•Turysta
prywatny

•Centrum
na Ołowiance

Gotowa jest już wycena
„Gdańsk-Touristu".

Do użytku oddano kameralną
salę koncertową filharmonii.
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80-051 GDAŃSK, ul. Sandomierska 38
tel. (0-58) 301-82-61/82, 301-43-19
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Obraz rodzinnego życia
przedstawił zespół
Teatru Junior.

Dziennik
Bałtycki

Wydanie dla

Gdańska
- Trójmiasto

czwartek
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•Plakaty
które straszą
W Trójmieście
rozwieszono
dziesiątki plaka
tów reklamo
wych ze złowró
żbnymi przepo
wiedniami Nostradamusa. Nie
którzy gdańsz
czanie lękają się
tych treści.

Nakład 48 659 egz. nr 84 (16 243) indeks 350028 Rok wydawania 53 cena 70 gf

Tanie], lecz bez odpowiedzialności

DOMOWE
PRZEDSZKOLE

W żadnym do
mu nie może
zabraknąć
w Wielkanoc
święconego
i potraw z jaj na
stole. Podajemy
sposoby na roz
poznanie nie
świeżych jaj.
A także podaje
my, gdzie taniej
można kupić podstawowe produkty
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1993 roku, przystępując do Spół
dzielni Mieszkaniowej „Obroń
ców Wybrzeża" w Gdańsku Osowej jej
członkowie zapłacili za działki i posta
wienie na nich domków. Tymczasem
w umówionym terminie otrzymali bu
dynki bez dachu i okien. Popękane ścia
ny działowe groziły zawaleniem. Miesz
kańcy wyremontowali je samodzielnie,
ponosząc wszystkie koszty prac. Wpła
cone do kasy spółdzielni pieniądze
zniknęły. Mieszkańcy nie mają aktów
własności nieruchomości. Sprawa trafi
ła do prokuratora.
(sr)

Osunął się
na ring

m

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.

Dziurawe
domy

Śmierć boksera

M

1079 ogłoszeń
drobnych

Gdańsk Osowa
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3 Minął termin
przyznawania
bezpłatnych ak
cji pracowni
czych. Nie
wszyscy jednak
i je dostali. Jako
I pierwsi, jeszcze
na początku
I stycznia akcje
| otrzymali pra
cownicy Rafine
rii Gdańskiej. Już w październiku
będą je mogli sprzedać.
_ _
str. BO
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Rys. Marek Wdziękoński

iększość publicznych przedszkoli
w Trójmieście jest przepełniona. Od
powiedzią na taką sytuację stają się niefor
malne domowe miniprzedszkola.
Osoby, które za drobną opłatą opiekują
się dziećmi sąsiadów, nie rejestrują nigdzie
swojej działalności. Rodzice wolą oddać
dziecko pod opiekę sąsiadce, bo jest to tań
sze niż przedszkole prywatne i nie trzeba
walczyć o miejsce jak w państwowej pla
cówce. Jednak, gdy dziecko ulegnie nieREKLAMA

szczęśliwemu wypadkowi, trudno będzie
znaleźć osobę odpowiedzialną.
- Działalność wszystkich placówek
przedszkolnych regulują ustawy o systemie
oświaty - mówi Irena Maria Ćwikałowska,
wizytator gdańskiego Kuratorium Oświaty
i Wychowania. - Bez zgody kuratorium nie
wolno prowadzić takiej placówki, nawet je
śli wydaje nam się to zupełnie niewinną po
(maś)
mocą.
str. 5

zisiaj w Toruniu odbędzie się po
grzeb Michała G., 17-let±iiego pię
ściarza klubu Pomorzanin Toruń, który
zmarł w niedzielę w Szpitalu Woje
wódzkim w Gdańsku. W piątek zasłabł
na ringu podczas walki półfinałowej
eliminacji strefowych mistrzostw Pol
ski juniorów.
Zawody rozgrywane były w hali
Szkoły Podstawowej nr 68. Organizował
je Okręgowy Związek Boksu w Gdań
sku. Pod koniec pojedynku półfinałowe
go Michał G. osunął się na ring. Został
odwieziony do szpitala, gdzie zmarł. Or
ganizatorzy imprezy nabrał wody
w usta. Nikt z OZB nie chciał udzielić
„Dziennikowi" informacji dotyczących
przebiegu feralnej walki oraz organiza
cji zawodów. Do tej pory nie są znane
wyniki sekcji zwłok przeprowadzonej
w Zakładzie Medycyny Sądowej AM
w Gdańsku.
(wrób)
str. 3
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WYROBY HUTNICZE

-

MATERIAŁY BUDOWLA

Sopot, tel. (0-58) 550-39-48
Gdynia, teł. (0-58) 663-00-50

Elbląg, tel. (055) 33-70-56
Słupsk, tel. (059) 42-58-74

CENTRALNY SKŁAD WYROBÓW HUTNICZYCH Gdańsk tel. 341-23-27, 342-12-81 do 89
POMORSKIE CENTRUM HANDLU MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI Gdańsk tel. 349-40-67
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Nasza infolinia

Gdynia. Jaki czynsz w prywatnych kamienicach?

Co słychać

Więcej dla właścicieli

•Dziesięć lat trenowałam koszykówkę.
0 ile sobie przypominam za moich cza
sów nigdy nie było takich skandali jak
obecnie. Wygląda na to, że teraz na bo
isku walczy się o pieniądze. Sport prze
stał być sportem, a stał się doskonałą
metodą na zarabianie pieniędzy. To jest
niedopuszczalne, aby wyniki meczów
były przy zielonym stoliku.
D. A. z Gdańska
•Wyniki meczów, ustalane przy stoli
kach są ostrzeżeniem dla sponsorów.
Obawiam się, że jeżeli sytuacja się powtó
rzy, to nie będzie osób chętnych, aby
sponsorować takie mecze.
M. Ch. z Gdańska
•Byłem sędzią koszykówki przez wiele
lat. Zweryfikowanie wyniku meczu przez
Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego
Związku Koszykówki jest kompromitacją.
Na meczu przecież był delegat WGiD
1 doskonale wiedział co się działo. Skoro
zadecydowano, że mają być dograne czte
ry sekundy ^meczu, to tak powinno się
stać. Jeżeli opinia delegata WGiD obec
nego na meczu, nie ma znaczenia więc po
co kluby ponoszą koszty, aby go opłacić?
T. Cz. z Gdańska
•Artykuł, który ukazał się w ostatnich
„Rejsach" pt. „Zemsta przy tablicy' powi
nien mieć inny tytuł, a mianowicie „Edu
kacja zbrodni". Uważam, że gazety nie
powinny opisywać ludzkich tragedii.
K. K. z Gdańska
•Codziennie rano dojeżdżam kolejką
SKM z Oliwy do Gdańska Głównego. We
dług planu kolejka do stacji w Oliwie po
winna przyjechać o godzinie 7.35, a każ
dego dnia jest o dziesięć minut spóźnio
na. Może ktoś w końcu zacząłby kontrolo
wać punktualność kolejek, ponieważ ich
spóźnianie jest bardzo denerwujące.
J. S. z Gdańska
•Moim zdaniem, rodzice nie powinni
małoletniej młodzieży pozwalać na pro
wadzenie samochodów. Obecnie bardzo
często siedemnastoletni młodzieńcy, jeż
dżą markowymi samochodami swoich ta
tusiów, wcale nie przestrzegając przepi
sów ruchu drogowego. Bardzo często
przez to dochodzi do przykrych incyden
tów z doświadczonymi kierowcami, jak
również do wypadków.
I.J. z Gdańska
•W Auchanie jest bardzo tani cukier.
Chciałem kupić większą ilość, a okazało
się, że za jednym razem można kupić tyl
ko 50 kilogramów. Ta sytuacja trochę
przypomina mi dawne czasy, gdy po pacz
kę kawy trzeba było stać w długiej kolej
ce i aby kupić jeszcze jedną, znowu trze
ba było ustawiać się w kolejce.
Dariusz Kowalewski z Gdańska
•Wybory rządowe należałoby przepro
wadzić we wrześniu, tak jak zostały za
planowane. Przeprowadzenie wyborów
jest bardzo kosztowne, a nie wiem, czy
nasz kraj może pozwolić sobie na taki wy
datek dwa razy w roku.
Fryderyk Bęben z Gdańska
•Michał Kulesza jest fachowcem, ale po
siada wadę ponieważ mówi prawdę.
Dziwny zwyczaj zaczął panować w na
szym kraju. Osoby, które mówią prawdę
publicznie, uważane są za dziwaków i od
razu zakazuje im się wypowiadania na fo
rum.
Jerzy Kalisz z Gdańska

0 800 500 39

• We wszystkich sprawach prosimy
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.

