*

•Walizki
„repatriantów"

g flfME
$m

!

I#
#
*S 81'
wralt

> w0°re ^

Wytykano nas palcami, raził
ich nasz akcent, nasze obyczaje.

tek ż«źto»y

4a

^„DiienW^

magasyii ifejsjr

Dziennik ^
%i

Wydanie dla

m mmmm i

^ KAŻDy PONItOl-^

Na zlecenie „Dziennika Bałtyckie
go" i Telewizji Gdańsk Agencja
BSR przeprowadziła sondaż popu
larności lokalnych polityków. Naj
większym zaufaniem cieszą się:
Franciszka Cegielska, prezydent
Gdyni i posłanka AWS, Maciej Płażyński, marszałek Sejmu i Lech
Wałęsa, były prezydent RE str. 2
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Londyn

Raport „Dziennika" i Radia Plus

Gobelin
sprzedany

STRACHY
MA LACHY!

Sędzia sądu
panifman0'
Webber Wright
postanowiła
w środę oddalić
pozew Pauli JoBillo^CHnto-
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- zadzwoń!
Bywa tak, że sytuacja losowa zmu-

można uzyskać zapomogę lub ta Ewa Kluczyk, specjalista pracy so
cjalnej. Czytelnicy którzy mają kło
poty materialne, mogą uzyskać po
radę dziś pod numerem: 346-22-44
wgodz. 11-13.

•Dziś wkładka
JTIMtCANN EKICKSON

1303 ogłoszenia
znajdziesz dzisiaj w „Dzienniku
Bałtyckim". Promocja ogłoszeń
drobnych dla osób fizycznych:
od poniedziałku do czwartku
tylko 0,15 zł za słowo; w piątki ~
0,80 zł.
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onad trzy tysiące wnio
sków o zamianę prawa
dzierżawy wieczystej na prawo
własności otrzymał od początku
tego roku gdański magistrat.
- Gdy wejdziemy do Unii
przyjdą Niemcy i upomną się
o swoje - grożą niektórzy polity
cy.
- Nic z tych rzeczy, prawo jed
noznacznie chroni obecnych
użytkowników - uspokaja wice
prezydent Gdańska, Ryszard
Gruda.
Do Ambasady Polski w Kolo
nii spływają listy z pytaniami
o możliwość uzykania wypisów
z ksiąg wieczystych.

- Rząd RFN stał i stoi na sta
nowisku, że wypędzenie Niem
ców z ich ojczyzny było niespra
wiedliwością i złamaniem praw
człowieka - mówi Werner Hoyer, wysoki urzędnik spraw za
granicznych RFN.
- Codziennie podpisuję kilka
dziesiąt wniosków w sprawie
zamiany prawa dzierżawy wie
czystej na prawo własności mówi Ryszard Gruda. - Nie wią
żę ich jednak z obawami przed
wyimaginowanymi zakusami
Niemców.
- Może się zdarzyć, że niektó
rzy dawni właściciele kamienic
przedwojennego Gdańska wró-

Rys. Bartłomiej Brosz

cą, kupią sobie domek i będą
w nim mieć letnią rezydencję.
Może się też zdarzyć, że niektó
rzy młodzi Niemcy zaczną spe
kulować na rynkach nierucho
mości albo inwestować w ka
mienice na wynajem - twierdzi
Klaus Bachmann, korespondent
„Stuttgarter Zeitung" w Polsce.
Artur Górski, Jan Kreft
»

***

sir. 5 i 18

Audycja na ten temat dziś
w Radiu Plus o godz. 16.30.
Gość programu Jerzy Adamski,
dyrektor Urzędu Rejonowego
w Gdańsku, będzie odpowiadał
na pytania słuchaczy pod nr.
tel.: 347-62-19.

|p dański gobelin pochodząWl cy z 1620 roku został
wczoraj sprzedany na aukcji
w Londynie za 120 tysięcy do
larów. Kupił go anonimowy
nabywca.
Licytacja odbyła się w domu
aukcyjnym Christies w Londy
nie. Cena wywoławcza gobeli
nu wynosiła 80 tysięcy dola
rów. Jak powiedzieli „Dzienni
kowi" pracownicy Christies,
wczorajsza aukcja, na której
obok gdańskiego gobelinu wy
stawione były zabytkowe me
ble, dywany i inne antyki z Eu
ropy, miała bardzo burzliwy
przebieg. O gdański gobelin
walczyło ponad dziesięciu po
ważnych nabywców z całego
świata. Według pierwszych in
formacji, które otrzymaliśmy
z Londynu, nie było wśród
nich Polaków.
- Większość chętnych do
nabycia gdańskiego gobelinu
posługiwała się telefonem powiedziała „Dziennikowi"
Suzanne Bode z Biura Praso
wego Domu Aukcyjnego Chri
sties. - Również zwycięzca li
cytacji kontaktował się z nami
telefonicznie.
Pracownicy Christies nie
chcieli zdradzić nam nazwiska
oraz narodowości nabywcy go
belinu.
- Zwyczajowo informacje
o nabywcy tak drogocennych
dzieł pozostają poufne - wyja
śnia Suzanne Bode.
Przypomnijmy, że gdański
gobelin został wykonany
w 1620 r. w hołdzie Szymonowi
Bahrowi, słynnemu dyploma
cie i handlowcowi z Gdańska.
Niezwykłej urody tkanina
przetykana jest drogocennymi,
jedwabnymi nitkami. Jak
twierdzą specjaliści z Muzeum
Narodowego w Gdańsku gobe
lin jest jednym z najważniej
szych dzieł renesansowej tka
niny artystycznej. Jest on zara
zem najdrożej sprzedanym
polskim gobelinem. Do tej po
ry najwięcej, 50 tysięcy zło
tych, zapłacono pół roku temu
za „Polowanie Heleny".
Łukasz Wróblewski

Telefon komórkowy reportera „Dziennika" - czynny całą dobę

O 601 665 266 - nagroda za najciekawsze tematy
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Nasza infolinia

Ranking polityków

Co słychać

Wałęsa wychodzi
z cienia

•Mam okropny żal do „Solidarności".
AWS doszła do władzy i nic nie robi, aby
ludziom żyło się lepiej. Jestem po zawale.
Otrzymałem nowe recepty na leki. Kiedy
zobaczyłem rachunek, który miałem za
płacić, aż zrobiło mi się słabo. Moje leki
kosztują prawie dwa razy tyle, co przed
podwyżką. Nie mogę uwierzyć, aby Pola
cy Polakom mogli zgotować taki ciężki
los.
J. T. z Pucka
•Jestem zbulwersowany tym, co prze
czytałem we wczorajszym „Dzienniku",
w artykule pt. „Policja do raportu". Poli
cjanci przejęli się tym, że będą musieli
dłużej pracować, aby zasłużyć na emery
turę. Zdenerwowało mnie też stwierdze
nie, że teraz jest im o wiele gorzej niż
podczas stanu wojennego. Jak im si£ nie
chce pracować, to niech się zwalniają,
albo niech idą zbierać śmieci na plażę.
Proponuję również wszystkim policjan
tom, aby poszli się wyspowiadać w Wiel
ki Piątek.
Jarosław Stencel z Osowej
•Nie zgadzam się z tym, aby od mło
dych osób, przy podejmowaniu pracy,
wymagano zaświadczenia o niekaralno
ści. Moja córka jest młodą osobą i z ja
kiej racji ma udowadniać swoją niewin
ność. Poza tym koszt wyrobienia takiego
zaświadczenia wynosi 50 zł, a to nie jest
mała suma.
Jerzy Jabłoński z Przymorza
•Jest pewna zasada wśród chrześcijan,
że krzyż stawia się tam, gdzie ktoś zginął
tragicznie, np. przy drodze. W Oświęci
miu też musi być krzyż. Środowisko ży
dowskie swoimi protestami tylko prowo
kuje do konfliktów. To jest zupełnie nie
potrzebne.
Mirosław Ługowski z Gdańska
•W Gdańsku przy ulicy Jagiellońskiej
znajduje się przychodnia. Tylko raz
w miesiącu rejestrują na USG. Jeżeli
otrzyma się skierowanie od lekarza
i w tym określonym dniu nie zgłosi się
na rejestrację, to trzeba znów iść po
skierowanie i czekać do następnego mie
siąca, aby zapisać się na USG. Gratuluję
pomysłu!
Marian Zakrzewski z Wrzeszcza
•Kiedy już Niemcy zaczną wykupywać
swoje byłe ziemie, znajdujące się na na
szym terenie, my będziemy mieli wystar
czającą ilość pieniędzy, aby wykupić na
sze ziemie od Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Trzeba się zatem nad tym zastanowić.
Krzysztof Jamiołkowski z Gdyni
•Wyzwoliliśmy się spod władzy ZSRR,
a pchamy się w ręce Unii Europejskiej.
Znowu będziemy mieli nad sobą czyjąś
władzę. Uważam, że przez wstąpienie do
Unii Europejskiej zagrożona zostanie
nasza wolność.
Piotr Chodkowski z Gdańska
•Chciałbym się dowiedzieć, jaką cenę
trzeba będzie zapłacić, aby wejść do Unii
Europejskiej. Ciekawi mnie również,
z czego trzeba będzie zrezygnować i ja
kie nowe warunki przyjąć.
G. K. z Gdańska
We wszystkich sprawach prosimy
0 800 500 39 •
o telefoniczny kontakt z działem
bezpłatny telefon
.Śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 8-18, a w niedzielę w godz. 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
308 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.
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Calą
dobę
d żurn
y y reporter
.Dziennika Bałtyckiego" czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.
p

Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki*

d którzy odesłali Wałęsę na
polityczną emeryturę, mogą
przeżyć niespodziankę.
Opowiadał mi jeden z po
lityków, który spotkał na
bankiecie Mieczysława
Wachowskiego, że byty
minister tak mówi o by
łym prezydencie: dopóki
się mnie trzymał i słuchał
moich rad, robił karierę,
a beze mnie - padł. Ale jak się okazuje - Wałęsa
daje sobie radę sam.
A nieobecność Wachow
skiego raczej mu pomaga.
Zdumienie budzi nato
miast spadek popularno
ści polityków UW,
a w szczególności tak lu
bianego Donalda Tuska.
Wytłumaczyć to można
chyba tym, że Tusk, na
skutek kontuzji nogi,
zniknął w ostatnim czasie
z mediów, a co z oczu, to
i z serca.
Maciej Płażyński zawsze
zajmował dobre miejsca
w naszych rankingach,
a teraz pomagają mu
jeszcze politycy SLD, któ
rzy uczepili się marszałka
i atakują go bezpardono
wo. A ludzie tego nie lu- .
bią.

Na zlecenie „Dzien
nika Bałtyckiego"
i Telewizji Gdańsk
Agencja BSR prze
prowadziła sondaż
popularności lokal
nych polityków.
W dniach 25-26 marca
br. przepytano 1000 do
rosłych mieszkańców
Trójmiasta.
Największym zaufa
niem cieszą się: Fran
ciszka Cegielska, prezy
dent Gdyni i posłanka
AWS, Maciej Płażyński,
marszałek Sejmu i Lech
Wałęsa, były prezydent
RP
Cegielska i Płażyński
pną się sukcesywnie
w górę od lat i ich pierw
sze miejsca nie są nie
spodzianką. Także i teraz
zanotowali wzrost po
parcia (Cegielska - 3
proc., Płażyński - 5
proc.). W przypadku Ma
cieja Płażyńskiego spo
wodowało to przesunię
cie - w porównaniu z po
przednim sondażem z trzeciego miejsca na
drugie.
Lech Wałęsa pojawił
się w naszym rakingu po
raz pierwszy. I od razu
zajął wysokie trzecie
miejsce.
Największy spadek
poparcia zanotowali po-

Krzysztof Grabowski
JWprost"

RANKING POLITYKÓW - pierwsza dziesiątka
notowania obecne
notowania z XII 97
w nawiasie: pazyqa zajmowana

litycy Unii Wolności: se
nator Donald Tusk o 9
proc., posłanka Olga
Krzyżanowska o 6 proc.,
Jacek Taylor o 5 proc.,
prezydent Gdańska To
masz Posadzki o 3 proc.,
poseł Bogdan Boruse
wicz o 3 proc., poseł Ja
nusz Lewandowski i Ja
cek Merkel o jeden pro
cent.
„Spadli" też politycy
SLD: poseł Longin Pa
stusiak, posłanka Jolanta
Banach i Henryk Wojcie
chowski o 2 proc.
Senatora Edmunda
Wittbrodta i Jacka Rybic
kiego, posła AWS darzy
zaufaniem ta sama, co
u ubiegłym kwartale licz
ba osób. Mimo to Rybicki
przesunął się z jedena

stego miejsca na dziesią
te.
Wzrost poparcia oprócz Cegielskiej i Pła
żyńskiego - zanotował
jeszcze Paweł Adamo
wicz, przewodniczący
Rady Miasta Gdańska.
Zaufanie do Adamowi
cza deklaruje o 4 proc.
osób więcej niż poprzed
nio.
Druga dziesiątka wy
gląda następująco: Bog
dan Borusewicz, Jerzy
Borowczak, Janusz Le
wandowski, Paweł Ada
mowicz, Jolanta Banach,
Jacek Kurski, Jacek Mer
kel, Jacek Taylor, Tomasz
Sowiński i Henryk Woj
ciechowski.
Barbara Szczepuła

ZA
Prawdziwych przyjaciół
poznaje się w biedzie.
Brakuje mi w tym rankin
gu Mariana Krzaklewskie
go. Jeszcze się przecież
z Gdańska (do Pałacu Pre
zydenckiego) nie wypro
wadził. To prawda, że po
chodzi z Galicji, posłem
jest ze Śląska, a rządzi
z Warszawy - ale o Home
ra np. kłóciło się aż sie
dem miast greckich i niko
mu to nie przeszkadza.
Wysoka pozycja debiutan
ta Lecha Wałęsy świadczy
o tym, że kolejny raz wia
domości o jego politycznej
śmierci byty przesadą.
Natomiast rosnące noto
wania polityków AWS tłu
maczę tym, że prawdzi
wych przyjaciół poznaje
się w biedzie. Sprzyjająca
„Solidarności" społeczność
Wybrzeża udziela moral
nego wsparcia zgnębionej
porażkami i wewnętrznym
rozbiciem Akcji - niezdol
nej do przeprowadzenia
reform, jakie obiecywała.
Kiedy AWS przejdzie od
słów do czynów, notowa
nia jej przywódców spad
ną.

A który gdański polityk jest Państwa ułubieńcem? Czekamy pod bezpłatnym numerem tel 0 800 500 39>

Personalia

Najpopularniejsza

Prof. Jacek Jassem

Franciszka Cegielska
postanka AWS
prezydent Gdyni

Prof.
Jacek Jassem, szef Kliniki On
kologii r Radioterapii Akademii

Fot. Robert Kwiatek

Medycznej w Gdańsku, wraz ze swo
im zespołem został jednym z pięciu
w Polsce laureatów konkursu „Ma
ria"- od imienia Marii Curie-Skłodowskiej. Celem konkursu, ogłoszo
nego przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej, było wyłonienie najlepszych

:

zespołów naukowo-badawczych zaj
mujących się brachyterapią.
Jest to metoda leczenia (głównie
nowotworów i zwężonych naczyń
wieńcowych) polegająca na wprowa
dzeniu źródła promieniowania do or
ganizmu człowieka przez naturalne
otwory lub nacięcie skóry. Metoda ta
pozwala zmniejszyć ogólną dawkę
promieni aplikowaną choremu.
Fundacja sfinansuje wyróżnionym
ośrodkom zakup specjalistycznej apa
ratury badawczej do brachyterapii.
Prof. Jacek Jassem (rocznik 1951),
absolwent Wydziału Lekarskiego AMG,
stworzył w gdańskiej uczelni - szpitalu
jeden z najsprawniejszych zespołów
naukowo-badawczych. W kierowanej
przez siebie klinice wprowadza naj
nowsze metody leczenia nowotworów.
Jeździ po świecie, wygłasza referaty,
uczestniczy w licznych gremiach na
ukowych. Jest wykładowcą Europej
skiej Szkoły Onkologii i członkiem re
dakcji pięciu zagranicznych i siedmiu
polskich czasopism medycznych. Pry
watnie - ma żonę, troje dzieci, czas na
koszykówkę (dwa razy w tygodniu),
latem - na windsurfing. Nie pali i od
żywia się zdrowo.
.
(jog)

W ubiegłorocznych
wyborach parlamen
tarnych
startowała
z trzeciego miejsca
gdańskiej listy AWS.
Na Cegielską zagłoso
wało 49 152 wyborców.
Trzeci wynik w woje
wództwie.
Urodziła się w 1946
roku we Francji. Wy
chowała się w Szczeci
nie. Ukończyła Wydział
Mechaniczny na tam
tejszej politechnice. Od
1973 roku mieszka
w Gdyni. Wykładała
w gdyńskiej Wyższej
Szkole Morskiej, skąd
została zwolniona z po
wodów politycznych
w 1987. W 1989 roku
organizowała w Gdyni
Komitet Obywatelski
NSZZ „Solidarność".
Była jego przewodni
czącą. Rok później zo
stała
prezydentem

Gdyni. Cegielska w la
tach 1992 - 1994 była
delegatką do Rady Eu
ropy.
Jest wiceprezesem
Związku Miast Pol
skich. Przewodniczy
też Radzie Politycznej
Regionu Pomorskiego
Ruchu „Stu". Wiceprzewodniczy
AWS
w regionie gdańskim.
Jest mężatką. Ma
jednego syna.
(PK)
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Wytrzeźwialki. Polski wkład do Unii Europejskiej

Kartuzy

Eksmisje w Gdańsku

Zachód
się dziwi

Bez
pracy

Do baraku
czy na bruk?

Ponad stu pracowników
spółki Kar-Frost z Kartuz
otrzymało wypowiedzenia
z pracy. Dyrekcja zakładu
twierdzi, że okoliczności
sprawiły, iż musiało do tego
dojść.
Nowym właścicielem nie
ruchomości o powierzchni
3,5 ha wraz z zabudowania
mi byłej zamrażalni prze
twórstwa owocowo-warzyw
nego został Zakład Rybny
„Kaper" z Gdańska.
Jego szefowa Elżbieta
Mateja powiedziała „Dzien
nikowi", że kupiła kartuski
zakład od Spółdzielni Pro
dukcyjno-Handlowej „Mestwin" bez obciążeń i bez lu
dzi. - Zamierzam przyjąć
ponownie większość pra
cowników zamrażalni twierdzi Elżbieta Mateja,
prezes Gdańskich Zakładów
Rybnych. - Na razie jednak
zatrudnię w Zakładzie Ryb
nym od 12 do 30 osób. Pozo
stali będą musieli poczekać
do zakończenia remontu.
Nie zaprzeczam też, że cała
załoga z Gdańska - 193 oso
by będzie do Kartuz dowo
żone, bo zamierzamy o 50
proc. zwiększyć wielkość
produkcji.
Dotychczas na majątku
kartuskiej zamrażalni dzia
łały różne spółki: Kages,
KGS, a ostatnio Kar-Frost.
Zdaniem Danuty Owcza
rek, kierowniczki biura
NSZZ „Solidarność" w Kar
tuzach, ta ostatnia firma
wręczając 111 pracownikom
wypowiedzenia z pracy na
ruszyła ustawę o zwolnie
niach grupowych oraz ko
deks pracy.
Mariusz Szmidka

1 kwietnia minął „okres ochronny" dla gdańszczan
z sądowym wyrokiem eksmisji. Oznacza to, że ko
mornicy przystąpią do egzekucji wyroków.

40

•
Do gdańskiej izby wytrzeźwień często trafiają obcokrajowcy.

- Gdzie ja jestem? Którędy do hotelu? - to najczęst
sze pytania jakie stawiają obcokrajowcy po obu
dzeniu się w polskiej izbie wytrzeźwień. W krajach
Unii Europejskiej nie ma takich placówek.
Zdziwiony Szwed lub
Niemiec, których nie braku
je w izbach to dobrzy klien
ci „wytrzeźwiałek".
- W przeciwieństwie do
większości Polaków mają
zawsze przy sobie pieniądze
i na miejscu regulują rachu
nek - mówi Bożena Mechlińska, kierownik ordyna
tor
izby
wytrzeźwień

w Gdańsku. - tylko czasami
muszą oni prosić o pomoc
swój konsulat.
Placówki dyplomatyczne
państw zachodnioeuropejs
kich niechętnie udzielają
informacji na temat swoich
nietrzeźwych
obywateli,
którym zdarzyła się wizyta
w polskiej „wytrzeźwiałce".
Kiedy dzwoniliśmy do am

Fot. Adam Warżawa

basad i konsulatów nikt nie
chciał nam nic powiedzieć
na ten temat.
- No cóż, „wytrzeźwialki"
nie są naszą chlubą narodo
wą - komentuje Adam Ła
zowski, pracownik Centrum
Europejskiej
Informacji
w Warszawie. - Mimo to
wraz z wejściem naszego
kraju do Unii nie zostaną
one zlikwidowane. Przynaj
mniej nikt od nas tego nie
wymaga. Będzie to nasz
wkład w struktury europej
skie - żartuje Łazowski.
(rye,wrób)

Proces po śmierci kibica
Przed gdańskim Sądem Wojewódzkim rozpoczął
się proces Jarosława W. Zarzuca mu się zabójstwo
kibica Lećhii i ciężkie zranienie dwóch innych.
Do zbrodni doszło 2
sierpnia ub.r w Starogardzie
Gdańskim, podczas przerwy
III-ligowego meczu między
Lechią Gdańsk, a Wierzycą
Starogard.
Przed i w trakcie meczu
doszło do utarczek między
kibicami obu drużyn.
23-letni oskarżony Jaro
sław W. miał wbiec do skle-

pu, zabrać ze stoiska mię
snego nóż o 30-centymetrowym ostrzu i ugodzić śmier
telnie 17-letniego Marcina
C. w szyję. Zranił też dwóch
innych młodych ludzi.
Był pod wpływem alkoho
lu. W postępowaniu przygo
towawczym przyznał się do
zabójstwa. Opisał też ze
szczegółami co i z kim pił.

Z kolei przed sądem odwołał
przyznanie się do winy, zasła
niając się niepamięcią.
Stwierdził, że przykro mu
z powodu tego co się zdarzyło.
Sąd słuchał też świadków
zdarzenia.
- To był dobry, spokojny
chłopiec, nasze jedyne
dziecko - powiedział nam
ojciec zabitego Marcina C. Pozostały po nim tylko zdję
cia. Sprawcy tej śmierci gro
zi od 8 lat więzienia do doż wocia
y
(ASG)

opuszczenia lokalu - infor
muje Jacek Chyła. - Zdarza
się także, że lokatorzy sami
opuszczają pomieszczenie.
Praktycznie jednak realizacja
wyroku nie dochodzi do skut
ku.
W świetle rozporządzenia
ministra
sprawiedliwości
z 1968 roku, wyznaczenie lo
kalu zastępczego dla eksmi
towanych jest obowiązkiem
wierzyciela. Powoduje to bez
karność osób z sądowymi wy
rokami eksmisji w zajmowa
nych lokalach. Często miesz
kają w zajętym przez komor
nika lokalu całymi latami. Na
dzień dzisiejszy w Gdańsku
czeka na wykonanie 260 wy
roków eksmisji.
Dotychczas tylko 80 takich
spraw znalazło swoje rozwią
zanie. Eksmitowani znaleźli
się w lokalach zastępczych.
(kef)

UW promuje reformę

Same korzyści
edług Bogdana Boru
sewicza, wiceministra
spraw wewnętrznych refor
ma będzie korzystna dla poli
cji. Pod hasłem „Dlaczego po
trzebna jest reforma samo
rządowa?" Unia rozpoczęła
wczoraj akcję promującą re
formę aministracyjną kraju.
- Wprowadzenie dużych
regionów spowoduje •wysła
nie na ulice ok. 10 tys. poli
cjantów z komend wojewódz
kich - argumentował Boruse
wicz. - Dodał, że likwidacja
2/3 komend spowoduje
zmniejszenie liczby osób tam
zatrudnionych. Borusewicz
zapowiedział też, że na bazie

likwidowanych urzędów wo
jewódzkich nie będą budo
wane nowe struktury pań
stwowe. - Urzędnicy będą
zwalniani - zaznaczał.
Wiceminister dowodził, że
wprowadzenie powiatów nie
będzie wiązało się z dużymi
wydatkami budżetowymi. Administracja powiatowa jest
gotowa opiera się na rejo
nach - mówił Borusewicz.
Według niego jest tylko 10
proc. miast, które nie odpo
wiadają kryteriom powiatów;
czyli nie są rejonem; nie ma
ją komendy policji, straży To nie będą duże koszty - do
dawał.
(PK)

I' dyńska Stocznia Mary<' ' narki Wojennej podpi
sała z norweskim armato Cetniewo
rem B&N Viking AS porozu
mienie na budowę trzech
statków dostawczych - lodołamaczy według projektu
norweskiej firmy Kvaerner
|| połowie kwietnia za
Maritime AS. Wartość stat
li padnie
decyzja
ków ocenia się na 800 min
o
ewentualnym
postawieniu
koron szwedzkich.
zarzutu o niegospodarność
Statki będą eksploatowa
Januszowi
Kluczyńskiemu,
ne na Morzu Północnym
byłemu dyrektorowi Cen
przy obsłudze wież wiertni
tralnego Ośrodka Sportowe
czych. Przez trzy miesiące
będą pływały dla Szwedz go w Cetniewie.
- Czekamy na opinię bie
kiej Administracji Morskiej.
głego - powiedział „Dzien
Statki będą miały nośność
nikowi" Witold Niesiołow
po 2800 DWT.
(J.K.)
ski, prokurator rejonowy

w Pucku. - Powinien on ją
przedstawić do 6 kwietnia.
Jak mówi prokurator Nie
siołowski akta sprawy obej
mują sześć tomów, co znacz
nie spowalnia tempo rozpa
trywania sprawy.
- W tym momencie za
czynam czytać szósty tom
i powoli zapominam, co by
ło w pierwszym - żartuje
Niesiołowski.
(wrób)

Stocznia MW

Lodotamacze

Zostało tylko zdjęcie

Eksmisje z lokali miesz
kalnych są zjawiskiem dość
nowym. Dopiero od 1994 ro
ku komornicy uzyskali pra
wo egzekucji wyroku eksmi
sji. Do tej pory eksmisje na"
tzw „bruk"są jeszcze rzadko
ścią. Jak poinformował
„Dziennik" sędzia Jacek Chy
ła, rzecznik prasowy Sądu
Wojewódzkiego w Gdańsku,
dotychczas odnotowano dwa
takie przypadki w skali całe
go kraju.
- Z reguły wierzyciel
wskazuje lokal, bądź po
mieszczenie zastępcze - mó
wi sędzia Chyła. - Zdarza się,
.że dopiero po wezwaniu ko
mornika do dokonania tej
czynności.
Procedura eksmisyjna jest
dość długa. Najpierw komor
nik wzywa pisemnie do
opuszczenia lokalu. - Na
stępnie wyznacza termin

Będą zarzuty?
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Przylecą foki
m ztery młode foki z Esto%. nii trafią dzisiaj do He
lu. Przylecą samolotem do
Rębiechowa. Dalszą podróż
odbędą samochodem.
Foki trafią do Fokarium
Stacji Morskiej Instytutu
Oceanografii Uniwersytetu

Gdańskiego w Helu. Znaj
dują się tam już dwie foki.
Dorosły samiec - Balbina
i młody - Joel. W Helu ma
powstać stado zarodowe
tych zwierząt. Potomstwo
będzie zasiedlać Zatokę
Gdańską.
(K.N.)
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Prezydent Clinton niewinny

TD

nie był żart

Billa Clintona ucieszyła wiadomość o oddaleniu pozwu
Pauli Jones (powyżej). Tymczasem była Miss America,
37-letnia Elizabeth Warci Gracen (na zdjęciu obok),
w wywiadzie dla dziennika „The New York Daily
News", przyznała, że uprawiała seks z Billem Clinto
nem w czasach, kiedy był jeszcze gubernatorem stanu
Arkansas, ale odbywało się to za jej zgodą. zdjędaPAP/cAF

ończącemu podróż po
Afryce prezydentowi
USA największego zadowo
lenia mogła dostarczyć wia
domość, jaka nadeszła do
stolicy Senegalu z Little
Rock w stanie Arkansas. Sę
dzia sądu okręgowego, pani
Susan Webber Wright po
stanowiła w środę oddalić
pozew Pauli Jones przeciwko
Billowi Clintonowi.
iym samym dobiegł prak
tycznie końca niebezpieczny
dla prezydentury Clintona
rozdział, który rozpoczął się
w 1994 r., kiedy Paula Jones
wysunęła oskarżenie pod je
go adresem. Według 31-letniej obecnie pani Jones,
w 1991 r. pełniąc funkcję gu
bernatora stanu Arkansas
Clinton domagał się od niej

w jednym z hoteli w Little
Rock seksu oralnego. Pozy
wająca była wówczas stano
wą urzędniczką.
Po ciągnącym się przez
długi czas postępowaniu sę
dzia Susana Webber uznała
wreszcie, że pozew o napa
stowanie seksualne nie ma
wystarczających podstaw
prawnych i postanowiła go
oddalić. Niemile zaskoczeni
adwokaci pani Jones zapo
wiedzieli, że wniosą apelację.
Zaskoczony był również
sam prezydent Clinton. Kie
dy poinformowano go w sto
licy Senegalu, Dakarze o od
daleniu pozwu, sądził po
czątkowo, że to prima aprilisowy dowcip.
Na tym jednak nie kończą
się problemy, jakich przy

sporzyły Clintonowi kobiety,
które rzekomo miały z nim
romans lub twierdzą, że pa
dły ofiarą jego żądzy seksu
alnej. Reagując na werdykt
sędziego z Little Rock, spe
cjalny prokurator Kenneth
Starr oświadczył, że nie bę
dzie to miało wpływu na
pracę jego ekipy. Starr kieru
je śledztwem, które ma wy
jaśnić, czy Bill Clinton miał
kontakty seksualne z byłą
stażystką w Białym Domu,
Moniką Lewinsky i nakłaniał
ją do ukrycia tego w zezna
niach pod przysięgą. Prezy
dent stanowczo odpiera te
zarzuty.
(PAP)

Reforma ustrojowa

Największa ambicja AWS
O liczbie województw zdecydują posłowie, ale rzą
dowy projekt podziału kraju na 12 regionów jest
rowiązaniem optymalnym - podkreślił wczoraj
w Sejmie wicepremier Janusz Tomaszewski.
Tomaszewski zaznaczył,
iż 12 regionów wynika
z prowadzonych, nieprzer
wanie od 1990 roku, szcze
gółowych analiz. Zapewnił,
że będzie wzmocniona po
zycja wojewody jako przed
stawiciela rządu wobec sa
morządu wojewódzkiego. Reforma ustrojowa państwa
nie naruszy unitarności Pol
ski - podkreślił wicepre
mier. Poinformował, że
w sprawie liczby powiatów
trwają jeszcze konsultacje
w Ministerstwie Spraw Wewnętrzych i Administracji. Rozstrzygnięcia nie będą
proste - zaznaczył. Mówił
także, iż nie ulegną zawęże
niu dotychczasowe kompe
tencje gmin.

W trakcie dyskusji posło
wie SLD i PSL krytykowali
tryb prac rządu oraz brak
projektów ustaw finanso
wych i kompetencyjnych.
Posłowie opozycji, ale także
koalicji zasypywali przed
stawicieli rządu gradem py
tań dotyczących głównie li
kwidowanych województw
i granic powiatów.
Minister prof. Michał Ku
lesza poinformował, że spor
ne kwestie dotyczą około 10
powiatów. Zwrócił się do
SLD, by przedstawił szcze
gółową mapę ze swoimi pro
pozycjami podziału kraju na
17 województw i 150 powia
tów. Zaznaczył, że taka mapa
jest niezbędna do rzeczowej
analizy i poważnej dyskusji.

Razem z informacją rządu
0 stanie prac nad reformą,
posłowie rozpatrywali pro
jekt uchwały Sejmu, zobo
wiązującej Radę Ministrów
do przedstawienia pakietu
rozwiązań obejmujących
ustrojowe, organizacyjne,
ekonomiczne i społeczne
aspekty reformy. SLD chce,
by w uchwale znalazł się za
pis, że wybory samorządowe
mogą się odbyć dopiero po
uchwaleniu
wszystkich
ustaw dotyczących powiatów
1 województw. Chce też, by
od wyborów do wejścia re
formy w życie upłynęły co
najmniej 4 miesiące.
- Oznacza to - ripostował
poseł Jan Maria Rokita - że
reformy nie dałoby się prze
prowadzić w tym roku. Pod
kreślił, że jej wprowadzenie
w tym roku jest największą
ambicją polityczną ludzi
AWS.
(bmk)

•KRAJ
Scyzoryk na
nauczyciela
POZNAŃSKIE. 17-letni
uczeń klasy stolarskiej Za
sadniczej Szkoły Zawodo
wej w Murowanej Goślinie
koło Poznania zaatakował
scyzorykiem i drewnianą
pałką 42-letniego Ryszarda
K. nauczyciela historii z tej
szkoły. Do zdarzenia doszło
w środę po południu w po
bliżu szkoły.

Dliefflllk
Bałucki Ans

Francja. Proces Papona

Kolaborant
skazany
Sąd przysięgłych w Bordeaux skazał wczoraj rano
87-letniego Maurica Papona na 10 lat więzienia za
współudział w popełnieniu zbrodni przeciw ludz
kości.

Papon jest pierwszym liczni przeżyli i powrócili do
Francuzem, który stanął Francji.
przed sądem oskarżony
Po wojnie Papon nie był
•Okradany
sądzony za swoją działal
0 takie zbrodnie.
Był wysokim funkcjona ność. Nikt go zresztą wtedy
supermarket
riuszem zarówno kolabo- o nic nie oskarżał. W 1947
ranckiej administracji Vi- roku został prefektem Kor
SZCZECIN. Pięciu głów
chy, jak i powojennej IV syki, a kiedy w 1958 roku
nych kasjerów jednego ze
1 V Republiki. Zaczął wielką gen. de Gaulle powrócił do
szczecińskich supermarke
karierę, kiedy w 1942 roku władzy, mianował go w 1958
tów okradało własną firmę
otrzymał nominację na sta roku szefem policji pary
biorąc pieniądze za fikcyjne nowisko sekretarza gene skiej. Na tym stanowisku zwroty towarów przez
ralnego departamentu Gi- dłużej niż ktokolwiek klientów. Supermarket
rondy z siedzibą w Borde utrzymał się aż do 1972 ro
umożliwiał zwrócenie zaku aux.
ku. W 1978 r. Papon został
pionego towaru i odzyska
Był do 1944 roku drugą ministrem ds. budżetu
nie pieniędzy jeśli klient
osobą w tym departamencie w rządzie centrowego poli
nie opuścił sklepu. Kasjerzy i to właśnie on realizował tyka Raymonda Barre'a.
wykorzystali tę możliwość.
polecenie władz niemiec Odszedł z rady ministrów
Udowodniono oszustwa na
kich dotyczące aresztowa trzy lata później, kiedy wy
łączną sumę 6,5 tys. zł. Po
nia i wysyłki Żydów do obo bory wygrał socjalista Frandejrzanym grozi kara po
zów zagłady. Jak wynika cois Mitterrand.
zbawienia wolności do 5 lat. z dokumentów odnalezio
Po raz pierwszy zaczęto
nych w archiwum departa pisać o zbrodniach przeciw
I. Polska • Litwa mentu, Papon w latach ko ludzkości, jakich dopu
1942-44 posłał do obozu ścił się Papon, dopiero
WARSZAWA. Jako „rzeczy przejściowego w Drancy w 1981 roku. Zakończony
wiście wyjątkowe" określił
pod Paryżem, a potem do w czwartek w Bordeaux
stosunki polsko-litewskie
Oświęcimia co najmniej proces Papona był jedynym,
po czwartkowej rozmowie
1560 obywateli pochodzenia jaki dotyczył udziału admi
z prezydentem Litwy Valda- żydowskiego, w tym wiele nistracji Vichy w zagładzie
sem Adamkusem marszałek kobiet i dzieci. Tylko nie Żydów.
(PAP)
Sejmu Maciej Płażyński.
Robocza wizyta w Polsce
jest pierwszą po wyborze
na urząd prezydenta zagra Izrael. Po śmierci przywódcy Hamasu
niczną podróżą Adamkusa.
Prezydent Adamkus ma
ostry atak grypy - pracow
nicy ambasady litewskiej
w Polsce mówią o 39-stopniowej gorączce.

Przypadek
czy odwet?

ŚWIAT
Precedens
ROSJA. Odmowa wydania
Rosji przez Polskę Siergieja
Stankiewicza tworzy nie
bezpieczny precedens, któ
ry może zostać wykorzysta
ny przez skorumpowanych
urzędników w celu uniknię
cia odpowiedzialności za
przestępstwa - skonstato
wano w liście prokuratora
generalnego FR Jurija Skuratowa, jaki wysłał on do
ministra sprawiedliwości,
prokuratora generalnego
RP Hanny Suchockiej.

•Dzieci się boją
ALBANIA Ponad 6 tys.
dzieci w północnej Albanii
w obawie przed krwawą
zemstą rodową żyje w zu
pełnej izolacji. Z obawy, że
zostaną zabite przez człon
ków skłóconych rodzin, ni
gdy nie opuszczają domów.
Nie chodzą do szkoły nie
mogą bawić się na dworze,
w kontaktach społecznych
zdane są wyłącznie na po
średnictwo rodziców i ro
dzeństwa. Wysiłki władz
w Tiranie w celu wytępienia
tego zjawiska surowymi ka
rami nie dały dotąd skutków.

Palestyńczycy niosą ciało l\ iheddina Szarifa.

od miastem Ramallah
na Zachodnim Brzegu
Jordanu doszło w czwartek
rano do starcia izraelskiej
policji z grupą młodych
Arabów, udających się na
pogrzeb Moheddina Szarifa
- jednego z przywódców antyizraelskiej terrorystycznej
organizacji Islamskiego Ru
chu Oporu - Hamas.
Izraelska policja użyła
kul kauczukowych. Według
obecnych na miejscu dzien
nikarzy, ranny został co naj
mniej jeden Palestyńczyk.

/gaf

rapat

W Ramallah odbył się po
grzeb Szarifa. Według Izra
ela, zginął on przypadkowo,
przygotowując
zamach
bombowy - Hamas twierdzi
natomiast że Szarif został
zabity przez policję izrael
ską.
Izraelska policja i armia
zostały wczoraj postawio
ne w stan pełnej gotowości
w związku z obawami do
tyczącymi odwetowych ak
cji terrorystycznych Ha
masu.
(PAP)
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Niemieckie roszczenia

Zamiast użytkowania wieczystego

Chcą wrócić

Strachy
na Lachy!

Do Ambasady Polski w Kolonii spływają listy z py
taniami o możliwość uzyskania wypisów z ksiąg
wieczystych. Zdaniem rządu RFN sprawa roszczeń
własnościowych obywateli Niemiec jest otwarta nie regulują tego żadne umowy bilateralne między
Polską a RFN.

„wypędzonych". Problem
Republiki Czeskiej jest o ty
le skomplikowany, że Niem
cy sudeccy byli przed wojną
obywatelami Czechosłowa
cji.

Umowa polsko - niemiec
ka o przyjaźni i współpracy
z 17 czerwca 1991 r. poprze
dzona była wymianą listów
ministrów spraw zagranicz
nych Polski i RFN. W 5
punkcie tego listu stwier
dzono, iż tenże traktat nie
zajmuje się sprawami ma
jątkowymi i obywatelstem.
Także umowa z 14 listopada
1990 r. o potwierdzeniu gra
nic milczy o roszczeniach
prywatnych.
Jenocześnie jak poinfor
mował nas Werner Hoyer,
minister stanu w Minister
stwie Spraw Zagranicznych
RFN, niezałatwienie tych
roszczeń nie przeszkodzi
w staraniach o wejście do
Unii Europejskiej.

Jak powiedziała nam
Agata Chróścicka, rzecznik
Komitetu Integracji Euro
pejskiej, roszczenia Niem
ców nie są przedmiotem ob
rad komitetu, nie tyczą bo
wiem stosunków z Unią.
Wśród ekspertów prze
wija się pogląd, iż Polska
winna starać się o przedłu
żenie okresu dostosowaw
czego i zabezpieczyć prawa
własności, tak jak uczyniła
to Austria, w której obowią
zuje zakaz nabywania tere
nów w Tyrolu - o ile nabyw
ca nie mieszka w tej części
Austrii przez kilka lat. Po
dobnie postąpiła Dania,
której udało się wynegocjo
wać zabezpieczenie przed
wykupem terenów grani
czących ze Szlezwikiem Holsztynem.

Zdaniem Niemców
i Polaków

- Rząd RFN stał i stoi na
stanowisku, że -wypędzenie
Niemców z ich ojczyzny by
ło
niesprawiedliwością
i złamaniem praw człowieka
- stwierdza Hoyer.
Przejęcie majątków nie
mieckich nastąpiło na mocy
ustaw Krajowej Rady Naro
dowej z 1945 r. o przejmo-

waniu mienia i majątków
porzuconych oraz na mocy
dekretów wydanych w 1946
r. o mieniu porzuconym
i poniemieckim oraz zajęciu
mienia państw - z którymi
byliśmy w stanie wojny - na
rzecz RP.
- Filarem naszej obecno
ści na tych ziemiach jest
układ w Poczdamie stwierdza Paweł Dobrowol
ski, rzecznik prasowy MSZ.
- Z polskiego punktu widze
nia sprawa własności jest
zamknięta. W 1945 r. ziemie
te przeszły pod jurysdykcję
państwa polskiego i jakie
kolwiek roszczenia będą
rozstrzygane według pol
skiego prawa. Była to jedna
z przyczyn nieporuszenia
tych kwestii w tekstach
traktatów.
- Roszczenia „wypędzo
nych" należy traktować jako
roszczenia
historycznoprawne - dodał Dobrowol
ski.
Jednocześnie rzecznik
MSZ poinformował nas, iż
podczas spokań polsko czeskich przekazywane są
wzjemne informacje o skali
roszczeń, zgłaszanych przez

REKLAMA

Stare księgi
historyczne

Tymczasem „wypędzeni"
nadsyłają do ambasady RP
listy z żądaniem wypisów
z ksiąg wieczystych.
Wypisy z ksiąg wieczy
stych, tyczące stanu praw
nego sprzed 1 stycznia
1947 roku, mają tylko war

Minister radzi
ostrożność

Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie, minister skar
bu państwa rozesłał przed
kilku dniami do urzędów
rejonowych okólnik, w któ
rym zaleca szczególną
ostrożność przy zbyciu nie
ruchomości, a w przypadku
braku wpisu o własności
Skarbu Państwa w księdze
wieczystej zaleca wstrzyma
nie się od sprzedaży
Artur Górski

m GDAŃSK

•••
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Wzorem Austriaków

tość historyczną i odzwier^
ciedlają stan historyczny
nieruchomości. Nie mają
mocy prawnej. Rozstrzyga
to rozporządzenie ministra
sprawiedliwości z 14 lipca
1986 r.
Mimo to są chętni do
uzyskania wypisów. Zwią
zek Mniejszości Niemiec
kiej w Gdańsku dysponuje
„Infoblattem", w którym ra
dzi, jak postępować by uzy
skać wypis z księgi wieczy
stej.
- Zależy to niejednokrot
nie od dobrej woli urzędni
ka - stwierdza Gerhard Ortel przedstawiciel związku.
- Zdarza się, że sądy odma
wiają wydawania wypisów
i to obywatelom polskim,
którzy utracili swoje mająt
ki na mocy dekretów o mie
niu opuszczonym i ponie
mieckim.

JE

Nie ma mowy o przejęciu przez Niemców pozostawio
nych przez nich kamienic. - Kwestię ewentualnych
roszczeń niemieckich przesiedleńców jednoznacznie
reguluje polskie prawo - mówi wiceprezydent Gdań
ska, Ryszard Gruda.
Fot. Maciej Kostun

Ustawa umożliwia zamianę prawa dzierżawy wie
czystej na prawo własności od początku tego ro
ku. Jej wprowadzenia oczekiwali przede wszyst
kim mieszkańcy ziem odzyskanych wiążąc akces
Polski do Unii Europejskiej z zakusami na ich
dobra.

MHz
GDYNIA

MHz
o,

CHA

O RADIO
R-2822/97

- Kto ma prawo do wie
czystego użytkowania i ty
tuł własności nie powinien
się absolutnie niczego oba
wiać. Ludzie występują te
raz o tytuł własności, bo po
prostu warunki tej zamia
ny są korzystne, niewiele
kosztują.
Najczęściej
wnioski składają właści
ciele prywatnych domów,
rzadziej mieszkańcy ka
mienic, budynków wielo
rodzinnych, gdzie trudno
o zgodę wszystkich miesz
kańców - mówi Ryszard
Gruda,
wiceprezydent
Gdańska.
W całej Polsce jest około
2 min użytkowników wie
czystych.
- Od początku roku zare
jestrowaliśmy 3030 wnio
sków o zamianę użytkowa
nia wieczystego na wła
sność - poinformowała nas
Beata Bielecka, kierownik
Referatu
Gospodarki
Gruntami Urzędu Miasta
w Gdańsku. - Wpływa ich
codziennie bardzo dużo,
dlatego jak dotychczas
udało nam się rozpatrzyć

tylko kilkaset. Rozpatruje
my teraz te, które wpłynęły
w połowie lutego.
- Z wnioskiem może wy
stąpić tyiko osoba fizyczna
i tylko taka, która posiadała
prawo użytkowania przed
dniem ogłoszenia ustawy,
tzn. 9 października ub.r To
są dwie podstawowe kwe
stie, szczegóły reguluje
ustawa - dodaje Bielecka.
- Kwestię ewentualnych
roszczeń
niemieckich
przesiedleńców
jedno
znacznie reguluje polskie
prawo - mówi wiceprezy
dent Gdańska, Ryszard
Gruda. - Inna sprawa to
roszczenia gmin wyzna
niowych. Można się spo
dziewać, że te będą brane
pod uwagę. - Po uwłasz
czeniu mogą być natomiast
kwestie sprzedaży gruntów
zagranicznym obywatelom,
którzy - gdy wejdziemy do
Unii Europejskiej - będą
mieli takie same prawa do
kupowania gruntów, jakie
mają w innych krajach
zjednoczonej Europy.
(J.KHiK)
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

[ ^

CIECHANOWSKIE
ZAKŁADY
DROBIARSKIE

Qcom Sp. z o. o. jest firmą zajmującą się produkcją urządzeń elektronicznych
wys°kiej jakości.
Dla dalszego rozwoju potrzebujemy powiększyć nasz personel o dwie osoby:

OM

Quality Manager

Będzie odpowiedzialny za jakość produkcji. To oznacza inspekcje na wszystkich szczeblach produkcji.
Jego raporty będą przedstawiane bezpośrednio kierownictwu.
Wymagane jest wykształcenie techniczne w dziedzinie elektroniki i doświadczenie w produkcji. Musi
umieć swobodnie posługiwać się językiem angielskim.

06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5
tel. (+48 23) 672 44 11, tei./fax (+48 23) 672 54 46

Wymagane jest wykształcenie techniczne w dziedzinie elektroniki
oraz znajomość angielskiego.

Oferują bogaty asortyment

Telefon: 306-28-88

Wędlin
drobiowych

R-3469/A/5/r

AUTOKAREM

DROB
TUSZKI I ELEMENTY

mm po EUROPIE

nrA
t1
Od i1030,do 1150/*

Szkocja 10 dni

2300,-

jraryz o ani

aoK
o¥3^

Paryż i Zamki nad Loarą 7 dni

1119,-

Fiordy Norwegii 8 dni

i975/'-

Lazurowe Wybrzeże 8 dni

1319,-

Rzym 7 lub 8 dni

od 960,- cło 1435,-

Włochy Północne 6 dni

od 790,- do 885,"

Włochy z Sycylią 13 dni

2050,-

Alpejskim Szlakiem 8 dni

VIDEO

od 1425,- do 1535,-

Austria-Szwajearia-Włoehy 8 dni

1524,-

Holandia-Belgia-Luksemburg 7 dni od 1145,- do 1265,Zamki nad Renem 7 dni

1250,-

schłodzone i mrożone

AZ

oferują:

cukier

do HURTOWNI FIRMOWEJ
od 6.04 w godz. od 6°° do 14°°
Gdynia, ul. Stryjska 24, wjazd od ul. Halickiej, tel. 622 48 95

1,79 zł/kg

THOMSON
1,19 zł/kg
G R U N D I G masło
1,79/kostka
TRIL U X
jajka średnie
DAEWOO
10 szt./2,60 zł

TECHNICS AIWA

ZAPRASZAMY

R-3968/B/5

I

SKLEPY
B
sp. z o.o.

męka

Polecamy również

o luo / ani

WIEŻE

I GWARANCJA PRODUCENTA + TRANSPORT

CEDROB S.A.

Osoba przygotowująca dokumentację
Jej zadaniem będzie przygotowanie niezbędnych dokumentów przed rozpoczęciem produkcji oraz ich
dalsza aktualizacja.
Osoba ta powinna być konsekwentna i mieć zdolności organizacyjne. Powinna również czuć się do
brze w operowaniu dużą ilością dokumentów.

Londyn

TELEWIZORY

NA 100% KUPISZ TANIEJ
W HURCIE I DETALU
W HURTOWNI TOTAL
GDAŃSK Brzeźno Chodkiewicza 2

Adresy:
Gdańsk, ul. Kartuska 73 A

302-04-41
Tczew, ul. Gdańska 7 A

343-45-45, 343-58-88 P-P9-U,S 10-14

31-22-15

R-3244/A/894

twarte

1100,-

Szlakiem Piwoszy 6 dni
Grecja 10 dni

od 1795,- do 1925,-

Wiedeń 4 dni

600,-

Praga 4 dni

490,-

Wilno 3 dni

410,-

Budapeszt, Eger 4 dni

650,.

'thercare

oraz wiele innych atrakcyjnych tras. Pytaj o katalog!
W cenę każdej imprezy wliczony jest przejazd autokarem, opieka pilota,
pobyt w hotelach kategorii turystycznej lub dwugwiazdkowych, w pokojach
2 osobowych z łazienkami, śniadania kontynentalne lub typu bufet (ew. kolacja),
ubezpieczenie i atrakcyjny program zwiedzania miast.

