, ul. płk. Dąbka
Elbląg-Zawada, Dom Handlowy „Jantar
Kwidzyn: ul. Piłsudskiego45

PLEKSI (PMM)
POLISTYREN (PS)

NAWET KOLUMB BYŁBY RAD
Z STGWĄ TRAWA
RUSZYĆ W ŚWIAT.

(Dom Handlowy)

AUSTRALIA - 17D lub 24D, S3, ZA, P, H, Ś od 7300 zł, VI-XI.
AFRYKA POŁITNIOWA - 10D lub 17D, S3, ZA, H, Ś od 3390zł, IV-XII.
EGIPT- 11 lub 12D, S2 - Sharm, ZA, H, K, Ś, O od 1630
zł, VI-X.
IZRAEL+JORDANIA- 11D, S2 - Sharm,
H, Ś, O, W od 2490 zł, VII-X.
MAROKA+HISZPANIA - 15D, S1 - Malaga,
ZA, P, H, Ś, O, W od 2200 zł lub 20D, ZA,P, H,

*
*
*
«*

Ś, O, W od 1910 zł, III
PORTUGALIA+HISZPANIA - 15D, S1 - Malaga;
O od 1950 zł, VI-X.
HISZPANIA - 12D, S1 - Malaga, ZA, H, Ś,0 o
) zł lub 15D, ZA, H, Ś, O od 1410 zł,
m-XI.
s
GRECJA = TŁD, S2 - Kavala, ZA, H, $,Ood 1750 zł, VI-X.

Malbork: Dom Handlowy „Jurand”
Braniewo, ul. Drewniana 9,
redakcja tygodnika IKAT
* tylko dla osób prywatnych

spienione
twarde
faliste
trapezowe
>
o

PARYŻ+EURODISNEYLAND - 7D, ZA, H, Ś, O od. 710. zł, JH-XE
BENELUX i FRANCJA PÓŁNOCNA = 11, ŻA, H, Ś od 1100 zł, IV-X.

» Lite
* Komorowe

AUSTRIA - Tropami Mozarta i Habsburgów 8D, ZA, H, Ś, O od 860 zł, IV-X.
CZTERY STOLICE - Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bratysława 5D, ZA, H, Ś, O od 330 zł, IV-X.

tel./fax 63-15-45
63-15-53
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WIEDEŃ - 5D, ZA, H, Ś, O od 310 zł, I-XII.

zł, V-X.

|

o

dad

bufe od 36000 zł, VI-XII.
K, ŚO - bufet od 2440 zł, VI-IX.
ŚO ? bufet, od 1790 zł, IV-X.
H**, ***, Ś - bufet, O od 1510

|-

o

WŁOCHY SYCYLIA - 13D lub 16D, S1 - Palerno, ZA.P/H,.Ś, O od 1540 zł, V-X.
WŁOCHY CAPRI * 14D, ZA, H, Ś, O od 1250 zł,V-X.

MALEDIWY - Raj na ziemi - 10D, S2 - Male, P, H*****, K, ŚO ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE - 10D, S2 - Dubaj H*****,
HURGHADA - M. Czerwone, 15D, S2-Hurghada, H***, ****, ***** K,
ZAKYNTHOS - PRZEBÓJ LATA - 11 lub 12D, S2 - Zakjnthos,

z

8
w

8

=

Za

S

ż

>

I

SPECJALNY

ALPY AUSTRIACKIE - Bruck 7D, własny dojazd, H***, Ś, O od 540 zł, V-IX.

GRECJA- 14D, S2, ZA, P, H, Ś, O od 1920 zł, VI i IX.

EGIPT - (3 noclegi na statku****), 15D, S2, ZA, H, K, Ś$;O.od 2100 zł, IV-XIL.
ANATOLIA
- Alanya 10, 11, 14 lub 16D, S2,
O'od 1810 zł, Vi X.
IZRAFL - Netanya 11 lub 12D, S2 - Sharm,
MAROKO - Torremolinos 15D, S2 - Malaga,
ZA,
WŁOCHY

SYCYLIA

7 A,

H, Ś, O od 2390 zł, VII-IX.

- Cefalu, Palermo13, 16, 17D, S2; - Palermo/Rzym, ZA, P, H, Ś, O

od 2160
zł, VIiX.

|

8

ś*

WIELKIE
ZAKUPY
„Przegląd Hurtowni”

8
9

kolacje, K - pokoje z klimatyzacją, W - wiza, ubezpieczenie, opieka, piłota; VAT"

Zapraszamy po programy i katalogi do naszego biura

Gdańsk - Długi Targ 1-7, tel. 31-15-23, 31-68-41 w. 246
pon.-piąt. 9-17.00.

R-1179/A/21

Zapraszamy wszystkie Firmy zainteresowane zamieszczeniem

reklam i ogłoszeń w tym dodatku. Zlecenia i materiały przyjmujemy do 21 kwietnia.
Biuro Reklamy tel. 31-50-41 w. 232-243; Centralne Biuro

Ogłoszeń, Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31-80-62
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KOMPUTERY
sprzedam komputer

HYDE PARK

sprzedam inny sprzęt
komputerowy
kupię sprzęt komputerowy

między nami
jak Fan z Fanem
kibic ma głos
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kupię działkę budowlaną
kupię działkę ogrodniczą |
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15D -.czas trwania imprezy, IV-X - wyjazdy od kwietnia.do października
r
włącznie, S2 Ą dwa
przeloty samolotem, ZA - zachodni autokar, P - prom lub statek, Ś - śniadania, O - obiado:
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DODATEK

GRECJA + CYKLADY - HIT SEZONU - 12D, S2 - Kavala, P, ZA, H, $ O od 1920
zł, VI-IX.
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kupię mieszkanie
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kupię rośliny
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kupię

sprzedam inną parcelę
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Już 28 kwietnia

IMPREZY OBJAZDOWE Z WYPOCZYNKIEM
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LIDO DI JESOLO - 15D, A, H***, Ś od 990 zł, VI-IX.
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THASSOS - Zielona wyspa - 11 lub 12D, S2 - wal,
P, H**, ***, Ś, O od 1480 zł, VI-IX.
TUNEZJA - Sousse 8D lub 15D, S2, H***,****,
K, ŚO - bufet od 1460 zł, I-XII.
ALANYA --15D, S2 - Alanya, H***, ****..8****, 8, O - bufet, od 1590 zł lub hotel apartamen-

towy od 1220 zł, VI-X.
SYCYLIA = Cefalu'15D, S2, H***, Ś, O od 18202 VI-X.
SYCYLIA+ MALTA --15D; S2; H'**,K, Ś>= bufet, O.od 2220'zł, VI-IX:
MAJORKA- 15D;S2,H***, SO - bufet od 2290 zł, VI-JX;*
COSTA DEL SOL - 15D, S2, H***, O bufet od 2260zł, VI-IX.
COSTA DORADA - 15D, ZA, H***, ŚO - bufet od 1060 zł, VI.)
COSTA BRAVA - 14D, autokar.p
itokar piętrowy; "H**;***' SO - bufete! od 830zł, IV-X.
COSTA
DEL AZAHAR - 17D,
ZA, H'**, K, Ś - bufet, O od 1300 zł, VI-X.
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PORTUGALIA
Md - Portimao, 15D, S2 -; M

i podrubryk

WYKONUJEMY:

2) Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
28-30
IV cena

rubryk

GDYNIA
81-407
UL. CHOPINA 5
TEL. 22 14 44
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26D spotkajmy się

komputerowy

26E

serwis

26F „Z archiwum X" i inne

Parnas
i okolice