O 601 66 52 66*

CaIą
dobę
dyżurny reporter
7,,„Dziennika Bałtyckiego" czeka na
repo
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

Krzysztof
Grabowski
„Wproś?

Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki"

ZA

PRZECIW

Gmina musi pogodzić
sprzeczne interesy.

Każdy woli płacić mniej,
to jasne.

Czynsz powinien odzwier
ciedlać rynkową wartość
lokalu i jego lokalizacji budynku, ulicy, dzielnicy.
W przeciwnym przypadku
kamienica jest kamieniem
u szyi a nie źródłem do
chodów. tymczasem cał
kiem niedawno prywatni
właściciele czynszowych
kamienic mieli tylko obo
wiązki wobec państwa,
gminy i lokatorów, nie
mieli natomiast żadnych
praw oprócz (iluzoryczne
go) prawa własności.

Komuniści gnębili kamieniczników przez pół wie
ku. Lud wszedł do śród
mieścia i domy, które
w normalnych warunkach
stanowiły źródło dochodu,
stały się kłopotem.
Teraz mamy kapitalizm,
więc trudno dziwić się kamienicznikom, że chcą się
odkuć i trochę zarobić.
Lokatorzy z kolei, którzy
żyli sobie dotąd w pięk
nych i dużych mieszka
niach jak u Pana Boga za
piecem, poczuli się zagro
żeni. To jasne, że każdy
woli płacić mniej.
Pytanie do władz miej
skich: co zrobić z tymi
ludźmi? Polskie Zrzesze
nie Lokatorów szacuje, że
około 600 tys. rodzin nie
będzie stać na wygórowa
ne czynsze i grozi im
w przyszłości eksmisja.
Przypuszczam, że SLD
zajmie się tymi ludźmi.
Obieca im to i owo i wy
gra wybory samorządowe.
A potem będzie, co Bóg
da. Ale tęsknota za PRL
pozostanie.

Od kilku lat Gdynia konse
kwentnie zmierza w kie
runku prawdziwej gospo
darki rynkowej, także w tej
dziedzinie. Wszelako ry
nek powinien być tylko
środkiem, a nie celem. Tym
bowiem jest dla gminy po
godzenie sprzecznych inte
resów: zapewnienie zy
sków jednym, a mieszkań
drugim. W przeciwnym
przypadku za czas jakiś
na obrzeżach miasta obok
kolejnego HIT-u może wy
rosnąć nowy „Meksyk" lub
„Pekin".

Z wnioskiem do NSA wystąpiło 6 właścicieli kamienic z Gdyni.

«|| aczelny Sąd Admi- II nistracyjny przy
znał rację właścicielom
domów czynszowych,
protestujących przeciw
zaniżeniu przez Radę
Miasta Gdyni maksy
malnych stawek czyn
szu w prywatnych bu
dynkach.
- Nie wiem, dlaczego
do tej pory Rada Miasta
nie ustosunkowała się
do wyroku NSA - mówi
Helena Perlicka, prze
wodnicząca Stowarzy
szenia Właścicieli Nie
ruchomości. - Nie po
dejmując
żadnej
uchwały
trzymają
w niepewności lokato
rów i właścicieli domów
czynszowych.
Właściciele kamienic
twierdzą, że maksymal
na stawka czynszu po
winna rocznie wynosić
- zgodnie z ustawą
z 1994 roku - 3, a nie 2,4

proc. kosztu odtworze
nia mieszkania.
Z wyrokiem NSA
nie zgadzają się orga
nizacje broniące praw
lokatorów prywatnych
budynków. Twierdzą,
że stawek czynszu - do
2005 roku, jak zakłada
ustawa - nie może
ustanawiać właściciel,
tylko gmina.
Różnica w naliczaniu
czynszu, o którą bój
w NSA stoczyli właści
ciele domów wiąże się
z podwyżką o ponad 100
zł za około 80-metrowe
mieszkanie miesięcznie.
Z informacji „Dzien
nika" wynika, że niektó
rzy właściciele kamie
nic naliczają już teraz 3proc. stawki. Inni cze
kają na uchwałę RM.
Wojciech Szczurek,
przewodniczący
RM
w Gdyni, nie wie jesz
cze, czy na kwietniowej

sesji radni zdążą zająć
się tą sprawą. Materiały
dotyczące uchwał wpły
wają dopiero w połowie
każdego miesiąca.
W Gdyni jest pięć ty
sięcy rodzin, które
mieszkają w prywat
nych budynkach.
1 stycznia 2005 roku
przestanie obowiązy
wać nawet trzyprocentowa górna granica
czynszu. Stowarzysze
nia broniące praw loka
torów mieszkań czyn
szowych już teraz oba
wiają się, że kilkaset ty
sięcy
mieszkańców
w całej Polsce nie bę
dzie stać na opłacenie
wolnorynkowych czyn
szów. Mogą być naraże
ni na masowe eksmisje.
Lokatorzy będą doma
gać się odsunięcia, o ko
lejne kilka lat, terminu
uwolnienia czynszów.
Małgorzata Skibińska

Ile powinni płacić za mieszkania lokatorzy prywatnych domów? Czekamy pod bezpłatnym numerem tel. 0 800 500 39.

Pytanie dnia

Personalia

Pisane po „Wiadomościach"

Obawy lokatorów
prywatnych
kamienic...

Kolejowy
dyrektor

W czym toną?

Mówi Barbara Hoffman, sekretarz
gdyńskiego Komitetu Ochrony Lokato
rów z Polskiego Zrzeszenia Lokatorów.
Do tej pory za metr kwadratowy lokato
rzy płacili 2,63 zł. Jeśli Rada Miasta w Gdy
ni zgodzi się z postanowieniem Naczelnego
Sądu Administracyjnego, cena jednego
metra kwadratowego przekroczy 4 zł.
Oznacza to, że za 80-metrowe mieszkanie
lokator będzie musiał zapłacić 324 zł za
miast 210 zł.
Nie wiem co będzie po 2005 roku. Oba
wiamy się niewypłacalności lokatorów. Mi
mo że do Naczelnego Sądu Administracyj
nego wystąpiło tylko 6 właścicieli kamienic
z Gdyni, inni już teraz podwyższają czyn
sze. Za nimi mogą pójść właściciele w całej
Polsce.
Czynsze regulowane ustanawiane przez
gminę, jednakowo powinny obowiązywać
wszystkich właścicieli prywatnych budyn
ków. Gmina ustanawia czynsz raz w roku,
właściciele kamienic chcą to robić co kwartał.
(MSki)

Nowym dyrektorem na
czelnym Północnej
DOKP został Witold Ko
walewski. Decyzję w tej
sprawie podjął Zarząd
PKP w Warszawie.
Witold Kowalewski jest absolwentem Wy
działu Transportu Kielecko-Radomskiej
Szkoły Inżynierskiej. W PKP pracuje od 1969
roku, z pięcioletnią przerwą na dzienne stu
dia. Przez ostatnie siedem lat był zastępcą
dyrektora Północnego Okręgu Kolei.
Nowy dyrektor w rozmowie z „Dzienni
kiem" powiedział, że chce sprawnie przepro
wadzić okręg przez drugi etap restrukturyza
cji kolei. Zamierza poprawić efektywność
ekonomiczną okręgu, ale nie przewiduje żad
nych zwolnień. Obiecuje poprawę jakości
usług i wprowadzanie nowych produktów.
O Tadeuszu Matyli, który przez ostatnie
dwa lata pełnił funkcję naczelnego dyrektora,
dowiedzieliśmy się, że „będzie pracownikiem
PKP wykorzystywanym do pełnienia obo
wiązków służbowych zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami".
(AEW)