NISKIE CENY ORBISOWSKA
Zapraszamy do salonów PBP Orbis. Na życzenie wysyłamy katalog.
Gdańsk (0 58) 301 45 44, Elbiqg (0 58) 232 72 42,
Gdynia (0 58) 620 48 44, Sopot (0 58) 551 41 42.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby
Niepełnosprawne, 84-100 Puck, ul. Zamkowa 5,
tel. (0-58) 673-35-74, ogłasza przetarg nieograniczony
na budowę Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób
Upośledzonych w Pucku. Pow. użytkowa - 1557,7 m kw.
Termin realizacji - 30.06.1999 r.
Wadium - 48 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 200 zł) można
odebrać w Puckim Stowarzyszeniu Wspierającym Osoby Niepełno
sprawne Umysłowo ~ Puck, ul. Sambora 16 lub za zaliczeniem poczto
wym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Zdzisław Sołtysiak,
tel. 0-58 673-20-01, Puck, ul. Zamkowa 6, pok. 7, w godz. 7.00-10.00.
Oferty należy składać w Puckim Stowarzyszeniu Wspierającym Osoby
Niepełnosprawne przy ul. Sambora 16.
Termin składania ofert upływa dnia 4.05.1998 r. o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.05.1998 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miej
skim w Pucku, ul. 1 Maja 13, pok. 208.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie
art. 19 i art. 22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 usta
wy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wy
mogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) - 70%,
wiarygodność ekonomiczna oferenta -15%,
- doświadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta -15%.

ubranka dla dziewczynek
ubranka dla chłopców
macierzyństwo
akcesoria dla dzieci

SUPER OKAZJA
Proponujemy do sprzedaży samochody FIATA
z niewielkim przebiegiem (rok produkcji 1997):
• Marea 1,6 CENA
• Palio Weekend 1,6 CENA
• CC 899 SX CENA
• CC 704 Young CENA
R-4i06/A/182

41 500,36 000,22 000,16 500,-

83-200 Starogard Gd., ul. Norwida 2
tel./fax 0-69/16-222-24; 16-222-30

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGUSZBU:

Gdańsk CITY FORUM, ul. Podwale Grodzkie 1, pawilon 10-11B

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel7fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

ui iiiis *
Banyc•f%,t P
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Wiercenie piwnicznych murów

Ocena władz miasta

3+ dla prezydenta
ziatalność władz Gdań (w skali stopni szkolnych)
ska według mieszkań ocenę 3,5. Przewodniczący
ców miasta była tematem Rady Miasta dostał 3,2, a za
badań
socjologicznych rząd i rada poniżej 3.
Największe
sukcesy
przeprowadzonych na prze
łomie stycznia i lutego tego władz miasta w minionym
roku. Wyniki badań przed roku to, zdaniem ankieto
stawiono wczoraj w Urzę wanych, renowacja zabyt
ków, remonty dróg i ulic
dzie Miejskim.
82 procent mieszkańców oraz zorganizowanie ob
zna i potrafi wymienić na chodów 1000-lecia. Wśród
zwisko prezydenta Gdań porażek na pierwszym
ska, Tomasza Posadzkiego, miejscu wymieniano brak
a 33 - przewodniczącego inwestycji dających pracę,
Rady Miasta, Pawła Adamo brak bezpieczeństwa i po
wicza. Znacznie mniej osób rządku publicznego, a także
może wymienić nazwiska coraz większe obciążenia fi
nansowe
mieszkańców
radnych, członków zarządu
Gdańska. Spadła, w stosun
czy
wiceprezydentów.
ku do ubiegłego roku, ilość
Wśród motywów, jakimi osób, które obchody 1000 kierują sie władze miasta lecia uznały za ważne dla
wymieniano: chęć wprowa siebie wydarzenie. W 1997
dzenia jakiegoś programu roku było to 77, a w tym - 62
(prezydent), chęć posiada procent badanych.
nia władzy i pieniędzy (za
- Wyniki badań nie za
rząd i Rada Miasta). Prezy skoczyły nas - powiedział
dent Gdańska został przez Tomasz Posadzki. - Trzeba
ankietowanych uznany za wykorzystywać je do two
osobę reprezentującą inte rzenia nowych programów
resy większości mieszkań władz samorządowych na
ców miasta i partii, do której następną kadencję.
należy. Wystawiono mu
(KAS)

Gdańsk. Gdzie się bawić

Letnie imprezy
arząd Miasta Gdańska
zatwierdził
program
imprez kulturalnych, spor
towych i żeglarskich na
1998 rok. Z wielu propozy
cji, jakie zostały zgłoszone
przez różnych organizato
rów,
wybrano
przede
wszystkim te, które spraw
dziły się w poprzednich la-

tach. Miasto sfinansuje je
tylko częściowo. Sposób re
alizacji uzależniony jest od
zainteresowania ze strony
mieszkańców
Gdańska
i sponsorów.
Jutro
przedstawimy
szczegółowy program im
prez kulturalnych, sporto
wych i żeglarskich.
(jSLAU)

Ratusz na wodzie
MSSMSĘ

Przyczyną zalewania
gotyckich piwnic gdań
skiego Ratusza Główne
go Miasta jest przeni
kanie wody z gruntu
oraz przez piwniczne
mury. Ustalili to eks
perci po zbadaniu ratu
szowych podziemi.
Przed dwudziestu laty
w piwnicach przeprowadzo
no badania archeologiczne.
Powstały dwa wykopy z od
słoniętymi pozostałościami
średniowiecznej, drewnia
nej zabudowy Gdańska.
Wykopy te wciąż wypełnio
ne są wodą. Istniała obawa,
że podmyje ona fundamen
ty i spowoduje zawilgocenie
górnych kondygnacji zabyt
kowej budowli.
W ubiegłym roku wykry
to, iż woda przesącza się do
gruntu pod ul. Długą,
a stamtąd do piwnic, z po
pękanych tzw. przykanalików, czyli rur odprowadza
jących ją z rynien dacho
wych i rur spustowych do
kanalizacji burzowej. Mimo
wymiany popękanych przykanalików wody w piwni
cach nie ubyło.
- Badania przyczyn zale
wania piwnic przeprowa
dzili dr Roman Kozłowski
z Krakowa, znany ekspert
od budownictwa gotyckiego
i prof. Wiesław Subotowicz,
hydrolog z Politechniki
Gdańskiej - mówi Małgo
rzata Marczak, zastępca dy
rektora Muzeum Historii
Miasta Gdańska. - W róż-

T'^-r "

Piwnice Ratusza Głównomiejskiego w Gdańsku zalewa woda gruntowa przenikają
ca do wykopów archeologicznych.
Fot. Adam Warżawa

nych miejscach ceglanych
murów piwnicznych wyko
nano odwierty sondażowe
o średnicy 10 cm i długości 2
m oraz kilka mniejszych. Po
wywierceniu małych otwo
rów woda zaczęła z nich try
skać, jak ze źródła. Okazało
się, że przez dolne części
murów przesącza się tzw.
woda zawieszona. Zbiera
się ona tuż pod nawierzch
nią ulic i napiera na mury
piwnic.
Prof. Subotowicz stwier
dził, że drugim źródłem za
lewania piwnic jest przeni
kająca do wykopów arche
ologicznych woda grunto
wa. Są one wykonane na
poziomie występowania tej

wody na terenie całego hi
storycznego obszaru Gdań
ska. Wypompowanie wody
ze stanowisk archeologicz
nych nic nie da, bowiem po
pewnym czasie napłynie
ona do nich z powrotem.
Pompowanie zagrażałoby
nawet wymyciem funda
mentów ratusza. Po zabez
pieczeniu zabytków, wykopy
zostaną zasypane, a w piw
nicach zostanie położona
posadzka.
- Przed wodą zawieszoną
piwnice ma zabezpieczyć
specjalna izolacja. Wokół
ratusza będą wykonane wy
kopy o głębokości ok. 4 m.
Umożliwi to zbadanie stanu
podziemnych murów i uło

żenie na nich lekkiej izolacji
z tzw. maty dystansowej.
Natomiast wykopy wypełni
warstwa drenażowa żwiru,
która będzie odprowadzać
wodę zawieszoną do gruntu.
Obecnie w piwnicach jest
stabilny klimat. Temperatu
ra utrzymuje się w grani
cach 10 - 12 st. C, a wilgot
ność powietrza wynosi 60
proc. Mury zasolone są
w niewielkim stopniu. Gdy
byśmy zaczęli gwałtownie
osuszać podziemia, woda
przeniknęłaby murami na
wyższe kondygnacje, co za
groziłoby całej budowli dodaje wicedyrektor Mar
czak.
Jacek Sieński

REKLAMA

Tata i mama domyślają się jui, kto okradł bank.
Tomek i babcia Ania jeszcze nie.
Pies w międzyczasie okradł lodówkę.

PTK łączy najbliższych.

Teraz instalacja gratis!

w tym domu podłączono właśnie sygnał
Polskiej Telewizji Kablowej. Nic więc
dziwnego, że cała rodzina nie odrywa się od
telewizora. Już niedługo w Polskiej Telewizji
Kablowej pojawi się czternaście nowych,
fantastycznych kanałów
telewizyjnych
—wszystkie w języku polskim.

W czasie trwania promocji instalacja gratis!
Nie przegap okazji!
Nakarm na zapas psa, obwiąż lodówkę
łańcuchem i skontaktuj się z naszym
Biurem Obsługi Klienta;
Cdahsk, ul. Czyżewskiego 40,
tei. 552 20 35-36.

Telewizja
Polska

mm/m

m

mm

Kablowa

Prawdziwy Telewizyjny Komfort

i •GDAŃSK 5©P®T
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Radni Sopotu zatwierdzili

Zabianka

Wydatki
i absolutorium

Ruchomy
chodnik

S

którzy radni mają odmienne #1 $Jf kilku dni z ulicy
' ' Subisława (tuż przy
zdanie dotyczące rozdyspo
nowania pieniędzy miasta stadionie sportowym) zni
kają płytki chodnikowe.
w ubiegłym roku.
- Wczoraj rozmawiałem
Zastrzeżenia wzbudziła
z
ludźmi, przenoszącymi
przede wszystkim kwota, ja
ką -wydano na budowę fon płyty na ulicę Kardynała
Wyszyńskiego. Mówili, że
tanny na pl. Zdrojowym.
tutaj chodnik nie jest po
Tzw. Jaś - Rybak kosztował trzebny, za to brakuje go
bowiem budżet miasta ok. przy nowym kościele - mówi
300 tys. zł.
zbulwersowany Czytelnik
Zdaniem niektórych rad z ulicy Subisława.
nych więcej pieniędzy po
- Ich zdaniem płyty kazał
winno być przeznaczonych przenieść bezpośrednio pod
na oświatę i służbę zdrowia. nową świątynię „pan ko
(MaFi) ścielny" - dodaje. Prawdzi
we zdziwienie w sprawie
okazał Zbigniew Morawski,
Pokazy lotnicze „AIR SHOW '98'
wiceprezes
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Młodych"
na Żabiance. Teren ulicy
Subisława podlega spół
Air Show '98 organizowa Rosji, Szwecji, USA i Wiel dzielni.
ny jest przy współpracy Ma kiej Brytanii. Przewiduje się
- Płytki usunięto bez po
rynarki Wojennej i Między pokazy akrobacji, pilotażu rozumienia z nami. Wydali
narodowych Targów Gdań grupowego i indywidualne śmy polecenie, o wstrzyma
skich S.A.
go oraz skoki spadochrono niu bezprawnego procederu
Oprócz polskich pilotów we. Impreza odbędzie się - twierdzi Zbigniew Moraw
i samolotów w pokazach w dniach 27-28 czerwca ski. Tymczasem część płyt
i wystawie sprzętu lotnicze 1998 roku, w Gdyni na lotni znajduje się już na placu ko
go wezmą udział także lot sku wojskowym w Babich ścioła, przy ulicy Kardynała
nicy i statki powietrzne Dołach.
Wyszyńskiego. Zdaniem ks.
(IM.) Piotra, proboszcza parafii
z Danii, Francji, Niemiec,
Matki Bożej Fatimskiej, na
REKLAMA
jednym z zebrań z prezesem
spółdzielni kościół uzyskał
zgodę na przeniesienie
chodnika. Uznano, że tutaj
będzie naprawdę przydatny.
- Ma on służyć nie tylko
osobom udającym się na
mszę. Przez nasz plac prze
SUPERMARKET ART. BUDOWLANE
chodzą mieszkańcy, powra
cający z pracy do domu mówi proboszcz. - To dla
nich ten chodnik.
(sr)
opoccy radni przyjęli i
zaakceptowali sprawoz
danie z ubiegłorocznych
miejskich wydatków Udzie
lili' też absolutorium Zarzą
dowi Miasta.
Najważniejszym punk
tem obrad było udzielenie
absolutorium budżetowego
dla Zarządu Miasta.
Komisje radnych niemal
bez zastrzeżeń zatwierdziły
budżet, przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej również
przychylił się do jego przy
znania. Podczas dyskusji
okazało się jednak, że nie

Podniebne akrobacje

DY
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WAŻNA OD 31.03
DO 6.04.1998

Wędruj
razem z nami

•Orneta - Krosno - Orneta
(12 km) to trasa wędrówki
krajoznawczej z cyklu
„Przyroda i zabytki woj. el
PODŁOGI
bląskiego", na którą w sobo
•deska - drewno naturalne 5 x lakier
tę zaprasza Nadwiślański
Klub Krajoznawczy „Trsow",
działający przy Muzeum
teraz
DĄB cena m
Wisły w Tczewie, oddziale
Centralnego Muzeum Mor
skiego w Gdańsku. Zbiórka
uczestników na dworcu PKP
podłogi laminowane
w Tczewie, skąd pociągiem
o godz. 6.49 nastąpi wyjazd
do Elbląga, a tutaj po prze
siadce autobusem PKS
o godz. 8.10 do Ornety.
• parkiet - MAHOŃ JATOBA
•Na turystyczny spacer po
Trójmiejskim Parku Krajo
brazowym zaprasza w nie
gr. 22 mm cena m2:
dzielę Bractwo Dobrej Dro
gi. Zbiórka o godz. 9.40
DRZWI WEJŚCIOWE IMPORTOWANE Z ZAMKIEM ASSA przed główną bramą parku
oliwskiego.
• Po Półwyspie Helskim
cena::
wędrować będą uczestnicy
z boczną sekcją przeszkloną
wycieczki, na którą zaprasza
w niedzielę KK „Wrzos".
cena
Zbiórka na dworcu PKS
w Gdyni o godz. 9.10, wyjazd
do Kuźnicy o 9.20. Trasa wę
WSZYSTKIE CENY Z VAT
drówki wynosi ok. 15 km.
• Na niedzielną wycieczkę
GDYNIA, CHWASZCZYŃSKA 64,
zaprasza KTP „Wanoga".
TEL. 629-32-32, FAX 629-54-54
Szczegółowe
informacje
ZAPRASZAMY PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU
w Oddziale Morskim PTTK
pod nr. tel. 621-77-51.
PN.-PT. 8.00-19.00, SOB. 9.00-16.00, NIEDZ. 10.00-14.00
(mir)

85,00 zł

od 39,95 zł

145,00 zł

1199,00 zł
1499,00 zł

Dziennik

- I >•>"«*

Sopot Ulica Sobieskiego

Ogródki czy rowerek
Sopoccy rowerzyści
dysponują już dwoma
przecinającymi miasto
ścieżkami rowerowymi:
leśną w Górnym Sopo
cie i nadmorską w Dol
nym. Problem zrodził
się w momencie plano
wania trzeciej ścieżki na ulicy Sobieskiego.
Kolejna, trzecia już prze
cinająca Sopot ścieżka ro
werowa miałaby przebiegać
po linii skarpy dzielącej
miasto na Sopot Dolny
i Górny, między ulicami Ło
kietka i Władysława IV,
a Bitwy pod Płowcami. Da
lej, przecinając ulicę 3 Maja
skarpa biegnie powyżej ulic
Sobieskiego, Chmielewskie
go, Winieckiego, aż do Gro
dziska.
Konflikt pomiędzy planu
jącymi ścieżkę, a mieszkań
cami zrodził się na ulicy So
bieskiego, na odcinku po
między 3 Maja, a Książąt
Pomorskich.
W styczniu tego roku 36
lokatorów wspólnoty miesz
kaniowej przy ulicy Sobie
skiego 57-67 otrzymało
z wydziału architektury UM
zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administra
cyjnego w sprawie plano
wanego pierwszego etapu
budowy ciągu rowerowego
wdłuż ulicy Sobieskiego na
odcinku między ulicami 3
Maja i Książąt Pomorskich.
- Z załączonej mapki wy
nika, że ścieżka rowerowa

Rys. Bartłomiej Brosz

jest planowana w miejscu
obecnie zajmowanym przez
uprawiane przez mieszkań
ców wspólnoty ogródki mówi jedna z lokatorek do
mu przy ulicy Sobieskiego.
Dziwi nas też, że planując ją
bierze się pod uwagę teren
leżący poniżej poziomu uli
cy. Jak wielki będzie koszt
zniszczenia ogrodów, wycię
cia rosnących w nich drzew
i krzewów, wyrównania te
renu pod przyszłą inwestycję?
- Teren brany przez nas
pod uwagę stanowi wła
sność miasta i oficjalnie nie
jest użytkowany przez

mieszkańców - mówi Woj
ciech Ogint z sopockiego
Zakładu Komunalnego. Nie
jest on zarezerwowany pod
drogę, wystąpiliśmy zatem
do o zmianę formy jego
użytkowania. Na razie sta
ramy się jedynie zabezpie
czyć place pod przyszłą in
westycję. Nie przystąpili
śmy jeszcze nawet do prac
projektowych.
Pod protestem przeciwko
poprowadzeniu ścieżki ro
werowej tuż pod oknami ich
domu podpisało się 32 z 37
mieszkańców.
(oka)

Gdańsk Chełm. Nie dokończona modernizacja

Skrzyżowanie
pełne kłopotów
Skrzyżowanie na gdańskim Chełmie stało się, we
dług mieszkańców; niebezpieczne, po tym jak je
zmodernizowano. Powodem jest niedokończenie
inwestycji. Policja natomiast zrzuca winę na... kie
rowców; jeżdżących „na pamięć
Przejazd skrzyżowaniem
ulic Chałubińskiego, Draga
na i Sikorskiego stał się kło
potliwy dla mieszkańców
Chełma na początku grud
nia ub.r.
Wtedy po wstępnej mo
dernizacji wstrzymano jej
dalszy ciąg. Powodem był
brak pieniędzy.
Po oddaniu częściowo
wyremontowanej drogi do
użytku pojawiły się nieocze
kiwane problemy.
Janusz Trzebiński, miesz
kaniec Chełma, który co
dziennie pokonuje skrzyżo
wanie uważa, że drogowcy
źle oznakowali przejazd
i z tego powodu często do
chodzi do kolizji.
- Musimy jeździć na wy
czucie - mówi Trzebiński.Jeśli ktoś z nas pomyli się, to
skutki są oczywiste.

Mimo że mieszkańcy
skarżą się, policja jest spo
kojna. Od czasu wyremon
towania drogi w jej statysty
ce nie odnotowano tam żad
nych kolizji. Przedtem,
w ciągu ub.r. funkcjonariu
sze odnotowali 1 wypadek
i 3 stłuczki. Z drugiej jednak
strony wiadomo, że infor
macje docierające od miesz
kańców skłoniły „drogówkę"
do zainteresowania się pro
blemem.
- Przed kilkoma tygo
dniami obserwowałem jak
kierowcy zachowują się na
tym węźle i wniosek jest ta
ki, że jeżdżą na pamięć mówi komisarz Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Woje
wódzkiej Policji w Gdańsku.
- Przejazd nie jest trudny,
ale problem zostanie roz

wiązany, gdy Wydział Inży
nierii Miejskiej zdecyduje
się na postawienie w tym
miejscu sygnalizacji świetl
nej.
Ta dotychczas nie została
zamontowana, bo okazało
się, że kłopotliwy odcinek
jezdni jest częścią inwesty
cji „PP" (autostrady PółnocPołudnie). Według planów
sygnalizacja świetlna ma
zostać zainstalowana w tym
miejscu'podczas dalszej re
alizacji prac. Tej, na którą
na razie nie ma pieniędzy.
- Ze względu na zagroże
nie bezpieczeństwa zdecy
dowaliśmy się skorygować
projekt- mówi Antoni
Szczyt, naczelnik Wydziału
Inżynierii Miejskiej w Urzę
dzie Miejskim w Gdańsku. Do końca czerwca zainsta
lujemy światła.
Tymczasem
komisarz
Konkolewski zaleca kierow
com, jadącym kłopotliwie
zmodernizowaną trasą, za
chowanie
szczególnej
ostrożności.
IJul)
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Firebirds w Mtyńcu

ul. TSarg Drzewny 3/7, tel. (0-58) 301 45 17.
Oddział czynny od godz. 9 do 17.

Dla wrażliwych i zagubionych

j GDYNIA:

ul. Starowiejska 17, tel./fax. (0-58) 621 05 11, tel; 621 78 32
Oddział czynny od godz. 8 do 18.

J

I SOPOT:
:

ul, Kościuszki 61
tel. (0-58) 550 42,38, Czynny w godz. od 8 do 16.

S

zokiem, nazwał Henryk
Gajcy, prezes spółdziel
ni „Młyniec", niedzielny
koncert zespołu Firebirds.
Uczestncy koncertu nie
podzielali jego zdania, wo
leli tańczyć w rytm muzy
ki.
- Nasza muzyka to
przede wszystkim kompo
•ZASPA. Śmieci górą
zycje, pełne melodii - cha
UL. PILOTÓW. Nasz Czytelnik skarży się na brak pojem rakteryzuje swoje utwory
Joanna Pyrkowska, woka
ników na śmieci.
- Na terenie osiedla znajdują się duże zbiorniki na papier listka zespołu Firebirds.
i szkło - mówi mieszkaniec Zaspy. - Dlaczego nie ma takie - Przeznaczona jest dla lu
dzi wrażliwych i trochę za
go, do którego można by wrzucać odpady plastikowe.
gubionych w dzisiejszym
Właścicielem pojemników na śmieci na terenie spół świecie.
dzielni jest PRSP. W związku z tym, że mało ludzi wyrzuca
- To coś nowego, że w na
plastikowe odpady, kontenery są przesuwane z jednej ulicy szym domu kultury odby
na drugą.
wają się tego typu koncerty
- Większość tych, które były wystawione, została ponisz REKLAMA
czona - mówi Henryk Gajcy, prezes spółdzielni „Młyniec". Wystąpimy do PRSP z prośbą o ustawienie dodatkowych
kontenerów.
tel. (0-58) 682 23 25, Czynny w godz. od 8 do 16.

:

RUMIA:

teł. (0-58) 671 24 47, Czynny w godz. od 8 do 16.

Moja dzielnica
moja ulica

- krzyczy i wymachuje ręka
mi jeden z grupki młodzie
ży
- Fajnie by było, gdyby
częściej się takie imprezy
odbywały. Henryk Gajcy,
podczas występu trzymał
się co prawda z boku, ale
stwierdził, że ideę tego typu
imprez będzie popierał.
Koncert był poświęcony
promocji najnowszej płyty
Firebirds „Trans".
Nie zabrakło na nim też,
jednego z najbardziej zna
nych przebojów z poprzed
niego albumu, „Czterech
zachodów słońca".
(IM.)

Koncert zespołu byt promocją najnowszej płyty.
Fot. Maciej Kostun

To proste!

Topole i jaśminy

UL. BAJANA. Mieszkanka Zaspy skarży się na zaniedba
nia spółdzielni „Młyniec" dotyczące gospodarki zielenią.
- Ostatnio powycinano topole rosnące obok pobliskiej
hydroforni - denerwuje się kobieta. - Jakby tego było mało
krzaki jaśminu skrócono do wysokości 30 cm co urąga
wszelkim zasadom ogrodnictwa.
Teren wokół hydroforni został przekazany Gdańskiemu
Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, które remontuje ten
obiekt. Na terenie Zaspy teren ma tak duże zasolenie, że
korzenie topoli rosną tuż przy samej powierzchni. Powodu
je to ich niestabilność i przewracanie się przy dużych wia
trach, częstych na naszym terenie. GPEC, który usunął
drzewa zobowiązał się do zakupienia za własne pieniądze
i posadzenia 30 innych. Również spółdzielnia ma w planie
zadrzewianie swoich terenów.

•PRZYMORZE. Nielegalny skrót

UL. DĄBROWSZCZAKÓW. Od kilku lat, decygą Wydziału Inżynierii Miejskiej ulica ta jest jednokierunkowa. Ogra
nicza to w dużym stopniu ruch w tym rejonie, co odpowia
da pobliskim mieszkańcom. Na jej końcu, tuż przy ulicy
Piastowskiej, znajduje się zielony placyk, miejsce spacerów.
- Przy wjeździe postawiony jest znak zakazu - mówi nasz
Czytelnik. - Niestety wielu kierowców tego nie przestrzega
i skraca sobie drogę. Jakiś czas temu wjeżdżająca Skoda
spowodowałaby wypadek.
Problem był zgłaszany w pobliskim komisariacie, jednak
obietnica zajęcia się tą sprawą nie została zrealizowana.

W Papier do kieszeni

FUNDUSZ

ULICA CHŁOPSKA. - Ostatnio szłam ulicą Chłopską
i nie miałam gdzie wyrzucić papierka - denerwuje się
mieszkanka Przymorza. - Jak ulica długa i szeroka nigdzie
nie było kosza na śmieci.
Od Konrada Augusta, kierownika działu technicznego
administracji nr 4, osiedla Przymorze, dowiedzieliśmy się,
że jest to mało uczęszczany trakt i dlatego nie ma tam po
trzeby wystawiania kilku koszy na śmieci.
- Jeżeli zaistniała teraz taka potrzeba, to kosz wystawimy
- obiecuje K. August.
301 AK
•

wm

Zrównoważony

FUNDUSZ

Polskich Akcji

Inwestycje dla Ciebie - Fundusze Powiernicze PKO / CREDIT SUISSE

•W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Informacje z Zaspy
i Przymorza zebrała Izabela Miłosek.
Jutro napiszemy o Brzeźnie, Letniewie,Nowym Porcie, Sopocie.

Inwestowanie w Fundusze Powiernicze PKO / CREDIT SUISSE

szami, założone przez doświadczone i wiarygodne instytucje:

jest proste, szybkie i wygodne. Proste jest nabycie jednostek

PKO BP - największy polski bank detaliczny, którego wybrane

uczestnictwa, proste jest ich przeniesienie z jednego Funduszu

placówki prowadzą sprzedaż Funduszy i CREDIT SUISSE -

do drugiego, proste jest ich umorzenie (czyli odsprzedaż).

jeden z największych i najstarszych banków szwajcarskich.

W każdej chwili służymy radą, dzięki czemu to, co proste staje

Dzięki temu to, co Ty masz do zrobienia jest bardzo proste

się jeszcze prostsze. To, co skomplikowane wzięło na siebie

- wystarczy udać się do jednego z wielu naszych punktów sprze

PKO / CREDIT SUISSE - Towarzystwo zarządzające Fundu

daży lub skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0-800-22-202.

Pruszcz Gdański

PKO / CREDIT SUISSE

Nie deptać flagi
W Pruszczu policja za
trzymała dwóch młodzień
ców, którzy sprofanowali
flagę państwową. 1 kwietnia
wieczorem, około godz. 20,
dwaj młodzi pruszczanie
znaleźli się przed Szkołą
Podstawową nr 3 przy ul.
Matejki. Zdjęli umieszczoną
na frontonie budynku flagę
państwową i rzucali nią
o ziemię. Nie dość im było

FUNDUSZ

Stabilnego Wzrostu

TOWARZYSTWO FUNDUSZY POWIERNICZYCH SA

rozrywek, gdyż wytłukli
jeszcze 4 szyby w szklarni
przy ul. Żeromskiego.
Młodzieńcami o łobuzer
skiej fantazji okazali się
pruszczanie: 19-letni Da
riusz M. i 18-letni Tomasz
K. Policjanci, którzy zatrzy
mali chuliganów, znaleźli
przy nich kołpaki - 2 od
Opla i 4 od Mercedesa.

(AS.;

£<•
WYŚLIJ Z DOPISKIEM „INFORMACJE"
Chcę otrzymywać informacje o PKO / CREDIT SUISSE oraz jego produktach i w tym celu zgadzam się na umieszczenie moich danych w zbiorze danych ~bwarzystwa

KOD POCZT.

IMIĘ I NAZWISKO

MIEJSCOWOŚĆ

PODPIS

ULICA

Jeżeli zmienisz zdanie lub zechcesz poprawić swoje dane zadzwoń pod numer 0-800-22-202

PKO / CREDIT SUISSE TFP SA

AL. JEROZOLIMSKIE 81

02-001 WARSZAWA

10 •GDYNIA
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Rozbój

Śródmieście, Kamienna Góra
Wzg. św. Maksymiliana

Wystaw graty

ii utro mieszkańcy dzielnic
J Śródmieście, Kamienna
Góra i Wzgórze św. Maksy
miliana będą mogli za dar
mo pozbyć się zalegających
na strychach i w piwnicach
niepotrzebnych sprzętów
Graty należy wystawiać tyl
ko do godziny 12 na chodnik
przed domem, w miejscu
dostępnym dla służb po
rządkowych. Gruz, liście itp.
można umieszczać w konte-

nerach, które będą ustawio
ne: w Śródmieściu - róg ul.
Krasickiego i I ArmiiWP, na
Kamiennej Górze - róg ul.
Krasickiego i Siemiradzkie
go oraz obok parkingu przy
ul.Skargi, na Wzgórzu św
Maksymiliana - róg ul. Wie
niawskiego i Pola, róg ul.
Hallera i Batalionów Chłop
skich oraz obok schodów
przy ul. Kopernika.
(AEW)

Jubileusz strażaków

Zbiórka na sztandar

W tym roku gdyńska
zawodowa Straż Pożar
na obchodzić będzie 65lecie swego istnienia.
Ponieważ stary sztandar
jest nie tylko wysłużony, ale
zdezaktualizowany,
po
trzebny jest nowy. Dobra,
stara tradycja mówi, że swo
im strażakom sztandar po
winno zafundować (choć
w części) społeczeństwo.

W końcu działają wyłącznie
dla naszego dobra - nie tyl
ko gaszą pożary, ale także
wchodzą przez okna, gdy
zgubimy klucze, wypompo
wują wodę z piwnicy, ścią
gają ze słupów koty.
Pieniądze zbiera Funda
cja na Rzecz Bezpieczeń
stwa w Gdyni. Konto: PBK
II Oddział w Gdyni, nr
11001050-505084-2101-1110
(MS)

REKLAMA

25 tys. zt stracili goście
ze Śląska, którzy przy
jechali do Gdyni kupić
samochód.
Pięciu Ślązaków chciało
się wczoraj zabawić w nad
morskiej restauracji „Pod
Skorpionem" w Gdyni Orło
wie. Mieli ze sobą 25 tys. zł.
Przed lokalem około godz. 1
w nocy zaatakowało ich
siedmiu
napastników.
Dwóm napadniętym udało
się uciec. Zostali ci, którzy
mieli przy sobie gotówkę.
Stracili pieniądze, dwa tele
fony komórkowe i dowód
rejestracyjny Opla Recorda
z województwa bydgoskiego.
Poszkodowani to Marcin H.,
Sławomir J. i Adam M.
Twierdzą, że przyjechali do
Trójmiasta, aby kupić samo
chód. Nie wiadomo, dlacze
go Ślązacy przyjechali byd
goskim samochodem.
(MSki)

Witomino

Czasem
dla pieniędzy

III

Niewielką część rodzin zastępczych stanowią osoby nie spokrewnione z dzieckiem.
Fot. Ela Chylińska

- BILETY AUTOKAROWE
- PRZELOTY SAMOLOTEM
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Biegiem
po plaży

PROMOCJA DLA
TELECENTER G SETT WYMAGAJACYCH
tel. 0-602 766-994
|\|QKJA Nie masz czasu - przyjedziemy do Ciebie!

Grand Prix Gdyni
w biegach przełajowych
odbędzie się jutro na
gdyńskiej plaży.

BllO

• objętych
promocją ograniczona.
Telefon ob
posadają SIM-LOCK
tzn. współpracuj tylko
::.?.:Vartq sieci ERA (3SM

(powiedzmy to wyraźnie)

*do wyboru Alcatel One Touch Pro, Motorola 8700, Nokia 6110, Panasonic &500 lub Philips Spart
* łdo nyytaoru Nokia B110i, Philips Genie lub Ericson GF788

GDAŃSK, ul
GDYNIA,
GDYNIA, W

- Ciotka wzięła Krysię na
prośbę jej matki. Dobrze so
bie to przekalkulowały mówi sąsiadka. - Mieszkają
w jednym bloku. Razem
przesiadują, „kawkują", po
pijają. Dzieciaka mieli za
brać do domu dziecka.
To wymyśliły rodzinę za
stępczą. Dalej dziewczyna
biega samopas po podwór
ku, a pieniądze idą na prze
picie.
- Prowadzenie rodzin za
stępczych należy do zadań
zleconych gminy - mówi
Hanna Żółkoś-Margońska
z Wydziału Edukacji. - Taka
rodzina trafia do nas po jej
sądowym ustanowieniu. Na
tej podstawie gmina podpi
suje umowę o pomocy pie
niężnej.
Trudno powiedzieć, czy
wśród tej liczby są takie ro
dziny, które

Blisko 90 procent usta
nowionych rodzin za
stępczych to najbliższa
rodzina dziecka: dziad
kowie, rodzeństwo, wu
mm ieznani sprawcy wła- jostwo. Tylko pozostałe
m mali się do osiedlowe dziesięć to osoby obce
go sklepu kosmetycznego dla podopiecznego.

przy ul. Narcyzowej w Gdy
ni Witaminie.
Drewniany kiosk stoi na
uboczu. Do środka złodzieje
dostali się przez otwór wybi
ty w ścianie bocznej. Ze
sklepu wynieśli wody toale
towe, dezodoranty i kremy
Ukradzione przez nich ko
smetyki mają wartość 1200
zł. Złodziei szukają poli
cjanci z Witomina.
(MSki)

107/109 (DT NEPTUN) tel. 346-00-79
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Na dystansie 800 m wy
startują biegacze urodzeni
w 1989 r. i młodsi, na dy
stansie 1000 m starsi o rok
lub dwa lata, a na dystansie
1500 m urodzeni w latach
1983-86.
Uczniowie szkół średnich
i seniorzy będą musieli
przebiec 5 km.
Zgłoszenia przyjmowane
będą na plaży Śródmieście
o godz. 9.
Start do pierwszego bie
gu o godz. 11.
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Rodziny zastępcze

Nocna
toaleta
[•i

dziennik

Nie wiadomo, ile z takich
rodzin zwróciło się do sądu
o ustanowienie rodziny tyl
ko dla korzyści material
nych.
Iwona jest w rodzinie za
stępczej u dziadków. Miesz
ka jednak z matką.
- Zmuszona byłam do
podjęcia takiej decyzji - mó
wi jej mama. - Nie miały
śmy się z czego utrzymywać.
Teraz mogę spać spokojnie.
Wiem, że jeśli nawet nie
otrzymam alimentów, to
mam choć te 400 złotych.
Nie mam wyrzutów sumie
nia, że

wykorzystały
prawo

Skoro nie potrafią pomóc
mi w inny sposób...

dla korzyści. Osobiście
spotkałam się z kilkoma
przypadkami
niewiedzy

oszukuję państwo.

o przysługującej pomocy.
Rodzinie zastępczej, po jej
ustanowieniu, przysługuje
jednorazowy zasiłek w wy
sokości 190 procent prze
ciętnego wynagrodzenia
w gospodarce uspołecznio
nej, z ostatniego kwartału.
Dzisiaj jest to kwota 2247,26
złotych.
- Co miesiąc na każde
dziecko wypłacamy 40 pro
cent przeciętnego wynagro
dzenia, czyli 473 złotych mówi Hanna Żółkoś-Margońska. - Jeśli jest to

dziecko
specjalnej troski

wypłacamy sto procent
takiego
wynagrodzenia.
Kwota ta aktualnie wynosi
1182,77 zł.
Każde dziecko z chwilą
usamodzielnienia się otrzy
muje wyprawkę w wysoko
ści 300 procent przeciętne
go wynagrodzenia z ostat
nich
trzech
miesięcy.
W tym kwartale jest to suma
3548,31 zł.
Roma Sokołowska

Wiosenne porządki

Ściganie dzikich śmieciarzy
Kiedy ustępuje śnieg, na
podmiejskich terenach
zaczynają mnożyć się
dzikie wysypiska śmie
ci.

W Gdyni takich wysypisk
doliczono się ok. 50, głównie
na gruntach gminnych.
Można je znaleźć m.in. na
Oksywiu, Pogórzu, Obłużu,
w Wielkim i Małym Kacku
czy Dąbrowie. Ich usuwanie
to stałe zadanie Straży Miej
skiej oraz Wydziału Eksplo
atacji i Ochrony Środowi
ska. Co roku wzrastają

koszty likwidacji dzikich
wysypisk. Dotychczas było
to 50 - 70 tys zł rocznie.
Na wysypiska trafiają
najczęściej duże ilości do
kumentów, resztki jedzenia,
sprzęty domowe, gruz, róż
norodne opakowania po
farbach i lakierach, których
pozbywają się warsztaty
rzemieślnicze. - Problemem
zawsze
ustalenie
jest
sprawcy, ale jeśli tylko znaj
dziemy jakiekolwiek dowo
dy, to będziemy karać mówi komendant Straży
Miejskiej Jerzy Imianowski.
Będziemy sprawdzać, czy

okoliczni
mieszkańcy
i warsztaty mają umowy na
wywóz śmieci oraz czy ilość
produkowanych śmieci zga
dza się z ilością wywożoną.
Śmietnisko powinien usu
nąć jego sprawca. Gdy nie
można ustalić winowajcy,
odpowiada właściciel tere
nu. Lenistwo, wygoda
i oszczędność - podstawowe
przyczyny powstawania dzi
kich wysypisk, nie opłacają
się, można stracić do 500 zł
na mandat lub do 5000 zł na
kolegium, a sprzątnąć i tak
będzie trzeba.
(JAGA)

Dziennik
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Eliminacje zakończone

Najlepsi
recytatorzy
IJtf eliminacjach miejil skich do XV Woje
wódzkiego Konkursu Poezji
Polskiej oraz XV Turnieju
Poezji Śpiewanej dla szkół
podstawowych wystąpiło
115 uczestników z 24 gdyń
skich placówek.
Recytatorzy prezentujący
się na scenie Młodzieżowe
go Domu Kultury przy ulicy
Bema, wystąpili w trzech
grupach wiekowych.
Gustaw Roter z SP nr 21
i Marta Łysakowska z SP nr
41 okazali się najlepszymi
wśród rówieśników z klas IIII. Miłosz Puczydłowski z
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Gdyńskie wędrówki

Śpiew
z Norwegii

Polska YMCA zaprasza
w sobotę do swojej siedziby
na koncert norweskiego
chóru. W repertuarze kon
SP nr 16 i Malwina Gugała z certu obok muzyki klasycz
SP 41 to najlepsi recytatorzy nej znajdują się zarówno
utwory gospel jak i jazzowe
klas IV-VI.
oraz popowe. Chórowi towa
Maciej Galik z SP nr 34 rzyszy zespół muzyczny. Po
i Krzysztof Wilkiel z SP 40 czątek, o godz. 19 (ul. Że
reprezentować będą Gdynię romskiego 26). Wstęp wolny.
(aj)
w kategorii klas VII-VIII.
Tylko siedem osób zgłosi
ło się na Turniej Poezji
Śpiewanej. Zwycięski laur
przypadł Agacie Matczak z
Od
7.04-25.04.1998r.
z powodu remontu za
SP nr 7.
Rozgrywki wojewódzkie mknięty będzie punkt
sprzedaży biletów, zlokali
przeprowadzone zostaną zowany na placu Konstytu
w Sopocie.
cji.
(ROSO)
(ROSO)

Rybacy
z Piasków

Bez biletów

1

REKLAMA

JUŻ OD DZISIAJ
MOŻNA LECZYĆ ZĘBY NA RATY!

Checz Lewińskich na Oksywskich Piaskach zbudowana w XIX wieku, na zdjęciu ro
dzina sąsiadów (początek lat 20.).
Zdjęcie z albumu rodzinnego

INYEST-MED S.A. OFERUJE PAŃSTWU:
SZYBKI KREDYT NA LECZENIE BEZ PORĘCZYCIELI
KORZYSTNE OPROCENTOWANIE
DOGODNE ROZŁOŻENIE RAT
STAŁĄ STOPĘ PROCENTOWĄ

INYEST-MED SJL - TO MOŻLIWOŚĆ OTRZYMANIA SZYBKO KORZYSTNEGO
KREDYTU NA KAŻDĄ USŁUGĘ STOMATOLOGICZNĄ

Tuż za gospodą „Pod
starym dębem" (patrz
Gdyńskie wędrówki z 6
marca br.), przy Oksyw
skiej Drodze, mieszkali
wyłącznie rybacy, z któ
rych kilku, w poszuki
waniu chleba, zatrud
niało się w charakterze
majtków na statkach.
Od ostatnich domostw do
ujścia Chylońskiego Potoku
było około kilometr. Osada
powstała przy zatoce w od
ległości 200 do 300 m od
brzegu, tuż za pasem wydm
przybrzeżnych, a za nią roz
taczały się Oksywskie Błota.

JUŻ W 200 GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH MOŻECIE PAŃSTWO
KORZYSTAĆ Z TEJ FORMY PŁATNOŚCI ZA LECZENIE

ZWROC SIĘ DO SWOJEGO LEKARZA STOMATOLOGA

W XVI wieku

INFORMACJE: INYEST-MED SA 80-309 GDAŃSK, Al .GRUNWALDZKA 469,

TEL/FAX552 20 56, TEL.552 20 57-58
R-3444

Inwestowanie...

Czy to proste?

Polska da port

Rybacka rodzina Lewiń
skich mieszkała Na Pia
skach od dawna i wraz z in
nymi rybakami z okolicy za
biegali u władz pruskich
0 budowę portu, a w rodzi
nie powtarzano opinię, że
gdy „przyjdzie Polska, bę
dzie port!".
Pierwszym z rodziny, któ
ry doczekał się odzyskania
niepodległości Polski był
Augustyn Lewiński, urodzo
ny tu w 1884 r. i jego brat Jó
zef, który już w czasie I wojny nabył kuter rybacki.
Również ich matka z domu
Schróder pochodziła z Pia
sków.
Augustyn Lewiński pra
wie sto lat temu pozostawił
zawód ojców i zatrudnił się
jako marynarz.
Przed wybuchem I wojny
pływał jako bosman na stat
kach hamburskiego armato
ra i zamieszkał w Bremerhaven, gdzie założył rodzi
nę.
Urodziły się tam ich dzie
ci Karol (w 1908 r. zmarły
dokładnie 4 lata temu) oraz
Elfryda i Hildegarda.
Na początku wojny
powołano go do wojska,
a jego żona z dziećmi po
wróciła do rodzinnej osady
męża i zamieszkała na ojco
wiźnie. Odtąd Lewińscy i ich
następcy mieszkają w Gdy
ni i w pobliżu zatoki.

Pierwsza
wzmianka
o tym przysiółku pochodzi
z 1414 r. gdy określone zo
stały granice Oksywia obej
mujące wspomnianą karcz
mę, w pobliżu której, praw
dopodobnie już w XVI stu
leciu, zamieszkali rybacy.
Pod koniec ub. wieku osada
połączyła się z zabudowa
niami rybaków gdyńskich.
Są to Oksywskie Piaski
względnie osada Na Pia
skach i przez wiele lat ło
dzie tutejszych rybaków
miały na burcie znak
„Oks.P". Po przysiółku tym
do dziś ostało się zaledwie
kilka domków i trzy stare
kasztanowce, między który
mi stała kapliczka z figurką Dom rodzinny
św. Piotra i Pawła. Drzewa
Rodzinna checz to parte
te rosną opodal chałupy rowy dom z dachem krytym
Tessmerów. Przy pobliskim strzechą.
brzegu każdy z rybaków
Zamieszkiwali w nim
trzymał swoją łódź, a woko dziadkowie Lewińscy, Au
ło domu na kawałku piasz gustyn z rodziną i Potakowczystej ziemi uprawiali kar ska - wdowa po rybaku. Ro
tofle i warzywa. Przed wej dzina Augustyna składała
ściem do checzy był mały się z najstarszego syna
ogródek kwiatowy.
1 czterech córek (dwie

w wieku niemowlęcym
zmarły), zajmowała ona dwa
duże pokoje, jeden mały
oraz przedpokój i kuchnię.
Augustyn zaraz po zakoń
czeniu wojny wrócił w ro
dzinne strony i zaczął rybaczyć.
Pomagał też bratu na ku
trze. Gdy syn Karol ukoń
czył 14 lat pracował wraz
z ojcem. Poławiali na Zatoce
Puckiej. Złowione przez
nich ryby ich „białki" (żona
i córki) w kipach (koszach
na plecach) roznosiły po
okolicy, względnie sprzeda
wały na Targu Rybnym
w Gdańsku.
W 1928 r. Augustyn i Ka
rol Lewińscy nabyli 13
metrowy kuter, na którym
jako trzeci pracował sierota
z Chojnic imieniem Janek.
Teraz udawali się oni już
dalej na połowy, aż po Wiel
ką Wieś lub do ujścia Wisły
koło Świbna.

Z chałup
do kamienic

Gdy budowany był port
gdyński, na jego potrzeby
państwo przejęło ziemie od
rybaków z Oksywskich Pia
sków.
Wtedy większość zabu
dowań została rozebrana,
a za otrzymaną gotówkę Le
wińscy oraz kilku innych
rybaków, pobudowało duże
domy dla rodziny i na wyna
jem.
Kamieniczka Lewińskich
powstała przy ul. Żerom
skiego 4a jako dom podwó
rzowy obok domu Denzów
(6a). Lokalizacja ich domów
jest „nijaka", bo gdy je bu
dowano nie było jeszcze
dzisiejszej ulicy Portowej
a otoczenie nie było zabu
dowane.
Kazimierz Małkowski

Pytania egzaminacyjne z języka polskiego
do liceów ogólnokształcących
16. Dokonaj na wykresie
analizy składniowej zdania:
„Czyjeś ręce wzięły jed
nocześnie dukata i miedzia
ka"
17. Rozwiń zdanie, doda
jąc do rzeczownika i cza
sownika po dwa wyrazy
określające.
„Liczył pieniądze."
18. Narysuj wykres poda
nego zdania i nazwij jego
rodzaj.
„Myślał sobie, że nie jest
wart światła słońca."
19. Wyraz przepowiednia
podziel na a) sylaby, b) gło
ski
20. Wyjaśnij pisownię za
znaczonych w wyrazie liter:
ubożuchny:
ż - ..........
u21. Uzasadnij użycie
przecinków w pierwszym
zdaniu tekstu.
22. Napisz pracę (10-12
zdań) na jeden z podanych
tematów:
- Opowiedz o dalszych lo
sach miedzianego grosika.
- Opisz dowolną polską
monetę.

To, co teraz opowiem, nie
będą to dzieje ludzkie, ale dzie
je małego, ubożuchnego, mie
dzianego pieniążka.
Nie uśmiechając się pogar
dliwie, może ta opowiastka
myśl pewną w Was wzbudzi,
która...
Słuchajcie:
Za dawnych, dawnych cza
sów w jednej wielkiej mennicy
wybijano razem złote dukaty,
srebrniki i miedziaki. I tak się
jakoś przez nieuwagę robotni
ków zdarzyło, że na stole, tuż
obok wielkiego złotego dukata,
znalazł się mały, miedziany pie
niążek. Obydwa były wpraw
dzie nowe i pięknie lśniły, ale to
nie mogło zatrzeć różnicy ich
wartości.
Obruszył się dukat:
- Idź stąd, ty oberwusie, jak
śmiesz się zbliżać do mnie? Ty
prostaku brudny i sczerniały,
trafisz najwyżej do sakwy że
braka u kresu swej wędrówki
życiowej! Mnie natomiast cze
kają wielkie i świetne zdarzenia
w życiu, złożą mnie od razu
w ręce możnych tego świata
i mam przeczucie, że stanę się
kiedyś ozdobą królewskiej ko
rony.
Uczuł zawstydzony miedziak
swoją nicość. Myślał sobie, że
nie jest wart światła słońca,
które wszak na niego jednako
wo, jak i na pysznego sąsiada,
spływało i chciał się ukryć
przed jego blaskiem. Ale nie
mógł się ze swego miejsca ru

szyć. Musiał cierpliwie czekać,
aż sobie ktoś o nim przypomni,
a tymczasem słyszał jeszcze
wiele obelg i przykrych słów od
swego dumnego i pięknego to
warzysza.
Wreszcie pewnego dnia czy
jeś ręce wzięły jednocześnie
dukata i miedziaka i wysłały je
w świat.
Dukat od razu dostał się do
bardzo bogatego skąpca, który
go schował w wielkiej szkatule,
gdzie leżało już dużo znudzo
nych i na wpół martwych jego
braci. Tu pędził dni pełne nudy.
Czasem tylko skąpiec otwie
rał szkatułkę i liczył owe pie
niądze, ale dotknięcie chłod
nych i wilgotnych palców stare
go sknery zupełnie nie było mi
łe dukatowi. A pokój, na który
zaledwie zerknąć zdążył, był
prawie ciemny i nędznie ume
blowany.
I to było wszystko, co dukat
zobaczył z pięknego świata, bo
wiecznie obawiający się rabun
ku starzec zakopał wszystkie
swe pieniądze i głęboko pod
ziemią, a wkrótce potem umarł.
I leży biedny, pyszny dukat
w ciemnej głębi, poczerniały
i brudny i czeka na wykopanie
aż po dzień dzisiejszy. A to bar
dzo, bardzo długo, bo wspo
mniałem Wam już, że stare
dzieje tu opowiadam, a teraz
jeszcze dodać muszę, że histo
ria ta zdarzyła się osiem stuleci
temu.

Z Oruni

Zespól Szkół Handlowych w Sopocie

Ściąga dla rodziców (2)

Nowe kierunki
kształcenia

Jak pies z kotem

Sorbonę
L

iceum Ogólnokształcące
na Oruni („siódemka")
jest jedyną szkołą w Gdań
sku, która realizuje posze
rzony program nauki języka
francuskiego. Program pilo
tuje Ambasada Francuska
w Polsce. Nauka trwa 6 go
dzin w tygodniu i tylko
w grupach. Kurs języka
francuskiego kończy się eg
zaminem DELF (który nie
jest obowiązkowy).
Egzamin DELF, uznawa
ny przez Ministerstwo Edu
kacji we Francji, pozwala na
ubieganie się o indeks we
francuskich
uczelniach.
Nadto szkoła realizuje po
szerzony program nauki ję
zyka angielskiego.
Kandydaci do VII Liceum
Ogólnokształcącego
w Gdańsku Oruni mają do
wyboru profile matematycz
no-fizyczny, humanistyczny
oraz podstawowy z rozsze
rzoną nauką języków ob
cych.
Szkoła dysponuje zespo
łem boisk sportowych, na
których od wczesnej wiosny
do późnej jesieni prowadzo
ne są zajęcia sportowe. VII
LO ukończyli m.in. obecny
wicewojewoda
gdański,
Krzysztof Pusz, a także prof.
Jerzy Samp.
^

Znajdująca się w Sopo
cie Szkoła Handlowa
może się pochwalić naj
starszymi tradycjami
handlowymi na terenie
Trójmiasta.
Kształci się tu uczniów
zarówno na poziomie za
sadniczo-zawodowym, jak
i licealnym oraz policeal
nym i wieczorowym.
W zeszłym roku rozpo
częto nabór do pięciolet
niego technikum handlo
wego.
- Nie należy mylić, że
absolwent tego kierunku
jest zwykłym sprzedawcą wyjaśnia Jadwiga Micha
łowska, dyrektor szkoły. Po ukończeniu nauki może
on pokierować każdym ma
łym przedsiębiorstwem.
W programie nauczania
są dwa języki obce, pełne
przygotowanie z przedmio
tów ogólnokształcących,
szeroki program matema
tyki. Z racji tego, że jest to
szkoła o profilu ekono
micznym duży nacisk kła-

Musimy zostawić dukata
w jego ciemnym grobie i zoba
czymy, co się stało z grosikiem...

Jerwicz „Płomyk" 1924/25

1. Wypisz z tekstu dwa
wyrażenia określające miej
sca zdarzeń.
2. Napisz, kto i do kogo
mówi w tekście
kto?
do kogo?
3. Przedstaw w jednym
zdaniu temat utworu.
4. Jakim tytułem mógłbyś
poprzedzić tekst?
5. Wyjaśnij w 1-2 zda
niach sens wypowiedzi:
„Uczuł zawstydzony mie
dziak swoją nicość"
6. Odszukaj i przepisz
zdanie, które zawiera prze
powiednię dukata dla grosi
ka.
7. Napisz jednym zda
niem, jakie pouczenie za
wiera opowiedziana histo
ria.
8. Ułóż plan wydarzeń,
o których przeczytałeś
w opowieści.
9. Podane w nawiasach
podstawowe formy wyra
zów zmień tak, aby powsta
ło poprawne i sensowne
zdanie. Zapisując zdanie,
opuść nawiasy.

Powtórzmy ten polski jeszcze raz...

„(Dotknąć)
(chłodny)
i (wilgotny) palców starego
(sknera) nie (być) miłe (du
kat)."
10. Spośród znajdujących
się w tekście kilku wyrazów
opisujących grosik wypisz
dwa i dodaj jeden własny.
11. Wyjaśnij znaczenie
podanych słów, dopisując
obok po jednym wyrazie
bliskoznacznym.
obelga opowieść 12. Utwórz dwa związki
frazeologiczne z wyrazem
pogarda i użyj jednego
z nich w zdaniu.

.Romansza^s*

Fot

13. Uzupełnij zdanie
zgodnie z treścią opowieści.
„Skąpiec otwierał szka
tułkę
14. Od podanego wyrazu
utwórz przysłówek i rze
czownik.
piękny 15. Uzupełnij według
wzoru:
Wzór:
wyraz podstawowy wy
raz pochodny formant
mały malec -ec
pieniążek
sczernieć
prostak

t,* oraz częściej rodzice
proszą o pomoc w roz
wiązywaniu konfliktów mię
dzy ich dziećmi. Zatrzymaj
my się przez moment w tym
miejscu.
- Traktujemy ich równo,
a oni ciągle się kłócą. Na
prawdę nie wyróżniam syna,
ale córka jest i tak zazdrosna.
Dwóch młodszych zgadza się
ze sobą, ale najstarszy nie
przepuści żadnej okazji, by
dokuczyć braciom. Nie da
się tego uniknąć? Da się, ale
tylko do pewnego stopnia,
który wyznacza zdrowy roz
sądek. Ci, którzy posiadają
rodzeństwo należą do szczę
ściarzy. To oni bowiem we
własnym domu (i to bardzo
wcześnie) przechodzą coś, co
w naukowym języku nazywa
się procesem uspołeczniania,
a tak zwyczajnie umiejętno
ścią bycia z ludźmi. Proces
ten rzadko kiedy przechodzi
słodko i bez wstrząsów, cho
dzi jednak o to, by bacznie
obserwować poziom i ampli
tudę tych wstrząsów. Zasada
jest prosta: możecie mieć od
mienne punkty widzenia,
możecie się sprzeczać i do
chodzić swoich racji, ale
Dobrze wyposażona pracownia komputerowa służy
z pełnym poszanowaniem te
uczniom.
Fot. Maciej Kostun
go, z którym się sprzeczacie.
Dziecko tego nie zrozumie?
dzie się na przedmioty za ukończeniu mógł kontynu Nawet małe nie ma z tym
wodowe oraz obsługę no ować swą naukę na stu specjalnego problemu. Ma
woczesnego sprzętu kom diach nie tylko ekonomicz przecież matrycę - mamę
puterowego.
nego typu - dodaje Micha i tatę. A jak oni załatwiają
odmienne punkty widzenia?
- Jest to tak pomyślany łowska.
(IM.) No właśnie, dokładnie o to
kierunek, aby uczeń po jej

Pytania opracowane przez
Annę Konkolewską i Renatę
Boszke z Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku

chodzi. Jeśli uważamy, że już
powinniśmy
wkroczyć
w spór między naszymi
dziećmi, to róbmy to przede
wszystkim sprawiedliwie,
z poczuciem humoru i dy
stansem, czyli cierpliwością.
Nie demolujmy dziecinnego
pokoju, żeby zaraz potem
gorzko zapłakać z wyrzutów
sumienia i rozżalenia, że inni
mają w domu aniołki, a my...
W porządku, ty tego nie
robisz. W dodatku pamiętasz
świetne porzekadło: „zapo
mniał wół jak cielęciem był".
Nie będziesz więc autorem
takiej oto historii.
Między Adamem i Marią 3
lata różnicy Na swój sposób
kochają się, a jednak bardzo
często porozumiewają się jak
przez szklaną szybę. Maria
ma żal do matki, że fawory
zowała młodszego brata, że
musiała być jego aniołem
stróżem i to już od piaskow
nicy począwszy. Adam na
rozrabiał, a ona stawała do
obrony. Adam rozbił sobie
kolano, a ona za to dostawała
w tyłek, bo dlaczego go nie
pilnowała. Oboje dostawali
kieszonkowe, ale tylko ona
musiała ze swoich pieniędzy
kupować sobie zeszyty. Teraz
on zbiera na nowy samo
chód, więc nie może dokła
dać do wspólnej kasy. Ona
już z pierwszej wypłaty mu
siała. Stwardniała, zamknęła
się. Może właśnie dlatego
trudno jej wyjść za mąż?
Krystyna Holly
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998 sinii polarna
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O 800 500 39 bezpłatny telefon „iiieiiika'1
GDAŃSK - AGS - Wrzeszcz, tel.
341-82-03, 0-601/62-48-09; As
Transport, tel. 302-66-67, 0 601
61-01-23, Atest, tel, 301-99-86,
Auto -Hol, tel. 556-98-10, Auto-Pomoc, tel. 301-77-36, 0 90
52-19-59 (całą dobę), Dąbrow
ski Mirosław, tel. 302-28-40,
Dąbrowski Piotr, tel. 553-61-65,
0 90 50-35-92 (całą dobę), Dy
ków Jerzy, tel. 309-42-72,
Express, tel. 341-46-17, HolService, tel. 552-29-87, 556-64-98,
0 90 50-39-10, Mulex, teł. 55698-10, Panta, tel. 343-50-60,
343-44-11 (całą dobę), Pomoc
drogowa, tel. 305-88-88, 0 602
35-44-44 (całą dobę), Wujek
SC, tel. 302-40-57
GDYNIA - Autoholowanie, tel.
664-69-56,0 601 61-16-13, Auto
holowanie, tel. 664-05-52, Auto
holowanie, tel. 620-54-68, 96-37,
0 90 50-40-05, Glob-Hol, tel. 620.71-41, Inter Hol, tel. 621-14-27,
Mado, tel. 0 90 550-80-47, Pomexim, tel. 0 601 61-24-80
SOPOT-Transwheel, tel. 551-1177, 0 602 25-56-84
PRUSZCZ GD. - Majster,
ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 5043-15

GDAŃSK- Apteka w Pogotowiu Ra

tunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel.
302-47-01, "Dworcowa", Dworzec
Główny, tel. 346-25-40,301-28-41 do
45 w. 210, ul. Pilotów 21, tel. 556-9271; ul. Grunwaldzka 52, tel. 345-4301; "Przymorze", ul. Opolska 3;
„U Figurskich", ETC Zaspa, sob. g. 921, niedz. g. 11-20, tel. 346-48-03
GDYNIA- „Pod Gryfem", Starowiejska
34, tel. 620-19-82;
SOPOT-,,Pod Słońcem", al. Niepodle
głości 861, tel. 551-31-58
PRUSZCZ GD.,- „Centralna", ul.
Wojska Polskiego 9, tel. 682-24-53

Budzenie telefoniczne - 908

Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
Numery kierunkowe międzyna
rodowe 950
BIURO NAPRAW

GdaŃsk- dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 343, 3464...
tel. 343-12-21 552... tel. 55212-21, 553, 556, 557... tel. 55312-21, 302, 303... tel. 302-1221,301, 305, 306, 3070,3073,
30807, 30805, 3090, 6294,
3462,346... tel. 301-12-21, 341,
344, 345, 3475, 3477, 34780,
34783, 34787, 34789... tel. 34112-21,3460, 3461... tel. 34612-21,3476, 3479... teł. 34102-66,348... teł. 341-02-66
GDYNIA- dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 623.... tel.
623-00-21,6291,6292,6293,
6294, 6295, 664... tel. 629-1221, 625, 665... tel. 625-12-21
620... tel. 620-12-21, 621, 627,
6290, 6297, 661.„tel. 621-6651, 624... tel. 624-12-21, 622...
tel.622-12-21
SOPOT- dla numerów zaczynają
cych się od cyfr: 550,551... tel.
551-12-21

GDAŃSK, tel. 301-11-61
GDYNIA tel.620-13-58

GDAŃSK, teł. 308-52-60, 301-11-12
GDYNIA, tel. 621-67-01,620-09-92
SOPOT, tel. 551-00-31, 551-54-11
PRUSZCZ GD., tel. 682-25-31

GDAŃSK, tel. 302-15-32
GDYNIA, tel. 620-77-47

MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY
AUTOKAROWE, PTH Prima-Tour,
Gdynia, Pasaż Dworca PKP, tel.
620-13-42, 661-25-02

piątek
3 kwietnia 1998

Żołnierze kosmosu
uenos Aires, początek
XXV wieku. Szczytem
marzeń młodych jest karie
ra wojskowa. I oto grupka
maturzystów zaciąga się do
armii. Johnny dlatego co
prawda, że nie chce stracić
z oczu Carmen. Uczuciem
do niej pała również Zander. Z kolei Dizzy ma się ku
Johnniemu. Jednak kiedy
jemu przydarzy się na poli
gonie błąd i zginie jeden
z rekrutów, chłopak musi
pożegnać się z wojskiem.
W momencie, gdy ma od
dział opuścić, na Ziemi
rozpoczyna się inwazja
krwiożerczych owadów
z kosmosu. Jedyną obroną
skuteczną może być kontr
atak. Toteż Johnny bez na
mysłu zgłasza się na wy
prawę przeciw planecie
wroga... „Piękna... krwawa
jatka" - pisano o filmie. To
najkrótsza recenzja.
(ht)

Dwa podwójne zaproszenia na „Żołnierzy kosmosu" na niedzielę na godz.13.30
do kina Neptun potwierdzamy dziś telefonicznie pod numerem 301-35-66 mię
dzy godziną 10.30-10.45 oraz dwa podwójne zaproszenia na niedzielę do kina
Bałtyk na godz. 15.30 i 20.00 odbieramy dziś w redakcji „Dziennika Bałtyckie
go" w Sopocie przy ul. Kościuszki 61.

PROMOCJE
Muzeum Opowieści

Seminarium

Rosjanie gdańscy - ślady
Muzeum Opowieści przy
Nadbałtyckim Centrum
Kultury w Gdańsku zapra
sza na dzisiejszy wieczór,
poświęcony przypomnieniu
wielowiekowej obecności
Rosjan w Gdańsku. Prelek
cje wygłoszą: Andrzej Ro
manow („Emigracja rosyj
ska w Wolnym Mieście
Gdańsku"), Jerzy Samp
(„Tajemnice Długich Ogro
dów") oraz Wiktor Suworow

(„Car Piotr I Wielki
i Gdańsk"). Spotkaniu towa
rzyszyć będzie wystawa
udostępnionych tylko dzi
siaj - dokumentów i zdjęć
archiwalnych. Organizato
rzy zapowiadają także stół
z tradycyjnymi potrawami
rosyjskimi.
Spotkanie odbędzie się
w Ratuszu Staromiejskim
w Gdańsku, ul. Korzenna
33/35.
(x)

skrzypcowe
Na dzisiejszy koncert
uczestników IV Między
narodowego Seminarium
Skrzypcowego nazwany
„Promocje", zaprasza do

KONCERTY
Cotton Club

3.04.98 r.

Gdański
Sezon Jazzowy

Przewidziano improwizacje

Koncert Medyceuszy
Państwowa Filharmonia
Bałtycka zaprasza na „Kon
cert Medyceuszy", z którego
dochód przeznaczony bę
dzie na stypendia dla stu
dentów Akademii Muzycz
nej w Gdańsku. W części
pierwszej wystąpią: Dorota
Dobrolińska - sopran, Grze
gorz Kołodziej - baryton
oraz Katarzyna Pańczyk
i Grażyna Troć - fortepian.
W programie pieśni i arie
m.in. Rossiniego, Pucciniego, Moniuszki, Czajkow

3 kwietnia
Ryszarda
i Pankracego

skiego. Improwizacje na te
maty podane z sali wykona
pianista Piotr Słopecki.
W części drugiej zagra Or
kiestra Filharmonii Bałtyc
kiej. Dyryguje Kai Bauman.
Soliści: Aleksandra Czapla obój, Paweł Skrzypek - for
tepian. W programie utwory
Albinioniego i Beethovena.
Koncert w placówce PFB
w Gdańsku, przy al. Zwy
cięstwa 15.
Bilety od 10 do 20 zł.

(x)

(X)

®®f®

PIĄTEK

MUZYKA

swej siedziby w Gdańsku,
ul. Nowe Ogrody 35 Capella Gedanensis.
Wstęp wolny.

Cotton Club zaprasza na
kolejne koncerty z cyklu
Gdański Sezon Jazzowy
'98.
W piątek, 3 kwietnia,
o godz. 20.00 zagra Jazz
Quarter w składzie: Irek
Wojtczak - sax, Sławek Jaskułke - piano, Tomek So
wiński - perkusja i Piotr
Lemańczyk - bas.
W sobotę, 4 kwietnia,
o godz. 20.00 odbędzie się
koncert znakomitej forma

NA FALACH
CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej

o częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
BIRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w pa
śmie 95.7 MHz, Program III UKF
wszystkich rozgłośni PR 99.9 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, ESKA N0RD
Gdańsk UKF 68.63 i 96.4, Gdynia UKF
72.92 i 106.7, RADIO GDAŃSK UKF
67.85 i 103.7 MHz stereo, RADIO MA
RYJA Gdańsk UKF 88.90 i 72.29 MHz,
Gdynia UKF 102.30 MHz, RADIO
GŁOS 71.09 i 91.4 MHz, RADIO PLUS
UKF 67.07 i 101.7 MHz, RMF FM UKF
98.4 i 73.52 MHz, TREFL 103 i 99.2
MHz, ZET UKF 71,69 i 105 MHz, WAWA, 104.4 MHz

OSTRE DYŻURY
GDAŃSK, Chirurgia, Interna, Okulisty
ka: Szpital św. Wojciecha, al. Jana
Pawła II50, tel. 556-45-15;
GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta
Radtkego 1, tel. 620-75-01, Morski,
Redłowo, ul. Powstania Styczniowego
1, tel. 622-00-51

> Wizyty lekarskie, EKG, tel. 553-6986; 303-17-73;
* Wyjazdowa pomoc lekarzy specjali
stów, tel. 557-33-33;

* Całodobowe wizyty lekarskie - Fami
ly Medical, teł. 301-40-03,341-75-64,
551-67-37,665-75-14;
* Weterynaryjne wizyty całodobowe,
Trójmiasto, tel. 559-89-56;
* Pogotowie weterynaryjne - tel. 983;
0601/62-36-70 (całodobowo)
* Pogotowie weterynaryjne - tel, 62221-48 w Gdyni

cji jassowej ŁOSKOT
w składzie: Mikołaj Trza
ska - sax, Tomasz Gwinciński - perkusja, Piotr|
PALIWO
Pawlak - gitara oraz Olo
GDAŃSK - Aral Serwice Center, al.
Walicki - bas.
Grunwaldzka 235/37, tel. 348-99-64,
W niedzielę o godz. 20.00
Artus s.c„ Miałki Szlak 14, tel. 301rozpocznie się Jam Ses
60-66; BP, ul. Witosa, róg Milskiego,
sion, na którym zagrają
tel. 303-36-68; CPN SA Grunwaldzka
341, tel. 552-28-13 (przerwa 22m.in. Piotr Lemańczyk,
23.00), CPN SA, Dąbrowszczaków 16,
Sławomir Jaskułke i To
tel. 553-11-70, Petra, Żaglowa 2, tel.
mek Sowiński.
343-10-59, Port- Trans, Rakoczego 7,
Na wszystkie koncerty
tel. 347-66-25 (przerwa 23-24); GDY
wstęp wolny.
NIA - CPN SA, Morska 495, tel.

Ważne daty
3 kwietnia - są bardzo uczuciowi, wie
le potrafią dać z siebie innym

GdaŃsk - Familia, ul. Powstania Li
stopadowego 2e, tel. 348-84-77; La
Pasta, Szeroka 32, tel. 301 -51-91
(pn.-nd. 11-22); Lido, ul. Kartuska 20,
tel, 302-97-65; Lunch Service, al.
Hallera 107, tel. 341-80-11 w.207,
0-602 666-220 (pon. -pt. 8-15);
Marco, Lelewela 16, tel. 344-88-65
(pn.-nd. 11-23); Margherita, Cyster
sów 11, tel 552-37-16 (pn.-nd. 1122); Mastrojani, Traugutta 1, tel.
345-49-27 (pn.-nd. 12-22); Napoli,
Ujuga 62/63, tel. 301-41-46 (pn.-nd.
12-24); Pizza »,Pilotów 9a, tel.
556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Preria
Królewska, Targ Węglowy (Pasaż
Królewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt.
10-20, sob./nd. 10-22); Pizza Hut,
KFC. Zaspa, J.Pawła II21A, tel,
<40-55-75 (pn.-nd. 11-23.00); Mo
rena, Marusarzówny 2, tei. 342 1313 (pn.-nd. 11 -22); Rimini, ul.Skarżynskiego 4, tel. 346- 36 -66, Rimi
ni, ul. Damroki 1, tel. 303- 05-16;
Gdynia - AMD, Abrahama 13, tel.
620-14-47 (pn.-sob. 11-20, nd. 1220); Bistro Prima, 3 Maja 21, tel.
621-09-23 (pn.-sob. 11-19, niedz.
13-19); Monte, ul. Świętojańska 50,
tel. 661 -26-46 (pon.-niedz. 11-22);
Sopot - Brawa, Grunwaldzka 18, tel.
551-25-39 (pn.-nd. 12-22), Pizza
Sapri, Podjazd 2, tel. 551-57-22
(pn.-nd. 11-22), Bar Imbis, ul. Polna
57, tel. 551-77-25 (g. 12-19)

1849- zm. Juliusz Słowacki, poeta roman
tyczny
1991 - zm. Graham Greene, pisarz angielski

623-68-68 (przerwa 8.00-9.00), Kolibki, Zwycięstwa, tel. 624-86-77,
Shell, Morska 58, tel. 620-22-93,
Rafineria Gdańska SA, Kontenerowa
2, tel. 621-34-89, Ser Pan SC, stacja
tankowania gazem, Hutnicza 2A,
tel. 623-21-41, Statoil, Zwycięstwa
132, tel. 622-62-02; SOPOT - Neste,
al. Niepodległości 627/637, tel.
551-33-61, Stacja paliw, 3 Maja 51,
tel. 551-39-61 (przerwa 7-8)
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Sa!tfckl«ąig

n. - normalny, u. - ulgowy

|
POGOTOWIA
POGOTOWIE RATUNKOWE
GDAŃSK WRZESZCZ, al. Zwy
cięstwa 49, wypadki - 999,
nagłe zachorowania: tel. 30229-29, 341-10-00, Ambulato
rium chirurgiczne - czynne całą
dobę.
Zaspa, ul. Pilotów 21, tel. centr.
556-69-95, 347-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambu
latorium chirurgiczne (całodo
bowo)

* FAICK - Pogotowie, wizyty lekarzy
(0-58)305-26-11
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14,
czynne całą dobę, ambulato
rium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, teł. 620-00-01, 62000-02. Przewozy chorych, teł.
625-19-98; 625-19-99,
Obłuże - Podstacja Dzi*ł,u Po
mocy Doraźny, ui. Białowieska
1 (tSi. 625-19-99), dla mieszk.
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksy
wie, gm. Kosakowo - lekarz
ogólny, gabinet zabiegowy,
w dni powsz. 15.30-7; ambula
torium pediatryczny w dni. po
wsz. w g.17-7
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8wejście od ul. Mieszka I. Telefo
ny: 551-11-56, 551-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
RUMIA Pogotowie Ratunko
we, ul. Derdowskiego 24, tel.
671-08-11
PRUSZCZ GD., uł. Wojska Pol
skiego 9, tel. 682-24-00
PRZYCHODNIE
Przychodnie Międzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: uł.
Aksamitna 1, tel. 301-81-41
(Śródmieście, Nowy Port, Stogi,
Letniewo, Brzeźno, Orunia, Suchanino, Chełm) w dni robocze
lekarz ogólny, por. dla dzieci
chorych, gab. zabiegowy, pe
diatryczny i dla dorosłych godz. 20-7;
ul Startował, teł. 556-66-81
(Zaspa, Przymorze, Źabianka,
Oliwa, Wrzeszcz): pediatra
i ogólny godz. 8-20, stomato
log godz. 8-14, gab. zabiegowy,
dziecięcy i ogólny godz.8-20;
chorzy z tego rejonu przyjmo
wani będą w Nocnej Obsłudze
Chorych przy ul. Aksamitnej 1;
ul. Jesionowa, tel. 341-02-60
(Wrzeszcz, Morena) - lek. ogól
ny, gab. zabiegowy - w dni powszed. g. 19-7; pediatra -w dni
powszed. ul. Aksamitna 1

można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
Miejscowość

Tytuł/Ocena

Reżyser, wykonawcy

GDAŃSK

Polowanie na mysz **
Żołnierze kosmosu **

Lepiej być
nie może1
Demony y*o
Według Goi

Polowanie na mysz
Dwaj bracia dziedziczą po zmarłym ojcu
stary dom. Rezydencja jest w fayalnym
stanie, młodzi ludzie chcą ją sprzedać za
bezcen. Przed zakończeniem transakcji
stwierdzają, że w domu zalęgły się myszy
- i postanawiają pozbyć się gryzoni.

Studnia ***
Jej wysokość
pani Brown *
LepiejTjyT
nie może4
Współlokatorki
Bracia Witmanowie
Przełamując fale

Współlokatorki
Młoda kobieta przybywa pociągiem do
Londynu i spotyka na dworcu
przyjaciółkę ze studiów, z którą miesz
kała przez kilka lat.Teraz ruszają w senty
mentalną podróż po mieście śladem stu
denckich wspomnień.

Lepiej być
nie może1

Demony wojny
wedtug Goi **1

Adwokat diabła
Adwokat z Florydy broni przestępcy. Pod
czas rozprawy prawnik wychodzi do toa
lety, próbuje przełamać swe wątpliwości
moralne. Po powrocie gładko wygrywa
proces. W jakiś czas potem otrzymuje in
tratną propozycję od nowojorskiej firmy
prawniczej.

Gniew

Angielski pacjent

Młode wilki 1/2

Polowanie na mysz **

Produkcja

Godzina

reż.: Gore Verbinski

komedia (b.o., dubbing)

10,11.45,16

wyk.: Nathan Lane

USA, 99 min.

reż.: Paul Verhoeven
wyk.: Casper Van Dien

s-f (151.)
USA, V29 min.

Żołnierze kosmosu **

|
POLICJA
GDAŃSK, oficer dyżurny
Komendy Wojewódzkiej, teł.
309-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, teł. 301-92-12; ofi
cer dyżurny Komendy
Rejonowej, teł. 308-62-22
GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer
dyżurny - 620-63-43
SOPOT, oficer dyżurny
Komendy Rejonowej, teł. 55130-51,997
RUMIA, Komenda Rejonowa,
ul. Derdowskiego 43, tel. 67102-15
PRUSZCZ GD., Komenda Rejo
nowa Policji uł. Wita Stwosza 9,
teł. 682-22-41 do 43

Demony wojny wedtug Goyi
Polski oddział wykonuje zadanie rozjem
cze w Bośni. Dowódca akcji podejmuje
akcję sprzeczną z regulaminem, ma zo
stać karnie odesłany do kraju. Ale wtedy
nadchodzi wezwanie o pomoc od polota
norweskiego śmigłowca, który lądował
przymusowo w górach.

Demony wojny
według Goi **'

SOPOT

Neptun

. 8zł

13.30,17.45,20.15

ul. Długa 57

10 zł

tel.301-82-56

n. 8 zł

Kameralne

u. 7 zł

ul. Długa 57

reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson
reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Bogusław Linda

komedia (15 I.)

n. 10 zł

tel.301-53-31

USA, 138 min.
dramat wojenny (15 I.)
Polska, 95 min.

u. 8 zł

reż.: Samantha Lang

dramat obyczajowy (151.)

wyk.: Pamela Rabe

jAusfralia, 102 min.
historyczny (15 I.)

reż.: John Madden

14.45

wyk.: Judi Dem*,

w. Brytania, 103 min.

reż.: V,kftał Rosa
wyk.: Agnieszka Krukówna

obyczajowy (151.)
Polska, 83 min.

Też.: James Ł. Brooks

komedia (151.)

wyk.: Jack Nicholson

USA, 138 min.

reż.: Mike Leigh
wyk.: Katrin Cartlidge
reż.: Janos Szasz
wyk.: Szabolcs Gergely
reż.: Lars von Trier
wyk.: Emily Watson

obyczajowy (15 I.)
Wlk. Bryt., 87 min.
obyczajowy (15 I.)
Węgry, 93 min.
psychologiczno-obycz. (15 I.)
Dania, 159 min.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: James L. Brooks

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.

wyk.: Jack Nicholson
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

USA, 138 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

15 zł

Znicz

wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Władysław Pasikowski

USA, 3 godz. 14 min.
dramat wojenny (15 I.)

10 zł

Szymanowskiego
tel.341-09-11

wyk.: Bogusław Linda

Polska, 95 min.

n. 8
u. 7
n. 8
u. 7

zł
zł
zł
zł

Żak
ul. Wały
Jagiellońskie 1
tel.301-61-25

20.15

Watra-Syrena
Za Murami 2-10
tel. 305-45-64

komedia (15 I.)

reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeves

sensacyjny (151.)
USA 144 min.

10 zł

Bajka
Jaśkowa Dolina

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

15 zł

tel.341-22-94

wyk.: Leonardo DiCaprio

USA, 3 godz. 14 min.

reż.: John Musker

animowany (b.o.)
USA (dubbing). 111 min.

7 zł

reż.: Marcin Ziębiński
wyk.: Artur Żmijewski

8 zł

tel. 348-25-93

reż.: Mira Nair
wyk.: Indira Varma
reż.: Anthony Minghella

dramat obyczajowy (181.)
Polska, 91 min.
melodramat (181.)
lndie/W.Bryt./Japonia/Niemcy
melodramat (181.)

Zawisza
Słowackiego 3

wyk.: Juliette Binoche

USA

reż.: Michael Caton-Jones

dramat sensacyjny (151.)

wyk.: Bruce WiSUs

USA, 124 min.
sensacyjny (151.)
Polska

reż.: Jarosław Żamojda
wyk.: Anna Mucha

reż.: Gore Verbinski

komedia (b.o., dubbing)
USA, 99 min.

16.30

Maciuś

14,16

10,11.45,16
;
y

reż.: Paul Verhoeven
wyk.: Casper Van Dien

Marynarki Polskiej
(Dom Kultury)
tel. 343-72-08

n. 10 zł

Warszawa

u. 8 zł

Świętojańska 35
tel. 620-42-65

in?ł

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Bogusław Linda

dramat wojenny (151.)
Polska, 95 min.

animowany (b.o.)
USA (dubbing), 94 min.

reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

komedia (15 I).
Polska, 90 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

Demony wojny
według Goi **'

reż.: Paul Verhoeven
wyk.: Casper Van Dien
reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Bogusław Linda

s-f (151.)
USA, 129 min.
dramat wojenny (15 I.)
Polska, 95 min.

Polowanie na mysz

reż.: Gore Verbinski

komedia (b.o., dubbing)

wyk.: Nathan Lane
reż.: James L. Brooks

USA, 99 min.
komedia (15 I.)

wyk.: Jack Nicholson

USA, 138 min.

reż.: Michael Caton-Jones

dramat sensacyjny (15 I.)

wyk.: Bruce Willis

USA, 124 min.

Żołnierze kosmosu

n. 10 zł
u

młodzieżowy (12 I.)
Polska, 94 min.

reż.: Don Bluth
i Gary Goldman

Titanic

Kino

reż.: Waldern^ Szarek
wyk.: Krzysztof Kowalewski

wyk.: Nathan Lane
GDAŃSK- Centrum pogrzebo
we SC, Partyzantów 67, tel.
341-52-84, Charon, Ceglana
6A, tel. 345-22-%, Hades, 3
Maja 21, tel. 302-34-54, 55196-12, Miejski Zakład Zieleni,
Partyzantów 27A 345-12-99,
Ostatnia posługa, Jaskółcza 4A,
teł. 305-89-30, Syriusz, Ceglana
6, tel. 348-45-69, Vivero, Kartu
ska 61 lok. 9, tel. 302-04-33,
Zieleń, Partyzantów 76, 34120-71, 341-73-35
GDYNIA- Charon, Witomińska
76, tel. 621-19-44, Concordia,
Powst. Styczniowego 4A, tel.
661-48-62, Orszak, Witomińska
26, tel. 621-14-24, Sleep Time,
Traugutta 2 E/2, teł. 620-56-40
SOPOT- Obol, Morska 8, tel.
551-32-45

Cena

15 zł

Goplana
Skw.Kościuszki 12

Tnrr-

tel.621-67-16

Fala
ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

Bałtyk
Boh. Monte Cassino 30
— tel.551-18-56

Lepiej być nie może
W apartamencie na Manhattanie mieszka
pisarz, który nie cierpi psów oraz ich wła
ścicieli. Sąsiedzi go nienawidzą, on ich
lekceważy. Jedyną osobą, którą toleruje
jest kelnerka z jadłodajni, w której pisarz
się stołuje.

REKLAMA

Lepiej być
nie może *

Polonia
Boh. Monte
Cassino 55/57
tel. 551-05-34

14,16

18, 20

5 zł

Ikar
Powstańców W-wy

DlSeUliI

CODZfElftffIC• 15
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Battyckii^i

|
POMOC TECH.

TEATRY
Miejscowość

GDAŃSK

GDYNIA

SOPOT

Tytuł

Reżyser, wykonawcy

Autor

Przyjaciel wesołego
diabła

reż.: Krystyna Jakóbczyk

Kornel Makuszyński

Z życia krawcowych
musicalowych

reż.: Adam Hanuszkiewicz

libretto i piosenki:

Opowieść o pięknej nieśmiałej szwaczce,

wyk.: Agnieszka Kaczor

Xymena Zaniewska

zakochanej w przystojnym artyście.

Tupilak

reż.: Krzysztof Babicki

Per Olov Equist

wyk.: Arkadiusz Urban

Opis

Godzina

Cena

Historia o wielkiej miłości, wierności

9.30,11.30

6 zł

i poświęceniu.

Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

Dramat istoty poszukującej ładu, sensu

22-28 zł

19

Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

18

7-14 zł

i celu istnienia.

wyk.: Dorota Kolak

Gdzie

Scena Kameralna
Boh. Monte Cassino

BILETY DO KIMA

BILETY DO TEATRU

FILM

Polowanie Babe
•świnka
na mysz
Dwa podwójne zaproszenia
z klasą
na niedzielę na godz.16.00

Hamlet

Itapiłak

Passio Christi

Cztery podwójne zaprosze
nia na sobotę i niedzielę na
godz.17.00 do Teatru Wy
brzeże potwierdzamy dziś
telefonicznie pod numerem
301-35-66 między godziną
10.30-10.45.

Cztery podwójne zaprosze
nia na sobotę i niedzielę na
godz.18.00 do Teatru Kame
ralnego w Sopocie potwier
dzamy dziś telefonicznie pod
numerem 301-35-66 między
godziną 10.30-10.45.

do kina Neptun potwier-.
dzamy dziś telefonicznie
pod numerem 301-35-66
między godziną 10.30-10.45
i dwa podwójne zaprosze
nia na niedzielę do kina
Polonia na godz. 14.00 i
16.00 odbieramy dziś w re
dakcji „Dziennika Bałtyc
kiego" w Sopocie przy ul.
Kościuszki 61.

Demony
wojny

Dwa podwójne zaproszenia
na niedzielę na godz. 20.00
do kina Znicz potwierdza
my dziś telefonicznie pod
numerem 301-35-66 mię
dzy godziną 10.30-10.45
oraz dwa podwójne zapro
szenia do kina Goplana na
niedzielę na godz. 21.00
odbieramy dziś w redakcji
„Dziennika Bałtyckiego"
w Gdyni przy ulicy Staro
wiejskiej 17.

Adwokat
diabła
Jedno podwójne zaprosze
nie na niedzielę na
godz.16.00 do kina Bajka
potwierdzamy dziś telefo
nicznie pod numerem 30135-66 między godziną
10.30-10,45.

Jedno podwójne zaprosze
nie na niedzielę na
godz.14.00 do kina Bajka
potwierdzamy dziś telefo
nicznie pod numerem 30135-66 między godziną
10.30-10.45.

Przyjaciel Próba
wesołego generalna
Dżumy
diabła

Współ
lokatorki

Dwa podwójne zaproszenia
na sobotę i niedzielę na
godz.12.00 do Teatru Mi
niatura potwierdzamy dziś
telefonicznie pod numerem
301-35-66 między godziną
10.30-10.45.

Jedno podwójne zaproszenie
na sobotę na godz. 17.00 do
kina Żak potwierdzamy dziś
telefonicznie pod numerem
301-35-66 między godziną
10.30-10.45.

Brada
Witmanowie
Jedno podwójne zaprosze
nie na niedzielę na
godz.18.15 do kina Żak po
twierdzamy dziś telefonicz
nie pod numerem 301-3566 między godziną 10.3010.45.

Jedno podwójne zaprosze
nie na niedzielę na
godz.19.00 do teatru Miej
skiego w Gdyni potwier
dzamy dziś telefonicznie
pod numerem 301-35-66
między godziną 10.3010.45.

ŚMIEJ SĘ Z SAWKĄ

Ath-EnfWMtw

Flubber

*

Dwa podwójne zaproszenia
na sobotę na godz. 15.45 do
kina Watra-Syrena po
twierdzamy dziś telefonicz
nie pod numerem 301-3566 między godziną 10.3010.45.

„Piłat i inni"
Wajdy

|
STRAŻE

Projekcją filmu Andrzeja
STRAŻ POŻARNA 998
Wajdy „Piłat i inni" roz
Komenda Wojewódzka Państwo
wej Straży Pożarnej,Gdańsk, So
pocznie się-dzisiaj o godz.
snowa2, tel. 341-00-56
17 trzydniowy cykl imprez
PRUSZCZ GD., Komenda Rejono
kulturalnych towarzyszą
wa Państwowej Straży Pożarnej,
cych Jarmarkowi Wielka
ul. Gdańska 1, tel. 682-30-23
nocnemu pn. „Passio
STRAŻ MIEJSKA
Christi". O godz. 19.30
GDAŃSK, Elbląska 54/60, tel.
301-30-11; GDYNIA, Zakręt do
film Marty Meszaros
Oksywia 10, tel. 621-61-22
„Siódmy pokój". Pokazy
SOPOT, Kościuszki 25/27, tel.
odbędą się w gdańskiej
551-37-99; RUMIA, ul.
Kamienicy pod Lwami,
Abrahama 17, tel. 671-01-34
przy ul. Długiej 35.
|
TAXI
(x)

IMPREZA

Jarmark
Wiosenny

i

r

tel. 341-27-12, AIDS, tel. 302-0442,
Dła kobiet i dzieci maltretowanych,
tel. 301-92-62, Niebieska linia (bez
płatna), tel. 0 800 200-02, Monar,
tel. 302-04-42, Antymafijny, Gdańsk,

•POGODA MA POJUTRZE
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Zachmurzenie prze
ważnie duże, okre
sami opady deszczu
lub deszczu ze śnie
giem. Wiatr połu
dniowo-zachodni
umiarkowany.

i

|U. j

GDAŃSK - Caro MILAN0,96-27, 30730-30,307-08-00, na telefon 50 proc,
taniej!; City Taxi, 91-93, 346-46-46,40
proc. - telefon, 50 proc. - karta z posto
ju!; 306-00-00 Dajan Taxi, stare ceny;
Hallo Taxi, 91-97,301-59-59,0601-3159-59. Rabat do 40 proc. (również kar
ty kredytowe); Neptun, 96-26, Najwię
cej dajemy! Najmniej bierzemy! Skorzy
staj, przekonasz się sam!; Escort, 34114-11 SUPER CHRONOS 91-92 ATRAK
CYJNE CENY!; Super Hallo Taxi, 91-91;
Taxi Plus, 96-25; GDYNIA - Admir Ra
dio Taxi, 624-18-18; Auto Taxi, 629-1111; Euroschool Taxi, 629-80-0; Expres
Taxi, 624-16-24; Hallo Komputer Taxi,
623-18-18; Medyk Taxi, 625-07-77;
Nord Radio Taxi, 661-17-77; Port-TransTaxi, 621-50-50; Non-Stop Taxi-Radio,
625-01-01; Tele Taxi Trójmiasto, 91 -95;
Taxi Plus, 622-66-66; Taxi Radio Gdy
nia, 625-21-21; SOPOT- Inter Taxi,
551-01-01, Taxi Sen/ice, 91-94, Taxi So
pot, 551-02-70, Tele Taxi, 551-08-08;
PRUSZCZ GD., ul. Krótka, tel. 682-2526; ul. Niemcewicza, tel. 683-10-00
RUMIA, Axel Computer Taxi, tel. 67152-01,671-01-23

Dzisiaj rozpoczyna się Jar
mark Wiosenny przy Tar
gu Węglowym w Gdań
sku. Uroczystego otwarcia
jarmarku dokona abp Ta
deusz Gocłowski oraz
przedstawiciele miasta
o godzinie 16.00. Jednak
już przed południem, od
godziny 11.00, wystawiane
będą przedstawienia wiel
kanocne, przygotowane
przez zespoły teatralne,
działające przy ośrodkach
adaptacyjnych i domach
| T E L . WAŻNE
opieki społecznej woj.
Ogólnoproblemowy, tel. 301-00-00,
gdańskiego.
Anonimowych Alkoholików, tel. 301Od piątku do niedzieli bę
51-32, Centrum pomocy poszkodowa
dzie można kupić coś
nym w wyniku przemocy, al. Zwycię
z rękodzieła i zobaczyć
stwa 27 (pomoc nieodpłatmie), tel.
wiele atrakcji.
341-73-77,341-4341, Młodzieżowy,
(zuz)
tel. 988, Centrum Pomocy Rodzinie,

POGODA NA JUTRO
POGODA NA DZIŚ

991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 344-16-20,
energetyczne: 341-23-23, - gazowe:
301-18-68, 552-14-62, techniczne
PKM: wod.-kan.: 301-20-67; GDY
NIA - ciepłownicze: teł. 623-19-41;
dźwigowe: teł. 263-36-65; 623-4024; energetyczne: teł. 620-45-50;
gazowe: tel. 620-44-73; 620-44-79;
wod.-kan.: 621-90-19; SOPOT gazowe: 551-10-68 (czynne w g. 622); - wod.-kan.: 551-40-55; RUMIA
- gazowe: tel. 671-18-82; wodno
kanalizacyjne: 671-00-30; PRUSZCZ
GD.,- energetyczne: ul. Powstańców
Warszawy 12, dyżury nocne i w dni
wolne od pracy (w godz. 6 - 22), tel.
682-26-43,682-29-51, w dni wolne
od pracy (w godz. 22 - 6), gazowe:
ul. Nowowiejskiego 18 b, tel. 68236-75 (całą dobę), wodociągów i ka
nalizacji: ul. Wojska Polskiego 7,
w godz. 7-15, tel. 682-34-17,
w godz. 15-7, tel. 301-20-67
(Gdańsk)

IM,'

2° -S°C #1010 hPa

Punkt Informacji Niepełnosprawnych
pon.-pt., g. 9-16 tel. 341-11-27; Za
ufania Straży Granicznej, tel. 343-34-33
(całodobowy), Pruszcz Gd.- Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.
Grunwaldzka 25, tel. 682-33-04, Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Niepodległości 11, tel. 682-27-55

7

: Zachmurzenie po
czątkowo duże
z przelotnymi opa
dami deszczu,
później lokalne
przejaśnienia.
Temp. rano do
5°C, w dzień do
13°C. Wiatr połu
dniowy do południowo-zachodniego, dość silny

tel. 302-27-30, Gdynia, tel. 620-6529,8-15.15; Policyjny Telefon Anty
narkotykowy 309-52-77 (całodobowy);

URZĘDY
...... "

Zachmurzenie małe
do umiarkowanego.
Wiatr południowozachodni do za
chodniego umiarko
wany do słabego.

GDAŃSK- Urząd Wojewódzki, Oko
powa 21/27, tel. 307-72-74, 307-7294, Urząd Miejski, Nowe Ogrody
8/12, tel. 302-30-41, 302-20-61;
GDYNIA- Urząd Miejski, Piłsudskie
go 52/54, teł. 620-72-71,620-97-98;
SOPOT- Urząd Miejski, Kościuszki
25/27, tel. 551-20-21, PRUSZCZ GD.Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 20,
tel. 682-36-24, fax. 682-34-51

ZEGARYNKA
tel. 926
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ
Wejherowo

Kartuzy. Policja poszukuje

Napad na taksówkarza
Kartuska policja w poszukuje trzech sprawców
napadu na taksówkarza. 31 marca Prokuratura
Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie, zaistnia
łego w Tokarach k.Miszewa w gminie Żukowo roz
boju z użyciem niebezpiecznych narzędzi noża
i kija baseballowego oraz kradzieży samochodu
marki Mercedes.
Zdarzenie, jak już infor
mowaliśmy miało miejsce
w minioną sobotę wieczo
rem w Tokarach k. Miszewa.
Przypomnijmy, trzej mło
dzi mężczyźni w wieku 1921 lat na postoju w Kartu
zach wsiadło do ostatniej
w kolejce taksówki marki
Mercedes. W tracie jazdy
mówili o konieczności za
brania z przystanku PKS
w Przodkowie koleżanki.
Zamówili jednak kurs (ofe
rując 50 zł) do Miszewa. Gdy
dojechali do tej miejscowo
ści postanowili jechać dalej.
Na drodze Miszewo-Tokary
nagle się rozmyślili i zażą
dali, aby kierowca zawrócił.
W trakcie wykonywania ma

newru zawracania w rejo
nie leśnym rzucili się na
kierowcę kalecząc go nożem
w szyję oraz bijąc kijem ba
seballowym po całym ciele.
Wyrzucili kierowcę z pojaz
du, przeszukali jego kiesze
nie a potem kopali. Taksów
karzowi ostatkiem sił udało
się zbiec i schronić w lesie.
Młodzi mężczyźni zabrali
Mercedesa,
odjeżdżając
w kierunku Gdańska. Wzięli
również znajdujące się w sa
mochodzie
dokumenty,
w tym prawo jazdy dowód
osobisty i rejestracyjny po
jazdu oraz telefon komórko
wy. Jeden z mieszkańców
wsi Tokary wezwał pogoto
wie i zawiadomił o napadzie

Portret pamięciowy
poszukliwanego.

policję, która natychmiast
zarządziła blokadę dróg
w całym województwie. Tak
sówkarz z licznymi obraże
niami ciała został przewie
ziony do kartuskiego szpita
la. Po opatrzeniu pacjenta
założeniu szwów, lekarze
w miniony poniedziałek
zwolnili go do domu.
Niestety sprawców do
dzisiaj nie udało się policji
zatrzymać. Wszelki ślad po

nich zaginął. Zbiegli oni po
rzucając samochód marki
Mercedes przy drodze
w Gdańsku Kokoszkach.
Dwa dni po zajściu policja
sporządziła portret pamię
ciowy jednego ze sprawców
napadu.
Jest to mężczyzna w wie
ku ok. 19 lat, o wzroście 172175 cm i szczupłej sylwetce.
Na głowie w dniu napadu
miał czapkę typu baseballówka, ciemną kurtkę z ma
teriału i ciemne spodnie. Po
bokach, na głowie widoczne
były ścięte na jeża włosy ko
loru ciemnego. Oczy małe,
ciemne, brwi proste, nos ma
ły, usta krótkie.
Osoby, które mogą pomóc
policji w ustaleniu tożsamo
ści i miejsca pobytu tego
mężczyzny lub były świad
kami napadu na taksówka
rza proszone są o kontakt
z Komendą Rejonową Policji
w Kartuzach pod nr. tel. 68100-73, 681-14-85 lub z naj
bliższą jednostką policji.
(M.Sz.)

Tatuaże samobójcy
Policja w Wejherowie
ma problemy z ustale
niem danych personal
nych samobójcy.
Nieznany mężczyzna po
pełnił w Wejherowie 19 lu
tego br. samobójstwo. Poli
cja prosi osoby mogące po
móc w ustaleniu jego tożsa
mości o kontakt pod nr. te
lefonu 672-54-74 wew. 277
lub z najbliższą jednostką
policji.
Z wyglądu samobójca ma
ok. 28-35 lat, włosy krótkie
ciemne, okrągłą twarz, nie
bieskie oczy, wąsy krótko
przystrzyżone, nos duży
i prosty W jego uzębieniu
brakuje prawej dolnej piąt
ki i połowy górnej czwórki.
Martwy mężczyzna ma
też kilka znaków szczegól
nych: na lewym przedra
mieniu i nad lewą piersią
ślady po samookaleczeniu.
Denat miał też kilka tatu
aży: w kąciku lewego oka kropkę; na plecach - rysu
nek w kształcie prostokąta
trzech kobiet i mężczyzny,
a pod nim podpis Wonder-

Brunon Bieszk

Tomasz Olewniczak

Kto to jest?

W Wejherowie 21 lutego
71-letni Brunon Bieszk
wyszedł z domu do firmy
Baltex z siedzibą w Bolszewie, do której nie dotarł.
Poszukiwany cierpiał ostat
nio na zaburzenia psy
chiczne: brak orientacji
oraz chwilową amnezję.

Komenda Rejonowa Po
licji w JRumi prowadzi po
stępowanie w sprawie cięż
kiego pobicia Jarosława P.
Mężczyzna został pobity 24
stycznia br. W tej sprawie
funkcjonariusze zatrzymali
25-letniego Tomasza Olewniczaka mieszkańca Rumi.
27 stycznia był on przewo
żony pod eskortą policji do
gdyńskiej
prokuratury.
Podczas konwoju mężczy
zna uwolnił się z kajdanek
i uciekł.
Rysopis poszukiwanego:
wzrost 184 cm, szczupła bu
dowa ciała, włosy krótko
przystrzyżone, szatyn. Ubra
ny był w komplet dresowy
koloru ciemnoniebieskiego.

Policjanci z Wydziału
Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w Gdańsku starają się usta
lić prawdziwe dane perso
nalne mężczyzny z publi
kowanego zdjęcia. Jest on
podejrzany o dokonanie od
1995 roku serii włamań
i kradzieży na terenie Nie
miec, m.in. w Hamburgu.
Funkcjonariusze ustalili, że
dotychczas posługiwał się
kilkoma personaliami osób
z terenu Trójmiasta. Jednak
osoby te nie mają związku
ze sprawą i nie znają się
nawzajem.
Osoby, które mogą po
móc w ustaleniu nazwiska
tego mężczyzny proszone

Rysopis: wzrost ok. 168
cm; smukła sylwetka; siwe
włosy; okrągła twarz bez
zarostu; śniada cera; nie
bieskie oczy; mały nos;
uszy przylegające. Mężczy
zna miał też bliznę po ope
racji żołądka.
W dniu zaginięcia był
ubrany w ortalionową,
czarną kurtkę; szare spod-

nie, niebieski sweter oraz
czapkę z daszkiem.
Ktokolwiek widział tego
mężczyznę jest proszony
o kontakt z policją w Wej
herowie tel 672-54-74 wew
277 lub z najbliższą jed
nostką policji.

Rumska policja prosi
o kontakt osoby które mogą
przyczynić się do ujawnie
nia miejsca pobytu Olewniczaka pod nr. tel, 671-0215, 621-01-97 lub z najbliż
szą jednostką policji.

Kto rozpozna?

Grzegorz Olechnowicz

Ryszard Mastojewski

Komenda Rejonowa Po
licji w Pruszczu Gdańskim
prowadzi
dochodzenie
w sprawie groźby pozba
wienia życia. Nieznany
sprawca 19 lutego br. ok.
południa w Pruszczu przy
ul. Zastawnej straszył oso
bę przedmiotem przypomi
nającym pistolet. Następ
nie uciekł czerwonym Mer
cedesem na niemieckich
tablicach rejestracyjnych
o początkowych numerach
HH.
Sprawca miał ok. 30 lat,
170 cm wzrostu, krępą bu
dowę, okrągłą twarz/śniadą
cerę, czarne, faliste włosy,
ciemne oczy, szeroki nos

Policja
z
Gdańska
Wrzeszcza na podstawie li
stu gończego sporządzone
go przez Sąd Rejonowy
w Gdańsku prowadzi po
szukiwania
30-letniego
Grzegorza Olechnowicza.
Mężczyzna jest zameldo
wany przy ul. Deotymy we
Wrzeszczu. Jego poszuki
wania trwają już około pię
ciu lat. Jest on podejrzany
o dokonanie fałszerstwa
dokumentów.
Ktokolwiek widział tego
m ężczyznę lub może pomóc
w ustaleniu miejsca jego
pobytu proszony jest o kon
takt osobisty z funkcjona
riuszami z Wydziału Kry-

Policja w Gdańsku
Wrzeszczu prowadzi od
sześciu lat poszukiwania
49-letniego Ryszarda Mastojewskiego ściganego li
stami gończymi. Ostatnio
był zameldowany przy ul.
Startowej na gdańskiej Za
spie. Podejrzewa się go
0 dokonanie kradzieży sa
mochodu. Mężczyzna nie
płacił też alimentów.

i małe,grube usta.
Świadków, którzy
jego zidentyfikować i po
móc w zatrzymaniu policja
prosi o kontakt pod nr tel.
682-22-41 lub z najbliższą
jednostką policji teł 997.

W

minalnego Komisariatu Po
licji w Gdańsku Wrzeszczu
przy ul. Białej łub telefo
niczny pod nr. 341 00 34 do
38 wew 230 lub 242.

Rysopis: wzrost 171 -175
cm, twarz owalna, oczy ja
sne, nos średni i garbaty
wargi średnie, liczne plamy
1 przebarwienia skóry oraz
tatuaż na lewym przedra
mieniu.

ful Life; na prawym ramie
niu - napis Substineet Abstine, pod nim głowę smoka
ze skrzydłami; na lewym
ramieniu - głowę kobiety;
na przedramieniu pięć
głów kobiet; na nadgarstku
kreskę, kropkę i kreskę; na
klatce piersiowej - nad pra
wą piersią dwie kobiece
głowy, ale jedna zachodzi
na obojczyk, nad lewą pier
sią - cztery twarze; na brzu
chu z prawej strony pępka
- głowę kobry o dł. 22 cm,
na nadgarstku, prawej sto
pie i lewym podudziu - ska
rabeusza; na lewej kostce
stopy - symbole przypomi
nające głowę kota.

są o kontakt z policjantami
z Wydziału Kryminalnego
KWP w Gdańsku pod nr.
tel. 308-66-56, 309-53-30
lub 309-53-33.

*•

Ktokolwiek może pomóc
w ustaleniu jego miejsca
pobytu proszony jest o kon
takt z policjantami z komi
sariatu w Gdańsku Wrzesz
czu pod nr. tel. 341 00 34 do
38 wew 230.

.Ktokolwiek widział" (tel. 301-50-41 wew, 335), cotygodniowy cykl „Dziennika" poświęcony osobom zaginionym i poszukiwanym, przygotowano we współpracy
z jednostkami policji regionu gdańskiego, elbląskiego i słupskiego.

SAMOCHOD
ZA MNIEJ NIŻ 12 zł...

...DZIENNIE
Tak korzystne raty możesz uzyskać, kupując nowego Poloneza Caro Plus lub Atu Plus
na specjalny kredyt, który oferuje Ci Daewoo i polskie banki. (*)
Jeśli jednak nie interesuje Cię kredyt na zakup nowego Poloneza, to również dla Ciebie
mamy niezwykle atrakcyjną niespodziankę. Wystarczy odwiedzić dealera Daewoo.
O szczegóły dotyczące promocji pytaj dealerów Daewoo lub zadzwoń pod bezpłatny
numer 0-800 20 500, lub sprawdź w internecie www.daewoo.com.pl
Polonez Caro Plus i Atu Plus. Dobry wybór.
(*) Jest to średni dzienny koszt kredytu - odsetki wraz z ratą kapitałową, przy założeniu pierwszej wpłaty gotówkowej w wysokości 10 000 PLN i spłat
w 60 ratach miesięcznych.

• Elbląg - AUTO-GDAŃSK, ul. Giermków 5, (0-55) 326160 - HANYANG ZAS, ul. Warszawska 72, (0-55) 326610 • Gdańsk -AUTO-GDAŃSK,
ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 3416718, 3419221 - BIMET, ul. Grunwaldzka 481, (0-58) 525011 - CENTRUM, ul. Gen. Hallera 132,
(0-58) 3410401 • Gdynia - AUTO CENTRUM, ul. T. Wendy 5/7, (0-58) 614078 - AUTO FIT, ul. Chwarznieńska 170 D, (0-58) 6214439
- AUTO-GDYNIA, ul. Morska 491, (0-58) 6236515 - CENTRUM DAEWOO ZON GDYNIA, ul. Kontenerowa 30, (0-58) 6213474
• Kartuzy - POLMOKART, ul. Zamkowa 2, (0-58) 812582 • Reda - G-M, ul. Wejherowska 63, (0-58) 721142

DAEWOO-DOBRY WYBÓR
7inaCiailV Ml NACTYMI MB nanmnk rZA

i/UlMSIJUHl UU iaftoilUn DMI UbŁlNUEN.