Wczorajsza „Panorama" Trójki sporo miejsca
poświęciła konferencji w Nidzicy w sprawie
bezrobocia na wsi. Wnioski byty smutne, jeśli
nie beznadziejne: ogólnie rolnictwo jest zaco
fane i na wsi po prostu nie ma i nie będzie
roboty dla tylu ludzi. Tworzenie nowych
miejsc pracy jest o tyle bez sensu, że to i tak
praca poniekąd na niby, flancowana na tej
glebie bez innego uzasadnienia, jak tylko po
trzeba zmniejszenia bezrobocia. Może prace
interwencyjne coś poradzą? - zastanawiali
się uczestnicy konferencji.
Zaraz potem pokazano wieś pod Braniewem,
której mieszkańcy skarżą się, że toną w śmie
ciach. Trwa spór kompetencyjny między gmi
ną a Agencją Własności Rolnej o sprzątanie,
a wieś tymczasem wygląda jak osiedle klo
szardów i wyrzutków. „Przybywa śmieci
i bezrobocia" - kończy relację reporterka.
Skąd przybywa śmieci? Od mieszkańców,
którzy sypią je gdzie popadnie. Dlaczego sa
mi, choćby przed Wielkanocą, trochę nie po
sprzątają? Bo są bezrobotni i czekają, aż
władza coś zrobi. Toną nie tylko w śmieciach,
także w bezradności i marazmie. Ale gdyby
ktoś tam nakręcił nową Arizonę", to by się
obrazili.
Janina Wieczerska
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Gdynia. Celnicy „z nosem"

Wyskokowy
makaron z Sycylii

Zamiast makaronu w beczkach był spirytus.

Przemyt ponad dwóch tysięcy litrów spirytusu uda
remnili w nocy z wtorku na środę gdyńscy celnicy.
Alkohol ukryty byt w kontenerze z sycylijskim ma
karonem.
105 beczek spirytusu, po
210 litrów każda, znajdowa
ło się kontenerze, który do
Gdyni przypłynął statkiem
z Hamburga. Nie wiadomo
skąd trafił do niemieckiego
portu.
- Spirytus ukryto w ma
karonie wyprodukowanym
na Sycylii - mówi Tomasz
Węgiel, rzecznik prasowy
Urzędu Celnego w Gdyni. Nie oznacza to jednak, że
alkohol również pochodzi
stamtąd. Spirytus miał
przewieźć na Ukrainę 41-

letni Andrzej B., kierowca
z Łodzi.
Teraz przebywa on w po
licyjnym areszcie.
- Twierdzi, że nie znał
prawdziwej zawartości kon
tenera i był pewien, że wie
zie makaron - mówi komi
sarz Edward Zieliński, ko
mendant Portowego Komi
sariatu Policji w Gdyni. Otrzymał jedynie zlecenie
na przewóz kontenerów.
Rzecznik Urzędu Celnego
nie ujawnił jaka firma zle
ciła kierowcy przesyłkę.

Śmierć młodego boksera z Torunia

Woda w ustach
organizatorów
- Wiem dużo na temat wypadku, jednak nic panu nie
powiem - mówi o sprawie zmarłego w niedzielę 17letniego boksera Michała G. Lidia Guss, sekretarz
gdańskiego Okręgowego Związku Bokserskiego.
- Jako organizator zawo
dów nie czujemy się odpo
wiedzialni za śmierć Micha
ła, jednak, jeżeli będzie
trzeba, wyjaśnimy wszystko
prokuraturze.
Według Lidii Guss, to ro
dzina zmarłego zabroniła
udzielania informacji na te
mat wypadku.
Feralna walka odbyła się
w miniony piątek, w ramach
eliminacji okręgowych mi
strzostw Polski juniorów.
W ostatniej fazie pojedynku
Michał G. osunął się na ring.
Przewieziono go do Szpitala
Wojewódzkiego im. Koper
nika w Gdańsku. Młody
bokser w niedzielę umarł.
Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie, upadek na ring
nie był prawdopodobnie wy-

nikiem zadanego ciosu. Nie
są jednak jeszcze znane wy
niki sekcji zwłok, przepro
wadzonej w Zakładzie Me
dycyny Sądowej Akademii
Medycznej w Gdańsku.
- To przecież waga musza,
do 51 kilogramów. Ciosy nie
są tu szczególnie mocne - ko
mentuje Ryszard Broniś, zna
ny trójmiejski trener boksu. Jednakże młodzi zawodnicy
są na ogół dosyć słabo wy
szkoleni technicznie, często
„okładają się" po tyłach głowy
Moim zdaniem śmierć Marci
na spowodowana była jakąś
wadą wrodzoną; nie sądzę,
aby była wynikiem walki.
Według działaczy OZB
w Gdańsku, Michał G. po
siadał wszelkie badania
uprawniające go do upra-

Sąd Wojewódzki

Dla pacjentów z cukrzycą

Narkotykowe

DroŻSZy lek

al,bl

z bezpłatnej listy

Przed gdańskim Sądem
Wojewódzkim stanął
Maciej K., podejrzany
o usiłowanie zabójstwa
taksówkarza.

Policja zatrzymała 27letniego Macieja K. w maju
ub. r. Jest on oskarżony
o usiłowanie zabójstwa tak
sówkarza Aleksandra Rzedzickiego.
Sąd słuchał świadków.
Rodzina oskarżonego sta
rała się dać mu alibi, ze
znając, że feralnego dnia
Marek K. był w mieszka
niu, gdzie zażywał narko
tyki.
Tę wersję ma też po
twierdzić świadek, obcy dla
oskarżonego, którego sąd
Fot. Elżbieta chybka wezwał na kolejną rozpra
wę, wyznaczoną na 17
TWierdzi również, że nie by czerwca.
ło szczególnych powodów,
Rodzice
oskarżonego
dla których celnicy otworzy twierdzili, że przypomnieli
li kontener.
sobie o jego obecności
- Nie otrzymaliśmy żad w mieszkaniu, ale dopiero
nej informacji o ewentual
kilka miesięcy po areszto
nym przemycie - mówi T.
waniu. Nie potrafili prze
Węgiel. - Nasi funkcjona
konywująco odpowiedzieć
riusze mieli po prostu nosa.
na pytania sądu, jak to
Skonfiskowanie 22 050
litrów spirytusu, wartości możliwe, że trzem doro
blisko 1,8 min zł, jest to słym osobom „włącza się"
największy tegoroczny suk pamięć pół roku po zdarzęces gdyńskich celników. mu.
W listopadzie ub.r. uda
Przypomnijmy, że zda
remnili przemyt podobnej rzenie miało miejsce 4
ilości alkoholu. Wówczas marca 1997 r. ok. godz. 23
nielegalny towar przewożo w Gdańsku Oliwie. Kierow
no jako płyn do spryskiwa- ca autobusu przywiózł do
czy szyb.
komisariatu policji przy ul.
Kaprów mężczyznę, który
(Jul) jechał z Osowej bez biletu.
Podczas kontroli nie chciał
okazać dokumentów, wy
rwał się policji i zaczął
uciekać. Aleksander Rzedzicki ruszył, wraz z funk
cjonariuszami, w pościg.
Uciekający mężczyzna
oddał w ich kierunku 3
strzały. Taksówkarz z dwie
ma ranami postrzałowymi
trafił do spitala.
(ASG)
wiania boksu. Były to mię
dzy innymi badania encefalograficzne mózgu i EKG.
- Michał trenował u nas
od roku, był miłym, uczyn Gdańsk. Rabunek
nym chłopakiem - powie
działa „Dziennikowi" sekre
tarka, KS Pomorzanin To
ruń, klubu w którym treno
wał. - Innych informacji nie
mogę panu udzielić.
Sprawę śmierci młodego
lżbieta K. wypłaciła
boksera Pomorzanina pro
wczoraj z BGŻ blisko 12
wadzi Prokuratura Rejono
tys. złotych. W południe na
wa Gdańsk-Południe.
- W tej chwili zabezpie klatce schodowej w bloku
czamy dowody i sprawdza przy ul. Chłopskiej na gdań
my, czy Michał G. rzeczywi skim Przymorzu czekało na
ście posiadał wszystkie sto nią trzech młodych męż
sowne badania - mówi pro czyzn. Pobili kobietę i ukra
kurator Krzysztof Skierski, dli jej pieniądze. - Przy
szef Prokuratury Gdańsk- puszczamy, że ze sprawcami
Południe. - Dopiero po do mógł współpracować któryś
kładnej analizie sprawy z pracowników banku - mó
okaże się, czy śmierć Marci wi Tadeusz Sokołowski, ko
na G. była nieszczęśliwym mendant policji na gdań
wypadkiem, czy wynikiem skim Przymorzu. - Nie są
zaniedbania ze strony orga dzę, żeby był to przypadek.
nizatorów.
(wrób)
(WOS)

Cynk
z banku?