V DAEWOO-FSO

,ax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
'
y
Gdynia,Świętojańska 141, tei71ax622-74-79,pon.-pt.8.00-16.00, WładysławaIV17,tel./fax620-89-17,pon.-pt.8.00-18.00,wsob.9.00-14.00

6dartsk Targ Drzewr|
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Powroty Niemców na ziemie odzyskane

Fobie, fakty i prawo
P

olska przystępuje do
Unii
Europejskiej
i otwiera swoje granicę.
W ramach wspólnotowego
prawa do pracy i osiedlania
się wszędzie Niemcy zaczy
nają kupować tereny przy
graniczne (w tym swoje
dawne majątki). Domagają
się też praw mniejszości,
a potem praw gospodarzy
Język niemiecki staje się
obowiązkowy, a tereny za
chodnie zaczynają być germanizowane. Dawni właści
ciele, junkrzy, wypędzeni
wracają i osiedlają się
w swoich dawnych mająt
kach? Być może za darmo,
w ramach odszkodowań,
które Polska będzie musiała
płacić za wysiedlenie Niem
ców Takie i podobne obawy
krążą od dawna w Polsce.
Teraz są przyczyną kolejek
przed sądami, które są
władne - w oparciu o naj
nowszą ustawę - użytkowa
nie wieczyste gruntu zamie
nić na własność. Czy te oba
wy są uzasadnione?

Czy sprawa
odszkodowań za
majątek
wypędzonych jest
otwarta?

Nie jestem znawcą prawa
międzynarodowego, ale rze
czywiście sprawa odszkodo
wań za majątek pozostawio
ny przez wysiedlonych
w Polsce nie została uregu
lowana między Polską
i Niemcami. Rząd polski od
dawien dawna uważa ją za
zamkniętą. Zgodnie z dok
tryną polską układ pocz
damski dotyczy Niemiec
i tereny zachodnie i północ
ne od tego momentu są wła
snością Polski. Niemiecka
doktryna głosi, że układ
poczdamski nie może doty
czyć Niemiec, ponieważ oni
nie są stroną traktatu - nic
0 nas bez nas. Alianci nato
miast zawsze argumento
wali, że Niemcy nie mogli
uczestniczyć w konferencji
poczdamskiej, ponieważ nie
istniało wówczas państwo
niemieckie. Niemcy nato
miast wychodzą z założenia,
że państwo niemieckie nie
przestało istnieć mimo to
talnej klęski, kapitulacji
1 rozczłonkowania kraju na
4 strefy okupacyjne. Rząd
niemiecki nie mógł się więc
zgodzić na ostateczną rezy
gnację z roszczeń za pozo
stawiony w Polsce majątek
wysiedlonych Niemców, po
nieważ naraziłby się na wy
sokie roszczenia ze strony
ziomkostw. Jakim prawem,
mogliby pytać, demokra
tyczny rząd rezygnuje z na
szych prywatnych rosz
czeń? Wiadomo jednak, że
Polska i tak nie zadośćuczy
niłaby tym roszczeniom dlatego sprawa została
otwarta i nikt do niej nie
wrócił, jest to bowiem kwe
stia niewygodna dla wszyst

kich z wyjątkiem ziom
kostw, które mogą na tym
zbić jeszcze kapitał poli
tyczny. Ci, którzy wysuwają
dziś takie roszczenia, nie
mają nadziei, że coś odzy
skają, ale - jak wmawiali im
działacze ziomkostw - liczą,
że w ten sposób utargują
jeszcze coś od rządu nie
mieckiego! Jest to argu
ment zwłaszcza dla tych,
którzy po wojnie trafili do
NRD i którzy - w przeci
wieństwie do zachodnioniemieckich ziomków - nigdy
nie uczestniczyli w tzw. ak
cji wyrównania ciężarów
(Lastenausgleich).
Zachodnioniemieccy wy
pędzeni dostali po wojnie
gospodarstwa rolne i miesz
kania komunalne, ulgi po
datkowe i tanie kredyty
w ramach specjalnych pro
gramów
przystosowaw
czych. Dla rządów NRD wy
pędzenia nie istniały, były
politycznym tabu, a więc
i wypędzeni jako własna
grupa społeczna szybko
przestali istnieć. Dziś za
chodni przesiedleńcy często
żyją w domkach jednoro
dzinnych i jeżdżą dobrymi
samochodami, a wschodnioniemieccy
wygnańcy
mieszkają w rozpadających
się blokach i chodzą pieszo.
Ziomkostwa już raz pró
bowały zbić kapitał poli
tyczny budząc nieuzasad
nione i nierealne nadzieje.
Było to 1990 roku, kiedy na
Śląsku propagowali drugi
„plebiscyt śląski" celem
przyłączenia Śląska do
zjednoczonych Niemiec.
Akcja skończyła się fia
skiem. Gdyby rząd niemiec
ki chciał doprowadzić do
izolacji politycznej Niemiec
w Europie, to najlepszym
sposobem byłoby popierać
takie roszczenia w przeded
niu rozszerzenia Unii Euro
pejskiej. Są one tylko teore
tycznie możliwe, bo na pod
stawie prawa międzynaro
dowego nie udałoby się
podważyć tytułu własności
w innym kraju. Inaczej mó
wiąc: gdyby jacyś Niemcy
starali się na podstawie
swojej doktryny prawnej,
powołując się na niemieckie
interpretacje układu pocz
damskiego i przedwojenne
wyciągi z ksiąg wieczystych
uzyskać wpisy w aktualnych
polskich księgach wieczy
stych - to żaden sąd nie
przyznałby im racji, tym
bardziej, że i po przystąpie
niu Polski do UE leżałoby
to w wyłącznej kompetencji
polskich sądów. Nie zniknie
bowiem granica jako linia
rozgraniczająca dwa obsza
ry prawne. Unia Europejska
dotąd nie harmonizowała
prawa własności - w Hisz
panii na przykład można
zawierać transakcje nabycia
nieruchomości bez notariu
sza, w Niemczech jest to
obowiązkowe - i na razie na
taką harmonizację się nie
zanosi.

Czy dawni
właściciele mogą
wrócić do Polski?

Tak, jeżeli będą chcieli, to
będą mogli. Dotychczasowe
ograniczenia w obrocie zie
mią w Polsce prawdopodob
nie nie przeżyją negocjacji
z Komisją Europejską, co
nie znaczy, że obrót będzie
zupełnie swobodny. Ziemia
prawie wszędzie jest szcze
gólnym towarem i w wielu
krajach UE istnieją ograni
czenia w obrocie - ale nie
wykluczają nabywców ze
względu na pochodzenie.
Zasada „polska ziemia
tylko dla Polaków" jest nie
do utrzymania. Zasada „zie
mia w Gdańsku tylko dla
wieloletnich mieszkańców
Gdańska" (jeżeli chodzi np.
0 nieruchomości dla osób fi
zycznych) jest bardziej re
alistyczna. System Schen
gen i prawo wspólnotowe
spowodują też, że każdy, kto
będzie chciał, będzie mógł
żyć, osiedlać się i pracować
w Polsce (w zakresie wol
nych zawodów już dziś
można się powołać na umo
wę stowarzyszeniową). Nie
którzy dawni właściciele
mogą więc wrócić do Gdań
ska, otworzyć np. gabinet
lekarski, kupić kamienicę.
Trzeba jednak wiedzieć,
że nie będą oni mogli powo
łać się na prawa mniejszości
1 żądać np. żeby niemiecki
stał się znów językiem urzę
dowym w Gdańsku, nawet
jeżeli ich liczba będzie duża,
ponieważ wciąż będą oni
obywatelami
Niemiec,
a więc obcokrajowcami.
Unijne prawo obywatelskie,
wspólny europejski pasz
port, to tylko uzupełnienia
do pierwotnego obywatel
stwa. Niemiec osiadły
w Gdańsku nie należy do
mniejszości niemieckiej,
dopóki nie jest obywatelem
polskim. A o prawach
mniejszości w Polsce i tak
decyduje polski Sejm a nie
Parlament Europejski. A ta
cy Niemcy będą mogli wy
bierać rajców i zostać bur
mistrzami (po 5-letnim le
galnym pobycie w mieście)
- ale prawa głosu w wybo
rach parlamentarnych nie
będą mieli - chyba że w wy
borach do Bundestagu.

Czy Gdańsk stanie
się drugą Alzacją?

W Alzacji niektórzy
Niemcy już zaczęli do siebie
zrażać Alzatczyków - ponie
waż we Francji ziemia jest
tańsza, wielu Badeńczyków
tam się buduje, a nadal pra
cuje w Niemczech, gdzie za
robki są wyższe. Nie chcą
się oni jednak uczyć francu
skiego, ponieważ dla wielu
Alzatczyków niemiecki jest
zrozumiały. Powstały tam
już całe osiedla niemieckie.
Czy to grozi też w Polsce?
Tylko w niewielkim stopniu.
Już dziś wielu berlińczyków
ma swoje działki w Mię

Rys. Bartłomiej Brosz

dzyzdrojach na Pomorzu
Szczecińskim - ale głównie
na cele rekreacyjne. Miesz
kać na stałe jeszcze długo tu
nie będą, ponieważ nawet
wtedy, kiedy znikną kontro
le graniczne, to jednak zo
staje Odra i fakt, że na gra
nicy polsko-niemieckiej jest
bardzo mało mostów, a na
nich wielogodzinne „korki".
Ci którzy dziś kupują
mieszkania w pobliżu gra
nicy i ci, którzy będą to ro
bić w pierwszej kolejności,
to przede wszystkim trzy
kategorie ludzi:
- mieszane małżeństwa
polsko-niemieckie,
- ludzie o podwójnym
obywatelstwie, którzy w la
tach siedemdziesiątych wy
jechali z Polski jako emi
granci, uchodźcy lub na
„niemieckich papierach"
i teraz wracają;
- Polacy, którzy jakiś czas
pracowali w Niemczech
i dziś inwestują w Polsce.
W wszystkich tych przy
padkach konfliktu kulturo
wego lub narodowościowe
go jak w Alzacji nie będzie ponieważ oni wszyscy są za
zwyczaj dwujęzyczni i mniej
lub bardziej przesiąknięci
polskością. Zanim możemy
uznać posiadacza dwóch
paszportów, który kupuje
mieszkanie w Świnoujście
za zagrożenie, powinniśmy
rozstrzygnąć, czy uważamy
go za Polaka, czy za Niemca.
„Czyści Niemcy", a tym
bardziej dawni wysiedleńcy

nie będą specjalnie chętni
osiedlić się. w Polsce, i to
z kilku powodów:
- Mało kto w Niemczech
zna polski, a statystyczna
niechęć Niemców do Polski
jest większa niż Polaków do
Niemiec.
- Poziom zarobków jest
niższy w Polsce niż w Niem
czech, chyba że się pracuje
w zagranicznych firmach ale wtedy przeważnie trze
ba znać oba języki. To raczej
atut dla Polaków.
- Kto na stałe osiedla się
za granicą - bez względu na
to, czy robi to w kraju nale
żącym do UE lub w innym traci swoją emeryturę lub
rentę - chyba że ma prywat
ną, co w Niemczech jest
jednak dużą rzadkością.
- Kto wyjeżdża z Nie
miec, nie może też korzy
stać w razie czego z nie
mieckich zasiłków dla bez
robotnych (żeby korzystać
z polskich trzeba mieć pol
skie obywatelstwo).

Co się może zdarzyć
w Gdańsku po
przystąpieniu do
Unii Europejskiej?

Może się zdarzyć, że nie
którzy dawni właściciele
kamienic przedwojennego
Gdańska wrócą, kupią sobie
domek i będą w nim mieć
letnią rezydencję. Może się
też zdarzyć, że niektórzy
młodzi Niemcy wykorzystu
jąc swoją przewagę ekono
miczną zaczną spekulować

na rynkach nieruchomości
albo inwestować w kamie
nicy na -wynajem. Z pewno
ścią do Gdańska wróci lub
przyjedzie dużo ludzi z Nie
miec, o których jednak trud
no będzie powiedzieć, czy
Niemcami czy Polakami.
Poza tym do Gdańska
przyjedzie na pewno też du
żo Szwedów, Duńczyków,
Finów - no i może Estończy
ków, którzy będą inwesto
wać, kupować, mieszkać.
Polacy, jak rozumiem, do
Niemiec, Szwecji, Finlandii
i nawet do Estonii jeździć
nie będą - bo już tam są. Nie
słyszałem, żeby te kraje sta
ły się przez to bardziej pol
skie lub mniej szwedzkie,
fińskie lub estońskie. Ale
chyba stały się bardziej eu
ropejskie.
I jeszcze retoryczne pyta
nie: - Ilu Polaków wysiedlo
nych po 1945 z Wilna było
by gotowych tam wrócić,
osiedlać się, pracować, ku
pić sobie działkę i „repolonizować Wilno"? A od roku
na Litwie obowiązuje nowa
ustawa o obrocie ziemi, któ
ra liberalizuje kupno nieru
chomości dla obywateli UE
i dla Polaków.
Klaus Bachmann

Autor jest koresponden
tem „Stuttgarter Zeitung".
Pracuje również na rzecz
innych wydawnictw nie
mieckich i austriackich.
Z wykształcenia historyk;
w Polsce mieszka od 1988
roku.
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Niedziela Palmowa. Światowy Dzień Młodzieży

KALWARIA

Odejścia
i powroty

Kościelna Służba Mężczyzn
„Semper Fidelis" zaprasza
na drogę krzyżową - sobota,
godz. 11. Zbiórka przy ko
ściele franciszkanów.

•GDAŃSK
i Ulicami Oliwy

Początek drogi krzyżowej
o godz. 20 przy kościele pw.
św. Jakuba.

Rekolekcje

W Niedzielę Palmową roz
poczną się w Katedrze
Oliwskiej - a w środę za
kończą - rekolekcje dla in
teligencji. Nauki głosić bę
dzie o. dr Maciej Zięba,
prowincjał dominikanów.
Rozpoczęcie każdego dnia
mszą św. o godz. 19.30.

Chorał
gregoriański

m
m

Można być katolikiem gorliwym, a zarazem jakby ukrywać się ze swoją wiarą
Fot. Grzegorz Dolecki

O młodych w Kościele z o. Jackiem Salijem rozmawia Katarzyna Żelazek.
- Jak skomentowałby oj
ciec głosy, iż Kościół opusz
czają młodzi, więc jego dni
są policzone?
- Zapowiedzi końca Ko
ścioła towarzyszą mu od sa
mego początku. Wystarczy
przywołać
wydarzenia
Wielkiego Piątku, kiedy wy
dawało się, że sprawa Jezu
sa z Nazaretu została za
mknięta. Niemal nie było
pokolenia, w którym ktoś
nie spodziewałby się końca
wiary chrześcijańskiej. My
ślę, że pod tym względem
Kościół jest podobny do
Chrystusa Ukrzyżowanego.
Jest to religia Kalwarii
i Zmartwychwstania.
Kiedy słyszę, że chrześci
jaństwo jest przestarzałe,
zawsze przypomina mi się,
jak w moich młodych latach
przyszłość widziano w ko
munizmie. Pamiętam roz
mowy przy niedzielnym
obiedzie i stwierdzenia, że
Kościół to „naftalina i troci
ny". Dziś komunizm znajdu
je się już na śmietniku hi
storii, a ten przestarzały Ko
ściół jest wciąż bardzo czer
stwy. Spokojnie dotrwa do
końca świata.
- Dlaczego młodzi odcho
dzą od Kościoła?

Ojciec Jacek Salij - do

minikanin, profesor teolo

gii dogmatycznej na Aka

demii Teologii Katolickiej

w Warszawie, publicysta

i duszpasterz, od lat pro
wadzący rubrykę „Szuka

jącym drogi" w miesięczni
ku „W Drodze". Fot. Doroto Janiak

- Sprawa jest bardzo
prosta. Stworzyliśmy świat,
w którym jakby Boga nie
było. Zepchnęliśmy Go do
wyznaniowej niszy ekolo
gicznej, wyrzuciliśmy go
nie tylko z życia publiczne
go, ale nawet z życia co
dziennego. Nie zapomnę,
kiedy nowo ochrzczony
student, zapytany przez ko
legów, czy ma im coś waż
nego do powiedzenia, od
parł: „zdumiewa mnie, że
wśród was jest tak wielu
moich znajomych, których
nigdy bym nie podejrzewał
0 to, że są ludźmi wierzący
mi". Krótko mówiąc, można
być nawet katolikiem gorli
wym, a zarazem jakby
ukrywać się ze swoją wiarą.
Stosunkowo często zda
rza się, że odchodzenie
młodych od Kościoła jest
odchodzeniem na krótko.
Po jakimś czasie wracają
1 od razu wchodzą w wiarę
bardziej dojrzałą. W jakimś
sensie można powiedzieć,
że błogosławione było to
odejście na krótko, bo po
mogło temu chłopcu czy
dziewczynie
zobaczyć
prawdziwą wartość Kościo
ła.
- Rodzice mogą ustrzec
się tego, że ich dzieci kie
dyś porzucą wiarę?
- Po pierwsze, niech
skrupulatnie pilnują eoniedzielnej mszy świętej i co
dziennej modlitwy. Po wtó
re, niech nie marnują reli
gijnych pytań, często bar
dzo trudnych, z jakimi
dziecko samo do nich przy
chodzi. Rodzic musi niekie
dy dobrze się namyślić,
czasem nawet poprosić
dziecko o czas na zastano
wienie. Przeciętni rodzice
często na pytania religijne
swoich dzieci odpowiadają:
„I tak tego teraz nie zrozu
miesz", albo „Niech ksiądz
ci to wytłumaczy". W ten
sposób gubią wielką szansę
dla siebie, jak i dla dzieci.

Dla siebie, bo tracą możli
wość własnego rozwoju
w wierze - dziecko napraw
dę jest w wierze partnerem,
a nie tylko kimś, kogo trze
ba uformować. No i przede
wszystkim rodzice w ten
sposób przekazują swoje
mu dziecku komunikat, że
wiarą za bardzo przejmo
wać się nie trzeba.
Częstą przyczyną odcho
dzenia młodego pokolenia
od Kościoła jest to, że
w niektórych rodzinach ka
tolickich nieustannie kry
tykuje się zarówno cały Ko
ściół, jak poszczególnych
księży. Kiedy ktoś jest na
stawiony na krytykowanie,
na pewno czasem ma rację,
ale nie uniknie też krytyki
naprawdę niesprawiedli
wej, a nawet oszczerczej.
- Co pozostaje rodzicom,
których dzieci już odeszły
od Kościoła?
- Bardzo przestrzegał
bym przed jałowym upomi
naniem. Jeśli ojciec czy
matka widzą, że ich prośby
nie tylko są bezskuteczne,
ale nawet wywołują zde
nerwowanie i zarzuty, że
wtrącają się w nie swoje
sprawy, to radziłbym wyci
szenie się. Przede wszyst
kim zachęcam do czujności
w swoim sercu, aby nie
przegapić momentu, w któ
rym dzieciak sam nada ja
kiś sygnał, zapraszający do
rozmowy na temat wiary.
-1 jeszcze kilka rad dla
młodych, którzy poszukują
dróg powrotu.
- Czymś najważniejszym
jest znaleźć w Panu Jezusie
kogoś bardzo bliskiego, kto
mnie kocha. Pamiętam, jak
mój młody współbrat za
konny poszedł do satani
stów. Kiedy już został przez
nich zaakceptowany, mó
wił: „To duże dzieciaki, kie
dy by im trochę miłości
okazać, pójdą za tobą choć to sataniści - nawet do
nieba".

Ósma Wielkanocna Sesja
„Międzynarodowe Spotka
nia Dramat i Liturgia" od
będzie się 17-19 kwietnia
w klasztorze ojców domini
kanów w Gdańsku. Podczas
spotkań Schola Teatru
Wiejskiego „Węgajty" pro
wadzić będzie wykłady i za
jęcia z chorału gregoriań
skiego, które mają przygo
tować chętnych do uczest
nictwa w dramacie litur
gicznym - Ludus Paschalis,
czyli Gra o Zmartwych
wstaniu Pańskim. Koszt
udziału w sesji - 20 zł.
Zgłoszenia przyjmowane
będą do 10 kwietnia w biu
rze Stowarzyszenia „Pleni
potentów J. Tadeusza" - nr
tel. 305- 35-53.

PALMOWA
W Młodzi

Procesje młodych w Nie
dzielę Palmową przejdą
głównymi ulicami miast,
potem odprawione zostaną
msze Św.:•Gdańsk, godz.
12 na Długim Targu i pro
cesja do Bazyliki Mariackiej
• Gdynia, godz. 9 na Skwe
rze Kościuszki i procesja do
kościoła Najświętszego Ser
ca Pana Jezusa•Wejhero
wo, godz. 12 na Rynku Wejherowskim i procesja do
kościoła Świętej Trójcy •
Pelplin, godz. 9.45 w ko
ściółku przy Katedrze i pro
cesja do katedry•Elbląg,
godz. 13 w kościele Miło
sierdzia Bożego przy ul. Be
ma - dwie godziny śpiewu
i katecheza, ok. godz. 15
procesja do Katedry św. Mi
kołaja.

Fot. Maciej Kostun

na procesję

w Niedzielę Palmową

Gdy Jezus przyszedł w pobliże Betfage i Betanii,
do góry zwanej Oliwną, wystał dwóch spośród
uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest na
przeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę
uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Od
wilżcie je i przyprowadźcie tutaj! A gdyby was
kto pytat: „Dlaczego odwiązujecie?", tak powie*
cię: „Pan go potrzebuje"", Wysłani poszli i zna
leźli wszystko tak. Jak im powiedział. A gdy od*
wiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele:
«Czemu odwiązujecie oślę?». Odpowiedzieli:
«Pan go potrzebuje*, i przyprowadzili je do Je
zusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzi
li na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na
drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej,
kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić ra
dośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.
((Błogosławiony Król,
który przychodzi w imię Pańskie.
Pokój w niebie
i chwała na wysokościach*.
Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli
do Niego: ((Nauczycielu, zabroń tego swoim
uczniom!* Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci
wołać będą».
(Łk 19, 29*40)

Wokół Ewangelii - ks. Dariusz Lawik
Ewangeliczny opis wjazdu Jezusa do
Jerozolimy ukazuje Chrystusa jako Ko
goś niezwykle pokornego. Choć witano
Go jako Króla, do miasta wjechał na
osiołku. Witał Go tłum młodych, peł
nych entuzjazmu ludzi, których liturgia
określa jako „hebrajskie pacholęta". Ja
kie to ma znaczenie dzisiaj? Po pierw
sze, postawa Jezusa może być wzorem
dla wszystkich sprawujących władzę,
podpowiedzią, że nie mają panować,
ale szukać tych, do których ich posłano, którzy ich wybrali.
Po drugie, nadzieja jest w młodych, jeszcze nie skażonych
układami, autentycznych, nie kierujących się tym, co inni
powiedzą.
Dzień ten ogłosił Jan Paweł II w 1985 r. Światowym
Dniem Młodych. Obchodzi się go co roku, wskazując w ten
sposób, że nadzieja dla Kościoła tkwi w młodych.

Przed Wielką Mocą
imocMfn

Impreza „Passio Christi" - rozpoczy
nająca się dzisiaj - to przegląd filmów
(nawiązujących w swej tematyce do
życia i męki Chrystusa oraz twór
czych i życiowych inspiracji płyną
cych z Jego nauki), wykładów i pre
lekcji (stanowiących uzupełnienie
i poszerzenie treści prezentowanych
filmów) oraz dyskusji z udziałem zna
nych osób ze świata kultury i religii.
Wstęp wolny.

Przegląd filmów

w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury przy ul. Długiej 35
3 kwietnia • godz. 17 - „Piłat i inni", reż. Andrzej Wajda
(1972) •godz 19.30 - „Siódmy pokój", reż. Marta Meszaros
(1995)
4 kwietnia •godz. 17 - „Andriej Rublow", reż. Andriej Tar
kowski (1966) •godz. 20.30 - „Wniebowstąpienie", reż. Łarisa Szepitko (1979)
5 kwietnia •godz. 13 - „Brat naszego Boga", reż. Krzysztof
Zanussi (1997)•godz. 18 - „Nietolerancja", reż. Dawid Griffith-(1916)

Spotkania teoretyczne

4 kwietnia•godz. 12 w budynku Duszpasterstwa Akademic
kiego przy klasztorze ojców dominikanów, ul. Świętojańska warsztat połączony z prezentacją audiowizualną poprowadzi
Seweryn Kuśmierczyk (Uniwersytet Warszawski), najwięk
szy znawca twórczości Andrieja Tarkowskiego - 4 godziny
5 kwietnia•godz. 11.30 w budynku Duszpasterstwa Akade
mickiego przy klasztorze ojców dominikanów ul. Świętojań
ska - spotkanie nt. „Caravaggio, Złożenie Jezusa do grobu analiza' poprowadzi Tadeusz Boruta („Tygodnik Powszech
ny") malarz, krytyk sztuki
5 kwietnia •godz. 15.30 w Sali Białej Ratusza Głównomiejskiego - otwarta dyskusja nt. .Czy Pasja Chrystusa to temat
dla współczesnej sztuki?" z udziałem: abp. Tadeusza Gocłowskiego, Wojciecha Misiuro - choreografa, Tadeusza Boruty artysty, krytyka i teoretyka sztuki („Tygodnik Powszechny"),
Zbigniewa Zakiewicza - pisarza i o. Wojciecha Czwichockiego - dominikanina, teologa.
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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Dziennik
Bałtycki*

kupuj najtaniej!
ART. PRZEMYSŁÓW

PODUSZKA
Z NADRUKIEM

KOŁDRA
Z NADRUKIEM

70 x 80 cm,
100% poliestru

150 x 200 cm,
100% poliestru

DOMIX WK 1700
Czajnik bezprzewodowy

ROWER
GÓRSKI, 26"

KOMPLET POŚCIELI
Poszwa na kołdrę
160x200 cm+2 poszewki
na poduszki 70 x 80 cm

DOMIX LD 9002 N

ZELAZKO NA PARĘ
ZWT DA 70

Sandwich Toster

ze stopą aluminiową

ZELMER

ROWER
GÓRSKI, 24"

Odkurzacz Meteor,
1400 W

21 biegów

18 biegów

"ittwfl- intW

HIT

ZA HITEM
Ryta CD

BAJKOWE HIT-y

HIT ZA HITEM

Kaseta video

Kaseta audio

Gdynia, ul. Kcyńska 17
7ADDAQ7JIMV IM IUA07V(HI Dli|D nCinQ7nU<

lArtlAolAlm UU NAoŁTUn BIUK UbŁUoim.

fZA

- Tar9 Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;

Gdańsk

Gklynia, Świętojańska 141, telVfax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, telifax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;

SałtyckM* 'i*k,kwirt"fa1998,•
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najtaniej!

ART. PRZEMYSŁOWE

SZKLANKI STOŻKOWE
Z UCHEM SZKLANYM
6 szt.

FRUIT OFTHE LOOM
Bluzy męskie, rozm.: S-XXL

P%,ROWEREK
TRZYKOŁOWY

KOSZ SKŁADANY
GOSPODARCZY

NUR DIE
Rajstopy damskie 20 DEN
Różne modele
i kolory, rozm.: 1-4

KOMPLET PATELNI
24 cm + 28 cm

KOSZULA MĘSKA
POLO Z KRÓTKIMI
RĘKAWAMI
100% bawełny, różne modele

PIŁKA DO KOSZYKOWKI

REGAŁ
METALOWY
„EURO"
4-półkowy,
150x75 x 30 cm

ZAPRASZAMY 7 DNI W TYGODNIU: PON.-SOB.: 8.00-21.00 NIEDZ
OFERTA WAŻNA OD 3.04. DO 11.04.98
R-3151/A/97
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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ABSOLWENTÓW
62-17-932

AGENTÓW ochrony, wiek do
45 lat, PUW „Hevelius" tel.
341-32-51

przyjmę,

EMERYTA lub rencistę do
kontroli prac porządkowych
z telefonem i samochodem,
z okolic Tczewa lub Starogar
du Gdańskiego zatrudni firma
z Gdańska, tel. 3457-606

ABSOLWENTÓW szkół po
nadpodstawowych, 664-80-99
ABSOLWENTÓW szkół po
nadpodstawowych zatrudni
hurtownia muzyczna. Mile wi
dziane prawo jazdy, 557-4047,557-40-48

PANIE do sprzątania klatek
schodowych w Sopocie lub na
Karwinach, tel. 621-03-13
godz. 9.00-17.00

MŁODYCH do sprzedaży
przeszkolę. 343-50-71
MŁODYCH energicznych
peojektantów mebli ku
chennych z praktyką za
wodową zatrudni Studio
Kuchenne „Euro Meble",
Gdynia, ul. T. Wendy 7/ 9
tel. 628-62-53

mmmmmm
CUKIERNIKA z grupą inwa
lidzką. Oferty BO Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr
10580748
KIEROWCĘ z grupą inwalidz
ką. Oferty BO Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 nr 10580760

PRACOWNIKÓW
obsługi
klienta, kucharzy, kierowców
z własnym samochodem za
trudni KFC Morena, ul. Maru
sarzówny 2.342-13-13

NIEWYKWALIFIKOWANEGO
z II grupą inwalidzką do pie
karni zatrudnię oferty B.O.
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10567970

MŁODE, energiczne osoby.
Pizza Hut, Długa 75/76, tel.
346-38-10
MŁODYCH na dniówki, 0-60238-30-48
MŁODYCH zatrudnię, 621-7932

POMOCNIKA z grupą inwa
lidzką. Oferty BO Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr
10580754

ZATRUDNIĘ dwóch absol
wentów ze średnim wykształ
ceniem, z dobrą znajomością
obsługi komputera. Tel. kom.
090-387-966

PRACOWNIKÓW z grupą in
walidzką do lekkich prac po
mocniczych. Oferty BO
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10580765

Kr

®

MEGA
/

MEGA S A.

81-038 Gdynia
ul Hutnicza 42
tet. 623-26-46 w. 260
fax 623-27-17

ZŁOTĄ rączkę do piekarni z II
grupą inwalidzką zatrudnię
oferty B.O. Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 nr 10567963

MURARZY, tynkarzy (45 pra
cowników). Oferty pisemne
z dopiskiem „Praca" 81-435
Gdynia, Wyspiańskiego 23a/1

DO lekkiej pracy w pikami ko
bietę z II grupą inwalidzką za
trudnię. Oferty Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 nr 10532249

MURARZY, tynkarzy zatrud
nię, tel. 0602-11-50-93

4Pm

STOLARZY przyjmę do pracy
na budowie, tel. 0-601-65-94-85
TYNKARZY dociepleniowców, 671-22-37

DEKARZY, blacharzy, tel.
664-08-81, 623-88-03
KIEROWNIKA budowy
z uprawnieniami budowla
nymi. Sierakowice ul. Mic
kiewicza 43, tel. 6816-021;
6816-641
KIEROWNIKAkontraktów,
majstrów budowy, cieśli,
zbrojarzy- betoniarzy za
trudni firma „Hydromex"
sp. z o.o. Czymanowo ko
to Żarnowca. Zaintereso
wane osoby prosimy
o kontakt tel. (058) 67671-65/66
MALARZY, 621-48-10
MALARZY- murarzy- płytka
rzy- zatrudnię, tel. 556-01-82
po 15.00
MALARZY szpachlarzy, 67910-75
MONTERA dociepleń na lek
ką, mokrą, 0602-789-051
MURARZY, kafelkarzy,
dekarzy, blacharzy, robot
ników budowlanych, tel.
556-04-64,347-47-53

ELEKTROMECHANIKA
chłodniczego z praktyką, do
bre warunki, 671-61-91 po
19.00

KIEROWCE z samochodem
do Pizzerii, tel. 346-36-66 po

12.00

KIEROWCĘ kat. B, C, Etransport międzynarodowy,
tel. 346-74-96,341-09-97
KIEROWCĘ zaopatrzeniowca
w branży elektronicznej, wy
kształcenie min. średnie, pra
wo jazdy, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej,
wiek poniżej 35 lat. Zgłosze
nia osobiste Gdynia, Ul. Hutni
cza 3/ budynek B-16 na tere
nie Radmoru (12.00-14.00)

ELEKTRYKA z uprawnieniami
SEP, „Lammex" Gdynia, ul.
Legionów 130

^ ^RAHSPOR^E
INŻYNIERA mechanika do
działu serwisu zatrudni Toyo
ta Chwaszczyno. Wymagana
praktyka zawodowa oraz zna
jomość obsługi komputera.
Oferty pisemne prosimy kiero
wać na adres: ASO Toyota
Chwaszczyno, ul. Gdyńska
56,80-209 Chwaszczyno

TECHNIKA samochodo
wego do 40 lat, tel. 34341-22 po 16.00

DLA
I

KRAWCOWE , 0601-20-0848,622-29-49
KRAWCOWE, 556-42-96

EKSPEDIEBTKĘ
ze
znajomością języka nie
mieckiego do sklepu z bi
żuterią, 301-08-93
EKSPEDIENTKĘ do lat 30,
wykształcenie średnie, 66137-01

AGENTA celnego- kurs 92 go
dziny, egzamin, tel. 309-46-85
9.00-16.00

GŁÓWNĄ księgową z do
świadczeniem
zatrudnię,
Oferty B.O. Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 nr 10567952

EKSPEDIENTKĘ młodą do
sklepu spożywczego. Sopot
ul. kazimierza Wielkiego 7

ARCHITEKTÓW- absolwen
tów na stanowiska projektan
tów. Wysokie zarobki, zwrot
kosztów zamieszkania. „Sosak & Sosak" Olsztyn, tel.
089/534-23-21

KSIĘGOWĄ, kadro
wą, kasjerkę od 01. 05.

INŻYNIERA, Technika,
branża motoryzacyjna, tel.
342-90-36 po 16.00
LIKWIDATORÓW szkód ma
jątkowych i komunikacyjnych
poszujemy do współpracy, tel.
551-06-36,550-08-23
POMOC biurową z dobrą zna
jomością obsługi komputera,
wykształcenie min. średnie,
tel. 551-06-36,550-08-23
PRACOWNIKÓW zatrudni
Biuro Reklamy, 621-79-32

98 zatrudni spółka z. o. o.
Oferty pisemne z dopiskiem
„Praca" 81-435 Gdynia, Wy
spiańskiego 23a/1

KSIĘGOWĄ- pełna księgo
wość, handel detaliczny przyj
mie „Tomas- Sport" sc, Gdy
nia, ul. Pawia 29A, tel. 62389-87
KSIĘGOWĄ do działu handlo
wego, 62-76-707,62-76-777
KSIĘGOWĄ emerytkę na
umowę zlecenie z okolic
Chwaszczyna, 552-83-57
KSIĘGOWĄ z doświadcze
niem, wymagana znajomość
obsługi komputera, zatrudni
Firma „Ziaja" Zakład Produkcji
Leków Gdańsk. Tel. 341-5503; 341-38-52

HANDLOWCA młodego
do działu handlowego ze
znajomością komputera,
języka angielskiego za
trudni poważna firma
w branży wyposażenia
obiektów gastronomicz
nych, tel. 620-30-24
KIEROWCĘ- handlowca, peł
na dyspozycyjność, młody
wiek, 664-67-86
KIEROWNIKA do nowej apte
ki. 0602-23-85-56
KIEROWNIKA
działu
komputerów, kasjera,
montera mebli, pracow
nika działu papiernicze
go zatrudni „Office Depot"- Wszystko Dla Biu
ra. Zainteresowanych
prosimy o zgłaszanie sie
do sklepu przy ul. Grun
waldzkiej 211 GdańskWrzeszcz

EKSPEDIENTKĘ młodą do
sklepu spożywczego w Gdyni,
629-41-99 po 19.00
EKSPEDIENTKĘ w cukierni
w Gdańsku Żabiance zatrud
nię, tel. 672-10-15

NA

SAMOCHÓD

I

EKSPEDIENTKI do lat 30 do
pracy w hurtowni rajstop
Gdańsk, Grunwaldzka 2191 p,
Riccoli 14.00-17.00
EKSPEDIENTKI oraz uczniów
do cukierni, 551-71-83
EKSPEDIENTKI z aparycją
i doświadczeniem oraz znajo
mością obsługi komputera do
ekskluzywnego
sklepu
z odzieżą, tel. 0602-23-96-94

TRÓJMIAST*

W r M A G MY,

EKSPEDIENTKI, spożywczy,
347-60-77

TELEFON

TEL. 0602-374-182
MAGAZYNIERA do chłodni
oraz kierowcę na chłodnicę,
kategoria C, E, tel. 627-67-77,
627-67-07
MAGAZYNIERA montażystę
z prawem jazdy „B" z okolic
Gdynia zatrudni firma meblo
wa, tel. 628-51-77,628-51-79

„HYDROGAS POLSKA" Sp. z 0.0.
działająca w ramach norweskiego koncernu „NORSK HYDRO"

poszukuje kandydata na stanowisko

Specjalisty Inżyniera ds. Handlowych
Wymagania:

•wykształcenie wyższe techniczne - technologia przetwórstwa spożywczego,
•doświadczenie zawodowe (produkcja, technologia)
•dobra znajomość języka angielskiego,
•dyspozycyjność do wyjazdów, prawo jazdy
•preferowany wiek do 40 lat.

Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia.

KOSZTORYSANTA BRANŻY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

Zgłoszenia pisemne proszę składać do dnia 10.04.1998 r. pod adresem:
„Hydrogas Polska" sp. z o.o.,
ul. Przetoczna 66,80-702 Gdańsk-Przeróbka.
Informacje dodatkowe pod nr. tel. 303-84-66.

PROJEKTANTA BRANŻY ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ

CIEŚLI

DLA HANDLOWCA

BU KSIĘGOWEGO
1POfteOKR. FINANSÓW

MECHANIKÓW samochodo
wych ze znajomością zagad
nień elektryki i hydrauliki sa
mochodowej, do działu serwi
su i montażu- zatrudni firma
polsko- niemiecka, tel. 55399-59, 553-15-15/222, 0-602219-014

KIEROWNIKA PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI BRANŻY
ELEKTRO-ENERGETYCZNEJ - wymagane:
- wykształcenie wyższe
- uprawnienia budowlane
- umiejętność kosztorysowania komputerowego
- min. 3 lata stażu na stanowisku kierowniczym
- wskazana znajomość języka angielskiego

ENERGETYKA

waczklzatrudnię, 343-10-

ELEKTRYKA,
uprawnienia pomia
rowe zatrudni Lema, 552-

SPEDYTORA- średnia znajo
mość języka, niemieckiego
konieczna, 553-15-49, 55302-11 wew. 535

SEKRETARKI, asystentki,
atrakcyjna praca, po prze
szkoleniu, 301-48-59 Wa
łowa 19(8-20)

SZWACZKI

LAKIERNIKA samochodowe
go lub pomocnika lakiernicze
go z kilkuletnią praktyką, 55283-57

ELEKTRYKA- projektanta do
projektowania
systemów,
możliwość pacy w niepełnym
wymiarze czasu, 624-88-66

KSIĘGOWYCH, atrakcyj
na praca po przeszkole
niu, 301-47-54. Wało
wa 19(8-20)

SEKRETARKĘ zatrudnię, wy
magana znajomość języka
francuskiego lub angielskiego,
tel. 625-38-73

SZWACZKI, prasowaczkę,
302-96-65 od 7.00

ELEKTRONIKA- handlowca,
wykształcenie średnie, znajo
mość j. angkielskiego, obsłu
ga komputera, 624-88-66

KIEROWNIKA KONTRAKTU BRANŻY SANITAREJ
I DROGOWEJ - wymagane:
- wykształcenie wyższe
- uprawnienie budownictwa
- min. 5 lat stażu w wykonawstwie budowlanym
- znajomość języka angielskiego

ELEKTROMONTERÓW

SZWACZKĘ, kaletnika do
świadczonego, 627-01-82

IPRZY 80MPBTERZE

17-46

SEKRETARKĘ, bardzo do
bra znajomość komputera,
podstawy
księgowości,
praktyka. Mita, Gdańsk, Wa
ty Jagiellońskie 24

KROJCZĄ, 0601-65-9642,348-91-09 wieczorem

LAKIERNIKA i pomocnika,
343-41-22

Z AT R U D N I

BUDOWNICTWO

KRAWCOWE, 671-09-74 do
15.00

wilii
t li

S-690/A/919

Duża firma handlowa

SCAN FORUM
uf
n
Dodatkowym atutem będzie
znajomość programu TRAWERS 3.
Zainteresowane osoby prosimy
o przesłanie c.v. wraz z listem
motywacyjnym pod adresem:

Nawiąże współpracę z osobam
lub firmami z własnym

samochodem
dostawczym
Kontakt z kierownikiem sklepu w Gdyni
ulica 10 Lutego 21

PO B0X 9, 80-206 Gdańsk.
R-3915/A/5

SCAN FORUM

j wyłączny dystrybutor norweskiej firmy

UlUUUfl J0TUL
podstawy księgowości
• wykształcenie średnie
obsługa komputera
• komunikatywnoĘlg§ll

i wyłączny dystrybutor norweskiej firmy

utrudni sprzedawcę ii sfclipn.
Kontakt
z p. Wojciechem Dymnickim,
tel. (058) 345-46-11
341-47-50.

J0TUL

wykształcenie średnie techniczne
obsługa komputera
• duża operatywność
yfV ł"/ »rjivyy i* łatwość
w nawiązywaniu kontaktów
• umiejętność pracy
na samodzielnym stanowisku

URZĄD MIEJSKI

w Wejherowie
zatrudni w Wydziale Inwestycji Miejskich

INSPEKTORA BRANŻY DROGOWEJ
Warunki wymagane od kandydata:

1. co najmniej wykształcenie średnie techniczne,
2. posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w
branży drogowej
3. znajomość zagadnień:
- samodzielnego prowadzenia procesów inwestycyjnych,
- prawa budowlanego,
- kosztoiysowania,
- obsługi komputera w programach Word, Excel oraz koszto
rysowania.
Oferty powinny zawierać:
1. podanie,
2. kwestionariusz osobowy z przebiegu pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie
zawodowe,
4. odpis świadectwa (dyplomu),
5. posiadane referencje.
Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego
w Wejherowie, plac Jakuba Wejhera 8 do dnia 24 kwietnia 1998 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr. 672-34-23.

R-3914/A/5

kiedy?

Ha poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zf netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł

ra "lo"> ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
za Ile. flg sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł

mmmmmmm

S-753/A/928

mm/A

Gdańsk, Targ Drzewny W, fax301-8M2,4M&68, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,2171ax34645S8calą dobę; pon.-pt 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pL 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pt 8.00-16.00,
Władysława IV17, telM62(m-17, pon.-pL 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

3 kwietnia 1998 r.

P ro
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MAGAZYNIERA z doświad
czeniem, ewentualnie prawo
jazdy B, C; kierowcę- konwo
jenta kat. C; fakturzystkę- re
ferenta administracyjnego- 2
osoby; przedstawiciela han
dlowego z własnym samocho
dem zatrudni Hurtownia Spo
żywcza na terenie Elbląga.
Kontakt 04. 04 o godz. 13.00
na ul. Morszyńskiej 39 wraz
zG.V.

SPRZEDAWCÓW do oddzia
łów w Sopocie i Gdańsku za
trudni firma zajmująca sie
sprzedażą telefonów w sieci
Plus GSM. Wymagane: wy
kształcenie średnie, prezen
cja, znajomość obsługi kom
putera. Tylko kompletne oferty
zawierajace: CV, zdjęcie, list
motywacyjny prosimy prze
słać na adres: 80-244
Gdańsk, ul. Grunwaldzka
76/78 pokój 315

OPIEKUNA
stoiska
w Domu Handlowym
w Wejherowie zatrudni
firma handlowa, tel.
0602-374-182

SPRZEDAWCÓW młodych,
niedoświadczonych przeszko
lę. 343-50-71

PRACOWNIKA w dziale ob
sługi klienta zatrudni Autory
zowany Serwis blacharskolakierniczy w Gdyni, 629-8833

SPRZEDAWCÓW młodych
od 1000/mc, 66-48-061
SPRZEDAWCZYNIĘ z umie
jętnością obszywania firan do
sklepu z firanami w Gdynia
Orłowie, tel. 624-84-36

PRZEDSTAWICIELI handlo
wych z samochodem, pilnie
zatrudnię, 621-79-32

PANIĄ do sprzedaży mebli
kuchennych zatrudnię. Mile
widziane
doświadczenie,
Gdynia Obłuże, 665-58-95

REFERENTA do spraw admi
nistracyjnych- magazyniera,
praca w Wejherowie, 624-88-

(11.00- 18.00)

SPECJALISTĘ do spraw mar
ketingu ze znajomościa profili
i okuć okiennych na dobrych
warunkach zatrudnię, tel. 62261-77
SPECJALISTĘ do spraw mar
ketingu ze znajomościa urzą
dzeń czyszcząco- myjących
Krechera na dobrych warun
kach zatrudnię, tel. 622-61-77
SPRZEDAWCA- prezen
ter. SITA sp. z o. o. zatrud
ni osoby do obsługi klien
tów. Zgłoszenia osobiste
w budznku Office Depot ul.
Grunwaldzka 211

r
BARMANA- kelnera, tel. 34276-46
BARMANKI, kelnerki, tancer
ki, tancerzy zatrudni od zaraz
Night Club „Lido" 302-97-65
BARMANKI w Night- Clubie
zatrudnię, wysokie zarobki, 090348074
BARMANÓW, kelnerów,
kucharzy, D. J, tancerkina bardzo dobrych warun
kach, tel. 0602-761-167 po
godz. 15.00, „Nobra" Wajdeloty 12/13
CUKIERNIKAsamodzielnego
zatrudnię na Chełmie. Tel.
302-02-81

KELNERKI, kelnerów, cleanerów, cabin stewardessy- 2128 lat, kucharzy do 40 lat za
trudni na promy pasażerskie
do kampanii Princess Cruises
firma SPC International- ko
munikatywny angielski, tel.
622-32-88

AGENTKI celne z praktyką, 0601-654-921

FOTOGRAFA Foto Jędruś",
Sopot, ul. Mickiewicza 2

AGENTÓW ubezpieczenio
wych (elbląskie, gdańskie,
słupskie).
Amplico
Life
Gdańsk 305-23-70, GdańskWrzeszcz 345-29-70; Gdynia
661-45-17

FRYZJERKĘ,
620-37-41

KELNERKI na katamarany
zatrudni Żegluga Gdań
ska, tel. 301-63-35

CHAŁUPNIKÓW, adresowa
nie, zgrzewanie woreczków
foliowych. Wysokie zarobki.
Dołącz znaczek za 7,40 na
przesyłkę ciężką OCD 80-952
Gdańsk, skr. pocz 50

KELNERÓW zatrudni Ho
tel Murat w Redzie, tel.
678-51-53
KIEROWCĘ do rozwożenia
pizzy oraz pana do kręcenia
pizzy, zatrudni Pizzeria Napoli, tel. 301-41-46 KUCHARZA, kelnerkę, tel.
629-22-66 wew. 343
KUCHARZY, kelnerek, pomo
cy kuchennych poszukuje Piz
zeria „Monte", Gdynia, Świę
tojańska 50,661-26-46
MASARZA- wędliniarza,
306-24-53
MISTRZA
cykierniczegowspólnika do cukierni, lodziar
ni, (0-69)162-85-65 (19.0020.00)

PIEKARZA zatrudnię, tel.
343-18-74
PRACOWNIKA do baru szyb
kiej obsługi, wiek do 30 lat za
trudni bar Tao Tao w centrum
handlowym Auchan w Gdań
sku, ul. Szczęśliwa 3. Zgło
szenia osobiste
SZEFA kuchni 551-77-00

W INNEJ BRANŻY
AGENTA celnego zatrudni
spółka „Wilbo- Seafood"
SA O/Gdynia, tel. 663-4313 wew. 121

623-62-25,

FRYZJERKĘ zatrudnię od za
raz, 3-444-664,0602-217-492
FRYZJERKI damsko- męskie
zatrudni nowootwary Salon
Fryzjerski ul. Rzęsna 1, tel.
683-89-10,090-52-37-18
FRYZJERKI i fryzjera zatrud
nię do nowopowstającego sa
lonu, tel. 623-53-97

CHAŁUPNIKÓW- galanteria
papiernicza i pasmanteryjna.
„Pamex" skr. poczt. 166, 60959 Poznań 2

FRYZJERÓW, fryzjerki przyj
mie Amerykański Salon Fry
zjerski, zapewniamy szkole
nie, tel. 661-63-33

CHAŁUPNIKÓW. 0-700-71738

FRYZJERÓW, tel. 303-78-88

CHAŁUPNIKÓW. Gwaranto
wane umowa 2100 zł mie
sięcznie. Zapewniamy zbyt,
urządzenia, instruktaż. Infor
macje, umowy- FHU „Lithium", 87-140 Chełmża, Jana
6. Dołącz znaczek za 7.40
(opłaty pocztowe)
CHAŁUPNIKÓW: składanie,
montaż itp. Adresowanie kopoert (1000 kopert 350 fun
tów). Platformy wiertnicze 400
DM dziennie. Zgłoszenia pisemne+ znaczki za 5.30 zł.
„Nord-02" 99-300 Kutno skr.
65

GOSPODYNIĘ do pomocy
w domu. Oliwa 552-37-83
INSTALATORA autoalarmów,
550-30-95
KASJERKĘ- fakturzystkę,
magazynierów oraz przedsta
wicieli handlowych zaterudni
generalny dystrybutor browa
rów łódzkich, tel. (058) 62317-31,0601-653-215
KIEROWNIKA apteki pilnie
zatrudnię, 0-601-617-568
KOLPORTERA ulotek, tel.
552-09-95,344-51-55
KONSERWATOR, „złota rączka"
z uprawieniami (spawacz, ew. elek
tryk) bez nałogów, mobilny, umiejęt
ność organizacji pracy, kierowania
zespołem, atrakcyjne wynagrodze
nie, możliwość zakwaterowania.
Nadole, j. Żarnowieckie, tel.
058/676-46-70

CHAŁUPNIKÓW poszukuje
my- zbyt, zaopatrzenie, umo
wa. zarobki 2.500,-. Informa
cja- znaczek 4,90. „Gudi" 66413 Gorzów 15 skr. 967
CHAŁUPNIKÓW poszukuje
my* zbyt, zaopatrzenie, umo
wa. Zarobki 2.500,-. Informa
cja* Znaczek 4.90,-. „Gudi"
66-413 Gorzów 15 skr. 967

MARYNARZY, kucharzy, mo
torzystów, fiterów, zatrudni
Firma „Eurosailor" z siedzibą
w Rotterdamie, tel. 0602-496998

CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy,
0-700-71-471

MASZYNISTĘ offsetowego
(Romayor, Dominat) firma po
ligraficzna zatrudni, 309-0425, 0601-39-04-25 oraz 30248-58 po 20.00

CHŁODNICZYCH
(samo
dzielnych) monterów, serwi
santów, 627-08-54

Rada Nadzorcza Zakładów Mechanizmów
Okrętowych „FAMA" Spółka z o.o.

MGR farmacji zatrudnię,
661-71-70

MODELKI, modeli poszukuje

Mega Models, 552-2091/96 w. 162

PRESERA (mechanika) wtry
skarki zatrudni zakład two
rzyw sztucznych, 682-32-06

OGRODNIKA zatrudnię. 55213-45

RADCĘ prawnego, 2 go
dziny w tygodniu, tel.
344-14-59

OPIEKUNKĘ do dziecka za
trudnię, tel. 550-05-85
PRACOWNIKA do kontroli
prac porządkowych z terenu
śrudmieścia Gdańska, może
być emeryt lub rencista z tele
fonem i samochodem, zatrud
ni firma z Gdańska, tel. 3456-

000

PRACOWNIKA do obsługi
biura. Wymagania: dobra zna
jomość komputera znajomość
książki przychodów, rozchdów, język angielski, tel. 30908-28

PRACOWNIKA do ogrodnic
twa, (niepalącego), tel. 30903-69
PRACOWNIKA działu tech.ekspl. ze znajomością zamó
wień publicznych, uprawnie
nia budowlane, prawo jazdy.
Administracja Budynków Ko
munalnych Grunwaldzka 71
A tel. 682-31-57 Pruszcz
PRACOWNIKA fizycznego
w ogrodnictwie zatrudnię, 0602-32-67-87
PRACOWNIKA matrycowni w Pruszczu Gdańskim,
wymagana cierpliwość,
dokładność, wiek do 30
lat, tel. 305-26-60
PRACOWNIKÓW do pro
mocji kosmetyków za
trudni firma handlowa.
Praca w marketach na
terenie Trójmiasta, tel.
0602-374-182

bałtycka
Wydawca "Dziennika Bałtyckiego"
i "Wieczoru Wybrzeża"

OGŁASZA KONKURS NA CZŁONKA ZARZADU
WYMAGANIA:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• znajomość zagadnień rachunkowości zarządczej i controllingu,
• dyspozycyjność,
- preferowany wiek do 45 lat.

zatrudni

KOREKTORA

w Biurze Technicznym

OFERUJEMY:
- możliwości ciągłego rozwoju i właściwe wykorzystanie potencjału intelektualnego,
- wynagrodzenie odzwierciedlające zaangażowanie w pracę.
OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
- pisemne zgłoszenie,
- kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
- życiorys z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
- odpis dyplomu dokumentującego wykształcenie,
- poświadczenie znajomości języka angielskiego,
- opinię z miejsc pracy z ostatnich 5 lat.