-,| owoczesny preparat
W przeciwcukrzycowy
fDiaprel
wpisany został nie

dawno na listę bezpłatnych
leków, mimo to chorzy płacą
za niego więcej niż po
przednio.
Lekarze ten lek zapisy
wali na receptach z niebie
skim paskiem, co oznaczało,
że należy do medykamen
tów stosowanych w choro
bach przewlekłych. Były
one podzielone na 3 grupy:
bezpłatne, płatne 30 proc.
i 50 proc. ceny. Za dwa opa
kowania Diaprelu pacjent
płacił tylko 30 proc. - 15 zł.
W trakcie ostatnich
zmian na listach leków, Dia
prel zaliczono do grupy le
ków bezpłatnych. Radość
chorych na cukrzycę II
stopnia okazała się jednak
przedwczesna, bowiem do
konując tego manewru Mi
nisterstwo Zdrowia wpro
wadziło jednocześnie limit

na poziomie ceny Diabetolu.
Pacjent musi dopłacić różni
cę cenową. W efekcie, za 2
opakowania Diaprelu trzeba
zapłacić 25 zł.
Jak
poinformowano
„Dziennik" w Departamen
cie Farmacji MZ, decyzja ta
zapadła, gdy okazało się, że
w Polsce 90 proc. pacjentów
z cukrzycą II stopnia leczo
nych jest drogim Diaprelem,
a np. w Niemczech - o wiele
tańszą Euclaminą.
Zdaniem dr med. Ewy
Semetkowskiej -Jurkiewicz,
regionalnego i wojewódz
kiego konsultanta ds. cu
krzycy w Gdańsku - Diaprel
jest nowoczesnym lekiem II
generacji, który zdecydowa
nie lepiej -wyrównuje u cho
rych cukrzycę i bardziej
skutecznie chroni ich przed
powikłaniami, m.in. utratą
wzroku.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Wielistowo koło Wejherowa

400 tysięcy
z dymem

i»l!Mll
Zgliszcza pałacu w Wielistowie.

Trwa
dochodzenie
w sprawie pożaru, który
strawił Kasztanowy Dwór
w Wielistowie koło Wejhe
rowa. Straty oszacowano na
400 tys. zł. Niewykluczone
jest podpalenie.
- Dla dobra śledztwa nie
możemy jeszcze zdradzić
dotychczasowych ustaleń.
Nie wykluczamy ani podpa
lenia, ani zaprószenia ognia
- mówi zastępca naczelnika
Wydziału
Kryminalnego
Komendy Rejonowej Policji
w Wejherowie, kom. Marek
Bujarski.
Ze względu na ogrom
zniszczeń w dochodzeniu
uczestniczą eksperci z la
boratorium kryminalistyki
KW w Gdańsku, a także bie
gli ds. pożarnictwa
Szefowa
prokuratury
w Wejherowie, Renata
Buczkowska twierdzi, że do
chodzenie potrwa co naj-

Fot. Łukasz Steinke

mniej miesiąc. Zabytkowy
dwór spłonął w nocy z piąt
ku na sobotę. Ogień do
godz. 8 gasiło 5 jednostek
straży pożarnej; gdzienie
gdzie tlące się szczapy wi
dać było jeszcze w ponie
działek.
Pałac był własnością Bo
lesława O. z Gdyni, który
w jego remont i adaptację
na motel i restaurację zain
westował kilkaset tysięcy zł.
W lutym wydzierżawił dwo
rek. W sobotę miało odbyć
się huczne otwarcie wyre
montowanej restauracji.
Budynek nie był ubezpie
czony. Bolesław O. podej
rzewa, że pożar był efektem
podpalenia. W feralną noc
pałac był pusty, a około
godz. 2 sąsiad słyszał ujada
nie zaniepokojonych psów
z
pobliskiego
tartaku.
W chwilę później dwór stał
w ogniu.
Aleksandra Zdrojewska
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/ PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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CENTRUM HANDLOWE

GODZINY OTWARCIA:
11 kwietnia
9.00-17.00
1 2 - 1 3 kwietnia
nieczynne

Tu się kupuje!!!
f c * d £ : m i il e

O*

MAJONEZ
DEKORACYJNY
WINIARY
300g

GROSZEK BONDUELLA

2,19

- 400 g

KIEŁBASA BIAŁA
PS|

1,35

10,98

SOK JABŁKOWY

2,18

WODA MINERALNA

POŁCZYN ZDRÓJ 1,51

8, 9.04

13,56

CHRZAN F*5 CALGONIT(PROSZEK) ..

-215 ml

1,19

POLEWY DO CIAST
•SCHWARTAU ....

JAJA 30 szt.

6,10

JAJKA Z NIESPODZIANKĄ
-FERRERO

MASMIX 400 g

2.89

1,34* 4,49*

O

K

BENCISER, BRYZA

|KETCHUP KOTLIN

51

d ponad 300 lat znane są walory
lecznicze uzdrowiska Połczyn
Zdrój. Podstawą lecznictwa uzdrowisko
wego są znane w całej Europie źródła
wód mineralnych. Nieskażona ekolo
gicznie przyroda regionu i korzystny dla
zdrowia mikroklimat Połczyna Zdroju
sprzyjają pomyślnym kuracjom zdrowot
nym i ożywczemu wypoczynkowi.
rystalicznie czysta woda „Połczyn
Zdrój" tryska z głębokości 140 m.
Polecana w celach profilaktycznych
i dietetycznych. Doskonale orzeźwia
i gasi pragnienie.

7,8,9,10.04

SER SOKÓŁ

SCHAB Z KOŚCIĄ

8,69

1I-TYMBARK

COLA CAO 250 g

BABKA
MARMURKOWA
- Dr. Oetker

1,99

DOSIA 3 kg (kolor)
450 g

KAWA JACOBS
MERIDO 250 g .
LODY SCHÓLER
- SCHLEMERBOME
ĆWIKŁA340g ....
GROSZEK PUDLISZKI
400 g

m

prom. SOKI, NEKTAR

8, 9.04

- Van den Berg

1.77

prom. RAMA MIX

8, 9,10.04

-HENKEL

1.71

prom. CLOROX,
WC& ŁAZIENKA, SILAN

8,9,10.04
- Kraft Jacobs
prom. MILKA

4,95

8,9,10.04
• J.J. DARBOVEN
prom. IDEE KAFFEE

4,95
1,10

9.04

-AKU
prom. pergamin do wypieków,
woreczki śniadaniowe

10,11.04

1,49

vileda
MOP, MYJKA PV

f Aleja Rzeczypospolitej

AL Rzeczypospolitej 33, Gdańsk-Zaspa, tel. 46 77 87
największe centrum RTV i AGD w Trójmieście!
ETC I piętro

qq |\|ASZYCH

BIUR OGŁOSZEŃ*

•
SPOŻYWCZY SUPERMARKET•
SKLEP MĘSNY•
SKLEP RYBNY•
OWOCOWO-WARZYWNY•
SIEĆ SKLEPÓW Z KONFEKCJĄ, WYPOSAŻENIEM
WNĘTRZ, URZĄDZENIAMI DOMOWYMI SALONEM PŁYTOWYM
•
KWIACIARNIA# KAFETERIA ROMA
•
PIZZA BAR
•
BIURO PODRÓŻY .Visa Verde"
•
PLAC ZABAW DLA DZIECI #APTEKA U FIGURSKICH
•
NOVA MEDICAL POLSKA - GABINETY LEKARSKIE I LABORATORIA
•
SALON FRYZUR
GOLDWELL
•
SALON DLA DZIECI 5-10-15
•
BANKOMAT BANKU GDAŃSKIEGO
•
KANTOR WYMIANY WALUT
•SALON BIŻUTERII YES
•EURO
SENS - studio fotograficzne
•
ERA GSM
•
WYGODNY PARKING