26-61

OBOROWEGO i pracownika,
nocleg i wyżywienie, tel. 68414-17

r a s a

83-140 Gniew, ul. Kopernika 1

PRACOWNIKÓW fizycz
nych* mążczyzn z ksią
żeczką zdrowia, tel. 305-

- min. wykształcenie średnie
- dyspozycyjność
- znajomość zasad pisowni języka polskiego
- komunikatywność

RECEPCJONISTKĘ ze
znajomością języka obce
go zatrudni Hotel Murat
w Redzie, tel. 678-51-53
RECEPCJONISTÓW, ku
charzy, kelnerów, baramanów, samodzielną księgo
wą z klikuletnią praktyką
w księgowości, pokojowe
zatrudni „Hotel Szydłow
ski" w Gdańsku- Wrzesz
czu, termin otwarcia maj
1998. Oferty (podanie +
CV) składać w terminie 7
dni pod adres: GdańskWrzeszcz, Grunwaldzka
114 (sklep)

PANIĄ do sprzątania biura
z okolic Chwaszczyna, dwa
razy w tygodniu, 552-83-57
PRACOWNIKÓW fizycznychmężczyzn zatrudnię do pro
dukcji, Gdynia telefon 665-2856

CHAŁUPNICTWO przyjmę,

PROWADZĄCĄ
0601-656-276

poprowadzi księgowość ma

aerobik,

-IŁ

mmmmmi

HURTOWNIA książek, maga
zyn, sprzedaż, 305-37-48

STOLARZY samodzielnych
zatrudnię- atrakcyjne zarobki,
682-85-52
TOKARZA, 676-00-68, 67601-55
ZEGARMISTRZA zatrudni
zakład
zegarmistrzowski.
Gdańsk, Heweliusza 14,30190-39
MĘŻCZYZNĘ w wieku 25-35
lat zatrudnię do prowadzenia
magazynu, konieczna znajo
mość języka niemieckiego,
dyspozycyjność oraz uregulo
wana służba wojskowa, tel.

622-22-11

OGRODNICTWO- kobiety,
301-30-58

KIEROWCA- osobowym
wszędzie 557-36-91

putera, 671-74-18

nik biurowy, znajomość kom

MĘŻCZYZN
zatrudnimy,
1.600,-346-52-37

MURARZ, tynkarz, rygipsy,

NORWEGIA, młodzi, samo
chód 10221648-05-35

coną, tel. 0602-79-76-47

PRACA 0601-66-50-32
SKŁADANIE
naszyjników
(oprócz
warszawskiego).
(8.40+ 1 zł/ szt.) Infooferta.
Dołączyć przekazem 5.80,(na znaczki). „064 Adsur" 67203 Głogów 5

UNIA Europejska- różne za
wody, K/M, możliwy kontrakt.
Infooferta. Dołączyć przeka
zem 5.85,- (na znaczki).
„O Centrum" 67-203 Głogow,
Oriona 1a

STOLARZA meblowego, 66476-12

łych firm. Znajomość kompu
tera. 556-65-10

KOBIETY, mężczyzn zatrud
nimy, 1.500 zł, tel. 303-85-69

SPECJALISTĘ d/s poligrafii,
szefa produkcji- technologa
zatrudni firma poligraficzna
tel. 682-30-93

SREBRNIKA lub przyuczone
go pilnie przyjmę, Elbląg, tel.
055-2352203, 0552334095,
055336437

GŁÓWNY księgowy (emeryt)

KSIĘGOWA pomoc, pracow

STANOWISKA robotnicze,
kierownicze, 0602-76-06-06

SREBRNIKA dobrego fa
chowca do unikatów, 554-4753

306-71-53

HURTOWNIA różne stanowi
ska, 30-385-69

SPAWACZY PRS, monterów,
kadłuba, 551-80-27

SREBRNIKAdo
biżuterii
srebrnej Gdańsk, tel. 307-0903

CHAŁUPNICTWO może być
na owerlok, 664-63-10

WINOBRANIE, zbiory owo
ców, warzyw, inne za grani
cą... Infooferta. Dołączyć
przekazem 5.80,- (na znacz
ki). „34 Centrum", 67-210 Gło
gów box 183
ZLECENIODAWCY zagra
niczni- umowa, bezpłatne zaopatrzenie+ odbiór, zlecą: kle
jenie, składanie malowanie
zabawek, lutowanie elektroni
ki, szycie poszewek itp. Info
oferta. Dołączyć przekazem
5.80,- (na znaczki). „81 Ad
sur", 67-203 Głogów, Oriona
1a
MŁODYCH, ambitnych, inteli
gentnych, 303-85-69

podejmie pracę stałą lub zle

OSOBOWYM przesyłki
wszędzie, 0-601-659115
POPROWADZĘ książkę przy
chodów i rozchodów, 624-2934
SPECJALISTA d/s BHP i pra
wa pracy, tel. 348-74-82
STOLARZ rencista wykona
pracę, tel. 0-593/148-69
STUDENT- (zaocznie) kom
puter (Windows, Corel, Office)
prawo jazdy, angielski, 62265-01
WYKSZTAŁCENIE średnie,
dyspozycyjny- samochód po
pracuje dorywczo, 629-88-32
ZAOPIEKUJEMY się osobami
starszymi lub dziećmi, 66404-44
OD zaraz w biurze 24-letnia,
dyspozycyjna z aparycją, wy
kształcenie średnie ekono
miczne, 4-letnia

praktyka

SZUKAM PflACY

w banku, obsługa komputera

ABSOLWENTKA,
wyższe
techniczne, niemiecki, angiel
ski, komputer, 672-55-21

pisanie na maszynie, prawo

ABSOLWENTKA prawa, do
świadczenie, obsługa kompu
tera, angielski, 302-42-30

Tel. 058/556-73-39

i urządzeń biurowych, biegłe

AGENT celny z praktyką, tel.
681-24-03

jazdy kat. B, podstawy prawa,
rachunkowości, marketingu.

RENCISTA

dyspozycyjny,

ochrona, stróżowanie. Tel.
058/556-73-39

AKCESORIA MEBLOWE
ZATRUDNI: SPECJALISTĘ OS. HANDLOWYCH (MĘŻCZYZNĘ)

Wybranym kandydatom oferujemy:

- interesującą pracę w dynamicznym, młodym zespole
- możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji

Oferte wraz z dokumentami należy składać osobiście w terminie do 15 kwietnia
1998 r. pod adresem firmy do Działu Zarządzania Kadrami, tel. 069/135-22-71 wewn. 190
Zastrzegamy sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
DOQQe/a,c

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v., listu motywacyjnego
i zdjęcia do dnia 10.04.1998 roku pod adresem:
"Prasa Bałtycka" Sp. z o.o., Targ Drzewny 3/7,
80-886 Gdańsk, Dział Personalny, pok. 233
R-4145/V5

JlUIl)
urnwir

BS, cena 28.000 zł, tel. 55117-99, 090-29-42-19

AUDI 100, 1986 rok, cena
14.800 zł, tel. 550-30-95
AUDI 80,1988,661-22-55
AUDI 80, turbodiesel, 1992,
białe tablice, 343-42-33
BMW 318 TDS1995, tanio, 0601-31-31-01
CHRYSLER Voyager 2.5
TD LE, prawie nowy. Le
asing, F- ra VAT, tel. 9.0016.00 305-29-17, 0601630-037
CITROEN Xantia, 1.8 i, 1994,
46 tys km, AA, AF, CZ, R, S,

™ kiedv
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CITROEN XM, 1990, 2,0i, tel.
069/31-07-90
DAEWOO auto- system, 16
rat 15 % taniej tel. 0602-333-

082

DAEWOO Tico po wypadku
sprzedam, rocznik 1997, tel.
055-235-36-12 po godz.
17.00.
DAF V 400,1992, furgon, ko
ła bliźniaki, 180 tys. km,
26.000 zł, 0601-64-08-80

FIAT 125P, 1988, poj, silnika
1,3, hak, 3.700,- tel. 346-0154
FIAT 125P, 1990, gaz, czer
wony, I właściciel, 625-18-63
FIAT 126 el, 1997, (0-69)16215-30
FIAT 126 FI, 1993, turkus,
stan bardzo dobry, 6700 Pin,
622-82-75
FIAT 126P, 1984, alternator,
2.200,- tel. 346-01-54
FIAT 126p, 1985,2.400,-30274-88

DUCATO
Maxi,
1993,
30.000,- 0-601-67-02-24

FIAT 126p, 1987, (0-69)18718-43

FIAT- Ritmo, 1985, 4.900 zł.
347-60-77; 556-97-69

FIAT 126p, 19£
91-64

FIAT 126p, 1990, (0-69)16252-67
FIAT 126p, 1991 r, tanio, tel.
(069)33-80-76
FIAT 126p, 1991 rok, cena 52
tys. zł, tel. 301-02-06
FIAT 126p, 1996, (0-69)16245-62
FIAT 126p, pakiet 04, 1993,
33 tyś km, niebieski, cena 6.8
tyś, pierwszy właściciel, tel.
553-22-66

FIAT 126p rok produkcji 1986,
pilnie, tanio, 629-96-07 (7.0017.00), 0-601-666-376

FIAT Cinquecento 704,1993,
44 tys km, 12,5 PLN, tel. 34246-11

FIAT Brawa 1.6,16V, 24. 06.
1996, bezwypadkowy, zielony
metalic, kupiony w salonie, 41
tys. km, elektryczne szyby,
auto alarm Boxer, centralny
zamek na pilota, opony zimo
we pilnie sprzedam, 32.000 zł,
556-12-57

FIAT Cinquecento 900,
1995, morski metalic, jedy
ny właściciel, stan idealny,
bogato wyposażony, 6818-783 po 16.00,0601-61-

FIAT CC 700,1996, II właści
ciel, alarm, central, 303-91-91
FIAT Cinqecento 700, 1993,
(0-69)188-91-64

FIAT 126P, silnik 1994, prze
bieg 27.000 km, nadwozie
1991, kolor biały, stan bardzo
dobry, cena ok. 7000 PLN,
665-08-26

FIAT Cinquecento, 1995 li
piec, 38.000 tys, 341-03-91,
0602-299-913

FIAT Croma 2,0 I.E,
1991, bogate wyposaże
nie, stan bardzo dobry,
664-92-20
FIAT Siena, odstąpię członko
stwo (7 miesięcy) w Auto-tak
tylko za zwrot wkładów 4095
zł tel. 307-93-72 po 17.00,
302-78-50

FIAT Tipo, 1988, zamiana,
555-33-81
FIAT Uno, 1.4,1996,110.000
km, 20.000,557-22-62, 0602219-770
FIAT Uno, 60S, X1992,60 tys
km, garażowany, stan bardzo
dobry, 342-67-72
FIAT Uno, czerwony, 1994,
I właściciel, cena 15.600 zł,
przebieg 43.000 km, stan bar
dzo dobry, tel. 0602-253-197
FIAT Uno Fire, 1997, niebieski
metalik, 15 tys km, dodatkowe
wyposażenie I, AA, KT, tel.
553-94-29,0601-65-81-54
FORD Aerostar, 1989, 3.0
L benzyna, automat, białe ta
blice, 343-45-57,343-26-25

FORD Escort, 1988,1,4 benz,
biały, 3-drzwiowy, 150 tys.
km, w bdb stanie, cena 12 tys.
zł, tel. 661-41-86
FORD Escort, 1991, pieciodrzwiowy, zadbany, 17.500,623-42-46
FORD Fiesta 1,1 CLX, 1991,
52.500 km, 309-43-97
FORD Mondeo, 1994, 1600
cm sześć., 16V, niebieski, AA,
BS, CZ, ES, S, WS, podusz
ka, 32.000 zł, tel, 551-40-66
FORD Sierra, 1988, 661-2048
FORD Taurus, 1992, silnik
3,8, kombi, bordo metalik, peł
ne wyposażenie, cena 28000,
tel. 055-233-42-33

FORD Transit bus 9-osobowy,
2,5 L, 1990,0602-607-652
FORD Transit maxi, 1991, za
dbany, 27.000 PLN, 623-4246
HONDA Civic LSI, 1993, bo
gate wyposażenie, 27 tys. zł,
302-94-42
HONDA Civic XI11991, czar
na, bezwypadkowa, tel. (0-220

JEEP Cheeroke Limited,
1988, czarny, 4.0 L benzyna,
automat, białe tablice, 34345-57,343-26-25
LANOS odstępię wpłaty w Auto- tak, tel. 348-74-82

^ Ponf0dziatek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysław IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób rizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zt netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zf
Bb/fg, Łączność 3, tal. (055)232-70-94, teL 233-5449, fax (055) 235-27-77, pon. -pL 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, talM 6834944, pon.- pL 8.00-16.00; Tem, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telM (069) 31-63-26, pon.- pi 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telJtax (069) 162-2040, pon.- 8.00-16.00
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piątek 3 kwietnia 1998 r.

Bałtyckie
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LUBLIN 2.0 LD 96 r. leasingowany- możliwość wykupu lub
f- ra vat, teł. 661-22-77
ŁADA 2107, 1.3, 1988, stan
dobry, cena 6.200,- (069)162-91-37
tADA Samara, 1.3,1990, 93
tys. km, 3-drzwiowa, wersja
fińska, zadbana, tel. 556-6806 po 20.00
MAZDA 323, 1.7D, grudzień
1991, 98 tys., czerwony,
pierwszy właściciel, serwiso
wany, R, A, 19.5 tys., tel.
6643-648 po 18.00
MAZDA 323F, 1.6, sierpień
1992, 71 tyś. km. zadbany,
pierwszy właściciel, serwiso
wany, tel. 0-601-20-03-71
MAZDA 626 1991, zadbana,
0-602-218-955
MERCEDES 123, 1978, za
dbany, stan techniczny dobry,
5.800 zł (do uzgodnienia),
304-82-56 wieczorem lub
0602-645-705
MERCEDES 124,200d, 1991,
dużo dodatków, idealny,
38.000 zł. 622-36-95; 061/6203-18
MERCEDES 124 E 300,
1994; E 280 1994, Kombi;
VKL 230 TD1997 tel. 302-2781
MERCEDES 190 1992 r,
pierwszy właściciel, 94 tys
km, serwisowany, bardzo bo
gato wyposażony, klimatyza
cja, (0-69)31-27-05 lub 0-602659-136
MERCEDES 190 D, 1986,
poj. 2.000, sprowadzony
w całści, stan bardzo dobry,
cena: 21.000 zł, tel. 346-7018
MERCEDES 190D, 84 r, tel.
309-95-06 po 18.00
MERCEDES 240D, 1981, ta
nio, 341-83-37
MERCEDES 250, turbo die
sel, 1991 r, pierwszy właści
ciel, 0601-63-34-30,6648-691
MERCEDES benz 508 laweta
1982,3.5, (0-69)187-18-43
MERCEDES C klasa, elegant,
661-25-33,0601-63-34-30
NISSAN Almera 1,4 6X, 1997,
37.000 zł, 15 tys. km, czerwo
ny metalik, WS, AA, CZ, EL,
SP, I, KT, EW, tel. 345-15-97,
307-99-69
NISSAN Bluebird 2000D,
1986/87, idelany, 348-86-48

OPEL Omega, 1992,2.0i, bor
do metalik, dużo dodatków,
stan bardzo dobry, 28 tys,
0601-65-54-44
OPEL Omega kombi, 1995,
2.0,16 V, CD, 303-92-88
OPEL Omega TDS, 96, tanio.
0-601-31-31-01
OPEL Vectra 1,6 i, 1993 r.,
CZ, AA, KT, I, R, 200 tys. km,
nie składak, cena 23 tys. PLN,
tel. 620-00-29,0-601-635-651
PEUGEOT 205, 87, 1,4 XS,
622-28-76
PEUGEOT 205, czerwony,
1992, S, CZ, ES, AA, H,
tel.303-04-60
PEUGEOT 306 TD 1.9,1994,
bogate wyposażenie, (069)162-23-69 od 7.00- 15.00
(0-69)162-32-87 po 16.00
PEUGEOT 405 1600, 1991
lub zamienię, 557-81-12
POLONEZ Atu, 1996X11, zie
lony metalik, stan idealny, tel.
687-65-82
POLONEZ Cara, 1.5, 1994,
306-71-56
POLONEZ Caro, 1996,
13.500, pilnie, tel. 341-5185 od 8.00 do 10.00
POLONEZ Truck, 1.9 diese
rok prod. 92, tel. 664-34-17
RENAULT 19, 1.41, 199'
Gdynia, 0602-316-886
RENAULT 19, 1995, bezwy
padkowy, pierwszy właściciel
tel. (0-69)31-02-19
RENAULT Clio, 1991, zamia
na 556-33-81
RENAULT Clio 1.2 1992 (069)187-18-43
RENAULT Clio 1100,1993,0601-626-747
RENAULT Megane Scenic
1997,622-79-96
SEAT Cordoba 1995,341-8488,349-49-29
SEAT Ibiza, 1.3 CLX, 1994,
88 tys. km, biały, pierwszy
właściciel, kupiony u dealera,
AA, CZ, I, R, cena: 22.900 zł,
tel. 306-28-10
SEAT Toledo 93, 1.6i, spro
wadzony w całości, I właści
ciel, 80 tys / km, biały, garażo
wany, S, R, EW, dokumenta
cja, 25.000 zł, 622-03-73

OPEL Astra, Kombi 1,4 i,
19.500,-1991 rok, 623-75-08

SKODA Favorit, 1991,80.000
km, jasny beż, 10.600 zł, 30302-51

OPEL Corsa, 1.2, 1996,
24.800,- 0-602-620-820

SKODA Favorit, 1992, tel.
347-79-06

OPEL Corsa 1.2 i EKO, 1994,
(0-69)162-93-25

SKODA Favorit 135 LS 33 tys.
km, 1992, pierwszy właściciel,
garażowany, 621-80-16

OPEL Kadet Kombi, 188
tys km, 1988, R, cena:
12.400 zł, tel. 302-58-08
OPEL Manta sportowy do re
montu, 0-601-66-28-98

TOYOTA Camry, 1992, za
miana, 556-33-81

URSUS 1232. Wysocki Pączewo 0-601-633-618

TOYOTA Camry Coupe,
1995 lub zamienię, 62416-73

URSUS MF-235 stan bardzo
dobry. Łęgowo ul. Długa 22
woj. gdańskie

TOYOTA Carina, 2.0 Gli,
1997, klimatyzacja, radio+ compact, tel. 55280-21 08.00-17.00; 66484-91 po 18.00

SAISOSH^D ttufłty
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ABECADŁO, 0601-78-40-02,
auta powypadkowe, zniszczo
ne

TOYOTA Carina E combi,
1997, 1.8, 16V, pełne wypo
sażenie, 0601-61-82-62

ABSOLUTNIE auta powypad
kowe, kupię, 0-601-624-184

TOYOTA Corolla, 1.4, 1995,
przebieg 38 tys. km, pierwszy
właściciel, 553-16-72

powypadkowy,
296

VW Golf, 1996,1.4, benzyna,
34.500 zł, 556-52-11

AUTA osobowe, dostawcze,
remont, 0-90-290-721

VW Golf III, 1.4, 1996,
z pierwszej ręki, stan idealny,
0602-308-969

AUTA
powypadkowe,
zniszczone (droższe), 090-24-16-24

VW Jetta, 1.6 benzyna 112
tys. km, 1990, 16.500 zł, tel.
303-47-05
VW Passat Kombi 1,9 D1990,
551-193-16
VW T-4 długi, 1992, (069)162-96-74
VW T4,1.9 D 1991,TEL. 34438-33,341-14-75
WARTBURG 1.3 VW 91,
8500,-, pierwszy właściciel,
341-64-43 po 18.00
WARTBURG combi i Barkas,
556-11-67

103
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PRZYCZEPA campingowa N126 lub NT-375 , 0-601-618-

002

0-602-726-

VOLKSWAGEN Golf, 87,
1,6D, 11500 zł., tel. 090-339110

VW Golf VR 6,1996, wszyst
kie dodatki, 0601-63-34-30,
6648-691

MERCEDES 124E i Audi 80E,
powypadkowe, 0-602-663-

ABSOLUTNIE każdy,

AUTA: Fiat 126, Polonez,
Mercedes 123, VW, do re
montu, uszkodzone, powy
padkowe, Gdańsk, 302-99-66

VW Golf III, benzyna, 661-2255

fiMSfftlfeMrir

OKAZYJNIE- również uszko
dzony, 0-90-35-38-65, 0-60213-62-23

etfSdbttW#
ABSOLUTNIE! uszkodzony,
gotówka (również droż
sze),0601-610-133
ABSOLUTNIE auta powypad
kowe, gotówka, 0-90-27-5372
AUTA powypadkowe, 0601784-002

ABC, samochody na
zamówienie, możliwość wy
jazdu, 661-65-45
ATRAKCYJNIE sprowadzam
samochody, wyjazdy, 060219-37-51

HOLANDIA wyjazdy
po zakup samochodów: oso
bowe, dostawcze, ciężarowe,
(pierwsi właściciele), solid
ność, rzetelność, tradycja,

661-60-93, 621-16-

86,624-35-52

ICJ Automobil,
mochodów dostawczych, mi
nibusów, nowych, używanych,
import, 623-42-46,663-43-58

TOYOTA Carinam 5- drzwio
wa, dach, prawy tylny błotnik,
szybkę karoseryjną prawą,
665-57-57

AMORTYZATORY! Monroe,
montaż. 342-15-72

mmmm: ,

SPRAWNY lub uszkodzony,
0-602-13-62-23, 0-90-35-3865

AMORTYZATORY, tłumi
ki, katalizatory. 309-02-21

CIĄGNIK siodłowy Mercedes
1933, 1983, (0-69)162-28-43,
(0-69)162-47-38

VW każdy, inne powypadko
we, 671-16-80

NACZEPA 3-osiowa, 12.6 m,
(0-69)162-28-43, (0-69)16247-38

mmrniHt*.*

PRZYCZEPA camipngowa
holenderska, 3.500 zł, 34478-31
PRZYCZEPA campingowa
Cabby 520, 2 osie, rok prod.
1984, 2 sypialnie, łazienka,
ogrzewanie,
przedsionek,
stan b. dobry, cena 12500, tel.
055-233-61-78

SKODA Felicia, 1996,661-2533,0601-63-34-30

PRZYCZEPA campingowa
z namiotem, tanio, 343-45-57,
343-26-25

STAR 28 wywrotka, zareje
strowany, 343-45-57, 343-2625

PRZYCZEPA kampingowa
„Knaus", 661-25-33, 0601-6334-30

SAIROSHlO* kupię
OKAZYJNIE! Zachodni! płat
ne gotówką! 0601-610-133
OKAZYJNIE- każdy również
uszkodzony, 302-56-94
OKAZYJNIE- każdy, również
uszkodzony, 302-56-94
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71
w. 341, 0601-642-181, 0602217-666
OKAZYJNIE lub do remontu,
0-602-13-62-23
ZACHODNI- okazyjnie (płaci
my gotówką), 552-11-81

nia, Morska 306, 623-6888,664-25-69,663-96-86

AUTO-GLAS, szyby do
samochodów osobowych, cię
żarowych, dostawczych, auto
busów. Szybki, profesjonalny
montaż, fachowa obsługa.
Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 552-22-31, 552-28-14,
Gdynia, ulJana z Kolna
34, tel. 620-33-70, 620-86-38
wew.3
AUTOSZYBY Jaan

sprzedaż,

montaż.
Wrzeszcz 344-12-81 Ko
ściuszki 8; Orunia 309-0251 Jedności Robotniczej 223;
Gdynia 620-49-77 Kapi
tańska 4

CHŁODNICE, tłumiki, zbiorni
ki- 305-32-02,346-47-88
CZĘŚCI do samochodów do
stawczych, używane i nowe,
tel. 345-21-58
CZĘŚCI do samochodów
japońskichJapparts,
Gdańsk, tel. 344-34-52;
344-34-53
DO samochodów USA, 55419-00
INSTALACJA gazowa, wło
ska, atest, homologacja, 550,tel.346-01-54
SKRZYNIE biegów- Jelcz,
star, Lublin, Ikarus, Liaz, hurt042/678-21-23
VW Golf, Passat- części (bla
chy), tanio, 343-45-57, 34348-48

AUTOALARMY, atitogaz, raty, „Coalla",

554-80-16

AUTOALARMY, bloka
dy, immobilisery, centralne
zamki, radia, 550-30-95 raty
AUTOALARMY, od 299 zł,
Gdynia, Kielecka 7, 62095-01 w. 133

AUTOALARMY, Prostige, Tytan. Witomino, 624-16-73
AUTOALARMY, radioodtwa
rzacze, montaż, 622-86-00,0602-334-187
AUTOALARMY, wszystkie za
bezpieczenia 20% promocja,
Top Car, 341-83-37

AUTOALARMY immo

bilisery, radia, głośniki, „AMB"
Orłowo, Zwycięstwa 236,66494-55

DOSTAWCZY, 30359-54, rachunki

AAA -osobowe, 345-38-90,0602-631-102

EUROPA, kraj, 1- 4 ton,
tanio, 344-77-33

ABA- 309-28-95, 0602730-812

EUROPA- kraj, 3.5t, 55698-17,0-601-22-63-93

ABSOLUTNIE najkorzystnej
osobowe, dostawcze, 0-60167-66-65

IVECO 1.5 T, 301-50-1
0602-741-665
JELCZ- wywrotka, tel.
552-84-70,0602-38-35-74
MIĘDZYNARODOWY, 34797-21

TRANSPORT, 3 T, 682

73-59

TRANSPORT- najtaniej- Trój
miasto, 552-26-21,556-65-01
VOLKSWAGEN, kraj, tanio,
341-13-59
ŻWIR, wykopy, ekspresowo,

682-83-79

ŻWIR wykopy, 623-20-52

Tsftft$i»*sr

AMORTYZATORY, 3
lata gwarancji, Nagengast,
Gdańsk, 302-56-33, Gdynia,
664-50-40
AUTOGAZ, 664-70-80
KLIMATYZACJA Na
prawa, 552-16-53
ROZRUSZNIKI, alsklep, 058/552-14-

AUTORAD

Gdańsk, Kocurfci 1

SIGNUS- autoalarmy, Re

da, 678-31-96

mrnmt

ALARMY „Cheetah", blo
kady „Niedźwiedź- Lock",
Autogaz, Górny, 306-4675

ge nowość Mx. Urzą
dzenia antyporwaniowe,
blokady, znakowania, te
lefony, radioodtwarza
cze,
osobowe,
ciężarowe „Ara"
Gdynia, Nowodworcowa
21,62-94-295

AUTO
RADIO
ALARM
TELEFON
SALON AUTO HI-FI
tel. (0-58) 552-47-49, !
Oliwa-Kubusia Puchatka 2)

AS- Autoalarmy, immo
bilisery, blokady, znako
wanie, radia, głośniki,
zestwy głośnomówiące.
302-48-94
AUTOALARMY, 345-55-05

BUS, 8 osób, 307-32-69,
0601-629-624
KONCESJONOWANE prze
wozy mikrobusem, 550-18-47,
551-14-37
MIKROBUS, 629-34-08
MIKROBUSY, 309-03-15
MIKROBUSY- 9- i 11-osobo
we, 305-95-04
VW Caravella, 8-osobowy,
623-74-05

AUTO- Mercedes 1 do 4
t, VAT, 557-47-33, 0602-229263
BLASZAK LT, tel. 557-04-64,
090-56-66-68
CODZIENNIE Słupsk, tel.
0602-33-46-99

ASTRA, 309-30-25

AUTA • dostaw
cze, mikrobusy, Tex
344-77-33
AUTA dostawcze, osobowe,
żuk, polonez, truck, 551-2659, 550-73-04, 0-601-66-0747
AUTA dostawcze, osobowe.

„Piast", 552-26-33

AUTO-LIGA: osobowe, do
stawcze, atrakcyjne, 0601-6215-59

AUTOFEST, 629-30-30,
dostawcze, osobowe.
BUS-y 8-osobowe, 629-06-

IIIIIIIIAART meblowóz, prze
prowadzki, 551-53-54, 09052-21-78

DŁUGIE limuzyny, supertanio,
0-602-25-50-77

!!!!!!A,ABC 346-39-21,
556-51-57 Przeprowadz
ki, 0602-65-82-57

31,0-602-39-48-45

DOSTAWCZE, 347-99-24
LAWETY, 347-97-21
Polonez

lllll AAABA przeprowadzki,
348-72-48
IHIA.AMI Przeprowadzki,
341-91-90; 624-20-39
IIIAABC 346-39-21; 0602-6582-57; 556-51-57
l&ACHILLES, przepro
wadzki, 343-58-59
AA tanio, 556-59-48,34085-33

ACZKIEWICZ- przepro
wadzki, 345-74-76

ADA 5,5 tony. 301-22-11;
0601-65-91-96
ATRAKCYJNIE, 347-97-21

MEBLOWÓZ, prze
prowadzki, 342-94-18
PRZEPROWADZKA, 623-4607

HlimiA^RT 31,0-90-522-178,
664-70-45

AS osobowe, 0602-387-924

mm

!

30 X -77-46

AUTOBUSY 20-osobowe, mi
krobusy, 550-14-43

ALARMY Presti-

wyższe ceny, 0-602-726-296

CINOUACENTO odsprze
dam, raty, 621-68-27 po 18.00

ABC Auto Szyby, Gdy

AUTOHANDEL
„Gigant",
skup, sprzedaż, 661-22-55

AUTO powypadkowe, skoro
dowane, kupię, 0-90-376-261

POWYPADKOWE- naj

AUTD-SZYRY

HV ł V VV« IM

PRZEPROWADZKI, 557-4733,0602-229-263
TANIO, 557-98-94, 557-7461,0-602-35-89-91

WYP0ŹT62AINIE

0-601-659

PRZYCZEPY: wypoży
czanie, serwis, części,
552-57-04
PTHM Auto Plus, osobowe,
345-52-15
SARKO- najtaniej, do
stawcze, osobowe, 0-9053-76-22
WYPOŻYCZALNIA samocho
dów, 301-99-86

mmmmm
mtmnhmu
AUTOHAKI, 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 347-97-
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AUTOHOLOWANIE,

671-45-55, kom. 0-602-61-7878

AUTOKONSERWACJA, 30940-28
AUTO na gaz, 550-30-95

1661-49-28
IAI621-63-93
& 302-96-40,0601-63-61-43

CZĘŚCI Fiat Ducato, 1991,
tylne zawieszenie, tel. 060233-46-99

&A&AB, 625-14-92,0601610-685, osobowe

DOSTAWCZE, 0601-65-7667

A! osobowe, 556-3882

DOSTAWCZE, 556-29-93, 0602-66-87-73

A&A, 625-30-84,0602-250220 tanio

GDAŃSK- Chełm, 2-pokojowe, 42,5 m kw, II/ IV, cena:
80.000 zł, tel. 303-61-25

GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe, III/ IV, 78.000,-, falowiec- 38,67.000,-. Kancelaria
Tekieli 553-86-84

OPONY, felgi- ser
wis.
Auto-Gum
556-66-37
REGENERACJA przegubów,
pótosi napędowych, 554-19-

00

REGENERUJĘ
reflektory,
sprzedaż szkieł, 303-31-41
Kartuska 135 c

ójMlfRUCKOMOiCI—|0M
GDAŃSK- Kiełpino, bu
dowlana, pow. 1100
m kw, 0602-248-522

msm, mm
tm

BANINIO, działki budowlane,
tel. 0601-65-77-81
BANINO, działki budowlane,
pełne uzbrojenie, 9 USD/
mkw, tel. 620-35-13,0-90-5421-20

CHWASZCZYNO, sprzedam
działkę przemysłową 6000
m kw przy głównej trasie Gdy
nia- Chwaszczyno, tel. 060269-74-63
GDAŃSK,
Kartuska
obok centrum handlowe
go Auchan oferujemy te
ren inewstycyjny o pow.
0,8 ha, 0-602-248-522

f \ i kiedy?
za ile?

GDAŃSK- Orunia Górna bar
dzo ładnie położone działki
budowlane sprzedam, 55644-34,303-78-14,309-47-70
GDAŃSK- Osowa, działki
przemysłowe, usługowe, ulice
Galaktyczna, Wodnika, tel.
552-43-07,8.00-15.00
GDYNIA, Hutnicza, działkę
przemysłową 1.3 ha, 621-9233,0-601-645-672
GDYNIA- Chwarzno, 1.7 ha,
621-44-95,090-54-25-13
KARWIA, Dębki, działki bu
dowlane, rekreacyjne, domki
letniskowe, 0-602-111-043
KOWALE, budowlana 1.400
m kw, tel. 682-89-36
LNISKA koło Żukowa- działki
budowlane 1000- 1100 m kw,
cena 15 zł za m kw, tel. 68179-76

ŁAPINO działka rolnicza
w pobliżu jeziora 5.50 zł/m kw,
682-68-84
MAZURY gospodarstwo trzynastohektarowe z budynkami
tel. (058) 557-68-67
MISZEWO 1.3 ha, 2 ha, 62144-95,090-54-25-13
REWA, 664-33-57
STAROGARD 80 arów, (069)162-66-00
STAROGARD 956 m kw, (069)162-15-30
SZCZEPKOWO Borowe woj.
olsztyńskie gspodarstwo rolne
9,40 h z domem mieszkalnym
i zabudowaniami. Widomość
tel. cena 45.000,- (089)62528-50
SZEMUD- działka rzemieślni
cza, 2300 m, 629-66-14
TUCHOM 8000 m kw, 621-4495,090-54-25-13
WYGONIN, duża działka le
śna nad jeziorem, 554-57-21

ŻUKOWO Centrum, działkę
600 mkw, tel. 684-14-17
ŻUKOWO Śrudmieście, dział
kę 1200 m kw, tel. 684-14-17

CZERSK dom jednorodzinny
z pawilonem handlowym 140
mkw, (0-531)865-11
GDAŃSK, szereg, (058)30317-73
GDAŃSK- Jasień, Damroki
63, szereg, 300 m kw
GDAŃSK- Lipce, sprzedam
nowy, parterowy dom, 122
m kw, tel. 341-00-74, 0602693-231
GDAŃSK- Wzg. Mickie
wicza ul. Asesora 22,
dom szeregowy, niewy
kończony, 0602-248-522
GDYNIA- Płyta Redłowska,
dom szeregowy zewnętrzny,
554-57-21

GDYNIA- Witomino, dom sze
regowiec, 220.000 zł, (058)673-37-90
KARWIA (okolice), dom
29.000 zł, 0-602-28-89-73
MOSTY- nowy, widok na
morze, wolno stojący, 090540-255
OSTRZYCE, sprzedam dom
letniskowy z telefonem, na
Kaszubach z wyposażeniem
wraz z atrakcyjną działką 600
m kw, z zadbanym ogrodem,
cena 80.000,-0602-69-74-63
PUCK- domek+ zabudowania
gospodarcze, 75.000 zł, (058)673-16-26
REDA wolno stojący, 678-6623

JEZIORO Las 50 km od
Gdańska, domek całoroczny,
garaż, c.o, całkowicie uzbrojo
ny, tel. (0-69)136-75-07, 0602-726-793
OKOLICE Skraszew dom
wiejski, budynek gospodar
czy, 0.5 ha ziemi, sprzedam
lub wydzierżawię, (0-69)18822-87 po 18.00

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe! -Duży! -Wybór!553-09-28, 553-38-93 (10.0020.00) -Hanna!!!
GDAŃSKI Dzielnice, Sopot

552-42-34

GDAŃSK! Morena! -Okazja!!!, Marusarzówny, 60 m,

SOPOT- Kamienny Potok,
dom 340 m kw+garaż, 0-04942-21-36-67

3-pokojowe, telefon, 90.000,556-41-40, 553-38-93, 55309-28 -Hanna!!!

STAROGARD Gdański, dom
piętrowy, 6 pokoi, ogród, ga
raż, (0-69)162-86-31

GDAŃSKI Suchanino (50),
80.000,-. „D.Rękawek" 34190-31

GDAŃSK- hipoteka, 65 m kw,
3- pokojowe, II piętro, garaż,
telefon, ul. Powstańców War
szawskich 18/6 tel. 0-602-2239-39
GDAŃSK- Jasień, dwupo
ziomowe, 120 m kw,
240.000,- 0-602-275-999
GDAŃSK- Morena, (76), trzy
pokojowe, z widokiem na mo
rze, „Akme" 551-26-41
GDAŃSK- Morena, 3-pokojo
we, II/ IV, pod lasem, Apeks
345-12-89; 0602-652-994
GDAŃSK- Morena, M-4, 60
m, III/ IV, z telefonem, do na
tychmiastowego zamieszka
nia, cena: 110 tys. tel. 348*3024
GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe, 45 m kw, IVp, telefon,
wodomierze. 75.000 zł, 55731-20

GDAŃSK- Przymorze, 30
m kw, ll/IV, zadbane, dobry
punkt, 54 tys. do negocjacji,
553-73-08
GDAŃSK- Wrzeszcz, (65),
trzypokojowe, „Kontakt", 55046-13
GDAŃSK- Wrzeszcz, 4-pokojowe, (97), II/ III, 2-pokojowe,
(41,5), 1/ X „Abakus" 348-5859
GDAŃSK- Wrzeszcz, atrak
cyjny punkt, 2/3 udziału
w mieszkaniu sprzedam- par
ter willi, 343-06-72 po 19.00
GDAŃSK- Wrzeszcz, boczna
od Kościuszki, 1-pokojowe,
telefon, 31 m kw, tel. 346-5383 po 18.00
GDAŃSK- Wrzeszcz, Kiliń
skiego, 1-pokojowe (36), II/ III,
65.000,-. Kancelaria Tekieli
553-26-40

GDAŃSK- Zaroślak, 16 mkw,
Orunia Górna, 2-pokojowe, 37
m kw, Wrzeszcz 2-pokojowe,
51 m kw- Nieruchomości Bie
gun, 302-48-13, 557-36-09
wieczorem
GDAŃSK- Żabianka, Sztor
mowa, trzypokojowe, IV/ IV,
95.000,-, i inne. Kancelaria
Tekieli 553-26-40
GDAŃSK- Żabianka 56 m kw,
557-98-19
GDAŃSK Kartuska (50),
telefon, l/IV; Brzeżno (60),
4-pokojowe, komfortowe,
IV/V, blisko plaży, tel. 342-

GDAŃSK komfortowa garso
niera na Mariackiej, 87.000,-,
301-83-84
GDYNIA, 3-pokojowe, 66125-33, 0601-63-34-30
GDYNIA, A-Arcan, 62163-13,621-62-64

r ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopfaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl

imm MNMCHiiumm

Gdańsk, Targ Drzewny 3T7, fax 3014062,464548, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 fax 3464548 całą dobę; pon. - pt 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-5445, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon-pL 8.00-16.00,
i IV17, telM 62049-17, pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00
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SOPOT, 3- pokojowe, „Kon
trakt", 550-46-13

GDYNIA, Dąbrówka 2-pokojo
we, 50 m+ 5 dodatkowy kory
tarz wolne od czerwca p. IV/
IV, 629-82-73

SOPOT- Górny, (125), do re
montu, „Akme" 551-26-41

GDYNIA, nowobudowane, 35125 m kw, jedno-, dwupozio
mowe, garaże. Raty. „Archstyl" 552-46-40

SOPOT- Przylesie, dwupokojowe, zdecydowanie sprze
dam,
cena
ostateczna
85.000,- 629-40-77

GDYNIA- Chylonia- 29 m kw,
58.000 zł, SZMIDT 661-1825,620-14-03

SOPOT Górny, 49 m kw, tel.
grzecznościowy 674-24-43
STAROGARD 2-pokojowe,
(0-69)162-81-02

GDYNIA- Dąbrową, (64), trzy
pokojowe, „Akme" 551-26-41

TCZEW 2- pokojowe, miesz
kanie w centrum miasta, cena
36 tys zł. Tczew ul. Krótka 1

GDYNIA- Grabówek, 46 m,
trzypokojowe, bardzo ładne,
tel. 664-87-77

21

LOKAL BlUfUJSUJa

GDYNIA- Grabówek, ul. Mor
ska, mieszkanie 94 m kw sca
lone, możliwość wydzielenia
dwóch niezależnych miesz
kań, osobne wejścia, zdecy
dowanie, 625-36-81

spntóm

GDAŃSK- Zaspa pawilon wła
snościowy, 110 m kw, 0-601618-002

GDYNIA- Karwiny, M- 4, 60
m kw, parter, telefon, liczniki
wody i gazu, podłoga deski,
loggia, 102.000 zł, 629-37-09
GDYNIA- Karwiny, M-4 z te
lefonem, 60 m kw, VI piętro,
cena 98.000 zł do negocja
cji, tel. 629-49-98
GDYNIA- Karwiny I, 65 m kw
+ 6 m kw, telefon, komforto
we, niedrogo, 62-14-852, 0602-252-442
GDYNIA- Obłuże, 2- 4-pokojowe, 665-53-00
GDYNIA- Śródmieście, 37 m,
IV p, telefon, 620-37-56
GDYNIA- ul. Śląska, jednopo
kojowe, 33 m kw, II/VI, winda,
balkon, okna od strony po
dwórza, 62.000 zł, tel. 661-6175

GDAŃSK- dzielnice, okolice

305-19-97

MIESZKANIE

kupią

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe! -Natychmiast!-

553-07-61

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe! -Superpilnie!-

553-09-28, 553-3893 -Hanna!!!

553-38-93

GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe.
341-73-68
GDAŃSK! 305-36-46,301-8599 Trójmiasto „Global"
GDAŃSK! 350 zł- 307-43-56
GDAŃSK! Długie Ogrody,
komfortowa garsoniera, cał
kowicie umeblowana, glazura,
kabina, 850,- żadnych opłat
(vadium-do zwrotu), 556-41 40,553-09-28,0602-373-522

GDAŃSK! Dzielnice, So
552-42-34

pot, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe,

GDAŃSK, ładne mieszkanie,
niedrogo, 342-69-08

GDAŃSK! Kawalerkę, pilnie!
341-90-31

GDAŃSK, M-2, tel. 303-18-52

GDYNIA, ul. Świętojańska
135: magazyn 80 m kw+ biuro
30 m kw (2200 m kw) sprze
dam, tel. 0601-614-401,0601651-406
GDYNIA- centrum, lokal biu
rowy w biurowcu, 85 m kw,
również dzierżawa, 629-95-19
GDYNIA- pawilon na hali,
661-15-69,661-76-48
GDYNIA- pilnie sprzedam
studio solarium prosperu
jące, kompletnie wyposa
żone z dwoma nowymi
łóżkami, 35.000,- 060120-59-00

PRUSZCZ, pawilon, tel. 68248-75

M£|Wk II
tpristliim ,
GDYNIA, ul. Leszczynki 165,
garaż murowany, szereg,
z kanałem, cena 10 tys. zł, tel.
661-41-86

GDAŃSKI Sopot 2-pokojowe,
pilnie 341-90-31
GDAŃSKI Sopot 3-5-pokojowe, pilniel 341-90-31
GDAŃSK-1-, 2-, 3-, 4-pokojowe,Impuls 305-19-97
GDAŃSK-

305-19-97

Starówka

GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA, A-Arcan, 62163-13,621-62-64
GDYNIA, Sopot, 621-90-92,
661-34-22, pilnie!
GDYNIA- dzielnice, „Drex"
620-71-51
GDYNIA- jednopokojowe, ok.
30 m kw, do 50.000 zł, tel.
671-20-01 po 17.00
GDYNIA- Słowackiego, plac
Grunwaldzki,
3-pokojowe
(parter, wieżowiec wykluczo
ny), 665-12-78

DZIAŁKI, GRUNTY
GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pil
nie 341-90-31
KASZUBY- ziemię kupię,
tel. 347-02-47 do 15.00,
344-73-03 po 15.00

ABAR- grunty inwestycyjne,

348-97-25

GDAŃSK, M-4,302-93-48
GDAŃSK- 3-pokojowe, z tele
fonem odnajmę, tel. 346-1515,0601-61-61-61
GDAŃSK- Centrum, 3-pokojowe, odnajmę, tel. 0-12/
644-38-37
GDAŃSK- Oliwa, Pomorska,
pokój z kuchnią (dużą), osobie
tylko spokojnej na okres do
trzech lat. Wiadomość: 55722-53
GDAŃSK- Śródmieście, 1-pokojowe, z telefonem, małżeń
stwu; 500 zł miesięcznie +
opłaty, 629-36-00
GDAŃSK- Wrzeszcz 2-poko
jowe, kuchnia, łazienka, wc,
telefon, pierwsze piętro, tel.
34763-61 po 18.00
GDAŃSK- Zaspa, 3-pokojowe, 347-60-77; 556-97-69 po
18.00

PRUSZCZ 27 m- 31 m, zde
cydowanie kupię, 682-33-53

GDAŃSK 2-pokojowe, tel.
302-15-92

TRÓJMIASTO,
„Agpol"621-84-94,661-14-70

GDAŃSK 400,-345-14-26

HWłft
ZAJĄCZKOWO koło Tczewa
gospodarstwo rolne 10.46 hasprzedam (0-69)132-18-93

RUMIA- mieszkania w małych
domach mieszkalnych, reali
zacja w roku 1998, 1999,
koszt 1 m 1100zt+ inflacja.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Zagórze" Gdynia, Gniewska
21,623-07-55

GDAŃSK, okolice „Abakus"
348-58-59

553-09-28,

(10.00- 20.00) -Hanna!!!

GDAŃSK sklep w Wielkim
Młynie sprzedam, II piętro, tel.
0-602-799-216

KAMIONKA mieszkanie 3 po
kojowe sprzedam, 58 m kw,
komfortowo wykończone, te
lefon, wiadomość 2321365 po
17.00.

RUMIA- Lotnisko, miesz
kanie 60 m kw, nowe,
własność hipoteczna, te
lefon,
podwyższony
standard wykonczenia,
zasiedlenie V/ 1998,
1600/mkw, 671-14-47

Trójmiasto,

Większe! -Duży! •
Atrakcyjny! -Wybór!-

GDAŃSK, Gdynia, setki ofert,
342-69-08

RUMIA- Janowo, pawilon
handlowy, 0-601-67-02-24

RUMIA- centrum, pcv, tel, 44,
0-601-618-499

GDAŃSK!
552-42*34

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe! •

GDAŃSKI 1-, "2-pokojowe.
346-07-66

GDYNIA- restaurację sprze
dam, tel. 0602-217-933

REDA, 3 pokoje, parter, 67868-54

GDAŃSKI 341-90-31 Sopot,
Gdynia, pilnie!

odnajmę

GDAŃSK hala targowa, stra
gan, (udziały), 0602-350-714

GDYNIA- Witomino, ul. Kie
lecka 71,5 m kw, słoneczne,
duży balkon z telefonem, 0/
IV, przed zasiedleniem, cena
130.000,-tel. 622-79-01

LUBLIN, ul. Paderewskiego, II
piętro, 83,5 m kw, tel. (0-58)
664-83-68

MIESZKANIE

kufy

GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pil
nie 341-90-31

ABAR- sklepy, warsztaty,

348-97-25

- lilii
GDYNIA- Dąbrowa, dom
umeblowany, komfortowy,
wszystkie wygody, tel. 6818930
SOPOT- Kamienny Potok,
dom 340 m kw- na korzyst
nych warunkach odnajmę, 0049-42-21-36-67

O

GDAŃSK pokój 1- lub 2-osobowy, studentom lub pracow
nikom, tel. 343-57-23
GDYNIA, „DrexM 620-7151,661-63-80
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, A-Arcan, 62163-13,621-62-64
GDYNIA, niedrogie ładne
mieszkanie, 342-69-08
GDYNIA, Świętojańska 120
m na biuro, 661-79-19
GDYNIA- centrum, kawaler
ka- pokój z wnęką, 38 m kw,
telefon, tel. 0601-62-44-21
GDYNIA- Obłuże, 1-pokojowe, ogrzewanie piecowe lub
elektryczne, 350 zł/ miesięcz.,
płatne kwartalnie, 625-21-75,
625-41-95
GDYNIA- Orłowo, samodziel
ny parter domu 60 m kw, ume
blowany, tel. 624-89-00

J L A MME X

GDYNIA
SUPER CENY!
•REDŁOWO
•ORŁOWO
•WITOMINO
•KARWINY

GDYNIA- Wzgórze Maksymi
liana, trzypokojowe, komforto
wo wyposażone, samodziel
ne, cena do ustalenia, 661-78SOPOT kawalerkę, tel. (069)162-33-18
TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe, 629-24-71

pomagamy w uzyskaniu kredytu PKO B P

TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowe,
557-65-59

CHWASZCZYNO, magazyn
84 m kw odnajmę, 552-80-78

IMi

GDAŃSK! Biura! -Gabinety! Magazyny! -553-09-28, 55338-93 (10.00- 20.00) -Han-

na!!!

PB ,LAMMEX" ul. Legionów 130, GDYNIA
Tel. 6223390, 6223397, non stop 0601 634036, 0601 626747

kiedy''
y'

za i Ie?

GDAŃSKI Trójmiasto, różne,
„D.Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Trójmiasto, różne,
„D.Rękawek" 341-90-31

GDAŃSK, ul. Uczniowska 33
„Pol-West" wynajmie po
mieszczenia biurowe, „PolWest" 80-530 Gdańsk, ul.
Uczniowska 33, tel. (058)34322-51

PILNIE, kawalerki, 557-65-59
TANIEJ kawalerki, 553-00-95

POSESJA, 620-32-17,
620-61-34, Świętojańska
91.

LDKAL BHHUISŁ06.

RADIUS 552-04-70,

PILNIE kawalerkę, 557-65-59

poszukuję

GDAŃSK- Starówka, parter,
54 m, 6000/ miesiąc, 305-4394

GDAŃSK! 553-07-61 -

GDYNIAI
Świętojańska,
sklep, „D.Rękawek" 341-2429

GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pil
nie 341-90-31

GDYNIA, Łużycka 6, po
mieszczenia magazynowe,
tel. 0-602-366-656
GDYNIA, Władysława IV, par
ter na gabinet lekarski, ko
smetyczny, solarium lub innemożliwość wykupu wyposaże
nia. Informacje: tel. 348-79-15
wieczorem
GDYNIA- centrum lokal na
biuro, 665-81-40
GDYNIA- Obłuże, lokal
160 m (handel, usługi)
665-38-44,0-602-719-820
GDYNIA- odstąpię dzierżawę
lokalu
gastronomicznego
z powodu wyjazdu, tel. 62922-66 wew. 343
GDYNIA- Orłowo, 42 m, na
biuro lub podobne, tel. 0-60270-77-79

BETON- produkcja, sprze
daż, transport, 0601-247721

LĘBORK zamienię 2 mieszka
nia (2-pokojowe i 3-pokojowe)
na domek (0-59)627-815

Mmmmm
daż- wynajem, Gdynia, Starowiejska 25, 621-63-13, 62162-64

AAB -"D.Rękawek", Miszewskiego 16; 341-90-31

AG-UNIVERS, pro
mocja* sprzedam, kupię,

TCZEWSKIE
Łąki dam
w dzierżawę pomieszczenie
70 m kw, z możliwością dzia
łalności gospodarczej, (069)31-72-18

imwidaffleHBiność
odnajmę

ELBLĄG powierzchnię han
dlową odnajmę od 50- 100
m kw, Al. Odrodzenia 37, tel.
2356666 po 18.00,232-34-38

mtmmt

BLOCZKI, gazobeton, pu
staki, cement, cegła,
obrzeża, płytki, żwir.
Transport. 348-78-00
BOAZERIA, tel. 671-45-04

BOAZERIE, listwy wykoń
czeniowe, 342-54-31

A-ARCAN, kupno- sprze

SOPOT, pawilon, tel. 682-4875

STAROGARD rynek, miesz
kanie, biuro, tel. (0-22)641-8112, (0-61)866-55-19

CYKLINOWANIE bezpyłowe,
303-38-95

KARTUZY- centrum, lokal
usługowy o pow. do 40 m kw,
tel. 620-81-98,0601-61-07-93

RUMIA, pawilon bliźniaczy,
o pow. 60 m kw, nadający się
na sklep, usługi, biura, gabi
net lekarski, 671-88-89

STAROGARD Gd- centrum,
pomieszczenia buiurowe, ga
binety lekarskie, telefon, nowe
budownictwo, .(0-69)161-0614, (0-69)161-19-20

CYKLINOWANIE bezkurzowe, lakierowanie, 347-60-37

sprzedam

zamienię

ABAR- nieruchomości,
348-97-25

CEGŁA, bloczki wapien
no- piaskowe (biata)producent; inne materia
ły budowlane; tani trans
port. „Cegielni^" Szlach
ta tel/ fax (0-69)188-13-22
MATERIAŁY

budowlane,

„Mach", od funda
mentu po dach.
Pruszcz, Łukasiewicza 2a,
683-36-16

wynajmę, 661-25-33, 661-7591,0601-63-34-30

STROPY Teriva, produkcjasprzedaż, Gdańsk, Wielopole
6, tel. 347-48-02 w. 319

AGENCJA! Kancelaria
Kucharski, Gdańsk, Za
Murami (Dom Harcerza)

WKŁADKI dystansowe pod
zbrojenia, 556-03-87, 0-60270-54-21 .