Gdsiisk Tary Drzewny 3/7, fax 301 -80-62.346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catć| dobę*, pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00i Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00*16,00
e7

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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Triduum Męki i Zmartwychwstania

Przedszkolne życie

Eucharystia
i kapłaństwo

Bezpieczne miejsce
dla kilkulatka
gj

s , J proc.
dzieci
•
w Gdańsku ob
jętych jest edukacją przed
szkolną w placówkach pu
blicznych. - To niedużo twierdzą pracownicy gdań
skiego kuratorium. Podob
nie jest w całym wojewódz
twie gdańskim i elbląskim.
W Trójmieście funkcjo
nuje 148 placówek przed
szkolnych. Do gminy, czyli
0 statusie samorządowym
należy 134. Waścicielami
pozostałych są osoby pry
W Wielki Czwartek kapłani odnawiają przyrzeczenia.
watne i zgromadzenia za
Tak było rok temu w Katedrze Oliwskiej.
Fot. Robert Kwiatek
konne.
Nowym, niepokojącym
ajemnicę ustanowienia Msza Wieczerzy Pańskiej,
Eucharystii i kapłań rozpoczynająca Paschalne pedagogów zjawiskiem są
stwa rozpamiętują dzisiaj Triduum Męki i Zmartwych powstające jak grzyby po
katolicy. Wielkoczwartkowa wstania Pańskiego. Po uro deszczu małe, nieoficjalne
wieczorna msza św rozpo czystym hymnie Gloria - przedszkola. Kuszą wygodą
wtórze
dzwonów 1 symbolicznymi opłatami,
częła Triduum Męki i Zmar przy
i dzwonków - milkną organy nie zapewniając jednocze
twychwstania Pańskiego.
Wielki Czwartek nazywa i dzwonki. Śpiewowi -wier śnie dziecku odpowiednich
ny jest wielkim, gdyż w tym nych nie towarzyszy już, aż warunków rozwoju nie
dniu w Wieczerniku, Chry do Wielkiej Soboty i rado zbędnych w tym wieku.
- Nie można wykryć tego
stus ustanowił sakrament snego hymnu Gloria, dźwięk
instrumentów muzycznych. rodzaju nielegalnej działalno
Eucharystii i kapłaństwa.
Dzwonki zastępują drewnia ści - mówi Irena-Maria ĆwiTego dnia kapłani zakon ne kołatki.
kałowska, wizytator gdań
ni i diecezjalni, wraz ze
- Wyciszenie kierować skiego kuratorium. - To ro
swoimi biskupami, groma ma nasze myśli ku męce
dzice w trosce o swoje dziec
dzą się na przedpołudnio
i śmierci Jezusa oraz Jego ko powinni upewnić się, że
wych mszach Św., podczas Zmartwychwstaniu, naj
przedszkole jest zarejestro
których, kapłani odnawiają ważniejszych
wydarzeń
przyrzeczenia złożone pod wiary chrześcijańskiej - po wane i posiada swój statut.
W publicznej placówce
czas święceń kapłańskich. wiedział nam ks. Mirosław
stała miesięczna opłata za
Mszę tę nazywa się Mszą Paracki, liturgista.
8- godzinny pobyt dziecka
Krzyżma, gdyż podczas niej
Na zakończenie wielko- wynosi 135 zł. Do tego do
biskupi święcą olej do na
czwartkowych mszy Wiecze dać należy stawkę żywie
maszczenia chorych oraz
rzy Pańskiej Najświętszy Sa niową, która w zależności
olej krzyżma świętego, uży
krament przenosi się do spe
wany do namaszczeń w cza
cjalnie na ten cel przygoto REKLAMA
sie udzielania sakramen wanego ołtarza, nazywanego
tów: chrztu, bierzmowania „ciemnicą". Czyni się to na
i kapłaństwa. Zarówno
pamiątkę obnażenia Jezusa
w Katedrze Oliwskiej, jak z szat i obmycia Jego ciała.
i elbląskiej oraz pelplińskiej Ołtarz główny aż do Wigilii
msze koncelebrowane, czyli Paschalnej Wielkiej Soboty
odprawiane przez wszyst pozostaje pusty, bez krzyża,
kich przybyłych kapłanów, świec i obrusów. Przy ciem
odbędą się o godz. 10.
nicy na modlitwie czuwają,
Wieczorem we wszystkich często całą noc, wierni.
kościołach odprawiana jest
(K.Z.)

Jedyne państwowe przedszkole w Gdańsku prowadzone przez siostry zakonne to
placówka sióstr elżbietanek.
Fot. Robert Kwiatek

od przedszkola waha się od
3,0 do 3,5 zł za trzy posiłki
w ciągu dnia. Oznacza to, że
dodatkowo trzeba miesięcz
nie zapłacić 72-84 zł. Pro
gram MEN realizowany we
wszystkich przedszkolach,
niezależnie od ich statusu,
zawiera naukę mowy ojczy
stej, elementów matematy
ki, zjawisk przyrody, lekcje
muzyki, rytmikę, plastykę
i zabawy konstrukcyjne.
Przedszkola samorządo
we oferują poza tym płatne
zajęcia dodatkowe (gimna
styka korekcyjna, zajęcia
taneczne, lekcje angielskie

go). Podsumowując, pobyt wą atmosferę. Dyrektorzy
pociechy w przedszkolu sa nie narzekają na brak chęt
morządowym
wraz nych, ponieważ prywatne
z wszystkimi proponowany placówki wykazują dużą
mi atrakcjami kosztować elastyczność nastawiając się
może rodziców nawet do na
potrzeby
rodziców
265 zł.
i dziecka.
Rodzice za miesięczne
We wszystkich publicz
uczęszczanie
pociechy nych i prywatnych przed
w przedszkolu niepublicz szkolach opiekują się dzieć
nym zapłacą przeciętnie od
mi wykwalifikowane kadry
175 zł (bez wyżywienia) do
nauczycieli
wychowania
370 zł. Często mieszczą się
przedszkolnego
i pedagoone w jednorodzinnych
(maś)
domkach. To stwarza domo- ^
Jutro oferta przedszkoli niepublicznych w woj. gdań
skim i elbląskim

GDAŃSK

W Trąbkach Wielkich w Wielki Piątek

Inscenizacja
Męki Pańskiej
'

o raz pierwszy w Trąb
kach Wielkich w Wielki
Piątek 30 aktorów zainscenizuje osądzenie Jezusa,
drogę na Golgotę i ukrzyżo
wanie.
Przedstawienie przygoto
wała grupa „Pomorania",
działająca od dwóch lat przy
parafii pw. św. Bartłomieja
w Mierzeszynie i Szkole
Podstawowej w Warczu. In
scenizacja trwać będzie
około półtorej godziny.
- Nasza Męka Pańska
przypomina tę, którą zoba
czyć można w Górce Klasz
tornej - mówi Krzysztof
Klepacz, szefujący zespoło
wi nauczyciel wychowania

fizycznego z Warcza. Chcielibyśmy, aby od tego
roku inscenizacja Męki Pań
skiej, wystawiana w Wielki
Piątek, na stałe zagościła
w gminie Trąbki Wielkie.
Zespół „Pomorania" zrze
sza zarówno uczniów szkoły
podstawowej, jak i średniej
oraz osoby starsze. Na swo
im koncie ma już pierwszą
nagrodę na tegorocznym
przeglądzie zespołów ko
lędniczych w Sierakowi
cach.
Nabożeństwo drogi krzy
żowej rozpocznie się przy
sanktuarium w Trąbkach
Wielkich o godz. 17.
(K.Ż.)
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Idealny Polak według „Polityki'

Sity zbrojne

Setka stulecia

23 duźo koszar

i poligonów

Papież Jan Paweł II jest
najwybitniejszym Pola
kiem naszego wieku wynika z opublikowanej
przez tygodnik „Polity
ka" listy „Stu Polaków
stulecia
Lista - zdaniem „Polityki"
pozwala na „skonstruowanie
idealnego Polaka". Byłby on
pobożny jak Jan Paweł II, wy
kształcony jak Maria Skłodowska-Curie, utalentowany
jak Henryk Sienkiewicz,
mężny jak Józef Piłsudski,
umuzykalniony jak Ignacy
Paderewski, uroczy jak Wi
sława Szymborska, skutecz
ny jak kardynał Stefan Wy
szyński, rozumny i uczciwy
jak Jerzy Giedroyć i honoro
wy jak... Wojciech Jaruzelski.
Nadto - zrobiłby błyskotliwą
karierę jak Lech Wałęsa.

Po co lista?
- Chcieliśmy w ten spo
sób rozpocząć dyskusję
o tym, jakie wartości i ludzi
cenimy pod koniec mijają
cego wieku - powiedział
dziennikarzowi
Polskiej
Agencji Prasowej Andrzej
Stepjanów, kierownik działu
promocji i marketingu tygo
dnika. - Na opublikowanej
przez nas liście umieścili
śmy nazwiska stu Polaków,
reprezentantów różnych
dziedzin, polityki, nauki,
sportu, teatru.
Znakomita większość po
służyła się opublikowaną
w tygodniku „ściągawką".
Niektórzy jednak krytyko
wali jej autorów za nadmiar

Co trzecie koszary są
wojsku całkowicie zbęd
ne, za dużo jest też po
ligonów na obecne po
trzeby sił zbrojnych uważa przewodniczący
sejmowej Komisji Obro
ny Narodowej Bronisław
Komorowski (AWS).

Jan Paweł II nie tylko przez Polaków uważany jest za najwy
bitniejszego przedstawiciela narodu polskiego
Fot. PAP/CAF

polityków i absolutny nie
dobór uczonych. Pisano
również: Jakże można robić
taki misz masz w głowach
czytelników? (...) Jest to an
kieta całkowicie podporząd
kowana kryteriom kultury
masowej, która liczy się
przede wszystkim (...)
z tym, co modne".

Miss i ja
Z opinią tą zgadza się
Lech Wałęsa.
- Jestem szczerze zmar
twiony, że na tej liście nie
ma Miss Polonii - żartował
były prezydent. - Skoro
znaleźli
się Jaruzelski
i Urban, to ta lista została
zrobiona, hmm, interesują
co. To zabawa, jakich wiele.
Sądzę, że na ocenianie za
sług Polaków przyjdzie jesz
cze czas. W „remanencie",
jaki teraz przeżywamy, oce

ny są chyba niemiarodajne,
bez dystansu.
(AG)
Pierwsza dziesiątka „Stu
Polaków stulecia":

1. Karol Wojtyła (otrzymał
4950 głosów)
2. Maria Skłodowska-Curie
(otrzymała 4668 głosów)
3. Józef Piłsudski (otrzymał
4069 głosów)
4. Ignacy Paderewski
(otrzymał 2553 głosy)
5. Henryk Sienkiewicz
(otrzymał 2518 głosów)
6. Lech Wałęsa (otrzymał
2027 głosów)
7. Stefan Wyszyński (otrzy
mał 1632 głosy)
8. Jerzy Giedroyć (otrzymał
1551 głosów)
9. Wojciech Jaruzelski
(otrzymał 1443 głosy)
10. Wisława Szymborska
(otrzymała 1433 głosy)

•KRAJ

Według Komorowskiego,
przez 50 lat w Polsce wyda
no ok. 50 min USD na infra
strukturę wojskową (np. pa
sy startowe, fortyfikacje
Wybrzeża, systemy ochrony
przeciwlotniczej), w ogrom
nej części zbędną z punktu
widzenia narodowych po
trzeb.

- Przyciśniemy MON i bę
dziemy żądali bardzo precy
zyjnych danych dotyczących
zysków i kosztów ponoszo
nych z tytułu szkolenia ob
cych wojsk na polskich poli
gonach - zapowiedział Ko
morowski. Możliwe to bę
dzie dopiero po wprowadze
niu systemu liczenia kosz
tów w wojsku, nad którym
trwają prace w MON. Prze
wodniczący sejmowej komi
sji obrony przypomniał, że
od stycznia 1999 r. zasadni
cza służba wojskowa w Pol
sce zostanie skrócona do 12
miesięcy. Nie wykluczył jed
nak dalszego skracania
okresu służby wojskowej.
W ciągu kilku lat - nawet do
9 miesięcy.
(PAP)

Piosenka
piłkarska
WARSZAWA. Czołowi pił
karze nagrali piosenkę „Bez
nienawiści", która jest pro
testem sportowców przeciw
przejawom przemocy
i agresji na polskich stadio
nach. Utwór znajdzie się na
płycie pt. „Piłkarskie hity",
która 14 kwietnia pojawi się
w sklepach. Wśród rapują
cych piłkarzy znaleźli się:
Marek Citko, Artur Wichniarek i Mirosław Szymko
wiak z Widzewa, Bartosz
Karwan i Cezary Kucharski
z Legii oraz bracia Marcin
i Michał Żewłakowie z Po
lonii.

Nowi
do służby

Trzy miesiące dla partii

Skąd macie pieniądze?
T
ylko UW i ZChN złoży ności i ZChN. Działacze in
ły wymaganą przez nych zapewniają dziennika
ustawę informację o źró rzy, że niewywiązanie się
dłach finansowania w 1997 z tego obowiązku wynika
roku.
z niedopatrzenia odpowie
Przyjęta w ubiegłym roku dzialnych osób, i że doku
ustawa o partiach nakazuje menty jak najszybciej trafią
ugrupowaniom
politycz do Sądu Wojewódzkiego
nym skrupulatne rozlicze w Warszawie.
nie się nie tylko z kampanii
Zgodnie z prawem partie
"wyborczej, ale i z całej dzia mają na to jeszcze trzy
miesiące. W przeciwnym
łalności.
Według „Gazety Wybor razie sąd wykreśli je z ewi
czej" swe finanse ujawniły dencji.
tylko dwie partie: Unia Wol (AG)

WARSZAWA 53 absol
wentów Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej
otrzymało wczoraj dyplomy.
Czeka na nich 200 ofert
pracy w administracji rzą
dowej.

•ŚWIAT
Zakończyć
konflikt
BELFAST. W zamku Hillsborough w pobliżu Belfastu
zakończyła się pierwsza
runda rozmów premiera V.
Brytanii Tony'ego Blair
z szefem rządu irlandzkiego
Bertie Ahernem. Celen
spotkania było uratowanie
negocjacji w sprawie przy
szłości Irlandii Północnej
i próby zakończenia kon
fliktu, jaki w ciągu 20 lat
pochłonął już 3200 śmier
telnych ofiar.

Rosyjski
protest
>»MV

WYBIERZ PEWNĄ INWESTYCJĘ

ZOSTAŃ DEALEREM TOYOTY

- Jeżeli jesteś właścicielem dobrze zlokalizowanej

Prężnie działający w Polsce, światowy koncern samochodowy,

działki w Trójmieście o powierzchni min. 4.000 m2

poszukuje kandydatów posiadających środki i potrafiących

- Jeżeli chcesz rozwijać swój biznes i kierować własnym,

stworzyć Stację Dealerską z salonem sprzedaży aut i części

nowoczesnym przedsiębiorstwem

zamiennych oraz serwisem.

- Jeżeli chcesz sprzedawać niezawodne auta

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i dokonałeś już

renomowanej marki

właściwego wyboru, skontaktuj się z nami:
Dział Rozwoju Sieci Dealerskiej Toyota Motor Roland
02 - 672 Warszawa, ul. Domaniewska 4
tei. (0 22) 606 26 - 00 fax 606 - 26 - 66

MOSKWA. Pracownicy
służby zdrowia Rosji uczest
niczą w ogólnokrajowej ak
cji protestacyjnej, domaga
jąc się natychmiastowego
i całkowitego "wypłacenia
zaległych zarobków od
wczoraj pikietują siedzibę
rządu w Moskwie, a dziś bę
dą uczestniczyć w ogóln
krajowej akcji protest ar
nei związków zawodowy -
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Po wizycie prezydenta w Grecji

Itochę bliżej integracji
1

Warszawa

Ściągi w Muzeum Zamoyskich

Zabójstwo Kradzież ciy sport
w aucie

Dwaj mężczyźni zostali
w środę wieczorem za
strzeleni w toyocie
u zbiegu ulic Rolnej
i Niedźwiedziej na war
szawskim Mokotowie poinformował rzecznik
komendanta stołecznego
policji podins. Witold
Gierałt.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski z premierem Grecji Kostasem Simitisem.