301-62-16, 30587-66 (kredyty hipotecz
ne)

AGENCJA „Antidotum", Grun
waldzka/ Dmowskiego, 34600-38
AGENCJA „Apeks", ul.
Grunwaldzka 102; sprzedaż:
345-12-89; 346-08-47; 34608-46; wynajem 345-12-89;
fax.341-05-33
AGENCJA-

305-19-97

HURTOWNIA Jana- Żukowo,
tel. 681-72-64

AGPOL 621-84-94, 661-

14-70

PŁYTY drogowe betonowe
do demontażu lub z demontrażu. Sierakowice ul.
Mickiewicza 43, tel. 6816021;6816-641

MURARSKIE, posadzki, kafelkwoanie, 301-61-83 do

21.00

MURARSKIE,
tynkarskie,
622-00-41 w. 325, 0601-6210-69

Sopot,

MURARSTWO, tynkarstwo,
remonty, 303-58-51

-Większe! 553-07-61
-Natychmiast!

ALFA- Pośrednictwo, zgłosze
nia darmowe, 623-87-21

MUROWANIE, tynkowanie,
posadzki, kafelkowanie. 30299-40

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-pokojowe!

ANNA- Nieruchomo
ści. Kupno- SprzedażWynajem, tel/ fax 34669-91, 346-70-19, 060265-64-47

poszukuję

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-pokojowe!

553-09-28, 553-3893 -Hanna!!!
GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe!
307-42-91
GDAŃSK! 301-85-99 Trójmia
sto „Global". Pilnie!
GDAŃSK, 1-, 2-, 3-pokojowe, 345-14-26
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA- Chylonia, okolice
Domu Towarowego, umeblo
wanego mieszkania z telefo
nem pilnie poszukuję, tel. 62353-36
GDYNIA- dzielnice, „Drex"
620-71-51
GDYNIA- Orłowo, poszukuję
do wynajęcia 4-, 5-pokojowego, nieumeblowanego, 0-60227-25-89

GDYNIA
Osiedle
Zamek, poszukuje
my mieszkania 3pokojowego
za
okzacyjną
cenę,
664-50-27 po 16.00
TRÓJMIASTO, „Agpol"
661-14-70,621-84-94
TRÓJMIASTO, 1-2-pokojowe,
557-97-02
TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowego, 557-65-59

AKME, 551-26-41
Grunwaldzka 67/2

ARGENT346-08-94
Wrzeszcz, Sobótki 23
AVERE- Nieruchomości, wy
cena. 620-22-21
BERG Pułaskiego 2, Gdynia,
661-39-52

CHODKOWSKI nieru
chomości, 301-41-48, 0-602393-441
CONSULTANT- nierucho
mości, 620-00-13, 66-16617. Zapraszamy!

CYKLINIARSKIEI301-55-77

CYKLI NIARSKIE!
301-66-66
CYKLINIARSKIEI 302-06-10
CYKLINIARSKIEI 303-68-04
CYKLINIARSKIEI 556-01-95

CYKLINIARSKIE!
620-74-81
CYKLINIARSKIE,! 620-1477, 661-47-84
CYKLINIARSKIE, 305-5147,0601-63-52-73
CYKLINIARSKIE, 341-73-23

FACTOR, 620-81-56,661-

CYKLINIARSKIE, 553-18-40

HOME, ul. Rzeźnicka 2;

CYKLINIARSKIE, 553-22-62

305-34-60; 346-20-37

CYKLINIARSKIE, 559-89-45,
VAT

IWONANieruchomościmieszkania, domy, 348-51-96

CYKLINIARSKIE, 621-85-23

KONTRAKT, 550-46-13
KONTRAKT- sprzedaż,
kupno, wynajem, 550-4613
MISTER B Office, 621-9092,661-34-22

bezpyłowe,
664-88-12

układanie,

CYKLINIARSKIE, 665-11-97
CYKLINIARSKIE, cykliniarki

wypożyczam. 553-23-

52

CYKLINIARSKIE, parkieciarskie, tel. 672-08-13
CYKLINIARSKIE- „Budmir",
621-19-49, 0-602-748-166

KOMPLEKSOWE wy

kończenie wnętrz, 0602-3934-73
KOMPLEKSOWO wszel
kie prace remontowe, ada
ptacyjne i wykończeniowe
wnętrz, 629-31-12, 0602715-347
MALARSKIE, szpachlowanie,
parkieciarskie, kafelkarskie,
płyty gipsowe, „Budmir", 62119-49,0-602-748-166
MALARSKIE- ogólnobu
dowlane, kompleksowo,
siding, elewacje, solidnie, ra
ty, Vat, 557-48-64

CYLKINIARSKIE, od 1980 ro
ku, 557-26-19

MALOWANIE, 621-13-46,
szpachlowanie, tapetowanie.

DESKI, parkiety szwedzkie,
ladurę, układam, cylkiniarskie,

MALOWANIE,
gładzenie,
opalanie okien 306-38-73

346-77-67

PARKIECIARSKIE, 629-1230
PARKIET „Drewus" układa
kompleksowo, 551-05-83
PARKIET, deski, paneleukładanie, przekładanie, cyklinowanie, 302-16-08
PARKIET- 551-19-20 „Maan".
Sprzedaż- montaż
PARKIET- układanie, 683-0534, 341-25-76

PARKIET

dekoracyjny
z kompletnym wykonaw
stwem, usługi cykliniarskie, 0602-22-04-31

PARKIET dębowy i buko

MALOWANE,
gładź,
556-95-14,
solidnie
MALOWANIE, szpachlowa
nie, tanio, 554-82-13
MALOWANIE, tapetowanie,
554-43-78
MALOWANIE, tapetowa
nie, 621-85-13, 0601-6584-31

wy, ceny prodecenta, od 20,620-33-39

MALOWANIE, tapetowanie,
624-24-75

PARKIET eksporto
wy, roczna gwaran
cja, 557-49-55

MALOWANIE, tapetowa
nie, 624-34-25

PARKIETUS!

MALOWANIE, tapetowa
nie, gładzie gipsowe, ka
felkowanie,
stolarskie,
VAT, 303-66-46

, 17-letnia firma.

PARKIETUS

parkietu (własny, powierzo
ny), cyklinowanie, lakierowa
nie. 551-26-04
PARKIETY- różne (bambuso
wy)- układanie, cylkinowanie
nowym sprzętem, 550-15-40,
0-602-68-46-29

POSADZKI
żywiczne

MALOWANIE, tapetowanie,
kafelkowanie- remonty kom
pleksowe, 663-07-52
MALOWANIE, tapetowanie,
ocieplanie budynków, 551-57-

60

MALOWANIE, VAT. 302-86-

06

MALOWANIE- tapetowanie,
gładź- profesjonalnie- ekspre
sowo, tel. 683-38-02
MALOWANIE i tapetowanie,
620-92-47

058/306-17-14,
0602-722-647, róż
ne pod każdą działalność
UKŁADANIE, przekładanie,
cyklinowanie, „Budmir", 62119-49,0-602-748-166
UKŁADANIE podłóg, cyklino
wanie, vat, tel. 625-09-48

gładzie,
parkiet,
0602785523

ŚCIANI. SUFIT

MONTAŻ: płyty gipsowe, sufi
ty podwieszane, panele, hy
draulika, 303-82-19, 0602220-507

ADAPTACJE, remonty, „Stan
dard", 661-74-47,629-01-07

PŁYTY gipsowe, podłogi, da
chy 0-531/78-662

ADAPTACJE pomieszczeń,
kompleksowe wykończenia
wnętrz, ściany, sufity, kartongips, zabudowy, szafy, garde
roby z drzwiami przesuwany
mi i nietylko- różnorodne sytemy, tel. 0601-62-57-69, fax.
309-02-26

SUFITY kasetonowe, gip
sowo- kartonowe, ściany,
ścianki działowe, Sufitex, 5577-496
SUFITY podwieszane, ścianki
gipsowe, 303-03-69, 0-60268-70-24

GŁADZENIE, malarskie, tape
towanie, 346-14-04

SZPACHLOWANIE, (0-69)3160-46

GŁADZENIE, malarskie. 30584-77

ŚCIANY sufity gipsowe, tape
towanie, malowanie, 665-1863

CYKLINIAESKIE, 620-19-75

DOMUS kupno, sprzedaż.
344-74-72; 344-74-73
79-27

CYKLINOWANIE

551-26-04

Impuls

AGENCJA Tekieli Przy
morze, Jagiellońska 2, kupno
-sprzedaż mieszkań, 553-8684; 553-26-40; Domów, dzia
łek 557-53-40

CYKLINOWANIE, 553-09-40
CYKLINOWANIE, 621-84-79

GDAŃSKIE województwo,
Trójmiasto- gastronomię po
szukuję do wydzierżawienia
tel. (0-42)58-26-70

S MIESZKANIE Ir-

CYKLINOWANIE, 302-68-85
CYKLINOWANIE, 556-39-17

Superpilnie!

ABAKUS- Nieruchomości,
kupno- sprzedaż. 348-58-59

SOPOT centrum 220
m kw, idealny na biuro, ga
stronomię, salon samo
chodowy, wydzierżawię,
sprzedam, tel. 551-57-62

0601-65-34-21

CYKLINIARSKO- parkieciarskie, profesjonalnie, VAT,
671-65-41

GŁADZENIE,
malowanie,
montaż regipsów, 305-74-46
GŁADZENIE, tapetowanie,
623-30-68,0-601-691-109
GŁADZENIE- malarskie, mon
taż płyt gipsowych, solidnie,
VAT, 302-13-78
GŁADZIE, malowanie, tapeto
wanie, 665-28-94
GŁAZDIE ścianki, sufity pod
wieszane,
profesjonalnie,
629-88-23, 0-602-13-23-
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KOMPLEKSOWE wykończe
nia wnętrz: kafe'ki, sufity pod
wieszane, ścianki działowe,
VAT, 620-9r-£4, 0602-619578

TAPETOWANIE, natry
skowe, 621-07-46,623-18-16
TAPETOWANIE i mało

wanie natryskowe, promocja farb natryskO'
wych, zmywalnych, fak
turowych, 0601-61-21-08
TYNKI gipsowe, mokre,
agregatem, 0-602-78-9051
TYNKI gipsowe mokre, 67832-10
TYNKI zewnętrzne- we
wnętrzne, elewacje ozdobne
tzw. „cykliny", regipsy, malo
wanie, 0-59/625-596

poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez doptaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl
ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt

mmmmmmmm

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-5449, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJfax 683-2944, pon.Stamgard Gdański, Basztowa 3, telM (069) 162-20-80, pon.- pt 8.00-16.00

}.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskie 16a, telM (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;

piętek 3 kwietnia 1998 r.
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OKNA PCV, producent,
683-14-75

DRZWI!

BLACHARSTWO- dekarstwo,
683-42-84
CIESIELSTWO- dekarstwoblacharstwo, niemiecka ja
kość, tel. 344-43-75 po 18.00
CIESIELSTWO- dekarstwobiacharstwo, niemiecka ja
kość, tel. 344-43-75 po 18.00
DACHOWE regipsy, tanio,
678-35-62
DACHY, 553-26-77
DACHY- budowa, remonty,
ogólnobudowlane, klinker,
niedrogo, solidnie, 0602-375928

)553-74-37

<058

Każde- Solidnie.
Gwarancja 24 miesiące.

Raty

DRZWI (058)342-9063, fachowość usługi

(058)346-9346,
drewniane,
zbrojone
DRZWI

DRZWI
(058)6Ż2:t9-82,
drewniane, antywtamaniowe,
dodatkowe

DRZWI, (058)553-3029, zamki, tapicerka

DRZWI

DEKARSKIE, murarskie, so
lidnie, 550-44-22

producent

DEKARSTWO,
0602-72-56-95

557-64-67,

(058) 556-46-85,

USŁUGI dekarsko- bla
charskie, ogónobudowlane, 346-01-92, 0-602-7804-82

om. DRZWI
BALKONY- zabudowy,
wiatrołapy, ogrody zimo
we- oranżerie, balustra
dy, okna, bramy, rolety,
zabezpieczenia antywłamaniowe,
pawilony,
domki letniskowe, 55172-38

DRZWI-

metalowe,
drewniane, raty, 301-3448,551-34-18 kraty

DRZWI dodatkowe,
wnętrzne, 305-33-19

BRAMY. Rolety an

tywtamaniowe. Okna, pro
ducent „Marpol" 664-91-63
BRAMY garażowe, rolety antywtamaniowe, Rolux, 30591-19,305-91-21

»3014666

(058) 552-31 -88

'ZHi

551-01-81

ROLETY, markizy, żalu
zje, okna PCV, Gdynia,
Warszawska 1/3, 661-1262, 552-45-22
Antywła-

1671-23-79

ROLETY tekstylne, antyw
tamaniowe. Żaluzje piono
we, poziome, „Amarant".
Zamki „Gerda" 557-70-12
(9.00- 16.00)
STOLARKA aluminiowa, role
ty. Berg, 551-51-26

ZALUZJE
ROLETY

341-82-01

P R O D U C E N T

DRZWI Gerda, 341-1376
DRZWI izraelskie antywtama
niowe, „Witex Super Lock"
Gdynia, ul. Jana z Kolna 12,
tel. 661-62-60,661-60-81
MARKIZY, rolety antywta
maniowe „Perfect"
661-69-71

mm

ŻALUZJE!. Producent, 30206-10,551-66-70
ŻALUZJE, „Pamir" rolety
antywtamaniowe, okna PCV,
bramy garażowe, 671-53-39
ŻALUZJE, 623-57-86
ŻALUZJE, 624-35-66, 62954-83, rolety, taniej!

ŻALUZJE,

661-48-88,
Roletyproducent, Dama,
Gdynia,
Słupecka
21,
Wrzeszcz, Grunwaldzka 70,
346-08-95,302-29-04

OKNA

(058) 683-33-05
Producent PCV
OKNA, Dama, produk
cja, montaż, Gdynia, 661-4888, Wrzeszcz, 346-08-95

OKNA PCV, drzwi, witryny,
kompleksowa
obsługa
„Okno- System" pro
ducent, 66-11-291, tel./ fax
66-15-695

AGENCJA Promocji
Zawodowej Kobiet przy
Międzynarodowym Stowa
rzyszeniu Pracowników
Urzędów zatrudnienia ofe
ruje: profesjonalne szkole
nia: komputerowe, księgo
wości, sekretarek, małej
przedsiębiorczości, sprze
dawców, kasjerów kas fi
skalnych; pośrednictwo
pracy; pożyczki; tel, 30523-25

ŻALUZJE, producent
„Hanles", Gdynia, Wielkopol
ska 209, 664-72-82, 62938-99
ŻALUZJE, rolety! Producent,
556-01-95, 551-66-70

ŻALUZJE,
302-39-84

rolety.

ŻALUZJE,, rolety tanio!

62335-69

ŻALUZJErolety,
producent,
tanio!
556-46-85
ŻALUZJE- tanio, 302-38-96

ASYSTENTKI, sekretarki,
księgowości, maszynopisa
nia, 345-47-50, 341-49-19

BCI- Profesjonalna szkoła

sekretarek- maszynopisanie,
kursy komputerowe, księgo
wości, 621-71-10

BIOSTUDIO- zawodowy

kurs masażu: leczniczy, kine
zyterapia, metody daleko
wschodnie, akupresura- dy
plom ukończenia studium. Tel
341-20-18 wew. 41; 341-22-

62

KURSY, SZKOLENIA

AGENT! Celny! „Ro
tę*", 4 kwietnia, 10.00,
346-33-88, 301-68-41

ABC masażu lecznicze
go, akupresury, odnowy biolo
gicznej. Kursy. Dyplom, 62110-7313.00-17.00

kiedy?
za ile?

AGENT Celny, księgo
wości, kadrowe, BHP, kompu
terowe, renciści- dotacja,

Centrum

Wiedzy,

621-90-66
AGENT celny, Studium Wyce
ny
Nieruchomości
„Profil" 34-60-311

poziome, rolety, markizy,
okna PCV. Producent
.Aga". Oliwa, Ka

KAFELKOWANIE, 345-29-16

22, 661-12-62

KAFELKOWANIE, 665-41-91

prów 17a, 552-45-

CENTRUM- nauka jazdy,

ZALUZJE piono
we, rolety antyw
tamaniowe, oferuje
producent
DekorSystem, Gdańsk,
Polanki 110, 552-3736
16-31

DOCIEPLANIE akryl, siding,
tel. 0602-225-076
DOCIEPLENIA i budowa
domków, okna PCV, 0-601 64-39-25, (0-69) 31-68-37

KAFELKOWANIE, hydraulicz
ne, remonty, 623-89-04, 62921-16

KAFELKOWANIE, podłogi
szwedzkie, 303-70-47
KAFELKOWANIE, remonty,
malowanie, 301-97-89

HYDRAULICZNE, 302-58-94,
309-97-17
HYDRAULICZNE, 344-12-44

gwarancji, sprzedaż- montaż,
ceny od 15.40 zł. GdańskOsowa, Galaktyczna 12, 5545-789

HYDRAULICZNE, 623-04-39

SIDING montaż, docieplanie,
0602-789-051 058/550-59-87

HYDRAULICZNE, gazowe,
305-01-92,0602-372-603

GtAZUHNłCTWO

HYDRAULICZNE, gazowe,
342-92-79

FACHOWCY, 344-61-51,
kafelkowanie, hydraulika

HYDRAULICZNE, gazowe,
553-09-27

GLAZURA, hydraulika, 34189-30
GLAZURA, hydraulika, 66518-63
GLAZURA, malowanie, szpa
chlowanie, hydraulika, 68301-31
GLAZURNICTWO, hydrau
liczne, malowanie, 309-44-98

GLAZURNICTWO,
hydrauliczne,
re
monty, referencje,
gwarancje, doradztwo, atrak
cyjne ceny, upusty, 664-4837,623-89-04

GLAZURNICZO- hydraulicz
ne
kompleksowo-

ogólnobudo wlane,

solidnie, raty, Vat, 557-48-64

KAFELKARSKIE, hydraulika,
„Budmir", 621-19-49, 0-602748-166
KAFELKARSKO- malarskie,
solidnie, 0602-633-625
KAFELKARSTWO 664-40-40
KAFELKI, hydraulika, płyty
gipsowo, remonty, malowa

HYDRAULICZNE, 672-62-40

HYDRAULICZNE, gazowe,
elektryczne- nowocześnie,
672-62-64
HYDRAULICZNE, remonty
mieszkań, 302-45-96, 060161-38-73

HYDRAULICZNE,

wszelkiego typu, (instala
cje miedziane, gazowe,
CO, kotłownie olejowe),
solidnie, tanio, pozosta
wiamy po sobie porządek,
tel. 557-45-02, 0601-670129

HYDRAULICZNE 623-61-77,
0-601-642-949

621-93-70
KURS¥

prawa

jazdy,

wszystkie kategorie, Ma-

xel, 344-68-07,341-72-84

KURSY prawa jaz
dy Poldek 556 66
61 wew. 46; 0601-61-56-

28

341-51-79

HYDRAULICZNO- gazowe, 663-43-41 vat
HYDRAULIKA, 341-89-30
INSTALACJE wod- kan. 55362-49

DOMOFONY, naprawa. 553-

08-25

DOMOFONY montaż,
spredaż, alarmy, 62400-90, raty!
DRZWI (058)342-9063. Fachowość usługi

DRZWI (058)346-9346, zbrojone, drewniane
DRZWI
(058)622-19-82,
drewniane, antywtamaniowe,
dodatkowe
DRZWI Gerda, montaż
35% bonifikaty, 341-13-76
KRATY rozsuwane, drzwi sta
lowe, 681-05-09

AFABA"- Gaz, naprawa, kon
serwacja, montaż pieców, junkersów, kuchenek, 625-

31-49

ma, 661-48-88, Gdynia, Słu
pecka 21, Wrzeszcz, Grun:
waldzka 70, 346-08-95, 30229-04

bramy, okna. 302-65-51 wew.
208, 209; 090-50-64-31; 62021-89; 557-93-37
ROLETY antywtamanio
we, bramy, kraty zwijane
„Rollgate" 345-30-13

GAZ c.o 553-62-49
GAZOWE, 344-12-44
GAZOWE, gwarancja, 34679-89, 307-35-95
KONSERWACJA, montaż,
piece, c.o, kuchenki, 305-4519
KWASOODPORNE wkłady
kominowe. Najtaniej 0602-2989-16
0-602-638-498

ALARMY! 0-602-234-261,

553-12-71 wew. 370, telewi
zja, telefony, domofony.
„Kingpol", Czarny Dwór 2

ALARMY,

629-42-95

341-77-82,

ALARMY, bramofony, domo
fony, 347-46-83
ALARMY, domofony, 550-30"95

ROLETY antywtamaniowe,
bramy, Rolux, 305-

91-19, 305-91-21

ROLETY antywta
maniowe 671-16-31
ROLETY zabezpieczające,
bramy „Top", Kartuzy,
Gdańska 41,681-42-39

ZAMKI, wkładki atesto

wane, sprzedaż, montaż,
faktury
Vat,
„Key",
Gdańsk,
Grunwaldzka
100, Supersam Zatoka,
344-97-86
ZAMKI Gerda i inne atestowa
ne, montaż, autoryzowany servis, Lares Gdynia, Świętojań
ska 98,620-16-67

MftE
ADAPTACJE, remonty,
malowanie, 346-52-77,
090-508-500

ALARMY, domofony, cen
trale telefoniczne, 663-4677

BRUKARSKO- ogrodzenio
we, 622-69-23

ALARMY, TV Proton,

KOMINKI,
0602306-176 553-72-90

BALKONY, kraty, bramy, za
daszenia, 341-12-44
DOMOFONY, 341-66-40

DOMOFONY, alarmy,

GŁADZENIE,
345-65-85

malowanie,

KOMPLEKSOWE remonty
mieszkań, lokali, 623-12-57
KOMPLEKSOWO prace re
montowo- adaptacyjne i wy
kończeniowe wętrz, tel. 55010-92 godz.10.00-20.00

671-09-44

MURARSKIE malarskie, re
monty, 663-43-87

DOMOFONY,
wis. Berg, 551-51-26

OGÓLNOBUDOWLANE,
303-42-50

NAUKA jazdy, „Express", 30222-28,305-38-92
ODDK koncesjonowa

MATURZYSTO!

Szkoły policealne przyj
mują zapisy
na I semestr 1998/99.
• Policealne Zaoczne
Studium Informatyki,
302-11-39,
-Policealne Studium
Kosmetyki Natural
nej, 303-30-30,
• Policealne Studium
Jeżyków Obcych i Biz
nesu, 302-98-88,
- Policealne Zaoczne
Studium BHP, 303-3030,

NAJTAŃSZE kursy sekreta
rek, maszynopisania, kompu
terowe* ranne, popołudniowe,
zaoczne, SSMiS, GdyniaGrabówek, 627-03-03

ne
pośrednictwo
pracy prowadzi kursy:

agentów celnych, kasjerów
walutowych, komputerowe
oraz studium doradztwa po
datkowego, BHP, 341-12-36:
341-12-31 wew. 312, 313;
344-40-12
ODDK zaprasza na kursy

samodzielnych
księgowych- 310 go
dzin, przygotowujemy do pro
fesjonalnego prowadzenia
księgowości, również skom
puteryzowanej, koncepcja,
materiały- dr Roman Nilidziński, 341-12-36; 341-12-31
wew. 312,313;344-40-12
ODZ Polmozbyt zaprasza na
kurs prawa jazdy „B", 305-7377

OGÓLNOBUDOWLANE, cie
sielstwo, dekarstwo, 0602-2309-03,345-75-98
REMONTOWO- budowlane,
kominki, 346-11-45

Liceum
Ogólnokształcące "Lin
gwista"
przyjmuje zapisy
do klasy I w roku
szkolnym 1998/99.
- Kurs przygotowawczy
do egzaminów wstęp
nych.
Gdańsk,
ul. Malczewskiego 51,
tel. 302-98-88,
302-49-71

OŚWIATA
• kursy samochodo
we B, C, E,

Malczewskiego, 302-98-88
Waryńskiego, 341-65-62

DEZYNSEKCJA- najniższe
ceny, gwarancja, 557-86-02

DEZYNSEKCJA dera
tyzacja. Gwarancja! 551-9153

REMONTY, „Budmir", 621-1949, 0-602-748-166

KOMPLEKSOWA ob
sługa firm oraz dostawa

UKŁADANIE kostki bruko
wej, 665-34-96, 0-601651-002
USŁUGI remontowo- budow
lane- kompleksowe, 0-60238-31-95, 671-86-86

CZYSZCZENIE! 621-6275

CZYSZCZENIE! amerykanek!
dywanów! najtaniej! 345-41 95
CZYSZCZENIE! chodników!
najtaniej! 345-24-63

sprzętu, urządzeń i środków
chemicznych,
„Eko-Tech"
625-20-56
MYCIE dywanów, tapicerki,
okien, 550-37-47

SPRZĄTANIE

SPRZĄTANIE obiektów
biurowych, handlowych,
użyteczności publicznejprofesjonalnie. „Alpimor"
551-04-48; 0601-618-952

SPRZĄTANIE wnętrz,
rachunki, 551-91-53

mmi STOLARSKO

nów, 663-13-43,620-24-25
CZYSZCZENIE, 301-53-21

CZYSZCZENIE, 303-91-94,
302-14-29

CZYSZCZENIE, 306-1870

CZYSZCZENIE, 309-98-41

CZYSZCZENIE, 34132-01
CZYSZCZENIE, 556-53-95
CZYSZCZENIE, 557-65-46
CZYSZCZENIE, 621-47-04
CZYSZCZENIE, 622-62-20
CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, trzepanie dy
wanów, 559-85-19
CZYSZCZENIE- dywanów,
tapicerki, 621-07-33, 661-32-

16

CZYSZCZENIE 664-43-83
CZYSZCZENIE
346-45-34

dywanów,

CZYSZCZENIE
347-87-90

dywanów,

SCHODY, zabudowy, in
ne, 0602-613-043
STOLARSKIE, solidnie! 67282-61

STOLARSKIE zabudowy, bo
azerie, 551-74-68
SZAFY, zabudowy wnętrz
z drzwiami suwanyumi
„Raumplus", tel. 682-20-33
SZAFY wnękowe- drzwi prze
suwane. 0601-625-187
TAPICERSKIE, gwarancja,
transport, 340-92-56, 0-602360-795
USŁUGI stolarskie, 341-01-37
USŁUGI stolarskie u klienta,
556-58-63
USŁUGI tapicerskie, 344-4248
ZABUDOWY schody, współ
praca, 629-47-30, 0602-317ZABUDOWY z drzwiami prze
suwnymi, 676-10-27

CZYSZCZENIE dy
wanów, tapicerek,
Vat, 23-33-22
CZYSZCZENIE żaluzji piono
wych, 0602-23-49-76
DEZYNSEKCJA, 305-69-59
DEZYNSEKCJA, 556-53-95
DEZYNSEKCJA, deraty
zacja, dezynfekcja, gazo
wanie, 0601-21-25-32

DEZYNSEKCJA, dera
tyzacja, VAT, 551-87-59

DEZYNSEKCJA, deretyzacja,
559-85-19, 0601 -65-0607

ARCHITEKT wnętrz, lokale,
domy, baseny, tel. /fax. 68326-17
CZARNOZIEM
623-18-47

sprzedam,

NAGROBKI, schody. Wróblewo 8,309-09-63
OGRODZENIA na pokole
nia tanio, 682-89-38

SAUNY, 348-73-31, 55492-66

OBSŁUGA ekon. prawna

PRAWO jazdy, 624-29-56, 0602-357-806

BIURO Rachunkowe „Aksjo
mat". Licencjonowane, 34100-76 wew. 56

PRAWO Jazdy, 624-81-36,
622-22-15,0602-38-79-40

BIURO rachunkowe, Centrum
Wiedzy, 621-90-66

PRAWO jazdy, Ośrodek
Szkolenia „Auto-Uno",
duży plac manewrowy, 62270-00

BIURO Rachunkowe, li
cencjonowane, tel. 62085-25

PROFESJONAL
NE , najtańsze
w
Trójmieście
kursy księgowo
ści komputero
wej, księga przy
chodów i rozcho
dów,
sekretar
sko* asystenckie,
301-47-54, 30148-59 Watowa 19
(8- 20)

BIURO Rachunkowe AudytorKomp, 346-01-16

BRE RACHUNKOWOŚĆ
SP.ZO.O.
PROPONUJE PEŁNA GAMĘ
USŁUG KSIĘGOWYCH
ORAZ SPECJALNA OFERTĘ
KADROWO-PŁACOWA §
Gdańsk, Okopowa 7/303 f
(budynek Centromoru)

teljfu 308 13 40, tei.30813 41^42

Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopiaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17)(1 słowo -1,15 zl netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł

mmmmmmmmm

gdzie?

biur

czyszczenie wykładzin, tapicerek- solidnie, 0602-348-989

CZYSZCZENIE! dywa

POLSKI Związek Motorowy
kat. A, B, C, D, E 342-9340 oraz 556-07-07

OŚMIOKLASITO!

DEZYNSEKCJA, VAT,
0602-25-88-47

REMONTOWO- wykończe
niowe* referencje, 623-89-04,
664-48-37

ROLETY, antywta
maniowe, producent, Da

ROLETY antywłamaniowe, Bogumił & Górka,

341-66-25

BALKONY, kraty, 302-41-75

Gdańsk,
Malczewskiego 51

345-47-50, 341-49-19

ELEKTROINSTALATORSTWO, 625-41-00

HYDRAULICZNO- gazowe,
553-46-08, kafelkowanie,

ci. Tel. 344-40-54; 341-53-47

dExce! 661-25-56

ELEKTROINSTALACJE, po
gotowie + pomiary, 348-75-29

Oliwa, Krzywoustego 44,
552-34-49. 552-20-28

programowanie. Dorośli, dzie

podstawowy, Wor-

ELEKTROINSTALACJE, 552-

HYDRAULICZNO- gazowe,
302-98-56

dows '95, maszynopisanie,

KOMPUTEROWE

ELEKTROENERGETYCZNE,
302-98-94

POMIARY elektryczne, oświe
tlenia, 557-57-22, 0-602-3433-97

AWARIE, hydrauliczno, gazo
we, 345-33-24, 0601-630-180

25-78, 0601-62-88-33

ELEKRTOINSTALACJE, 34668-75,0602-390-468

KAFELKOWANIE, hydraulika,
622-70-25

SIDING, docieplanie, Dryvit system, 0-602-78-90-51

FLIZA, glazurnictwo, 629-

ELEKRTOENERGETYCZNE,
projekty, remonty, pomiary,
551-69-05

ELEKTRYCZNE od A do Z,
302-16-06

USŁUGI HYDRAULICZNE

SIDING amerykań
ski, biały, kolorowy, 50 lat

mm ELEKTRYCZNE

drauliczne, remonty, 624-3545

SIDING, dachy- profesjonal
nie, 0601-652-333, 678-68-18

KOMPUTEROWE

podstawy, Word Excel, grafika
Corel Draw, księgowość, Win

KAFELKOWANIE, cekolowanie, hydraulika, panele, re
monty, tel. 0602-358-429

KAFELKOWANIE- hydraulika,
629-00-42

wiosenna promocja, 341-8021 w. 328

KOMPUTEROWE

KAFELKOWANIE, 684-03-14

ELEWACJE- tynki cemento
wo- wapienne, baranek- docieplania, 309-91-29

ISD -komputerowe

dywidualne, internet, 620-6153

KAFELKOWANIE, 672-66-76

KAFELKOWANIE,hy

tel. 346-36-19

KOMPUTEROWE in

KAFELKOWANIE, 556-95-24
KAFELKOWANIE, 672-48-43

ŻALUZJE tanio, 671-

DRZWI Gerda

OKNA- uszczelnianie, napra
wa, malowanie, 661-65-58

DRZWI!

ne niemieckie systemy
KBE Wlnkhaus, tel.

,341-13-76

OKNA,drzwi, PCV, alumi
nium. Folie antywtamaniowe,
przeciwsłoneczne. Bramy ga
rażowe, rolety. „Janex" 55160-22

DRZWI!

OKNA PCV oryginal

we-

BALKONYro;:suwane,
682-95-74
BRAMY, szlabany, automaty
ka. Berg, 551-51-26

systemy KBE, WINKHAUS.
Sopot, Al. Niepodległości 718
róg 3 Maja tel. 551-01-81

ROLETY

blacharskie,

DEKARSKO- blacharskie, so
lidnie, gwarancja, 0-602-1219-64

10%. 343-20-34 wew. 16

OKNA PCV niemieckie

DEKARSKIE, 0-602-115-412

DEKARSKO664-81-41

OKNA PCV Rabat

ŻALUZJE pionowe,

nie, podłogi szwedzkie, solid
nie, 682-25-58

Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, fax 301-8042,46-3548, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 fax 346-3548 całą dobę; pon. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki'61, teL 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16W; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
Władysława IV17, teiM 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

Dziennik
Bałtycki*

DORADZTWO

podatkowe

Abakus. Księgi podatko
we, rozliczenia Vat, deklaracje
roczne, 550-40-73
FIN-EL biuro rachunkowe,
uprawnienia. Tel. 552-1258 wew. 24,21; 0602-298191

TAŚMY
samoprzylepne,
pakowe,
poiypropyienowe,
folia
stretch,
552-54-54

BkAHMUlAMlIlAMAllIA

KONSULTACJE- prawo pra
cy, ZUS, 34-52-342
PIT-y wypetniam, tel. 34-34824,0602-19-19-52
USŁUGI księgowe, peten za
kres, biegły rewident, (069)31-75-87

WYBRZEŻE- odzież, rękawi
ce robocze, ochrony, konfek
cja- Gdynia, Spółdzielcza 1,
624-82-06

piątek 3 kwietnia 1998 r.

OŚWIETLENIE do dyskoteki+
maszyna do dymu, 0602-624379
POJEMNIKI próżniowe Vacsy, duży zestaw, tel. 664-69-

REGAŁY paleto
we „Promag" uży

ROŻEN gazowy 36 kurcza
ków lub większy, tel. 552-7055

wane, wysokość 470 cm,
szerokość (głębokość)
180 cm. Ikea Retail sp.
z o.o. ul. Grunwaldzka 471
80-309 Gdańsk, tel. 55222-34 fax 552-28-05

BOKSERKI, 629-38-40
BOKSERY, tel. 303-44-55
KOŃ pod wierzch siedmiola
tek, (watach), 622-28-04
KURKI. Skarszewy (069)188-23-44

BIURO
Tłuma
czeń „B&S", Gdynia,
Starowiejska 26, 620-5072,661-22-17, fax 661-2210; Gdańsk, Grunwaldzka
102, 344-16-05, telI fax
346-02-91

KURY nioski, sprzedam, tel.
681-83-79
OWCZARKI niemieckie, raty,
309-93-57
OWCZARKI niemieckie, rodo
wodowe, (raty), 551-03-53
ROTTWEILERKA rodowodo
wa, 551-02-82

wsrttmc*
AGENCJA „Kubuś" pomoże
w znalezieniu opieki nad
dziećmi lub osobą starszą,
664-04-44

KREDYTY dla firm, 058/345-19-55
POSZUKUJĘ wspólnika do
Salonu Serwisu. Tel. 055/24748-59

ROTTWEILER suczka rodo
wodowa 2 miesiące, drobna,
ciemnopodpalana, 800 zł, tel.
551-42-68
ROTTWEILERY rodowodo
we, 683-01-96
ROTTWEILERY rodowodowe
po championiach, wspaniała
psychika, (0-58) 686-42-64

SIATKI, słupki, drut kolczasty.
Transport bezpłatny. 059/11 27-17; 42-78-42
SPÓŁKA zoo- udziały sprze
dam, tel. 055-234-21-46

ZŁOM kupię- odbiorę wła

ZAKŁADANIE, likwida
cja firm, 0-58/345-19-55

mttm

AUTOMAT do gry- Jednoręki
bandyta", 343-45-57, 343-2625

BIELIZNA, Jet", Grunwaldzka
219,346-09-39

BIELIZNA, Gdy
nia, Morska 13,
620-79-66
DRESY, Jer, Grunwaldzka
219,346-09-39
KOSZULE, Jef, Grunwaldz
ka 219, 346-09-39
ROWERY górskie, najtańsze
w Trójmieście hurt- detal,30260-26 wew. 28
SZAMBA eko -plastikowe,
4000 I-20.000 I, tel.

10-221

186-129 lub 0602/394-596

SZTUĆCE- 1,80 zł 100 sztuk;
łyżka
• 2,04
łyżeczka
-1.08
talerz
• 7,90
tacka
- 2.40
flaczarka
-6.12
kubek 0,2
• 3,00
kubek termo
• 3,48
mieszadetko
•0,67
pojemniki różne,
WKL- Dispoplastic. 344-76-68.
hurtownikom- upusty

DELIKATESY! 6.00- 24.00,
Gdańsk Kołobrzeska 59
JACHT balastowy 7 m z wy
posażeniem, 0602-248-522
KOMPLETY wypoczynkowe
holenderskie, używane, róż
ne, 343-45-57,343-26-25
KOSIARKI do trawy JAAN.
Gdańsk- Wrzeszcz 344-12-81
Kościuszki 8; Gdynia 620-4977, Kapitańska 4; GdańskOrunia 309-02-51 Jedności
Robotniczej 223
KUCHENKA
elektryczna
„Amica" (blat ceramiczny) do
zabudowy tel. 344-43-75

PRZEJMĘ zadłużoną Spółkę
z o.o., tel. 0-601 37-51-58

SUKNIA ślubna, 629-91-91

Z.P.O.W. „Unamel" Unisław k/
Torunia skupi każdą ilość
marchwi, tel. 056-6866271

TAPICERKĘ nowoczesną,
skórzaną 5 i 3, kolor szry,
przywiezioną z Niemiec, oka
zyjnie sprzedam, 620-49-56

CHŁODNICTWO! 058/30200-05. Lodówki 303-61-61
CHŁODNICTWO! 0601-611729,557-21-65- lodówki

CHŁODNICTWO,
552-16-53. Lodówki
LODÓWKI! 302-00-05
LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKI! 341-2
LODÓWKI! 550-6578, 551-84-61, gwaran-

DETEKTYWISTYCZNE 30743-11

WYPOSAŻENIE sklepu mię
snego sprzedam, tel. 302-7649

DŁUGI- kupno, odzysk, 3074-456,30-74-521

LODÓWKI, 6248263,

DŁUGI- odzysk, 307-42-16,
307-44-17

LODÓWKI-624-80-70

WYPOSAŻENIE
sklepu
odzieżowego: regały niklowa
ne, wieszaki naścienne, kratki
laminowane, lady pełne
i przeszklone, tel. 309-96-26
po 18.00
ZAKŁAD fryzjerski odstąpię,
tel. 302-94-05 od 17.00
KOMIS Meblowy, skupsprzedaż, Gdańsk, 30553-22

\\ <f

MASZYNOPISANIE kompute
rowe, tel. 629-44-13
PRASOWANIE,
624-393

0601-

ŚCIĄGAM- kupię, długi

DRUKARNIA- Projekty
graficzne. 681-17-65
DRUKARNIA- tu wydrukujesz,
wszystko na wszystkim. Serigraf Service, (058)345-15-96
PIECZĄTKI, szyldy, re

klamy. ulotki. 553-1271 386

• Skryptor •

ZESPÓŁ muzyczny, 682-9250

ŁfflMO
AHU lombard- komis,
663-44-52

6648585

usługi domowe
MIKROFALÓWKI, 553-43-79
PRALKI! 302-00-05

PRALKI! 303-61-61

LOMBARD,
samochody,
RTV, złoto, Gdańsk, Koło
brzeska 39f, tel. 553-04-68
LOMBARD,
samochody,
RTV, złoto, Sopot, Niepodle
głości 743,551-15-50
LOMBARD- komis, Świętojań
ska 135, 622-76-38

POŻYCZKI samochody-

nieruchomości, 622-76-38

OTAKE

prawa, 302-97-62,
551-73-30. Wszystkie

, Samsung- Sony- SanyoLexus- specjalizacja- bez
płatny dojazd i ekspertyza-

ADMIRAŁ! (0)050-10-0000, Akai, Funai, Philips,
Otake, Sony... Bezpłatny
dojazd. 341-83-87,

556-24-97

ADMIRAŁ! (0)058 301-7809, 302-61-11, 550-51-07,
620-98-83 Axion, Sony,
Curtis, Orion, Funnai, Royal, Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny dojazd.

Gwarancji

ADMIRAŁ! 301-88-63, 34138-66, 551-30-45, Axion, Clatronic, Curtis, Neptun,
Jowisz, inne, dojazd bez
płatny
ADMIRALI3 41-5197,Axion, Curtis, Funai, Ota
ke,Sony, Neptun, Siesta...
Specjalizacja. Bezpłatny do
jazd
ADMIRAŁ, Biazet, Curtis,
Neptun, Unimor- Sie
sta, Jowisz, Elemis, He
lios, telenaprawa- dojazd bez
płatny, 341-69-66, 344-12-84,
346-79-45, 554-16-42
AIWA! 302-37-30, 55374-37, Curtis, Sony,
Samsung, Neptun, Siesta.

Naprawy domowe,
specjalizacja, bezpłatny doAIWA! Akai, 302-9762, 553-51-52, Cur
tis, Otake, Sanyo, Neptun,
Samsung, Siesta....
Naprawy domowe.
Specjalizacja. Bezpłatny
dojazd.

ANTENA!

554-22-54

PRALW, 553-52-53

ANTENA, 552-29-71

PRALKI, 556-20-21

ANTENY, 309-94-32, 060215-61-32

PRALW, 661-62-08

PRALKI 622-29-38, 62374-27, 0-601-635-705

TELENAPRAWA! Wideoserwis. Wszystkie marki.
Bezpłatny dojazd. 551-73-

30, 341-83-87

TELENAPRAWA, 341-72-72.
Dojazd bezpłatny

TELENAPRAWA, pizestrajante, 629-02-33,
TELEWIZYJNE, 302-0082
TELEWIZYJNE- dojazd bez
płatny, 625-21-97,302-37-30

YIDEOFILMOWANIE
.Christpoi", 301-41-48, 0-602393-441
VIDEOF1LMOWANIE,
84-34

302-

VIDEOFILMOWANIE, 30679-82
VIDEOFILMOWANIE, 30928-56
VIDEOFILMOWANIE,
54-17

348-

VIDEOFILMOWANIE, 559-85-19, 0601VIDEORLMOWANIE,

ANTENA, 302-6885, sate

ANTENY, Rtv-sat, instala
cje, 622-11-28

ANTENY, satelitarne, 66475-72,0-601-64-08-92

TELEWIZOR, kamera. 0602215-012
TELEWIZOR kolorowy Nep
tun, 342-50-40

VłDEOFILMOWANIE, tel.

343-21-36

WDEORLMOWANIE- cyfro
wa kamera, 556-68-40
dawny fa

bryczny serwis Unimor-u.
Naprawy TV; Siesta,
Neptun, inne. 307-53-75

FAXY. kserokopiar
ki. nowe- używane gwa
rancja. serwis. 551-51-12.
309-03-07. 309-00-83

TELEPOGOTOWIE!
Naprawy! Domowe!

556-05-88

SONY, PANASONIC, JVC
HITASHI, SANYO, AIWA,
WSZYSTKIE MARKI

CAŁODOBOWO pogotowie

RTV, 305-43-43,302-45-12

Dojazd! Bezpłatny!
Gwarancja
12 miesięcy

FUNAI! Philips! Royal, So
ny, Neptun.... Bezpłatny do
jazd 556-24-97, 623-

wyjazd z Gdańska, Gro- Tour,
306-82-42

EIDPOL 301-15-01- Kaszuby,
Mazury, Morze.
EIDPOL 305-50-92- Paryż,
Hiszpania, Tunezja.
PENSJONAT „Hubertówka"Wieżyca. Tel/fax 684-38-96
WIELKANOC w Szklar
skiej Porębie, kwatery pry
watne, tel. (0-75) 7173343

KUflSY JĘZYKOWE
kursy
językowe
Anglia.
301-15-89

550-14-24

AHS
Koln
codziennie
301-51-11,
301-57-35

PERFECT-oMz językowy

na kaszubach, wakacyjne kur
sy embassy w AngS, Gdynia,
Krasickiego 28, wtorki,
czwartki 16.00- 19.00.

O
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wych, Dom Technika, Rajska
6,346-20-46

CENTRUM międzynaro
dowych przejazdów au
tokarowych. Druskiennikl, Tunezja, Hiszpania, wcza
sy, kolonie. Primatour, 62013-42; 661-25-02

EIDPOL 305-50-92. Autokary,
mikrobusy- wynajem

11111111:1
ALERGIA- testy- odczu
lanie. Gdynia. 0-602-723005

GINEKOLOG, 55208-33
GINEKOLOG, bezpiecz
nie, tanio, 0601-65-85-23

rów, przejazdy autokaro
we- Niemcy, 301-55-25,
Brama Wyżynna (siedziba
PTTK). Biuro Brokerów,
346-20-46 (siedziba NOT).
Falcon Centrum Handlowe
Zaspa, 346-54-52. Panda- Tczew, (069)3146-60

GINEKOLOG, szeroki zakres,
0-601-633-874

FPH Bus, Mikrobusem

GINEKOLOG Gdynia,
671-02-51,0602-652-123

GINEKOLOG, tanio, pro
fesjonalnie. 0602-795-903
GINEKOLOG,
344-43-30

Wrzeszcz,

GINEKOLOG- bezpiecznie,
najtaniej, 0-601-64-04-79

GINEKOLOGIA-po

OLIVIA

rady, dr Glinczewski, 551-

przewozy najtaniej. 301 13-24; 301-79-14

GINEKOLOGIA Kali
ningrad, 551-44-14

SŁONECZNA Tunezja/
Jerba, Hiszpania, 34 hote
le przy plaży, Fly Away,
301-46-74

COLORLUX! Curtis! Ota
ke, Colormat, Samsung,
Sanyo, Royal, Siesta....
Specjalizacja! Bezpłatny
dojazd. 302-97-62,

623-51-04

AGENCJA
przewozów
międzynarodowych, wy
cieczek! Wynajem mikro
busów. „Eurotour"

kierunek Norymberga, Mona
chium, najtaniej, 556-45-30
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COLORMAT,
Sony
Samsung- Sanyo- RoyalCurtis- Neptun- Siesta...
Specjalistyczny
serwis
Schumana 37. Dojazd
bezpłatny, 302-37-30,

305-62-25
307-44-06

EST- wynajem autoka

uęnuśm

BENELUX, 19- 25. 04,

- Bilety- Najtaniej!

CENTRUM Informa
cji przejazdów autokaro

ANTENY TV Sat, 341-89-97,
0601-64-54-52

623-39-86

AAUTOC8JTRALA

678-

AXION, Curtis, Neptun,
Siesta, inne, 554-30SONY, Technics, Pioneer.
0602-215-012

Alaska,
bilety,
661-36-95,
090-54-21-32,
557-70-61
550-01-45
305-49-62

BTU „Maciek", najtaniej
Niemcy, 301-28-41 w.
342,682-89-86

62-20

VIDEOFILMOWANIE,
56-59

IIIIIIIIAL

622-

65-06-07

ANTENA! 661-33-47 sate
litarne, RTV

44-48,661-77-49

302-97-62

ANTENA! 62442-74, sa

PRALKI, 553-43-79

PRALKI,620-19-75, 623-

PHILIPS! Otake, Sam
sung, Sanyo, Neptun... Bez
płatny dojazd. 553-51-52,

telitarne, RTV.
litarne, rtv

PRALW, 556-61-11

553-28-99

554-41-51;

PRA1M, 349-41-60, tanio, so
lidnie*

BRYLANTY, złoto, samocho
dy, rtv, Sopot, Haffnera 24/1,
tel. 551-47-12,0-601-613-369

KOMIS techniczny, lombard,
sprzęt RTV, komputery, Sopot
Podjazd 7,550-39-49

22

LODÓWKI

PRALW! 341-51-97

GDYNIA, Morska 11 a vis a vis
Dworca Głównego, 621-79-58

MEBLE używane, współcze
sne, przedwojenne, 305-53-

LODÓWKI 664-04-53 napra
wy domowe

PRALKI! 303-29-54

Plakaty * Foldery ' Kalendarze
Druki firmowe
Ustowniki * Koperty * Wizytówki
Etykiety * Nalepki
Książki * Zeszyty * Akcydensy

MEBLE antyki- komis, kupno!
(058)627-06-68

naprawy domowe

WRÓŻKA, 623-66-25

Projektąjemy i drukujemy

WSZYSTKO do sitodruku,
tampondruku, (058)344-8452, (058)344-84-53

LODÓWKI! 629-02-33

PRALKI! 302-00-82

DWORZEC Główny PKP do
19.00, soboty do 14.00, tel.
346-33-42

Zapewnia petną obsługę od
protaatonalnago projektu do
gotowego wyrobu

LODÓWłd! 556-23-74

341-70-27

ALTEX: wizytówki, pieczątki,
szyldy, nalepki, listowniki,
cenniki, foldery, druki, te/fax
341-05-67,344-66-33, Graży
ny 12

MEBLE kuchen
ne. Najtańsze, komplek
sowe wyposażenie kuchni,
meble, lodówki, kuchenki,
zmywarki- ceny producen
ta, pełen serwis- gratis!
Protektor, Polanki 72a,
554-84-21

£l«Tfc®T^.
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ADAPTERY! (0)050-10-

00-00 TelewijJeona-

marki. Bezpłatny dojazd.

TRAK do drewna, suszarnie
do drewna, szt. 2, tel. 682-9119.. 682-95-85

ŁÓDŹ motorowa z silnikiem
Johnsona 75, z przyczepą, 5
m długości, 5-osobowa, 34345-57, 343-26-25
MASZYNA do próżniowego
pakowania, dwu listwowa,
dwuletnia, cena 8500 zł, tel.
664-34-17

snym transportem, płatność
gotówką. VAT. 0602-763-386

STÓŁ- ława, niemiecki, nie
używany, podnoszony, dąb
z kafelkami, tanio, 551-45-68

SZNAURCERKA miniaturo
wą, 665-79-32
AMERIKAN red pit bulteriy, 7miesioęczne, (0-69)162-86-49

ŚCIĄGARKA, montażownica
wulkanizacyjna, 341-83-37
WYTWÓRNIA wód mi
neralnych w woj. Gdań
skim, kupię, tel. 347-0247 do 15.00, 344-73-03
po 15.00

STOtY bilardowe, 346-46-95

UBEZPIECZENIA na
życie Marzeni
sińska,tel 345-45-30

»X0ZNIW
\jv

PIANINA, fortepiany- kupuje
my! (058)341-52-40

ROŻEN gazowy 36 kurcza
ków lub większy, tel. 552-7055

16.00- 20.00.