|pfl rocesy integracji z NA!P rpQ • unją Europejską
wymagają wysiłków, zapew
niam, że Polska je podjęła stwierdził prezydent Alek
sander Kwaśniewski po
rozmowie z premierem
Grecji Kostasem Simitisem.
W kwestii Cypru (Grecja
chce, aby Cypr został przy
jęty do Unii Europejskiej
w tym samym czasie co kra-

je Europy środkowej) Gre
cja i Polska doszły do poro
zumienia.
Stwierdziliśmy, że
w rozwiązywaniu proble
mów wyspy należy zastoso
wać się do ustaleń ONZ powiedział grecki premier.
Kwaśniewski podkreślał, że
w swojej drodze do uczest
nictwa w strukturach euroatlantyckich Polska chce

skorzystać z greckich do
świadczeń. Chodzi m.in.
o uratowanie greckiego rol
nictwa po wstąpieniu tego
kraju do Unii (ponad 20
proc. społeczeństwa w dal
szym ciągu utrzymuje się
z pracy w rolnictwie).
W listopadzie br. Polskę
odwiedzi premier Grecji,
który przeprowadzi rozmo
wy na ten temat.
(PAP)

Z wstępnych ustaleń poli Zygmunt Zamoyski prezentuje utrudniającą chowanie
cji wynika, że nieznani ściąg „togę studencką" - długi, zapinany z tyłu płaszcz
sprawcy oddali serię strza bez kieszeni, z wąskimi mankietami i kołnierzową
łów (najprawdopodobniej
stójką.
Fot. PAP/CAF
z „kałasznikowa") w kierun
ku dwóch mężczyzn w śred
rzystywania praktyki ścią
nim wieku jadących toyotą. W Muzeum Zamoyskich
gania w polskich szkołach.
Jeden z nich zginął w samo w Kozłówce otwarto
Zamoyski pierwszy raz
chodzie, drugi zdołał się wy niecodzienną wystawę
zetknął się z praktyką ścią
dostać z pojazdu i zmarł na „Ściąganie - kradzież
gania na egzaminach dopie
zewnątrz. Napastnicy ucie
ro w Polsce. Równie zasko
czy rodzaj sportu".
kli z miejsca zdarzenia do
czony, jak samym procede
stawczym żukiem, który po
rem, był również faktem, że
tem porzucili.
Głównym pomysłodawcą nikt z uczniów ani władz
Policja ustala szczegóły i prekursorem wystawy jest szkolnych
nie
widział
zdarzenia i personalia ofiar. Zygmunt Zamoyski, wycho w ściąganiu niczego złego.
Do chwili zamknięcia nu wany w Anglii potomek
Zbulwersowany, nie do
meru ani personalia ofiar sławnego rodu magnackie puścił do dalszych egzami
ani ewentualne przyczyny go, wykładowca języka an nów wszystkich studentów,
zabójstwa nie były znane.
gielskiego, a zarazem zdecy których złapał na ściąganiu.
(PAP) dowany przeciwnik wyko
(PAP)

REKLAMA

T W Ó J SZCZESL

******
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Jubileusz Ligi Ochrony Przyrody

Konkurs
przyrodniczy
Przedstawiamy kolejną,
drugą serię pytań naszego
konkursu. Po zebraniu
wszystkich 3 części pytania
wraz z zaznaczonymi odpo
wiedziami oraz wypełniony

Bez prądu
Prace konserwatorskie
urządzeń energetycznych
spowodują w najbliższych
dniach zakłócenia w odbio
rze energii elektrycznej.
Prądu nie będzie: 14-17.04
w godz. 8-15 przy ul. Nad
Stawem; 15-17.04 w godz. 8-

Turysta prywatny

Gotowa jest już wycena
„Gdańsk-Touristu", naj
większego przedsię
biorstwa turystycznego
w Gdańsku. Przygoto
wało ją gdańskie Biuro
1 Doradców Majątko
wych.

mi kuponami należy wyciąć
i przysłać lub zanieść osobi
ście do siedziby Zarządu
Wojewódzkiego Ligi Ochro
ny Przyrody, ul. Na Stoku 50
w Gdańsku.

I Konkurs przyrodniczy - częsc II
| 1. Kolebką światowego
|ruchu ochrony pomników
(przyrody jest:
a. Kraków
b. Poznań
c. Gdańsk
2. Który z elementów
przyrody jest obecnie naj
bardziej niszczony?
a. woda
b. powietrze
I c. gleba
| 3. W którym roku byiy
|sekretarz generalny ONZ,
|U'Thant przedstawił na
|XXVI Sesji ONZ raport
.„Człowiek i środowisko"?
a. 1965
b. 1967
c. 1969
4. Jaka substancja zanie
czyszczająca powietrze wyIwołuje kwaśne deszcze?
I a. dwutlenek węgla
| b. tlenek azotu
| c. dwutlenek siarki
| 5. Które źródło wytwa
rzania energii elektrycznej
•jest niebezpieczne dla
jprzyrody i człowieka?
. woda
[ b. węgiel
c. energia jądrowa
. Ile gatunków zwierząt
Iwyginęło bezpowrotnie na
Ikuli ziemskiej na skutek
Iniewiaściwego postępowa|nia człowieka?
a. 100
. b. 150
c. 200

Wycena „Gdańsk-Touristu" gotowa

7. Co to jest Czerwonal
Księga?
|
a. Rejestr sukcesówj
w ochronie przyrody
b. Wykaz wybitnych i za-|
służonych działaczy ochrony przyrody
c. Rejestr gatunków®
zwierząt, których istnienie'
jest zagrożone
8. Jak nazywa się mię4
dzynarodowa organizacjal
przyrody?
|
a.Międzynarodowy!
Związek Ochrony Przyrody)
b. Międzynarodowe Biu-|
ro Ochrony Przyrody
c. Międzynarodowa UniaOchrony Przyrody i Jej Za-j
sobów
9. Gdzie powstał pierw-'
szy park narodowy?
a. w Ameryce Północnej I
b. Afryce
I
c. Europie
|
10. Kiedy jest obchodzo-|
ny Światowy Dzień Środo-|
wiska?
a. 5 kwietnia
b. 5 maja
c. 5 czerwca.

Imię i nazwisko:
Wiek:
Dokładny adres:

Za tydzień wycena trafi
pod obrady Zarządu Miasta
Gdańska. Po jej przeanali
zowaniu będzie podstawą
ustalenia warunków prze
targowych.
Do sprzedaży wystawio
ne zostanie 85 proc. udzia
łów gdańskiej gminy. Pozo
stałe 15 proc., zgodnie
z ustawą o prywatyzacji,
trafi w ręce załogi.
Jak dowiedzieliśmy się
nieoficjalnie udziały w spół
ce „Gdańsk- Tourist" wyce
niono na równowartość 2
min USD.
Jak powiedział nam Jerzy
Kotkowski, naczelnik Wy
działu Polityki Gospodar
czej Urzędu Miejskiego, za
interesowanie uczestnicze
niem w przetargu jest
znaczne, zarówno ze strony
przedsiębiorców i konsor
cjów polskich, jak i firm za
granicznych.
Głównym atutem spółki
jest położony przy Długim
Targu hotel „Jantar". Przed
stawiono już propozycje
uczynienia z tego obiektu
ekskluzywnego hotelu.
Sprzedaż spółki spotyka
się jednak z oporem załogi.
Pracownicy „Gdańsk - Touristu" są zaniepokojeni

Głównym atutem spółki jest położony przy Długim
Targu hotel „Jantar".
Fot. Adam Warżawa

brakiem gwarancji dla fun
duszu inwestycyjnego i pa
kietu socjalnego dla załogi.
Twierdzą też, że stan praw
ny gruntów administrowa
nych przez spółkę nie jest
uregulowany, gdyż w kilku
przypadkach brak wpisów
do ksiąg wieczystych.
Sylwester Pruś, wicepre
zydent Gdańska potwier
dził, że w warunkach prze
targowych znajdą się zobo
wiązania dotyczące pracow
ników spółki, jednak nie

mogą one wykraczać poza
przyjęte standardy stosowa
ne przez ministra skarbu.
Pracownicy uzyskają więc
15 proc. udziałów.
Majątek „Gdańsk - Touristu" to kempingi w Jelitko
wie, Brzeźnie, na Stogach
i w Sobieszewie - każdy po
około 3 ha, Hotel „Jantar" na
Głównym Mieście oraz za
jazdy „Gniewko" i „Burczybas", a także magazyny
przy ul. Olsztyńskiej.
(ASG)

Reklamowy Nostradamus

15 przy ul. Kolonia Zręby;
16.04 w godz. 8-15 przy ul.
Falowej; 18.04 w godz. 8-15
przy ul. Zabornia; 20-24.04
w godz. 8-15 przy ul. Tury
stycznej, Radosnej, Falowej,
Barwnej, Tęczowej, Pro
mienistej.
(maś)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 kwietnia 1998 r.
zakończyła swoje utrudzone życie
nasza ukochana, dzielna i mądra Mama, Babcia i Prababcia

HELENA
KOWALCZYKOWA
z d. Wolny
żyła lat 91

Pogrzeb odbędzie się dnia 10 kwietnia 1998 r.
o godz. 11.00 na cmentarzu Srebrzysko.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 14 kwietnia 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego
we Wrzeszczu, ul. Gomółki.