D9RABZTW8
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INTERNISTA gabinet,
wizyty domowe, 302-10-07

LARYNGOLOG, 661-28-13

LARYNGOLOG wizyty
domowe, 664-51-13

!!!!!!!!!! Aałtourist
-najtańsze
bilety,
301-15-89
301-89-51
307-45-58

WYNAJEM
autokarów
(koncesja), 090-50-51-34,
303-54-42

NEUROLOG- Niżnikiewicz,
Szczecińska 32,556-12-49
PEDIATRA- pneumonolog, 556-67-81

BALTICANA-Sopot, Ko

ściuszki 60, 551-20-74- wy
cieczki, wczasy, kolonie- kraj
zagranica- 30 kwietnia wyjaz
dy: Paryż+ Benelux (7 dni),
Praga (4 dni)

PSYCHIATRA, Nowaczyk,
gabinet, wizyty, 0602-66-7503

PSYCHIATRA

sta, Piotr Stefanowicz. Porady
psychiatryczne, przeciwalko
holowe, 0-602-334-716

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW LINII AUCHAIU
Informujemy naszych Klientów, że podany dzisiaj w „Rejsach"
rozkład jazdy autobusów Auchan obowiązuje tylko w dniu 3.04.98.
W sobotę 4.04.98 podamy Państwu nowy rozkład jazdy.
:*
Iciedy7
jJb jL
.

Pon,e<^a^( ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).

za ile? Ala sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
MlffMMW

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-7044, tel. 233-5449, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telMx 683-2944, pon.- pt 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tśJfax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

mm/A
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PSYCHOLOG Marek Wilkirski, Wejherowo, 672-79-03

ŻYLAKI odbytunieoperacyjnie.

Madaliński- gastroenterolog, 341-63-29,553-12-36

CAŁODOBOWO,
Trójmiasto, inter
nista, chirurg, la
ryngolog, pedia
tra, 96-46, 34132-91
CHIRURG Łącki, zabiegi
(esperal), 301-25-26

DYPLOMOWANY
bio
energoterapeuta, zgłosze
nia: 341-53-42,345-40-55

•codziennie IS1
• całodobowo
•pacjenci
w każdym wieku lEfl
&

301-40-03!
341-75-64
551-67-37
665-75-14

AA Alkmedyk, lecze
nie poalkoholowe,

esperal, 301-8953, 621-99-10, całe

leczenie
poalkoholowe
dr Paszkiewicz

305-71-91
NEUROLOG, 556-12-49

PEDIARA, wizyty, 347-9983,0602-266-178

PEDIATRA, wizyty, 302-84-34

PEDIATRA- Maciej Wasiak, wizyty domowe, 557-22-

PEDIATRA- Rutkowska,
550-46-89

województwo

DOMOWY internista dr Or
łowski, 341-42-75

P. Stefa
kwalifikowane,
specjalistyczne le
czenie poalkoholo
nowicz,

we. Esperal. 55197-64 (0-602)-3347-16

ACHILLES, wizyty, dzieci, do
rośli, EKG, okulista chirurg,
303-17-73, 553-69-86, 55060-08
ACHILLES- odtruwanie poal
koholowe, 303-17-73,553-69-

PEDIATRA- wizyty, 34780-20,0601-62-48-63

EKG internistyczne, wizyty
domowe, dr Paszkiewicz,
301-96-49

PEDIATRA dr. Jo
anna
Stefano
wicz, 551-97-64

EKG Lekarz Domowy in

ummummm
mmmmL

ternista pediatra,
neurolog, 301-8953, 621-99-10

INTERNISTA, Szydzik 30108-73; 0602-696-428
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GDAŃSK, Al. Podwaie Staro
miejskie 71, Chirurg- Stoma
tolog Agata Wilska, 305-79-69
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,
Centrum Stomatologiczne
„Vis-Dent", protetyka,
paradantologia, narkoza; 34192-96; 341-85-04

MAYTONE- aparaty słucho
we, akcesoria, 556-05-74

GDAŃSK, Pańska naprzeciw
Hali Targowej Curodental 8-20 również niedzie
le, zachowawcza protetyka
chirurgia ortodoncja paradontologia, 301-69-58

liwość częściowej , 100%
refundacji, „MarkeMed" Gdynia, Plac Ka
szubski 1,620-39-32

GDAŃSK, Wały JAgiellońskie
24, Centrum Stomatologicz
ne, pon- pt 12.00- 20.00; so
bota 10.00-16.00; tel. 301-9936
GDAŃSK- Morena- zacho

wawcza, protetyka,
dzieci 345-75-96, 0601629-013

SOPOT Królowej Jadwigi 9,
551-05-38, narkoza

APARATY
słuchowe
GEERS bezpłatne ba

NORD- Medika, USG, 55105-04
OSTEOPOROZA- diagnosty
ka, leczenie, Osteo-Med30174-41

GABINET odnowy psychobiologicznej, bioenergoterapia,
620-24-01

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszego Kolegi

kmdr. ppor. raz. LESZKA BUDKI

specjalisty ds. informatyki w I Oddziale BBG SA w Gdyni
Był zasłużonym i oddanym dla Banku pracownikiem, cenionym za solidność
zawodową, powszechnie lubianym i szanowanym.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 3 kwietnia 1998 r. o godz. 12.00
w kościele Garnizonowym Marynarki Wojennej Gdynia-Oksywie.
Pogrzeb o godz. 13.00 na cmentarzu Garnizonowym Gdynia-Oksywie.

PHILIPS Aparaty
słuchowe, raty, moż

Ww
JĘZYKI OBCE

dania słuchu, nowoczesne
aparaty/akcesoria, serwis,
raty, wizyty domowe,
Gdańsk Powroźnicza
19/20; 301-11-49

DYSLEKSJA,
pia, inne. 305-39-32

JAN Wróbel z Pszczyny, słyn
ny bioenergoterapeuta. Prof.
dr Paweł Theus, kręgarzuzdrowiciel.
Przyjmują
w „Ogrodzie Nadziei" w Gdyni.
Zapisy: 6-270-656

ANGIELSKI, 551 19-07
ANGIELSKI,
niemiecki,
szwedzki, „Victoria" 620-8503
ANGIELSKI, tanio, udziela
student, 67-41-947
ANGIELSKI- doświadczona
nauczycielka, 5576-476
NIEMIECKI, 343-42-92

mestr, wszystkie poziomy,
FCE, CAE, TOEFL, ZDaF,
ZMP, przedpołudniowe, popo
sobotniełudniowe,
Wrzeszcz,
„Conradinum",
Niedźwiednik. Zapisy: ponie
działki, wtorki, środy, czwartki
15.00-19.00, Gdańsk, Fiszera
14, pok. 534,341-51-78,34775-06

KOREPETYCJE
FIZYKA, matematyka, 62385-51

KTO widział wypadek samo
chodowy dnia 22.ll. 1998 OK.
GODZ. 23.00 na ul. Okrąg
w Gdańsku, proszę o tel. nr
556-68-26

NAJWIĘKSZA firma, któ
ra rozprowadza natural
ne, tanie witaminy- Network Marketng. Możli

MATEMATYKA, 347-77-95

wość regularnych konsul
tacji- z jedynym diamen
tem, któr mówi po polsku.
Latem hurtownia w Trój

MATEMATYKA, student, 34699-10

mieście. Inż Paj, Węgry,
7629 Pecs, Apafi 16

FIZYKA- solidnie! tel. 625-4958 wieczorem.

MATEMATYKA, V- VIII. 30684-67
MATEMATYKA 551-49-79
POLSKI, 557-26-75
POLSKI- błyskawiczne po
wtórki do matury, 341-53-31
POLSKI za pokój, 550-33-78,
18.00- 20.00

VIDEO Rondo 620-9887
ZGINĘŁO pozwolenie na broń
myśliwską na nazwisko Doliń
ski Wiesław Osowo Lęborskie
3 84-311 tebunia

SH

CHEMIA Sp. z o.o. informuje
o zaginięciu jednej pieczątki
firmowej sklepu nr 2
ŚLUBNĄ obrączkę z napisem:
Kochanej żonie-19.08.1995.
Znalazcę czeka nagroda. Tel.
306-83-20
20 marca na ulicy Płk. Dąbka
zaginął komputer osobisty- No
tebook- Califomia Access. Za
zwrot nagroda, tel. 625-22-73

BIURO „Ania" wieczorek
17.IV.98,346-75-11
BUIRO „Julia" 344-61-51 Part
nerskie- Matrymonialne. Setki
ofert!
OMEN, 623-66-25

28 MARCA w pociągu Słupia re
lacji Koszalin- Warszawa w pobli
żu Wejherowa ok. 6.00 skradzio
no apatar pomiarowy „elektro
niczny ziemniak". Znalazcę pro
szę o kantakt IHAR 0/ Jadwisin,
tel. (022)782-72-20,782-72-65

IM
mim
POSZUKIWANIE, skradzio
nych
samochodów
10602/231-920. Cały kraj.

DELEKATESY! 6.00- 24.00,
Gdańsk Kołobrzeska 59
DELIKATESY całodoboweGdynia- Obłuże, Unruga 36
TRUNKI. Sopot, Grunwaldzka
48.551-47-06

Dnia 1 kwietnia 1998 r. odeszła od Nas Nasza Kochana Mama,
Teściowa i Babcia

HELENA JANIKOWSKA
z domu SUCHORZ

Msza św. i pogrzeb odbędzie się w dniu 4 kwietnia 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. Świętego Michała Archanioła
Gdynia Oksywie, ul. Płk. Dąbka.

HELENA JANIKOWSKA
z domu SUCHORZ

Msza św. żałobna i pogrzeb odbędzie się dnia 4 kwietnia 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła - Gdynia
Oksywie, ul. Płk. Dąbka.

Pogrążeni w smutku
Urszula i Wiesław

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 kwietnia 1998 r.
zmarła nasza Kochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 1998 r.
zmarł nasz Kochany Mąż i Ojciec

,t p.

ś

MARIANNA SPRENGEL

Pogrążeni w żałobie
Syn Zbigniew z Żoną i Córkami

.

R 4162/A/80

Z głębokim żalem zawiadamiamy Przyjaciół i Znajomych,
że dnia 28 marca 1998 r. zmarła nagle
ś.

t

LUDWIK DOMURAD

lat 89

Pogrzeb odbędzie się dnia 4 kwietnia 1998 r. o godz. 12.30
na cmentarzu Centralnym - Srebrzysko.

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 4 kwietnia 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Małym Kacku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu w Orłowie.
is/a/ioc

FLUENT angielski,
niemiecki- nowy try

Dnia 1 kwietnia 1998 r. zasnęła w Panu Nasza Ciocia

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia
składają
R-4067/A/80 Kierownictwo oraz Pracownicy BIG Banku Gdańskiego SA I Oddział w Gdyni.

Pogrążona w smutku
Rodzina

c?

ASTAR- Angielski, Nie
miecki, Hiszpański, Włoski.
Różne poziomy. Gdynia, Wła
dysława IW54 661-45-32. Fi
lie; Gdynia, Wrzeszcz.

10050070/A/115

Pogrążona w smutku
Żona z Synem

f

p.

SZPADERSKA

z domu ŁAZOWSKA
Człowiek wielkiego serca i dobroci, długoletnia Pracownica
Zakładu Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się 6 kwietnia 1998 r.
o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko.

10049785/A/5

Rodzina

Serdeczne wyrazy współczucia
Prezesowi EDWARDOWI SPRENGEL i Bratu RYSZARDOWI
z powodu śmierci

Z ogromnym żalem informujemy, że dnia 31 marca 1998 r. zmarł

mgr JAN HORNATKIEWICZ

MATKI

nasz Kolega z katedry, niestrudzony organizator 5 zjazdów absolwentów
Wydziału Prawa UMK w Toruniu Anno Domini 1964.

składają!
Współpracownicy z PUP „San-Went" w Gdyni.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 4 kwietnia o godz. 14.00
na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Msza św. odprawiona zostanie dnia 4 kwietnia 1998 r.
w kościele w Małym Kacku
pod wezwaniem Chrystusa Króla o godz. 11.00.
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu w Orłowie przy
kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej.

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
Koleżanki i Koledzy absolwenci Wydziału Prawa UMK w Toruniu Anno Domini 1964.
10050063/A/5

ii 2009208/A/185

.Ci, których kochamy na zawsze pozostają w naszych sercach".
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 marca 1998 r. nagle odszedł od nas
nasz Ukochany Mąż, Tata, Teść, Dziadek, Wujek i Brat

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 marca 1998 r.
zmarł nasz ukochany Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

ś. fp.

FRANCISZEK SZATKOWSKI

GRZEGORZ MECWELDOWSKI

Pogrzeb wraz ze mszą św. żałobną odbędzie się
w dniu 4 kwietnia 1998 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Pucku.
Wyprowadzenie Zwłok przed mszą św. z kaplicy szpitalnej.

Msza święta odprawiona zostanie 3 kwietnia o godz. 10.30
w kościele pw. św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.
Pogrzeb o godz. 11.30 na cmentarzu Gdynia-Leszczynki.
Pogrążona w smutku
Rodzina

- ->AIAK

B AI

Pogrążona w smutku
Rodzina

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 31 mara 1998 r. odszedł z naszego grona Drogi Kolega
ś.fp.

mgr JAN HORNATKIEWICZ

radca prawny
wieloletni Prezes Koła Związku Prawników Polskich przy Płn. DOKP w Gdańsku.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 4 kwietnia 1998 r. o godz. 14.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Msza św. zostanie odprawiona tego samego dnia o godz. 9.00 w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej
Nieustającej Pomocy, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Słowackiego.

Wyrazy współauaa Rodzinie
składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy z Biura Prawno-Organizacyjnego Płn. DOKP.

kiedy? Ws poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia 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 IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
za ile? Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł

mmmmnmmm TSi
T "~gdz
gdzie?

mm/A

Gdańsk, Targ Drzemy 3T7, fax 301-8042,46-3548, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 fax 3464548 całą dobę; pon. - pt 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 55144-55, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pL 8.00-16.00,
Władysława IV17, telM 62049-17, pon.-pt. 3.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

mmmmi
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499,
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Plus

JESZCZE do 30.04.98

GSM

po cenach zeszłorocznych
okno PCV 1,5 x 1,5

Japońska jakość

w cenie 617,00 + 7% VAT
drzwi AL 0,9 x 2,1

w cenie 874,00 + 7% VAT

HZ VAT

GDYNIA
ul. Starowiejska 40 E
tel. 661 27 03

Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona.
Telefon działa wyłącznie z kartą aktywacyjną sieci Plus OSM.

GDAŃSK
ul. Partyzantów 6/12
C.H. Sukces Bis paw. 118
tel. 341 32 02
SOPOT
ul. Boh.Monte Cassino 25
Dom Handlowy MARKET
paw. 5

R-4090/A/894

Zarząd Gminy Kartuzy
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości
poniżej 30 000 ECU

na wykonanie gazociągu nic w
ul. T. Kościuszki w Kartuzach.

WYKŁADZINY
DYWANY

ŚWIĄTECZNA

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wy
posażenia do 14 pokoi hotelowych Gospodar
stwa Pomocniczego Ośrodka Doradztwa Rolni
czego w Starym Polu,

Z DUZ

można tani

Termin realizacji - 30.05.1998 r.

OFERTA SPECJALNA

Oferty należy skradać do godz. 11.30 dnia 28.04.1998 r.
w pok. 109 (sekretariat) tut. Urzędu Gminy.

Przetarg odbędzie się dnia 28.04.1998 r. o godz. 12.00
w pok. 105 tut. Urzędu Gminy.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Wojciech Jawo
rowski, Aurtur Wolski, tel. 681-04-37
lub 681-05-02 wew. 63.
Termin realizacji robót -15.06.1998 r.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem
obowiązujących preferencji krajowych.
MOWY!

Ośrodek Doradztwa Rolniczego
82-220 Stare Pole
ul. Marynarki Wojnnej 21
tel. 2713-521, fax 2713-562

F.D. KOWARY

80% WEŁNY -1 m2 JUŻ OD 40 zł

KUPON
2)
RABATOWY 3%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
odebrać w pok. 202 tut. Urzędu Gminy.

MOWY!

REKLAMA m

OFERUJE PRZEDSTAWICIEL

PROMOCJA
5-10% TANIEJ D

1. De 180 - 182,0 mb
2. De 225 - 82,0 mb

MOWY!

Liberty

m

Sieć Plus GSM ma dla Ciebie ofertę, jakiej jeszcze nie było.
Połączyliśmy kartę aktywacyjną sieci o największym cyfrowym
zasięgu w Polsce z japońską jakością telefonu Panasonic.

Salon sprzedaży, ul. Morska 4 A
tel7fax 661-71-73, teL 621-15-06
Filia w Gdańsku, al. Grunwaldzka 209
(obok TOM MEBLE), telJftu. 341-21-23

IUOWY!

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

SssSSr

MOWY!

NA POZOSTAŁE DYWANY
WYKŁADZINY CHODNIKI
F.D. KOWARY DYW1LAN,
AGNELLA, WELTOM
MARCO
GDAŃSK-WRZESZCZ
UL. GRUNWALDZKA 101
TEL. 341-83-27
1) dotyczy wybranego asortymen
tu
2) procent rabatu nie może być
sumowany
MOWY!

MOWY!

SALON MEBLOWY „ARTRAF

REKLAMA DUO
to rodzaj reklamy

w DZIENNIKU BAŁTYCKIM
I W1EC20FIZE \liiiIMA

git??3LK—

Wadium w wysokości 1500 zł płatne w kasie ODR łub na kon
to BS Malbork O/Stare Pole 83030006-576-36711-191/1 w termi
nie składania ofert.
Opis zamówienia można odebrać w sekretariacie ODR (cena 30 zł + VAT).
Uprawniona osoba do kontaktów z oferentami - Kazimiera Tamaka oraz Lucyna Rojewska.
Termin składania ofert w sekretariacie ODR upływa dnia
20.04.1998 r., godz. 12.00.
Otwarcie ofert nstąpi dnia 20.04.1998 r. o godz. 12.30 w siedzi
bie zamawiającego w gabinecie dyrektora.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiąz
kowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wy
mogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych
oraz opisie zamówienia.
^57

m
,

MOWY!

##

Gdańsk Wrzeszcz, ul. Słowackiego 37,
Telefon: 0-58/342-65-35
• Oferujemy meble w cenie PRODUCENTA • szeroka gama kolorów i typów mebli » meble pokojowe,
kuchenne, (MDF, posforming, itp.) • meble tapicerowane, krzesła, stoły, taborety, rogówki kuchenne
• meble na zamówienie wg projektu klienta • najwyższa jakość - NAJNIŻSZE CENY

(kuchnia MDF 1200 zł)

ZAPRASZA SZANOWNYCH KUENIÓW
ORAZ PRODUCENTÓW DO WSPÓŁPRACY
MOWY!

CD
S T U D I O

MULTIMEDIA,

MOWY!

MOWY!

OFERTA TYGODNIA

PENTIUM 200 MMX
PENTIUM 200 Mhz MMX. 32 MB SDRAM DIMM.
CD-ROM X 24 speed, HDD 2.5 GB.
SVGA PCI 2MB VIRGE 3D, płyta 75-233Mhz
INTEL TRIT0NVX, FDD 1,44MB,
karta dźwiękowa 16 Bit STEREO,
mysz, Mini Tower Green, klawiatura Ergo,

CENTRUM HANDLOWE "KLIF"
Al. Zwycięstwa 256 Gdynia
tel./fax (0-58) 664-91-09 czynne 9-21 (niedz. 11-21)

ZAKUPY NA RATY
PIERWSZA WP£ATA
10%

CENA

2290 pin!!

z VAT!H

szkolenia
narady
konferencje

Zarząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszalka Piłsudskiego 52/54,
ogłasza przetarg nieograniczony „REMONT FONTANNY" na wykonanie prac
remontowych fontanny usytuowanej na Skwerze Kościuszki w Gdyni.

Zakres prac:
Prace obejmujq roboty ogólnobudowlane
(prace posadzkarskie, drobne konstrukcyjne, malarskie).
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót.
| 1. Oferty należy składać w terminie do 20.04.1998 r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Gdyni,

81-382 Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 315.
i 2- Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów w siedzibie zamawiającego w
dniu 20.04.1998 r. o godz. 9.30, pok. 315.
| 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Bożena Blank - inspektor
Wydziału Eksploatacji, pok. 311, tel. 620-74-88.
i 4. Opłata za dokumentację przetargową wynosi 20,00 zł.
5. Termin zakończenia całości robót do 29.05.1998 r.
! 6. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji kra
jowych.
7. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust.
2 ustawy o zamówieniach publicznych.

- majówki
- imprezy integracyjne

Kontakt 686-72-16

Najniższe ceny
komputerów w
trójmieście!!!

OGŁOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

organ jzuje

683-76-33 wieczorem

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsud
skiego 52/54, ogłasza przetarg nieograniczony
„SCHODY NA BULWARZE" na wykonanie dwóch kompletów
schodów o konstrukcji stalowej łączących Bulwar Nadmorski
i plażę, pokonujących falochron.
Zakres prac:

Prace obejmują wykonanie dwóch kompletów schodów o konstrukcji stalowej \ ich montaż.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna projektowo-kosztorysowa.
1. Oferty należy składać w terminie do 20.04.1998 r. do godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Gdyni, 81382 Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 315.
2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów w siedzibie zamawiającego w dniu
20.04.1998 r. o godz. 10.00, pok. 315.
3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Bożena Blank - inspektor Wydzia
łu Eksploatacji, pok. 311, tel. 620-74-88.
4. Opłata za dokumentację przetargową wynosi 30,00 zt. Dokumentację można odebrać osobi
ście w siedzibie zamawiającego, pok. 311.
5. Termin zakończenia całości robót do 29.05.1998 r.
6. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 2
ustawy o zamówieniach publicznych.
R-4053/A/21

7ilDRA07AIUIV RA IUAC7YPI1 DII ID nr»n07RU- fZA
LArnAOŁHlYlT UU NAOŁIUI DIUK UbiUdttft,

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141,tel./fax622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, tel./fax620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00
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Pływający domek wczasowy

Negocjacje amerykańsko-kanadyjskie

Ekologiczny
silnik

Spór
o łososie
elegacje Stanów Zjednoczonych i Kanady
prowadzą w Waszyngtonie
kolejną rundę negocjacji
dotyczących łowienia łososi
na Pacyfiku. Zasoby tych
cenionych ryb maleją. Nato
miast rybacy amerykańscy
nie są zainteresowani
zmniejszaniem ich poło
wów.
Oba kraje chcą przezwy
ciężyć wieloletni konflikt,
jaki wywołuje sprawa usta
lania kwot połowowych na
łososie pacyficzne. W ubie

Na tegorocznych tar
gach Polyacht w Gdań
sku wytwórcy jachtów
i lodzi, wyposażenia
oraz osprzętu jachtowe
go wystawili wiele wy
robów będących nowin
kami technicznymi.

Należały do nich nowe
typy łodzi turystycznych
i rekreacyjnych, zminiatu
ryzowane elektroniczne
urządzenia nawigacyjne,
silniki i sprzęt ratowniczy.
Zaostrzone
normy
ochrony środowiska natu
ralnego w krajach zachod
nich, w tym wód śródlądo
wych i morskich, powodu
ją, że producenci łodzio
wych silników zaburto
wych (przyczepnych) stale
je udoskonalają. Ponieważ
są to przede wszystkim
motory dwusuwowe, cho
dzi o zmniejszenie emisji
szkodliwych spalin, natę
żenia hałasu i wibracji.
W Stanach Zjednoczonych
ich modernizację wymusza
też wprowadzenie rygory
stycznych przepisów, które
przewidują stopniowe za
ostrzanie norm emisji spa
lin w latach 1998 - 2004.
** *
Mimo ogromnego postę
pu technologicznego, przez

głym roku Stany Zjednoczo
ne odrzuciły propozycję Ka
nady, aby problem ich ło
wienia rozstrzygnęła me
diacja strony trzeciej.
James Rubin, rzecznik
Departamentu Stanu, poin
formował tylko, że w skład
amerykańskiej
delegacji
wchodzi sześciu ekspertów.
Amerykanie pragną zawrzeć
z Kanadyjczykami wstępne
porozumienie, bowiem na
Pacyfiku zaczyna się już se
zon połowów łososi.
(M. K.)

VI etap Whitbread 1997 - 1998
i,:--.-:,--..::;.

W krajach zachodnich obowiązują zaostrzone normy emisji trujących spalin przez
silniki łodziowe.
Fot. Outboard Marinę Corporation

długie lata nie udawało się
wyeliminować podstawo
wych wad motorów dwusu
wowych. Wiodące na świe
cie firmy japońskie i ame
rykańskie
wprowadziły
więc do produkcji również
zaburtowe silniki czterosuwowe, które mają jednak
bardziej skomplikowaną
konstrukcję, większy cię
żar, znacznie wyższą cenę
niż dwusuwowe. Nabywają
je właściciele łodzi i jach
tów pływających po akwe-

Łódź turystyczna
Yoyager 780

1 - kabina sypialna 2-osobowa
2 - salon
3 - segment kuchenny
4 - kabina sanitarna
5 - rufowa kabina 2-osobowa
6 - studzienka silnika zaburtowego
Rys. Andrzej Skrzat

nach, na których obowią
zuje zakaz używania moto
rów dwusuwowych.
Innowacją na skalę
światową jest dwusuwowy,
ekologiczny zaburtowy sil
nik łodziowy z układem
FICH Fuel Inection (FFI),
czyli z systemem bezpo
średniego wtrysku. Roz
wiązanie to opracowała
i wdrożyła do seryjnej pro
dukcji amerykańska firma
OMC. Na targach Polyacht
'98 wystawiono motor
Johnson 150 (o mocy 150
KM) z systemem FFI.
- Rewolucyjność kon
strukcji amerykańskiej po
lega na bezpośrednim
wtrysku do cylindrów silni
ka mieszanki paliwa i po
wietrza - mówi Maciej
Skibski. - W rezulatacie
zużycie paliwa zmniejszyło
się o 35 proc., oleju o 50
proc., a emisja trujących
spalin spadła aż o 80 proc.
Korzystniejszy jest także
stosunek mocy do wagi sil
nika. Jego pracą steruje
minikomputer, który zapi
suje dane dotyczące liczby
godzin pracy, uzyskiwane
maksymalne obroty czy
okresy ewentualnego prze
grzania. Dane te można
odczytać po podłączeniu do
silnika zwykłego kompute
ra osobistego PC. Nad roz
wiązaniem podobnym do
systemu FFI pracują kon
struktorzy z firmy Mercury
i z innych czołowych pro
ducentów motorów zabur
towych.
Łódź motorową Voyager
780, będącą pływającym
domkiem letniskowym, za
prezentowała na targach
Polyacht '98 stocznia DAS
z Warszawy. Jednostka ta
przeznaczona jest do odby
wania wakacyjnych wędró
wek - z rodziną lub przyj a-

„Silk Cuf
pierwszy

ciółmi - po kanałach, rze
kach i jeziorach. Dzięki Do Fort Lauderdale na
małemu zanurzeniu, wy Florydzie; będącego
noszącemu 35 cm, Voyager
780 może podpływać do portem docelowym szó
płytkich brzegów i cumo stego etapu wokólziemwać dłuższy okres w wy skich regat Whitbread,
branym miejscu nad wodą. jako pierwszy wpłynął
Jego napęd stanowi ma
ły, tani w eksploatacji, za
burtowy (przyczepny) sil
nik łodziowy o mocy 10 - 20
KM. Pełni on także funkcję
aktywnego steru, co znacz
nie zwiększa manewrowość łodzi. Jest to ważne
podczas pływania po wą
skich kanałach.
W jego wnętrzu znajdują
się wygodne pomieszcze
nia dla 4 - 6 osób: kabina
z dwoma miejscami do spa
nia i wewnętrznym stano
wiskiem sterowym (zloka
lizowana w części dziobo
wej), salon z kanapą i sto
łem; segment kuchenny
z kuchenką gazową, zlewo
zmywakiem i chłodziarką;
kabina sanitarna z pryszni
cem i rufowa kabina z dwo
ma miejscami do spania.
W czasie ładnej pogody ło
dzią steruje się ze stanowi
ska w obszernym kokpicie
(wnęce w pokładzie rufo
wym), w którym znajdują
się też dwie kanapy.
Łódź ma kadłub i pokład
z dużą nadbudówką ufor
mowane
z
tworzywa
sztucznego (laminatu po
liestrowo - szklanego). Jej
długość wynosi 7,8 m,
a szerokość - 2,5 m.
Pływające domki letni
skowe różnych typów są
bardzo popularne w kra
jach zachodnich. Na pol
skich wodach spotyka się
je niezwykle rzadko. Ło
dzie Voyager 780 budowa
ne są wyłącznie dla odbior
ców w Niemczech.
Jacek Sieński

brytyjski jacht „Silk
Cuf.

Trasę etapu o długości
4750 mil morskich (wiodącą
z Sao Sebastian w Brazylii)
jacht ten przebył w czasie 14
dni 19 godzin i 50 minut.
„Silk Cut", dowodzony
przez Lawrie Smitha, zdy
stansował o kilka godzin
szwedzkie jednostki „EF
Language" że skiperem
Paulem Cayardem i „Swedish Match" ze skiperem
Gunnardem Krantzem.
Pozostałe jachty wpłynę
ły do amerykańskiego portu
w następującej kolejności:
4. „Innovation Kvaerner"
z Norwegii (skiper Knut
Frostad), 5. „Merit Cup"

z Monako (skiper Grant
Dalton), 6. „Chessie Racing" ze Stanów Zjednoczo
nych (skiper John Kostecki),
7. „Toshiba" ze Stanów
Zjednoczonych (skiper Paul
Standbridge), 8. „Brunelsunergy" z Holandii (skiper
Roy Heiner), 9. „EF Education" ze Szwecji (skiper
Christine Guillou).
Regaty Whitbread 1997 1998 rozpoczęły się 21
września ubiegłego roku
w Southampton. Ich wokółziemska trasa, mająca dłu
gość ponad 32 tys. mil mor
skich, podzielona została na
dziewięć etapów. Jachty re
gatowe klasy W-60, uczest
niczące w oceanicznym wy
ścigu, mogą osiągać ogrom
ną prędkość do 30 węzłów.
Do pokonania pozostały im
jeszcze trzy etapy o łącznej
długości 4710 mil morskich.
Na mecie w Southampton
jachty spodziewane są
w maju.
GAS)

Na metę szóstego etapu regat Whitbread 1997 - 1998
w Fort Lauderdale pierwszy wpłynął brytyjski jacht
Silk Cut'
Fot. .Żagle", nr 11/1997
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
J PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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Japońska
jakość
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Sieć Plus

GSM

ma dla Ciebie ofertę, jakiej jeszcze nie było. Połączyliśmy kartę aktywacyjną

sieci o największym cyfrowym zasięgu w Polsce z japońską jakością. Po raz pierwszy w Polsce
telefon Panasonic G450 z kartą aktywacyjną sieci Plus

Infolinia: 0-800 20 600

GSM

za jedyne 499 złotych netto.

Internet: www.plusgsm.pl

Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona. Szczegóły promocji w punktach sprzedaży. Telefon działa wyłącznie z kartą aktywacyjną sieci Plus GSM.

Plus GSIVI. Cyfrowy zasięg to Plus
7APRAC7AMY IM
RH IR nCłftCTflO' Tn7{ Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
ŁArnAdŁJirm UU nnoubn Diun UmŁUołDK. \— G d y n i a , Świętojańska 141, teLto622-74-73,poa-pt8^)0-16.00, WładysławaIV17,teLto620-89-17,poa-pt.&Q0-18.QQ, wsab.9J30-14.00
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M M GOSPODARKA

Puls dnia
Liczba dnia
8 mld zł
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Podwyżki w budżetówce

O uwłaszczeniu i Ursusie

Równi i równiejsi Mity i orka
KWIETNIOWY WZROST PŁAC
l ŚWIADCZEŃ W BUDŻETÓWCE

Tyle wydaliśmy w ubie
głym roku na ubezpiecze
nia. To o połowę więcej
niż rok temu. Nadal rynek
kontrolują polskie towa
rzystwa: PZU i PZU Życie.

£;\,S 1 kwietnia po raz

szkolnictwo wyższe
administracja państwowa

(BMar.)

leśnictwo

Prokom z ZUS

łączność

Dobiegają końca renego
cjacje kontraktu naKom-

wymiar sprawiedliwości

tyczny ZUS z firmą Prokto iłe dostaje
kom. Wygrała ona przetarg
™
(w złotych
na ten kontrakt, gdyż
j jąafliaiaBaffl^
według branż)
przedstawiła ofertę najkorzystniejszą finansowo Jj"
e
wynika z materiałów
gjgjj
1
przedstawionych wczoraj
j
przez ZUS.
jfiliBiiiaiB
EJ
Z trzech firm zakwalifikowanych ostatecznie do re1!
alizacji kontraktu Prokom
|
ŁfcJI bezpieczeństwo publiczne
zaproponował przeprowa0
30
60
90
dzenie informatyzacji ZUS
120
150
za 703 min zł, IBM za 2 mld
241 min ń, Hewlett Packard-za 1 mld289minzl"
Prezes ZUS Stanisław Alot
Program promocyjny po półmetku
podkreśla, że zerwanie
kontraktu odsunęłoby in
formatyzację ZUS na dwa
lata i uniemożliwiło rozpo
częcie reformy systemu
ubezpieczeń społecznych
od początku 1999 r.

Efil Ś

%# • • =! kolejny podniesio
no płace w budżetówce. Me
chanizm podwyżek jest pro
sty - najwięcej dostaną ci,
którzy do tej pory najwięcej
zarabiali. Średnio pensje
wzrosły o 13 procent, co da
je 100 zł 70 gr. Najwięcej po
wodów do zadowolenia ma
ją nauczyciele akademiccy dostali przeciętnie po 138,3
zł, administracja państwowa
niewiele mniej. Najbardziej
pokrzywdzony może się
czuć sektor bezpieczeństwa
publicznego - tam od środy
pensje są wyższe zaledwie
o 79,2 zł.
Podwyżki pokazują, o ile
wzrosło przeciętne wyna
grodzenie na jeden etat kal
kulacyjny. Gdyby przyjrzeć
się np. dochodom nauczy
cieli podstawówek, to okaże
się, mało który ma od wczo
raj w portfelu o 100 zł więj-

(B.Mar.)

ce

Solidni partnerzy

PAP

Notowania
1-2.04.98
USD (NBP)
0,0 zt

SI

1.04. - 3,4505 zł

USD

(średnia z kantorów)
0,01 Zł

Komisja Regionalna w Gdańsku zakwalifikowała
do drugiego etapu II edycji Ogólnopolskiego Pro
gramu Promocyjnego „Solidny Partner '98" pięć
dziesiąt dwie firmy z województwa gdańskiego.
Programowi patronuje
Mciej Płażyński, marszałek
Sejmu, a komisji regional
nej przewodniczy Mariusz
Kuleta z DDF Finance SA.
W drugiej edycji progra
mu,
zorganizowanego
przez Klub Business Fundation, uczestniczy o poło
wę więcej firm niż w po
przedniej. Świadczy to
o rosnącym zainteresowa
niu przedsiębiorców po-

2,04. - 3,4375 zł

ren

1.04. - 1,8655 zł

Kupno/
sprzedaż
USD.:;, ....

DEM

m

SEK

(średnia z kantorów)
0,0 Zł

G8P

2.04. - 1,8625 zł

,MaxM

Waluty

DEM

o

strzeganiem ich firm jako
pewnych i solidnych part
nerów.
Przedsiębiorstwa zakwa
lifikowane do drugiego eta
pu programu będą musiały
przedstawić dokumenty
z urzędów skarbowych,
ZUS, urzędów celnych,
banków i firm leasingo
wych. Dokumenty te po
winny być dowodem ich
rzetelnego wywiązywania

się ze zobowiązań finanso
wych wobec państwa
i partnerów gospodarczych.
Wśród firm z Wybrzeża,
które przeszły do drugiego
etapu programu są zarów
no małe oraz średnie, jak
i duże przedsiębiorstwa
produkcyjne,
handlowe
i usługowe. Do tych pierw
szych należą m. in. Fotore
porter z Gdyni, Klimawent
z Pogódki, Armet-Bis
z Gdyni, a do drugich - Frazer Polska z Gdańska, Mega SA. z Gdyni, Saur Nep
tun z Gdańska.
(JAS)

NOTOWANIA

DEM (NBP)

0,0 rf

SUR

Hi

10

11340,5/346,5f
f 184/188f
55,5/56,5
442,3/43,31

Dane z kantorów (2.04)
„Petrus"
„Green" Gdańsk
„Xamax,ł
Grunwaldzka 92
Gdańsk
Gdańsk
Dw. PKP Wrzeszcz
Pasaż Królewski
Piwna 67/68
f184/188ft
1*56/571
fl43/44ft

45/55

t184/188i
mm

#42,5/43,5#

45/55

mm

•ft 184/188
55,2/56,2
|42,7/43,7|
569/574
50/55

„Silvant"
Elbląg
1 Maia 41
185/1884
42,5/43,4
570/574
57/62

Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF -frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyj
ski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 100 nowych rubli)

Złoto
iiii

0,1 zł

2,00

ł
2.04. - 33,38 zł

Uwaga: złoto - cena
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.
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1 marca 1998- 31 marca 1998

marzec 199? -marzec 1998

Rozmowa z Januszem
Michalskim, podsekre
tarzem w Ministerstwie
Skarbu

- Czy powszechne uwłasz
czenie stanie się realnym
programem rządu, czy pozo
stanie mitem?
- Resort skarbu zajmuje
się teraz badaniem realnych
możliwości przeprowadzenia
tego programu. Wyceniany
jest majątek - zaplecze dla
programu. Punktem wyjścia
był rachunek sprzed dwóch
lat, czyli ok. 144 mld zł. dziś
jego wartość może się okazać
znacznie niższa.
- Czy stać nas zatem jesz
cze na powszechne uwłasz
czenie?
- Jesteśmy przede wszyst
kim zobowiązani do wypeł
niania narzuconych już zobo
wiązań: reprywatyzacji, re
kompensat dla sfery budże
towej, emerytów i rencistów,
zasilenia ZUS. Ich skala nie
jest jeszcze znana. Musimy
także znać odpowiedź na py
tanie, czy majątek jakim dys
ponujemy można sprzedać.
Poza tym, do rozstrzygnięcia
pozostaje kwestia, w jaki spo
sób regulować zobowiązania
państwa: czy w formie gotów
ki, czy przesuwać ten mają
tek do funduszu, który zajął
by się pomnożeniem tego
majątku, by pieniądze prze
kazywać następnie na indy
widualne konta emerytalne.
Czy wreszcie tak znaczny
majątek nie wpłynie na
wzrost inflacji. A może warto
emitować bony uwłaszcze
niowe, który byłyby stopnio
wo zamieniane na akcje pry
watyzowanych firm, co z ko
lei wymagałoby od ich posia
daczy przynajmniej elemen
tarnych umiejętności gry ka
pitałowej. Przykładem świa
dectwa NFI: ich cena jest dziś
niższa od oczekiwań.
Program musi być zaini
cjowany w tym roku - projekt
stosownej ustawy uzgadniają
teraz zainteresowane resorty.
Jego wykonania należy się
spodziewać do końca roku
2000.

- Jak dalece ten program
odpowiada, pana zdaniem,
oczekiwaniom wyborców?
- Program uwłaszczenia
przede wszystkim musi być
realistyczny. Zawsze zapo
wiedzi przedwyborcze prze
rastają możliwości ich reali
zacji.
- Jaka będzie przyszłość
Ursusa?
- Należy jej upatrywać
w ograniczonej strukturze,
niestety także ze zredukowa
nym - i to poważnie - zatrud
nieniem. Chodzi o około 2 ty
siące osób, które w rozsądnej
perspektywie powinni opu
ścić tę firmę.

Janusz Michalski: - Jeste
śmy przede wszystkim
zobowiązani do wypeł
niania narzuconych już
zobowiązań. Fot. Adam Warżawa

Zalecamy takie rozwiąza
nia, pragniemy by Ursus się
zrestrukturyzował, by na ma
jątku znajdującym się poza
Warszawą powołano spółki.
Choćby dlatego że istnieje re
alne zagrożenie wystąpienia
o upadłość Ursusa. Firma ta
po prostu nie płaci swoich zo
bowiązań.
Jeśli zarząd i związki za
wodowe pogodzą się z taką
diagnozą, istnieje możliwość
pozytywnego rozwiązania
problemu. Wszystko to wy
maga jednak zgody politycz
nej. Gdy jej zabraknie, gdy
rozwiązania będzie się szu
kało w demonstracjach, to
może być źle.
Zagraniczny, amerykański
inwestor niestety nie złożył
oferty.
- A co z pomysłem wpro
wadzenia czasowej bariery
na import używanych ciągni
ków?
- Uważam, że tymczasowy
zakaz importu byłby wskaza
ny. I nie tylko dlatego, by bro
nić interesów Ursusa. Przede
wszystkim dlatego, by stwo
rzyć równe warunki dla
wszystkich branż. Wszak
obecnie obowiązuje zakaz
importu używanych samo
chodów starszych niż 10 lat.
Podobne warunki można by
stworzyć polskim producen
tom. Oczywiście racje takie
można podważyć posługując
się językiem wolnorynkowe
go liberalizmu.
Ursus wymaga pilnych,
kompleksowych starań. Tym
czasowej pomocy państwa
musi towarzyszyć rzetelny
program poprawy sytuacji.
Z biznes planu wynika, że
Ursus wymaga dokapitalizo
wała poważną kwotą, na
które trudno się zgodzić,
choćby dlatego że w kolejce
ustawi się kolejka innych
firm znajdujących się w trud
nej sytuacji, a budżetu pań
stwa nie stać na taką pomoc,
pomijając już kwestie, czy
jest ona racjonalna ekono
micznie.
Rozmawiał Jan Kreft

- Gdyby niektórzy nasi mężowie stanu mieli inny cha
rakter i nie byli przekonani o swojej wyższości, byliby
śmy zapewne bardziej zaawansowani w naszym dążeniu
do poprawy standardu życia - mówi Hanna Gronkiewicz
- Waltz w dzisiejszym wydaniu Rejsów (wywiad nieauto
ryzowany)
IMOWWOWWWOWMW
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Piłka ręczna. Nata Wybrzeże - Czuwaj

EB Start - Sośnica

Emocje w Elblągu
P

db Pełpf mobilizacja

wumeczem I ligowej
kolejki szczypiornistek nazwano spotkanie EB
Start Elbląg z Sośnicą Gli
wice. Od wyników sobotnio
- niedzielnych pojedynków
zależeć może ostateczna
lokata obu drużyn na fini
szu rozgrywek. Wiadomo,
że tegoroczne rozgrywki
toczą się bez fazy play off,
a to oznacza, że o miej
scach na podium zadecy
duje ligowa tabela po ostat
nim meczu.
W elbląskim obozie peł
na mobilizacja. Wczoraj na
porannym treningu szkole
niowiec EB Start Stanisław
Mijas zaaplikował swoim
podopiecznym relaksowo -

tczewian

|l m miniony weekend gra
li trzecioligowi piłka
rze ręczni. Do interesujące
go spotkania doszło w hali
przy ul. Zawodników, gdzie
rezerwy Wybrzeża Gdańsk
przegrali z Samborem
Tczew 25:26. Do przerwy
prowadzili gospodarze 17:12.
Jeszcze w 57 min. gdańsz
czanie prowadzili 25:23
i wtedy rozpoczął się festi
wal strzelecki Damiana Go
dziny. Zdobył trzy bramki
pod rząd, w tym dwie
w ostatniej minucie i zapew
nił swojej drużynie końcowy
sukces.
WYBRZEŻE: Kłosowski Bystram 2 bramki, Młyna
rek 8, Bąblewski 2, Szypszak
2, Bogdanowicz 3, Wita 1,
Richert 5, Zieliński 2.
SAMBOR: Justa, Struzik Bal 1, Sołtys 3, Graczyk 1,
Szymański 4, Gogola 5, Zołoteńko 5, Godzina 4, Macie
jewski 1, Komorowski 2,
Czertowicz 0.
Pozostałe wyniki: Tor La
skowice - Cartusia Kartuzy
23:46, AZS Środowisko
Gdańsk - Borowiak Czersk
28:20, MKS Brodnica - Spój
nia II Gdańsk 26:32. Pauzo
wały: Korona Koronowo
i OSiR Chojnice.
Obrotowy Naty Wybrzeże, Artur Siódmiak.
1. Sambor
2. Spójnia II
4. Cartusia

5. Chojnice
6. AZS Gdańsk
7. Borowiak
8. Brodnica
& Korona
10. Tor

25:3
25:1

500 291
445-332

19:7
14:12
13:15
m
6:22

349-280
379-393
356-370
309-384
320-457

Przed piłkarzami ręcznymi I ligi jeszcze trzy ko
lejki podwójnych spotkań. Walcząca o zachowanie
4. miejsca w tabeli Nata Wybrzeże Gdańsk zmierzy
się w najbliższą sobotę (godz. 18) i niedzielę (godz.
11) w swojej hali przy ul. Zawodników z Czuwajem
Przemyśl

4:20 257-318

Niby zdecydowanym fa
worytem
na zdobycie kom
W najbliższej kolejce gra
ją: dzisiaj tj. piątek: Spójnia pletu puntów są gdańszcza
II - AZS Gdańsk (godz. 18, nie, którzy wygrali przecież
MHS ul. Kołobrzeska); dwa razy z Czuwajem
w niedzielę: Borowiak - Wy w Przemyślu: 37:26 i 31:29.
brzeże II (11), Chojnice - Tor Pamiętajmy jednak, że trze
(16), Cartusia - Korona (11). cia od końca w tabeli druży
(pol)
na z Przymyśla walczy o li
gowy byt, ma tzw. noż na
gardle i z takim zespołem
gra się trudno.
Piłka ręczna
- Dlatego naszą drużynę
obowiązuje pełna mobiliza
cja,. musi zagrać z pełnym
zaangażowaniem - powie
dział nam prezes sekcji pił
0:24 238-459

Grają
juniorzy

W MHS na Przymorzu
odbędzie się jeden z czte
rech półfinałowych turnie
jów mistrzostw Polski junio
rów starszych w piłce ręcz
nej.
Oprócz gospodarza Spójni Gdańsk, zagrają
w nim „7" Wolsztyniaka
Wolsztyn, Warmii II Olsztyn
i Grunwaldu Poznań. Dwa
najlepsze zespoły awansują
do finału z zaliczeniem wy
niku w bezpośrednim spo
tkaniu.
Terminarz gier: 6 bm.
Spójnia - Wolsztyniak (godz.
12), Grunwald - Warmia
(14); 7 bm. Grunwald Wolsztyniak (13), Spójnia Warmia (14.45); 8 bm.
Wolsztyniak - Warmia (12),
Spójnia - Grunwald (14).

(pol)

ki ręcznej GKS Wybrzeże,
Henryk Woźny i dodał: Po
zwycięskich derbach ze
Spójnią atmosfera jest u nas
dobra. Z Czuwajem nie bę
dzie mógł zagrać jedynie
kontuzjowany
Dariusz
Skup. Pozostali trenują nor
malnie, choć zapewne Mar
cin Lijewski jeszcze nie bę
dzie mógł grać na pełnych
obrotach. Życzeniem za
wodników jest, by trybuny
były pełne, bo wtedy gra im
się znakomicie.
W Czuwaju indywidual
nością jest rozgrywający

rozciągający zestaw ćwi
czeń. Nadal w składzie elblążanek zabraknie w me
czach z Sośnicą leczących
kontuzje Aleksandry Pawelskiej i Inny Kulik, ale
pozostałe dziewczyny za
powiadają walkę o zwycię
stwa na własnym parkiecie
i sportowe emocje. Równo
cześnie apelują do swoich
sympatyków o mocny,
uskrzydlający doping.
Kibiców kobiecej piłki
ręcznej zapraszamy do hali
MOS przy ul. Kościuszki
w Elblągu, w sobotę (4 bm.)
o godz. 17 i w niedzielę (5
bm.) o godz. 11.
(am)

Nata AZS AWF Gdańsk
- Piotrcovia Piotrków

Zagrać brzydko

Fot. Robert Kwiatek

Jacek Pyś. To bardzo sku
teczny zawodnik. Na liście
snajperów ligi zajmuje ak
tualnie drugie miejsce (249
bramek na koncie), ustępu
jąc jedynie Robertowi No
wakowskiemu z Iskry Kiel
ce - 301 trafień. Obok Pysia
w Czuwaju wyróżnia się ob
rotowy Piotr Król.
Wierzyć trzeba, że Nata
Wybrzeże dołoży maksi
mum wysiłku, aby wygrać
oba spotkania z Czuwajem.
Niepowodzenie gdańszczan
chociażby w jednym meczu,
w obliczu trudnej wyjazdo
wej konfrontacji z Petroche
mią w Płocku (25-26 bm.)
byłoby niekorzystne.
Drugi gdański zespół,
MKS Spójnia wyjeżdża
w ten weekend na bardzo
trudne mecze do Iskry Kiece.

|% o ciekawych spotkań
S# dojdzie w ekstraklasie
piłki ręcznej pań. W Gdań
sku Nata AZS AWF podej
muje wicelidera tabeli, Piotrcovię Piotrków Trybunal
ski. Natomiast Styroplast
Start udaje się na arcyważne potyczki do Bielszowic
z tamtejszą Zgodą.
Spotkania Naty z Piotrcovią rozpoczną się o godzinie
16.30 (sobota) i 13 (niedzie
la). Rywalki gdańszczanek
plasują się na drugim miej
scu w tabeli i od kilku do
brych sezonów zaliczane są
do czołówki ekstraklasy
- Tak samo jest w tym se
zonie, ale to dla mnie żadna
niespodzianka - mówi tre
ner Naty AZS AWF, Leszek
Biernacki. - Powiem więcej.
Piotrcovia to obecnie naj
mocniejszy zespół w naszej
lidze, wyłączając oczywiście
Montex, który jest poza za
sięgiem wszystkich. Głów
nym atutem naszych naj

bliższych przeciwniczek jest
równy, prawie kompletny
skład. Jedynym nieco słab
szym ogniwem jest prawe
skrzydło, ale to nic Piotrcovii nie ujmuje. Mecze będą
więc trudne, ale, podobnie
jak w każdym spotkaniu, li
czymy na punkty. Udowod
niliśmy już w tym sezonie,
że potrafimy walczyć z ze
społami z czołówki, choć
zwycięstwo nad EB Start El
bląg, osiągnęliśmy w brzyd
kim stylu. Trzeba więc grać
brzydko.
Drugi gdański zespół,
Styroplast Start Gdańsk wy
stąpi w Bielszowicach prze
ciwko Zgodzie. Będą to dla
podopiecznych Zdzisława
Czoski tzw. mecze o wszyst
ko. Styroplast traci do zaj
mujących w tabeli pozycję
dziesiątą (ostatnią „bez
pieczną") rywalek dwa
punkty. Aby myśleć o utrzy
maniu musi w zasadzie dwa
razy wygrać.
(kast)

(Paw)

Piłka ręczna - II liga

Ciekawie w Kwidzynie
Do ciekawej konfrontacji dojdzie w drugiej lidze
piłkarzy ręcznych. W Kwidzynie o godz. 17.30
w sobotę miejscowy MMTS podejmie lidera - Metalplast Oborniki.
Faworytem wydają się
być goście, ale kwidzynianie
zapowiadają walkę o zwy
cięstwo.
- Do każdego meczu na
leży podchodzić z nasta
wieniem walki o zwycię
stwo. Bez względu na siłę
przeciwnika. Jednak Metalplast to doświadczona dru
żyna. Dodatkowo my nie
zagramy w najsilniejszym

składzie. Nie wystąpią kon
tuzjowani Mirosław Macią
ga i Marian Jezierski. Pod
znakiem zapytania stoi gra
Mirosława Ługowskiego
i Leszka Elbickiego. Pocie
szający jest fakt, że coraz
lepiej spisuje się nasza
młodzież - powiedział
„Dziennikowi" jeszcze do
niedawna czołowy rozgry
wający kwidzyńskiego ze

społu, Mariusz Leszczyń
ski, który ostatnio częściej
walczy z kontuzją kolana.
Druga nasza męska „7" Elzam Elbląg - zagra w Wą
growcu z Nielbą. Dla elblążan będzie to trudna kon
frontacja. Rywale podobnie
jak Elzam walczą o utrzy
manie, ale mają na koncie
mniej punktów.
W II lidze kobiet AKS
Bomi Gdynia z Sokołem Teleżet Żary zmierzył się
awansem. Gdynianki wy
grały 21:16.
(pol)

Piłkarki ręczne Naty AZS AWF podejmować będę wice
lidera tabeli - Piotcovię.
Fot. Robert Kwiatek
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Stu bokserów
w Gdańsku
ringu w hali Szkoły
CI Podstawowej nr 68
przy ul Kartuskiej w Gdań
sku odbędzie się w dniach
3-5 bm. turniej bokserski,
stanowiący strefowe elimi
nacje do mistrzostw Polski
juniorów i juniorów młod
szych.
Dziś i jutro walki roz
poczną się o godz. 10 i 15,
zaś niedzielne finały 0 godz. 10.
Spodziewany jest występ
około 100 młodych pięścia
rzy z klubów województw:
bydgoskiego, elbląskiego,
słupskiego,
toruńskiego
1 gdańskiego. Organizato
rem tej strefowej imprezy
jest Okręgowy Związek
Bokserski w Gdańsku.

Siatkówka

^

Ru

Nie tylko
w Sopocie

Oldboye
w Gdańsku
W hali Gedanii przy ul
Kościuszki odbędzie się
w sobotę półfinałowy
turniej mistrzostw
Polski w siatkówce
oldboyów.
Dwie najlepsze drużyny
awansują do finału, który
zaplanowano 1-3.05. w Ja
strzębiu.
Początek gier przewidzia
no o godz. 12.30. W turnieju
wystąpią trzy zespoły: Centbet Olsztyn, Szejk Karlino

(Paw)

Bieg
Gwieździsty
MOSiR Gdańsk zaprasza
do udziału w Biegu Gwieź
dzistym z okazji rocznicy
wyzwolenia Gdańska. Bieg
odbędzie się w sobotę, 4 bm.
przy gdańskim molu (zapisy
w godz. 9-10).
Impreza zostanie prze
prowadzona w kategoriach
dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych i szkół po
nadpodstawowych oraz ko
biet i mężczyzn. Trzeba
mieć zaświadczenie lekar
skie o braku przeciwwska
zań do uczestniczenia
w biegach.
Zdobywcy
czołowych
miejsc w każdej kategorii
otrzymają nagrody rzeczowe
i dyplomy.
Szczegółowych informacji
udziala MOSiR Gdańsk, ul.
Zielonogórska 4, tel. 302-3699 lub 302-62-75.
(Paw)

Brydżowe
rozdania
mjif niedzielę, 5 bm.
W W o godz. 11 w klubie
garnizonowym przy ul. Sło
wackiego 3 w Gdańsku
Wrzeszczu zostaną przepro
wadzone eliminacje makro
regionu „Pomorze" do ogól
nopolskiej olimpiady mło
dzieży w brydżu sportowym.
Będzie to debiut brydża
sportowego w tej imprezie.
W gdańskich zawodach
mogą startować pary, skła
dające się z zawodników
urodzonych w latach 19801982. Eliminacje zostaną
przeprowadzone w grupie
chłopców i dziewcząt. Nie
dopuszcza się startu par
mieszanych (junior plus ju
niorka). Udział w eliminacji
jest bezpłatny. Do OOM za
kwalifikują się pierwsze trzy
pary chłopców i dwie dziew
cząt.
Zakończenie dwusesyjnego turnieju planowane
jest w niedzielę na godz. 19.
Organizatorzy zapraszają
młodzież do licznego udzia
łu w gdańskiej imprezie.
(Paw)

i reprezentacja Gdańska.
Nasza
drużyna
zagra
w składzie: Jan i Zbigniew
Ciszewscy, Jacek Łapiński,
Leszek Szymczak, Krzysztof
Turowski, Wiesław Dziura,
Dariusz Wagasewicz i Ma
rek Patoła.
- Gramy systemem każdy
z każdym do dwóch wygra
nych setów. W zespołach
mogą występować zawodni
cy urodzeni w 1962 r. i star
si - powiedział nam organi
zator turnieju, Krzysztof
Turowski.
(pol)

Siatkówka

Rugbiści walczyć będą nie tylko w Sopocie.

prócz szlagierowo za' powiadających się derbów rugby Olech Ogniwo
Sopot - Gwarant Lechia
Gdańsk (godz. 12), w nie
dzielę na naszym terenie
odbędą się jeszcze dwa me
cze. Dębica Lincer podej
mować będzie w Pruszczu
(stadion MOSiR godz. 13)
Budowlanych Łódź, a II li
gowa Bomi Biexpol Arka
zmierzy się (stadion przy ul.
Olimpijskiej, godz. 15)
w Gdyni z Posnanią.
Zwycięzca Sopockiego
meczu obejmie prowadze
nie w ligowej tabeli serii
A i poważnie zwiększy swo
je szanse w walce o mi
strzowski tytuł. Przypo
mnijmy że w tym roku roz
grywki ligowe zostały skró
cone do 10 kolejek (każdy
z każdym, mecz i rewanż),
z uwagi na przejście od na
stępnych rozgrywek na sys
tem jesień - wiosna. Mistrza
kraju poznamy zatem już
w czerwcu. Każdy mecz ma
więc ogromne znaczenie.
W inauguracyjnej kolejce
Gwarant Lechia i Olech
Ogniwo odniosły zwycię
stwa, ale gdańszczanie za

prezentowali lepszą formę.
Z tej racji uchodzą za fawo
rytów, ale sport ma to do sie
bie, że nie zawsze faworyt
wygrywa. Na boisku rugby
w takich meczach nikt, ni
komu nie odpuści. Walka to
czyć się będzie o każdą pędź
ziemi od pierwszej do ostat
niej minuty.
Niestety, nie udało się
skorelować ze sobą wszyst
kich meczów rugby, które
odbędą się na naszym tere
nie. W przyszłości warto
chyba, by związek tak ułożył
terminarz, aby uniknąć ta
kiego spiętrzenia jak w naj
bliższą niedzielę. Działa
czom Dębicy Lincer nie
udało się
porozumieć
z Ogniwem i z Budowlanymi
Łódź rozpoczną spotkanie
o godz. 13.
Beniaminek z Pruszcza
nie chciał narażać się dru
żynie z Łodzi, która chciała
grać właśnie o tej godzinie.
- Gdybyśmy wyznaczyli in
ną godzinę rozpoczęcia
spotkania, Budowlani za
grozili nam, że rewanż wy
znaczą o godz. 10 rano.
W przeszłości tak już robili
- powiedział nam dyrektor

(

Ryszard Banaczek. Rugbi
ści Dębicy Lincer w pierw
szej kolejce do przerwy
dzielnie stawiali czoła mi
strzom Polski z Sopotu. Po
40 minutach gry prowadzili
8:5, ale ostatecznie ulegli
8:36. Aby myśleć o sukcesie
nad Budowlanymi pod
opieczni trenera Jerzego Jumasa będą musieli wytrzy
mać pełne 80 minut spotka
nia.
Budowlani
Łódź
w pierwszej kolejce byli
sprawcami ogromnej nie
spodzianki. Wygrali w War
szawie z AZS AWF 32:27.
Rozgrywki serii B inau
guruje w niedzielę Bomi
Biexpol Arka. Gdynianie,
którzy mierzą w tym roku
w awans, podejmują groźny
zespół Posnanii. Dobry
start, to połowa sukcesu. Je
dynym zmartwieniem tre
nera Jakuba Szymańskiego,
jest kontuzja kciuka asa
atutowego Arki Waldemara
Szwichtenberga. Nie wiado
mo jeszcze, czy zawodnik
ten do niedzieli zdoła się
wykurować. Z nim w skła
dzie o wynik meczu arkowcy byliby spokojniejsi.
Adam Suska

Festiwal Tai Chi Chuan
najbliższą
sobotę
i w niedzielę odbę
dzie się festiwal Tai Chi
Chuan, jednego z najbar
dziej trudnych i zarazem
pięknych dla oka stylów
kung fu.
Festiwal odbędzie się
w Gdańsku po raz drugi.
Jest on cykliczną imprezą,
która ma miejsce co roku
w miesiącu
kwietniu
(w tym miesiącu urodził
się twórca stylu tai chi Chang San Feng). Pierw
szy dzień imprezy - w so

botę - jest częścią semina
ryjną przeznaczoną dla sę
dziów, instruktorów i za
wodników. Niedziela bę
dzie ucztą dla koneserów
i wszystkich zainteresowa
nych. O godz. 9 w Szkole
Podstawowej
nr
92
w Gdańsku Zaspie przy ul.
Startowej 9 rozpocznie się
druga część - zawody.
Organizatorzy mają po
twierdzenie startu od 30
najlepszych zawodników
z naszego kraju, mistrza tai
chi - Feng Jung Zhanga oraz

Fot. Robert Kwiatek

grupy instruktorów z kilku
miast Polski.
Gdański ośrodek repre
zentować będą podopieczni
Piotra Czerepuka, kilku
krotnego mistrza kraju, któ
ry jest także organizatorem
festiwalu.
Zakończenie i ogłoszenie
wyników
przewidziano
o godz. 15.30.
Bilety wstępu będzie
można nabywać na miejscu,
zaraz przy wejściu do szko-

iy

(pol)

Półfinał
młodziczek
iii hali Gedanii przy ul.
Hf 1 Kościuszki odbędzie
się w sobotę i niedzielę pół
finałowy turniej mistrzostw
Polski młodziczek (VII i VIII
klasa szkoły podstawowej)
w siatkówce.
Wezmą w nim udział
cztery zespoły - Gwardia
Wrocław, BKS Stal Bielsko,
Chemik Police oraz gospo
dynie. Trenerami zespołu
Gedanii są Witold Jagła
oraz Paweł Kramyk. Awans
do finału uzyskają dwa naj
lepsze zespoły, wyłonione

systemem „każdy z każ
dym".
Program gier półfinału
MP młodziczek - sobota
(4.04) - godz. 10.00: Gedania
Gdańsk - Gwardia Wrocław,
Stal Bielsko - Chemik Poli
ce; godz.16.30: Chemik Gwardia, Gedania - Stal;
niedziela (5.04) - godz.9.30:
Stal - Gwardia, Gedania Chemik. Drugie mecze roz
poczynać się będą pół go
dziny po zakończeniu
pierwszych spotkań.
(kast)

Tenis stołowy

Dwie strefy
hali MRKS Gdańsk
na Zaspie znów po
winno być ciekawie. W so
botę i w niedzielę odbędą
się III Strefowe Turnieje
Klasyfikacyjne kadetów
i juniorów w tenisie stoło
wym.
W obu przypadkach po
czątek zaplanowano o godz.
10.30. Pół godziny wcze
śniej odbędzie się losowa
nie. W turniejach wystąpią
zawodnicy reprezentujący
m.in. AZS AWF Gdańsk,

MRKS Gdańsk, Konradię
Gdańsk, UKS Skoczka So
pot i Agro-Kociewie Staro
gard. Rywalizować będą
mężczyźni i kobiety. Dwój
ka najlepszych zawodni
ków z każdego turnieju za
pewni sobie udział w Ogól
nopolskim Turnieju Klasy
fikacyjnym.
Dodajmy jeszcze, że nie
grają nasze zespoły wystę
pujące w ekstraklasie
i w pierwszej lidze, które
mają przerwę do 9 maja.
(pol)

Suplesy zapaśników
MUjf ala na terenie Morskief 1 go Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku No
wym Porcie (ul. Oliwska 35)
będzie w sobotę, 4 bm. are
ną zapaśniczych mistrzostw
Wybrzeża juniorów młod
szych i strefowej eliminacji
kadetów do Ogólnopolskiej

Olimpiady Młodzieży w za
pasach stylu klasycznego.
Spodziewany jest start
około 130 młodych adeptów
Początek zawodów o godz.
10.30.
Organizatorami imprezy
są: OZZ Gdańsk i ZKS Gra
nica Gdańsk.
(Paw)

Wybrzeże - Kolejarz

Inauguracja
rozgrywek

Rozpoczyna się żużlowa karuzela.

najbliższą niedzielę
m - rozpoczyna się kolej
ny sezon żużlowy. Gdański
jedynak Wybrzeże, wystę
pujący w drugiej lidze po
dejmie na torze przy ul.
Długie Ogrody Kolejarza
Rawicz. Początek spotkania
- godz. 15.
Gdańską konfrontację
obszernie zapowiadaliśmy
w czwartkowym numerze
gazety. Przypomnijmy, że
w zespole gospodarzy naj
większą atrakcją będzie
występ byłego IMŚ z Pocking (1993 rok) - Sama Ermolenki, który został za
kontraktowany jako ob
cokrajowiec numer jeden
w Wybrzeżu.
- Jest raczej spokojny
o wynik niedzielnej kon-

frontacji, chociaż prawdo
podobnie wystąpimy osła
bieni brakiem Waldemara
Cieślewicza. Sprawa jego
przeniesienia z Bydgoszczy
do Gdańska trochę skompli
kowała się - powiedział tre
ner Wybrzeża, Lech Kędzio
ra.
Z pozostałych spotkań
inauguracyjnej kolejki na
czoło wysuwa się rywaliza
cja w Częstochowie, gdzie
zmierzą się dwa zespoły
pretendujące do pierwszoli
gowego awansu - miejscowy
Włókniarz i RKM Roger
Rybnik.
Ponadto WTS Wrocław
podejmie JAG Łódź, Unia
Tarnów - OTŻ Opole, Le
żajsk Krosno - Wandę Kra
ków i Śląsk Świętochłowice,

REKLAMA
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Waldemar
Cieślewicz:

Czekam
na zgodę
- i użlowcy
Wybrzeża
fc Gdańsk mają za sobą
trzy spotkania sparingowe,
tymczasem w składzie próż
no szukać nazwiska Walde
mara Cieślewicza. Pozyska
ny przez gdański klub z Po
lonii Bydgoszcz zawodnik,
pracujący w mieście nad
Brdą jako policjant, formal
nie nie otrzymał jeszcze
zgody na przenosiny do
Gdańska.
- Niezbyt dobrze zaczyna
się dla ciebie inauguracyjny
sezon w Wybrzeżu. Czy
Waldemar Cieślewicz może
być spokojny, skoro w tym
roku „nie zaliczył" jeszcze
treningu na torze?
- Raczej nie. Uprawiam
żużel dość długo. Nie zapo
mniałem na czym polega ten
sport. Wprawdzie większość
kolegów zdołała się już roz
jeździć, ale mi również po
zostało trochę czasu, aby to
zrobić. Na razie docieram
silniki.
- Twój problem jest dość
spory. Nie masz zgody na
starty w Gdańsku. To dziw
ne, że policja, w której pra
cujesz, nie potrafi się doga
Fot. Maciej polny
dać z... policyjnym klubem
który po rocznej przerwie Wybrzeże.
- Tak czasami bywa, ale
powrócił do ligowej walki z drugiej strony nie sądzę,
LKŻ Lublin.
Walkę o mistrzostwo Pol że w moim przypadku tak
ski rozpoczynają także ze jest. Sprawą zajmują się od
społy ekstraklasy. Najcieka powiedni ludzie zajmujący
wiej powinno być w Gru odpowiednie stanowiska.
dziądzu, gdzie wzmocniony Mam nadzieję, że sprawa
Jackiem Rempałą i mający mojego przeniesienia roz
w składzie Amerykanina strzygnie się do niedzielne
Billy Hamilla, Grudziądzki go spotkania Wybrzeża
Kolejarzem
Rawicz.
Klub Motorowy Kuntersz- z
tyn sprawdzi samych mi Chciałbym w nim wystąpić.
strzów kraju - Jutrzenkę Po Nie po to przeszedłem do
Gdańska, aby pauzować.
lonia Bydgoszcz.
- Nie przepadasz za kie
W innych meczach: Apator DGG Toruń - Polonia Pi rownictwem Polonii. To
ła, Iskra Ostrów Wlkp. - Van chyba główny powód, że
Pur Rzeszów, Pergo Gorzów mieszkając w Bydgoszczy
- Trilux Start Gniezno, Unia nie miałeś zgody na treningi
Leszno - ZKŻ Polmos Zielo z byłymi kolegami...
- Chciałem trenować na
na Góra.
(pol)
torze Polonii, ale w bydgo
skim klubie. Zawodnicy, któ
rzy odchodzą do innego ze
społu, nie są potem tolero
wani. .Może gdybym poszedł
i poprosił o zgodę na jazdę,
odpowiedź brzmiałaby - tak.
Uznałem, że nie warto się
narzucać.
- Czy po raz pierwszy
w karierze rozpoczynasz
treningi na torze tak późno?
- Tak. Dlatego nie jestem
przekonany na sto procent,
że w pierwszych spotka
niach zaprezentuję pełnię
umiejętności. Może Będzie
tak, że dopiero po „odjecha
niu" pięciu wyścigów wpad
nę we właściwy rytm.
- Czyli zakładasz, że
w każdym meczu będziesz
startował pięciokrotnie...
- Taki mam zamiar.
W Bydgoszczy nie miałem
takiej możliwości, dlatego
zmieniłem otoczenie. Oczy
wiście decydujące słowo na
leżeć będzie do trenera.
- Dziękuję za rozmowę.
Maciej Polny

Tomasz Cieślewicz:

Sponsorzy
poszukiwani
Pierwsze mecze sparin
gowe pokazały; że du
żym wzmocnieniem drugoligowej drużyny żuż
lowców Wybrzeża
Gdańsk będzie Tomasz
Cieślewicz. Wychowanek
gnieźnieńskiego Startu
jako jedyny z zespołu
w każdym z tych spo
tkań wygrywał wyścig.
- Trzy spotkania za wami.
Jak oceniasz swoje przygo
towanie do sezonu?
- Pod względem fizycz
nym wszystko jest w najlep
szym porządku. Pozostaje
tylko sprawa dogrania
sprzętu. Z jednego silnika
nie jestem niezadowolony.
Nie mogę go dopasować do
warunków panujących na
gdańskim torze. Dlatego
w sparingu z Polonią Piła
jechałem na motocyklu po
życzonym od Pawła Stormowskiego. Czułem się
znacznie lepiej. Mam na
dzieję, że bardziej pasować
będzie sprzęt przywieziony
od duńskiego mechanika
Jensena.
- Co sądzisz o nawierzch
ni w Gdańsku. Czy tor Wy
brzeża bardzo różni się od
obiektu w Gnieźnie, gdzie
do tej pory startowałeś?
- Gdański tor jest chyba
łatwiejszy. To pierwsza opi
nia. Coś więcej powiem kie
dy poznam wszystkie jego
tajemnice.
- Kłopoty z pogodą spra
wiły, że straciliście sporo
czasu. Czy opóźnione wyj
ście na tor nie będzie miało
wpływu na waszą postawę
w pierwszych spotkaniach?
- Zdaję sobie sprawę, że
większość
zawodników
rozpoczęła treningi dwa
czy nawet trzy tygodnie
wcześniej od nas. Jesteśmy
więc w gorszej sytuacji, ale
już drugi sparing z Polonią
Piła pokazał, że forma

żużlowców
Wybrzeża
wzrasta.
- W dwóch inauguracyj
nych kolejkach macie dość
łatwych rywali...
- Tego nie jestem taki pe
wien. Do nowego sezonu
każda drużyna przystępuje
z nowymi nadziejami, dlate
go nie można nikogo skazy
wać na porażkę. Na torze
okaże się kto lepiej przepra
cował zimę.
- Pechowo rozpoczął się
sezon dla twojego kolegi
Marcelego
Dubickiego.
W wyścigu młodzieżowym
spotkania Wybrzeża z Polo
nią Piła upadł na pierwszym
łuku. Ty również uczestni
czyłeś w tej kraksie. Kto był
winowajcą?
- „Założyłem" się na
Krzysztofa Pecynę, który
wypchnął mnie w stronę
bandy. Pech chciał, że jechał
tam akurat Marceli. Nie ma
jąc miejsca położył moto
cykl. Uczyniłem podobnie.
Na szczęście żaden z nas nie
doznał poważnych obrażeń.
- Czy rozpocząłeś kiedyś
sezon od upadku?
- Nie i nie chciałbym, aby
coś takiego się zdarzyło.
Szczególnie w tym roku.
Plany mam bowiem ambit
ne. Chciałbym pomóc Wy
brzeżu w walce o awans do
I ligi, a ponadto po raz dru;
gi znaleźć się w finale IMŚ
juniorów.
- Zarówno kibice z Trój
miasta jak i działacze wiążą
z twoją osobą spore nadzie
je. Czy słusznie?
- O tak. Wszyscy wiedzą,
że stać mnie na wiele. Gdy
by tak jeszcze udało się zna
leźć sponsorów... W najbliż
szych dniach pojadę na roz
mowy, które mam nadzieję
zakończą się powodzeniem.
Jeden sponsor jednak nie
wystarczy. Przygotowania
do IMŚ są dość kosztowne,
ale działacze Wybrzeża
obiecali mi pomóc. Trzy
mam ich za słowo.
Rozmawiał Maciej Polny

W

Tomasz Cieślewicz nie jest zadowolony z jednego silni
ka w swoim motocyklu.
Fot. Maciej*^
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Pakmet
kibicom
pory sukces odnieśli ko
si szykarze
II-ligowego
Pakmetu. Po środowym remi
sie w Kościanie z Obrą 98:98
starogardzki beniaminek za
jął ostatecznie piąte miejsce
w rozgrywkach. Jutro tj. w so
botę w hali Agro-Kociewie
o godz. 17, drużyna podzięku
je kibicom za doping.
Podopieczni Tadeusza
Hucińskiego w towarzy
skim spotkaniu zagrają z Iligowym Treflem Sopot.
Dla pierwszych będzie to
okazja do odwdzięczenia
się sympatykom ze Staro
gardu i okolic, którzy w mi
jającym sezonie przez swój
żywiołowy doping często
byli szóstym zawodnikiem
Pakmetu. Z kolei sopocianie potraktują towarzyskie
spotkanie jako przetarcie
przed walką o utrzymanie
w ekstraklasie, która roz
pocznie się w najbliższą
środę.
Organizatorzy przygoto
wali prawdziwe show.
W imieniu zawodników
obu zespołów zapraszamy
do starogardzkiej hali.

Druga runda JJŁu
W sobotę o godz. 19
w hali przy ul. 3 Maja
koszykarki Dick Blacka
Startu Gdańsk w kolej
nym meczu o awans do
I ligi podejmować będą
Glinika Gorlice. Nie
wiadomo jeszcze czy
zagra Anna Gajewska,
którą sędziowie zdys
kwalifikowali w środo
wym meczu z Qucy AZS
Poznań.

Komfort Forbo
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Dick Black: Anna Gajewska

Fota Porta - ŁKS

(pol)

ajp arząd Komfortu Forbo
£ - Stargard
postanowił
rozwiązać kontrakt w trybie
natychmiastowym z czoło
wym zawodnikiem I-ligowej
drużyny koszykarskiej Jeffreyem Sternem.
Klub nie wypłaci Amery
kaninowi żadnych pienię
dzy, wykupi mu natomiast
jak najszybciej bilet po
wrotny do USA - poinfor
mowano w zarządzie klubu.
Podczas treningu, Jeffrey
Stern w walce pod koszem
uderzył bez powodu Pawła
Wiekierę. Gdy ten poprosił
o pomoc masażystę, Stern
udał się za nim i kilkakrot
nie uderzył go w twarz. Zaj
ście przerwała interwencja
drugiego
czarnoskórego
Amerykanina,
Kelvina
Upshawa.
Nie był to pierwszy tak
przykry incydent wywołany
przez Sterna. Niedawno
Amerykanin rzucił się z pię
ściami na innego zawodnika
ze Stargardu - Piotra Ignatowicza. Obyło się jednak
bez obrażeń.
(pol)

Qgj§ g|j(fifjf

W meczu z ŁKS, Lucyna Mruk udowodniła niedowiarkom, że potrafi zdobywać
punkty.
Fot. Robert Kwiatek

Mistrzostwo Polski i gra w Eurolidze jest stawką
finału tegorocznego play off koszykarek. Pierwsze
starcie Fota Porta wygrała w Gdyni 70:60. Drugie
odbędzie się w sobotę w Łodzi o godz. 17 na par
kiecie hali ŁKS Żywiec przy al. Unii. Gra toczy się
do czterech zwycięstw.
Pierwsze starcie tradycyj
nie (oba zespoły o mistrzo
stwo rywalizują po raz trzeci
z rzędu) zakończyło się
pewną wygraną gospodyń.
Mecz nie stał na olśniewają
cym poziomie. Były w nim
znakomite zagrania, po któ
rych ręce same składały się
do oklasków, ale były i mo
menty przestojów oraz pu
dła spod samego kosza.
Ogromna stawka rywalizacji
wywarła swoje piętno na po
ziomie meczu. W tej grze
jednak nie poziom jest naj
ważniejszy, ale zwycięstwa.
To pierwsze zostało w Gdy
ni. Zwłaszcza po przerwie
przewaga gospodyń nie
podlegała dyskusji. Gdynianki szybko „uciekły" ry
walkom na kilkanaście
punktów i potem już konse
kwentnie kontrolowały wy
nik.
Na pomeczowej konfe
rencji prasowej „dostało się"
I !<

także trenerom. Mirosławo
wi Trześniewskiemu za to,
że zbyt szybko (przy stanie
4:0 dla Foty) wziął czas,
a Adamowi Prabuckiemu
(Fota Porta) za to, że żadna
z jego podopiecznych nie
przeszkadzała Elenie Agafonikowej, gdy ta rzucała
zza linii 6,25 (trzy trafienia).
- Trenerzy też są ludźmi
i mają prawo popełniać błę
dy - bronił się łódzki szkole
niowiec mistrzyń Polski. Gdyby Agafonikowa czę
ściej trafiała, trzeba by było
do niej wyjść - replikował
trener Foty.
Obaj szkoleniowcy zgod
ni byli natomiast w ocenie
skuteczności rzutowej swo
ich koszykarek. Była nieza
dowalająca. Gdyniankom
dość skutecznie udało się
ograniczyć dwie najgroź
niejsze łódzkie snajperki,
Elżbietę Trześniewską (12
pkt.) i Daiwę Jodekaite (14).

W Łodzi obie te koszykarki
będą
prawdopodobnie
znacznie skuteczniejsze. Na
pozycji skrzydłowej gdynianka Elana Karpowa (26)
wygrała
rywalizację
z Agnieszką Jaroszewicz
(10) i dobrze by było, aby
w kolejnym meczu także
potwierdziła swoją wyż
szość. Olga Pantelejewa (12)
w pojedynku z Agafonikową
(13) wyszła na remis. Wyda
je się jednak, że zakatarzo
na gdynianka nie ujawniła
w tym meczu wszystkich
swoich możliwości.
Na kluczowej pozycji
playmakera Lucyna Mruk
(9) po raz kolejny udowodni
ła niektórym fachowcom, że
jest lepsza od Sylwii Wlaźlak
(3). Dobrze dla Foty, że tre
ner Trześniewski darzy tę
zawodniczkę
zaufaniem,
choć ma w swoim składzie
doskonałą Edytę Koryzmę.
Z tej analizy wychodzi, że
szanse gdynianek na zwy
cięstwo w Łodzi wcale nie są
małe. Gdyby wygrały, rywali
zacja mogła by się zakończyć
ich zwycięstwem 4-0 i wów
czas nikt nie miałby wątpli
wości, kto powinien grać
w Eurolidze.
., _ .
Adam Suska

- Pani Aniu, co T/iaściwie
stało się w Poznan i u?
- Pod koniec meczu go
niąca mnie Tatiana Troszka
chwyciła mnie z tyłu, ścią
gając spodenki, a ja w zde
nerwowaniu rzuciłam w nią
piłką.
- Jakie były konsekwen
cje tego zdarzenia?
- Białorusinka otrzymała
przewinienie techniczne za
faul niegodny sportowca,
a ja zostałam zdyskwalifiko
wana i musiałam opuścić
salę.
- Jak długo gra pani w ko
szykówkę?
- Od 15 lat.
- To nie wie pani, że nie
wolno rzucać piłką w prze
ciwnika?
- Jest mi z tego powodu
bardzo głupio, szczególnie
przed swoimi uczniami. To
było w ferworze walki i choć
teraz żałuję swego czynu,
nie mogę już odwrócić biegu
wydarzeń.
- Była pani już kiedyś
zdyskwalifikowana?

- Zdarzyło mi się to po
raz pierwszy.
- Czy będzie pani mogła
grać w najbliższych spotka
niach?
- Jeszcze nie wiem.
Wszystko będzie zależało od
opisu sędziów i komisarza.
To byłaby dla mnie najgor
sza kara, gdyby odsunięto
mnie od przyszłych meczów.
Mam jednak nadzieję, że do
tego nie dojdzie.
- Oby tak było.
Działacze Dick Blacka
Startu czynią starania, aby
decyzja w tej sprawie za
padła jak najszybciej. Jeśli
kapitan gdańskich koszy
karek musiała odbyć karę
odsunięcia od jednego
spotkania, lepiej byłoby,
aby był to najbliższy mecz
z Glinikiem. W środę
gdańszczanki czeka kolej
ny wyjazd do Polkowic
i tam Gajewska będzie
bardziej potrzebna. Wice
przewodniczący Wydziału
Gier i Dyscypliny PZKosz
Stefan Grześ obiecał pod
jąć decyzję w tej sprawie
natychmiast po zapozna
niu się z protokołami.
A więc teraz wszystko
w rękach poczty.
Po zwycięstwie w Pozna
niu gdańszczanki zwiększy
ły swoje szanse na awans.
Mecz z Glinikiem na prośbę
gości przesunięty został na
godz. 19. Kibice, których
gdańszczanki serdecznie
zapraszają będą mogli
wcześniej (godz. 17) obej
rzeć mecz juniorek Menos
Start - MKS Działdowo.
(sus)

Trefl Gdynia

Czas na juniorów
i uniorzy Trefla Gdynia
- To wynika z moich roz
- P rozpoczynają
walkę ważań, chociaż drużyna Po
o medal w mistrzostwach lonii zagra bez czterech za
Polski w koszykówce. Dzi wodników, którzy występo
siaj rozpocznie się w War wali w Toruniu. Teoretycz
szawie półfinałowy turniej.
nie nie powinno więc być
Podopieczni Macieja Mu kłopotów z awansem. Tyle,
chy przed tygodniem zdoby że czterech moich pod
li w Toruniu złoty medal MP opiecznych rozchorowało
juniorów starszych. Teraz się. Nie wiadomo czy wyle
ten sam zespół, jedynie bez czą się na czas - powiedział
starszego Przemysława Fra- Mucha.
sunkiewicza, walczyć będzie
Skład gdynian: Filip Dyo drugi krążek w kategorii lewicz, Piotr Dębicki,
juniorów. Do finału awansu Krzysztof Pyzik, Karol Fo
ją dwie najlepsze ekipy
ta, Sławomir Mańko, Bar
Rywalami Trefla Gdynia tosz Potulski, Krzysztof
będą kolejno: AZS Koszalin, Milcarek, Łukasz Pacholec,
Polonia Warszawa i ŁKS Michał Chojnacki, Paweł
Łódź. Faworytami wydają Wąchalski i Paweł Machysię być gdynianie i gospoda nia.
rze.
(pol)
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Dariusz Gładyś
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Gra liga

Liga Mistrzów

Polonia
ekstraklasie
w Poznani

Hat-trick
Del Piero

Znów

jfj obrze znany na WyŁP brzeżu bramkarz, 29letni Dariusz Gładyś, wrócił
do ekstraklasy. Opuścił Pomezanię Malbork i od blisko
dwóch tygodni trenuje
z pierwszoligową Polonią
Warszawa. Gładyś grał już
kiedyś w I lidze, w barwach
Lechii/Olimpii Gdańsk.
- Jak to się stało, że znala
złeś się w Polonii Warsza
wa?
- Nic szczególnego. Pew
na osoba z tego klubu skon
taktowała się ze mną, skła
dając propozycję występów
przy Konwiktorskiej. Mia
łem niewiele czasu do na
mysłu, ale zgodziłem się.
W końcu znów trafiłem do
pierwszoligowego klubu.
- Na jak długo?
- Na razie do czerwca.
Później oczywiście umowa
może być przedłużona.
- Trafić do Polonii to jed
no, a stanąć między słupka
mi to drugie. Przecież etato
wym golkiperem „Czarnych
Koszul* jest znany ci ze
wspólnych występów w Le
chii/Olimpii, Piotr Wojdyga.
Twoje szanse na grę w pod
stawowym składzie są bar
dzo małe.
- Zdaję sobie z tego spra
wę, że pozycja Piotrka jest
w zasadzie niepodważalna.
Pozostanie mi czekać cier
pliwie na swoją szansę. Na
razie gram w zespole re
zerw,
występującym
w „okręgówce". Zajmujemy
pierwsze miejsce w tabeli, z
dużą przewagą punktową
nad resztą stawki. Premie za
mecze są dwukrotnie więk
sze niż w naszej III lidze.
- Przy Traugutta debiut
w ekstraklasie umożliwiła ci
kontuzja Wojdygi...
- Nikomu źle nie życzę.
Wolę przekonać do siebie
szkoleniowca Polonii, Wło
dzimierza Małowiejskiego
na treningach. Ale przy
znam szczerze, że poniekąd
na Konwiktorskiej znala
złem się z powodu urazu re
zerwowego bramkarza, Ma
riusza Liberdy, który nie
dawno przeszedł operację.
- Polonia to jeden z kan
dydatów do zakwalifikowa
nia się do europejskich pu
charów...
- Na to liczą działacze.
Piłkarze natomiast bardzo
chcą osiągnąć ten cel. Zoba
czymy, co z tego wyniknie.
Szanse na pewno są.
- Pożegnałeś się z kolega
mi z Pomezanii?
- W zasadzie to... nie mia
łem czasu. Wszystko wyda
rzyło się tak szybko. O moż
liwości zmiany barw klubo
wych przeze mnie poinfor
mowałem jedynie kierowni
ka drużyny, Zbigniewa Za
górskiego. Trenera Edwarda
Budziwojskiego nie zasta
łem pod telefonem.
- Dziękuję za rozmowę
i powodzenia w nowym klu
bie.
Rozmawiał
Kuba Staszkiewicz
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z rzędu awansu do finału
Zwycięstwami gospoda
Ligi Mistrzów.
rzy zakończyły się
•Real Madryt - Borussia
pierwsze półfinałowe
Dortmund 2:0 (1:0). Bram
spotkania w piłkarskiej
ki: Fernando Morientes
Lidze Mistrzów. Rewan (24), Christian Karembeu
(68).
że odbędą się 15 kwiet
Sędziował Van der Ende
nia.
z Holandii. Żółte kartki:

*

k

Tomasza Dawidowskiego (w ekwilibrystycznym padzie) i jego kolegów z Lechii cze
ka potyczka z Goplanią Inowrocław.
Fot. Robert Kwiatek

Przed nami kolejny piłkarski weekend w krajo
wych ligach. Na zapleczu ekstraklasy gdańską Po
lonię czeka wyjazd do Poznania, gdzie spotka się
z tamtejszą Wartą. Interesujące spotkania odbędą
się też w III lidze „Pomorze".
W ekstraklasie najcie
kawszy mecz odbędzie się
w Chorzowie. Niepokonany
wiosną Ruch Chorzów po
dejmuje lidera tabeli, Legię
Warszawa. Mamy nadzieję,
że widowisko będzie intere
sujące dla kibiców, którzy
tym razem zajmą się dopin
giem własnych drużyn,
a nie awanturami.
Ciekawie powinno być
również w stolicy. Miejsco
wa Polonia zagra z GKS Ka
towice. Gospodarze jeszcze
wiosną nie przegrali. Zresz
tą goryczy porażki na wła
snym stadionie nie zaznali
w tym sezonie ani razu. Katowiczanie zechcą zapewne
przerwać tę passę.
W Zabrzu spotkają się
dwa zespoły z dolnych rejo
nów tabeli, które wiosną
zbierają bardzo pochlebne
oceny. Górnik podejmie Za
głębie Lubin.
Kibice w Łodzi ze spoko
jem oczekują pewnie wieści
z Częstochowy, gdzie z miej
scowym Rakowem spotka
się ŁKS-Ptak. Natomiast
z niepokojem wyniku po
tyczki będącego w kryzysie
Widzewa, który u siebie
zmierzy się ze Stomilem
Olsztyn.
Program XXII kolejki
ekstraklasy: Widzew Łódź Stomil Olsztyn, Pogoń
Szczecin - Petrochemia
Płock, Groclin/Dyskobolia
Grodzisk Wielkopolski Amica Wronki, Polonia
Warszawa - GKS Katowice,
Odra Wodzisław - KSZO
Ostrowiec Świętokrzyski,
Wisła Kraków - Lech Po
znań, Ruch Chorzów - Legia
Daewoo Warszawa, Raków
Częstochowa - ŁKS-Ptak
Łódź, Górnik Zabrze - Za
głębie Lubin.

W pierwszej grupie II ligi
Polonia Gdańsk wyjeżdża
do Poznania na potyczkę
z Wartą. Spotkanie rozpocz
nie się w sobotę o godzinie
13.00.
- Jedziemy z zamiarem
zdobycia trzech punktów powiedział trener Polonii,
Witold Kulik. - Prezentuje
my dobrą dyspozycję, stąd
mogę sobie pozwolić na od
ważne zamierzenia. Nasz
skład w porównaniu z po
przednim spotkaniem ra
czej nie ulegnie zmianom.
Mogę brać już pod uwagę
Daniela Treścińskiego, któ
ry odbył pauzę za czerwoną
kartkę. Na ból mięśnia na
rzekał Saulo, ale do soboty
powinien być w pełni sił. Do
bramki raczej ponownie
wstawię Gemborysa, do
którego postawy nie mam
większych zastrzeżeń. War
ta to jeden ze słabszych ze
społów w ligowej stawce, ale
z informacji, jakie do mnie
doszły, prezentuje wiosną
dobrą grę. tyle, że niesku
teczną. Oby podobnie było
w sobotę.
Program XXII kolejki II
ligi - grupa pierwsza: Zawi
sza Bydgoszcz - Odra Opole,
Chemik Police - Polo
nia/Szombierki Bytom, Varta Namysłów - KemBud Je
lenia Góra, Górnik Wał
brzych - Krisbut Myszków,
Śląsk Wrocław - Miedź Le
gnica, Lechia Zielona Góra
- Naprzód Rydułtowy, Ela
na Toruń - Ruch Radzion
ków, Warta Poznań - Polo
nia Gdańsk. Pauzuje Alumi
nium Konin.
Grupa druga: GKS Beł
chatów - Korona Nida/Gips
Kielce, Czuwaj Przemyśl Warmia Olsztyn, Wawel
Kraków - WKP Kuja

wiak/Wisła
Włocławek,
Okocimski Brzesko - Jeziorak Iława, Górnik Łęczna RKS Radomsko, Avia Świd
nik - Cracovia Kraków, Stal
Stalowa Wola - Hetman Za
mość, Unia Tarnów - Cera
mika Opoczno, Świt Nowy
Dwór - Hutnik Kraków.
W III lidze „Pomorze"
najciekawszy mecz odbę
dzie się w Gdańsku. Lechia
podejmuje Goplanię Ino
wrocław. Szeroko na temat
tego spotkania pisaliśmy
wczoraj. Dziś tylko przypo
mnijmy, że w kasach sprze
dawane będą po raz pierw
szy w tej rundzie, jednora
zowe bilety wstępu (w ogra
niczonej liczbie). Karnety
naturalnie także upoważ
niają do wejścia na mecz.
Z innych spotkań najciekawiej zapowiada się po
tyczka w Kościerzynie. Kaszubia gra z Chemikiem
Bydgoszcz, a miejscowych
kibiców najbardziej intere
suje, czy gospodarze zdołali
dojść do siebie po porażce
0:3 z Arką.
Żółto-niebiescy z kolei,
po niespodziewanej wpadce
w Pucharze Polski, powinni
zainkasować kolejny kom
plet punktów. Grają bowiem
w Bydgoszczy przeciwko
Brdzie, a to jedna ze słab
szych drużyn.
Program XXII kolejki m
ligi „Pomorze*: Bałtyk Gdy
nia - Olimpia Grudziądz
(sob.12.00), Brda Bydgoszcz
- Janbud Arka Gdynia
(sob.12.00), Wierzyca Staro
gard - Rodło Kwidzyn
(sob.14.00), Czarni Nakło Jantar Ustka (sob.15.00),
Lechia Gdańsk - Goplania
Inowrocław (sob.16.00), Kaszubia Kościerzyna - Che
mik Bydgoszcz (sob.16.00),
Gryf Wejherowo - Zatoka
Braniewo (sob.16.00), Kasz
telan Papowo - Stołem
Gniewino (sob.16.00), Po
goń Lębork - Pomezania
Malbork (niedz.12.00).
(kast)

Manoel Sanchis (Real) oraz
•Juventus Turyn - AS Mo Julio Cesar, Heiko Herrlich,
naco 4:1 (2:1). Bramki: dla Knut Reinhardt i Stefan
Juventusu - Alessandro Freund (Borussia). Widzów
Del Piero 3 (34, 45-karny, 97 tys.
62-karny), Zinedine ZidaSpotkanie w Madrycie
ne (88); dla Monaco - Fran rozpoczęło się z godzinnym
cisco Da Costa (45).
opóźnieniem, a to za spra
Sędziował Nikołaj Lew- wą kibiców, którzy kilkana
nikow (Rosja). Żółte kartki: ście minut przed plano
Didier Deschamps (Juven- wym rozpoczęciem gry
tus), Martin Djetou, Fran uszkodzili jedną z bramek.
cisco Da Costa (obaj Mona Sympatycy Realu zaczęli
co). Widzów 56 550.
wspinać się na ogrodzenie,
Mecz był popisem idola do którego były przywiąza
Piemontu, Alessandro Del ne odciągi słupków. Meta
Piero. Napastnik Juventusu lowy parkan pod ciężarem
pokonywał ludzi ugiął się do ziemi po
trzykrotnie
bramkarza Monaco, Fabie- ciągając za sobą konstruk
na Bartheza. Najpierw cję bramki, która przewró
znakomicie wykonał rzut ciła się na ziemię. Po chwi
wolny z odległości około 30 li okazało się, że jeden ze
metrów od bramki mi słupków został złamany
strzów Francji. Piłka wpa i holenderski sędzia Van
dła w samo „okienko".
der Ende zarządził wymia
Goście wyrównali w 45 nę bramki. Zaskoczeni or
min. po strzale Francisco ganizatorzy dopiero po go
Da Costy, ale jeszcze przed dzinie zdołali spełnić ten
przerwą Del Piero wyko warunek. Niemcy zapowie
rzystał rzut karny. W dru dzieli złożenie protestu
giej połowie skopiował w tej sprawie.
swój wyczyn. Zwycięstwo
Borussia
Dortmund,
Juventusu przypieczętował osłabiona brakiem m.in.
w 88 minucie Zinedine Zi- Andreasa Moellera i Juerdane, który otrzymał piłkę gena Kohlera, nie była
od Del Piero i z linii pola w stanie na stadionie San
karnego strzałem po ziemi tiago Bernabeu zagrozić
zdobył czwartego gola gospodarzom, dla których
i 500. dla Juventusu w roz bramki strzelali Fernando
grywkach pucharowych. Morientes oraz Christian
Mistrzowie Włoch są zatem Karembeu.
(kast)
bardzo bliscy trzeciego

Reprezentacja

Plan selekcjonera
rener piłkarskiej repre
zentacji Polski, Janusz
Wójcik, zaplanował dokład
nie okres przygotowań do
tegorocznych eliminacyj
nych spotkań mistrzostw
Europy-2000 (6 września
z Bułgarią w Sofii, 11 paź
dziernika z Luksemburgiem
w Polsce).
22 kwietnia w miejscowo
ści Osijek, Polska zagra to
warzyski międzypaństwowy
mecz z Chorwacją. 6 maja
na
stadionie
KSZO
w Ostrowcu odbędzie się
test-mecz, z którego dochód
przeznaczony zostanie na
fundusz
charytatywny:
zmierzą się drużyna wybra
na z najlepszych polskich
piłkarzy ligowych (trener
Janusz Wójcik) i drużyna
złożona z najlepszych gra
czy cudzoziemskich w pol
skiej ekstraklasie (trener
Franciszek Smuda).

27 maja na stadionie cho
rzowskim polscy piłkarze
spotkają się towarzysko z re
prezentacją Rosji. W czerw
cu i pierwszej połowie lipca z konieczności - nastąpią
krótkie wakacje (w tym cza
sie we Francji walczyć będą
finaliści MŚ'98). 15 lipca za
planowany został towarzyski
mecz z reprezentacją Ukra
iny (na wyjeździe). 19 sierp
nia jedenastka biało-czer
wonych podejmować będzie
w kraju reprezentację Izra
ela, z którą zaplanowany zo
stał mecz rewanżowy za wio
senną przegraną w Tel Awi
wie. Po meczach eliminacyj
nych z Bułgarią i Luksem
burgiem selekcjoner kadry
narodowej ma jeszcze w pla
nie jeden mecz towarzyski
z silnym rywalem - 11 listo
pada Polacy zmierzą się
w kraju albo z Norwegią, al
bo z Danią.
(kast, PAP)
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Teraz
w Łodzi

Taśma w górę!
To już jutro!
Specjalny
bezpłatny
dodatek dla
kibiców żuż
la. Sympaty
cy tej dyscypliny sportu
znajdą
w nim
wszystkie
niezbędne
informacje, które pozwolą śledzić
wydarzenia w sezonie 1998.
A więc nie zabraknie składów ze
społów I i II ligi czy terminarzy
Przedstawimy także kadrę zespo
łu "Wybrzeża Gdańsk i rozmowę
z trenerem Lechem Kędziorą.

mm

Pech

Koszykówka
Dopiero w dogrywce koszykarze
AZS Ekoklinkier Lublin
zapewnili sobie zwycięstwo i
awans do pierwszej ligi. W
drugim finałowym meczu
pokonali na wyjeździe kielecki
Mitex 90:85. W regulaminowym
czasie padł remis 77:77. W pier
wszym spotkaniu w Lublinie
wygrał AZS 91:73.

W znakomitej formie znajduje
się ostatnio Mariusz Czerkawski.
Polak występujący w zawodowej
lidze hokeja na lodzie NHL po
raz trzeci z rzędu zdobył dwa
gole w meczu i ma ich już 11. na
koncie w tym sezonie. %n
razem pomógł New York
Islanders pokonać Tampa Bay
Lightning 4:0 {0:0, 1:0,.3:0). Polak
zdobył pierwszą i ostatnią
bramkę spotkania.

Komentarz dnia

Bramka
Bohaterką środowych meczów w pił
karskiej Lidze Mistrzów była bram
ka. I to żadna z tych, które zdobywa
no na boiskach w Turynie i Madrycie,
chociaż gole Alessandro Del Piero
(pierwszy) czy Zinedine'a Zidane by
ły przedniej marki.
tymczasem w centrum uwagi wszyst
kich sportowych mediów Europy zna
lazły się dwa słupki i poprzeczka,
stojące na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie. Bramka, przewróco
na przez kibiców Realu, złamała się
i runęła jak długa na ziemię.
Organizatorzy przez 75 minut nie
mogli uporać się z tym błahym, wy
dawałoby się, problemem. Wstyd był
na całą Europę.
Nam obrazek z Madrytu wydawał się
bardziej swojski. Wprawdzie nie sły
szeliśmy, żeby gdzieś w Polsce zła
mała się bramka, ale np. niesprawny
zegar boiskowy to dość powszechne
zjawisko. Jak się okazało, organiza
cyjnych wpadek, nie ustrzegają się
nawet najlepsi.
Kuba Staszkiewicz
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konaniu podwój
nego axla, Ma
riusz Siudek mu
siał
podnosić
partnerkę z lodo
wiska, a po za
kończonym pro
gramie pocieszać
zrozpaczoną
i obolałą Dorotę.
A medal był tak
blisko.
Fot. PAP/CAT

laków

orota Zagórska z MaV riuszem Siudkiem po
raz drugi w tym sezonie
„otarli" się o medal w mię
dzynarodowych zawodach
rangi mistrzowskiej. Po
czwartym miejscu podczas
ME w Mediolanie wywal;
czyli piątą pozycję MŚ
w Minneapolis, chociaż
dzień wcześniej rozbudzili
apetyty na brązowy medal.
Być może nasi reprezen
tanci zdołaliby pokonać
w programie dowolnym
niemiecką parę Peggy
Schwarz i Mirko Muellera
i stanąć na podium, gdyby
nie przykry wypadek pod
czas rozgrzewki.
Po wyrzucanym podwój
nym axlu Zagórska prze
wróciła się i siłą rozpędu
uderzyła całym ciałem
w otaczającą lodowisko
bandę. Wyglądało to bardzo
groźnie, ale łyżwiarka pod
niosła się i po chwili, przy
dopingu publiczności, po
stanowiła wyjechać na lód.
Okazało się jednak, że
ucierpiało prawe biodro
i podczas występu ból
przeszkodził jej w prawi
dłowym wykonaniu potrój
nego toeloopa i podwójne
go axla. Pozostałe elementy
- wyrzucany axel oraz twist
- były bezbłędne. Noty od
5,2 do 5,6 za wartość tech
niczną i podobne - za wra
żenie artystyczne, uplaso
wały Polaków jedno miej
sce niżej, niż w programie
skróconym.
Piąte miejsce jest naj
wyższym w historii wystę
pów polskich par na mi
strzostwach świata. Nasi
reprezentanci udowodnili,
że dołączyli do światowej
czołówki i już w przyszłym
roku podczas ME i MŚ po
winni skutecznie walczyć
0 miejsca na podium.Po złoty medal sięgnęli
Rosjanie Jelena Biereżna
1 Anton Sicharulidze, mi
strzowie Europy i wicemi
strzowie olimpijscy, którzy
w końcowej klasyfikacji
wyprzedzili Amerykanów
Jenni Meno i Todda Sanda
oraz Niemców Peggy
Schwarz i Mirko Muellera.
Tymczasem po progra
mie skróconym solistów
prowadzi Rosjanin Aleksiej
Jagudin. Nasz reprezentant
Robert Grzegorczyk (ŁTŁF
Łódź) w programie skróco
nym uplasował się na 16.
miejscu i awansował do
programu
dowolnego,
w którym wystąpi 24 naj
lepszych zawodników.
(pol, PAP)
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

laftpifci $$ni

kupuj najtaniej!
ZAPRASZAMY PON.-SOB.: 8.00-21.00 NIEDZ.: 9.00-18.00 OFERTA WAŻNA OD 3.04. DO 11.04.98

ART. SPOZYWCZE / DROGERIA

GELLWE
Galaretki

W MAKARON
PODKARPACKI

Coca-Cola, Fanta, Sprite
duopack
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KONsawowy..
KRAŚgK JEMNY
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satatkowy
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TOPOUJEK

TCHIBO
Kawa FAMILY
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VERNET

ASKO

Groszek konserwowy

Majonez sałatkowy
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PROYITUS

NESQUICK

Chrzan

MIRACULUM
Dezodorant Generation X

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BHJR OGŁOSZEŃ'

MULTIDENT
PERSIL

Pasta do zębów
przeciw paradontozie

GdańSk' 'Tar9 Drzewny 3/7'fax 301'80"62,346'35'68',eL cen,r-301-50"41 w-210' 215'216- 217>fax 346-35-68 ca!ą dobę; pon. - pt 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot. Kościuszki 61, teł. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wladystawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

WIELKIE
OTWARCIE!

ZAPRASZAMY PON.-SOB.: 8.00-21.00 NIEDZ.: 9.00-18.00 OFERTA WAŻNA OD 3.04. DO 11.04.98

ART. SWIEZE

MIĘSO WOŁOWE
Duża porcja

PSTRĄG SWIEZY
luzem

JABŁKA POLSKIE

SZYNKA WIEPRZOWA
GOTOWANA

ŁOPATKA WIEPRZOWA
BEZ KOŚCI

SER GOUDA
luzem

UDZIEC WOŁOWY
EKSTRA
duża porcja

FILETY Z DORSZA
bez skóry luzem

WINOGRONA
JASNE, CIEMNE

MLEKO IKK0 ;f
łSyss®

MILDES
Serki homogenizowane

JAJKA

SUPER
CENA®

Gdynia, ul. Kcyńska 17

~

4:'

OVITA WĘGRÓW
Mleko UHT 3,2% tf.