Pogrążeni w smutku
Córka Teresa, Synowie Eugeniusz i Jerzy
wraz z catą Rodziną.

Plakaty, które straszą
|M|? Trójmieście rozwie
szono dziesiątki pla
katów reklamowych ze zło
wróżbnymi przepowiednia
mi Nostradamusa. Niektó
rzy gdańszczanie lękają się
tych treści.
Przy ul. Konrada Wallen
roda w Gdańsku Wrzeszczu
ustawiono billboard z napi
sem „22 IV 1998. Ziemia
pod stopami rozszerzy się
po trzykroć. Nostradamus.
Księga przepowiedni". - Je
stem przestraszona - mówi
kobieta mieszkająca przy tej
ulicy.
- Z mojego okna widzę
codziennie ten napis. Co to
ma znaczyć? Co mam zro
bić tego dnia? Boję się - py
ta inna gdańszczanka.
Jak ustaliliśmy właścicie
lem billboardów zawierają
cych cytaty z „Księgi prze
powiedni" Nostradamusa
jest warszawska firma „XL".
Jej pracownicy uspokajają,
że zagadka plakatów zosta
nie rozwiązana w nocy z 14
na 15 kwietnia. Wtedy zo
staną naklejone nowe hasła,
które przedstawią reklamodawcę. Według informacji
„Dziennika" w ten sposób

Politycy o TV

Groźne
zmiany
róbę odebrania autonomiczności i niezależno
ści regionalnym ośrodkom
telewizji publicznej skryty
kowali poseł Aleksander
Hall i Jacek Karnowski,
przewodniczący Stronnic
twa Konserwatywno-Ludowego w Gdańskiem.
Liderzy SKL sprzeciwili
się pomysłom połączenia
programów regionalnych,
w tym gdańskiej Trójki,
w III program ogólnopolski.
- Nie można robić oszczęd
ności kosztem problematyki
regionalnej - podkreślił
Hall. Jego zdaniem publicz
na telewizja powinna być
przede wszystkim publicy
styczna i edukacyjna, a nie
komercyjna. W tym kontek
ście Hall skrytykował letnią
ramówkę telewizji gdańskiej
z której usunięto większość
programów publicystycz
nych. Właśnie na sezon let
ni przypadnie kampania
wyborcza do władz samo
rządowych. Hall podkreślił,
że badania wskazują, iż spo
łeczeństwo nie wiele wie
o reformie samorządowej.
A telewizja publiczna po
winna być źródłem edukacji
0 reformie.
(bmk)

Śródmieście

Ukradli
radiowóz

Policjanci z woj. koszaliń
skiego przyjechali we wto
rek policyjnym, nie oznako
wanym VW Passatem do
gdańskiej Prokuratury Ape
lacyjnej. W tym czasie nie
znani sprawcy ukradli auto
zaparkowane przy ul. Bie
lańskiej. Funkcjonariusze
zaczęli intensywne poszuki
wania. Pojazd odnaleziono
na parkingu w Pruszczu
Gdańskim. W aucie znajdo
wała się radiostacja oraz ak
ta sprawy, którą prowadzili
policjanci z Wydziału ds.
Przestępczości Gospodar
czej. Prawdopodobnie zło
dzieje zorientowali się, że
ukradli policyjny samochód
1 go porzucili.
(WOS)

Badane
haracze

Plakaty z przepowiedniami Nostradamusa to reklama
firmy XL.
Fot. Aleksandra Chytra

reklamuje się szwedzka fir
ma handlująca artykułami
wyposażenia wnętrz. 22
kwietnia zostanie otwarty
jej nowy sklep na terenie
Trójmiasta.
Jednak pracownicy
gdańskiego
oddziału
szwedzkiej firmy nie chcieli
rozmawiać o kampanii re
klamowej.

- Wcześniej nasze pomy
sły nie wzbudzały takich
emocji
powiedziała
„Dziennikowi" Agnieszka
Wiechowska, copywriter
w firmie „Lowe G.G.K."
z Warszawy, która jest auto
rem akcji reklamowej. Cieszy mnie, że nasza praca
została dostrzeżona w gąsz
czu innych billboardów.
(rye, WOS)

Gdański sąd kontynuował
przesłuchanie
świadków
w procesie członków gdyń
skiej grupy przestępczej,
oskarżonych o wymuszanie
haraczy od właścicieli agen
cji towarzyskich. Roman Ł.,
postrzelony w Sopocie pod
czas próby udzielenia po
mocy bitemu człowiekowi,
nie rozpoznał na sali sądo
wej żadnego z domniema
nych sprawców. Inny ze
świadków zeznając o najściu
siedmiu mężczyzn na agen
cję towarzyską stwierdził, że
dźwięki, które uprzednio
brał za odgłosy uderzeń,
mogły być też efektem
„przyjacielskich poklepywań".
(ASG)
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Gdańsk jak poligon

Niewidomi

Nowa siedziba Filharmonii Bałtyckiej

Kałasznikow
na Stoku

Dzwoń
dla nich

Amfiteatr
na wodzie

Dochód z konkursu au
diotele „Złoty Sześciopunkt" zasili konto Pol
skiego Związku Niewi
domych.

Uzbrojeni żołnierze pilnowali porządku przy wywózce dokumentów z Urzędu
Skarbowego.

czoraj przed połu
dniem na ulicy Na
Stoku w Gdańsku umundu
rowani mężczyźni z auto
matycznymi
karabinami
w rękach zablokowali prze
jazd i przejście tą trasą do
kilku instytucji mieszczą
cych się nieopodal.
Kilku żołnierzy z karabi
nami zatrzymywało ludzi
i kierowało ich uliczką do

Fot. Kazimierz Netka

okoła bloku. Nie chcieli oni
wyjaśniać przypadkowym
przechodniom przyczyny
utrudnień w ruchu.
- Nie ma dowódcy - od
powiedział na pytanie o to,
dlaczego stoją, jeden z żoł
nierzy w mundurze ćwi
czebnym i zielonym berecie,
trzymający kałasznikowa.
Przejazdu pilnowali też
policjanci po cywilnemu. Je

-Z czym kojarzy ci się na
zwa konkursu Polskiego
Związku
Niewidomych
0 „Złoty Sześciopunkt"?
• z alfabetem greckim,
•z alfabetem Morse'a,
•czy z alfabetem Ludwika
Braille'a.
Kto chce wziąć udział
w konkursie, musi zadzwo
nić do dnia 29 kwietnia b.r.
pod numer 0700-77-444
1 odpowiedzieć na powyższe
pytanie. Dochód z konkursu
w całości przeznaczony jest
na
potrzeby Polskiego
Związku
Niewidomych,
a głównie na finansowanie
działalności rehabilitacyj
nej. Tylko w województwie
gdańskim -wymaga jej ok. 3
tysięcy dzieci, nastolatków
i dorosłych. Wśród nagród,
których losowanie odbędzie
się 30 kwietnia b.r. - 2-tygo
dniowy pobyt dla dwóch
osób w luksusowym aparta
mencie w domach wczaso
wych: w Ustroniu Morskim,
Ciechocinku, Muszynie lub
w Ustroniu-Zawodziu. r >

den z funkcjonariuszy za
trzymał nawet senatora Ed
munda Wittbrodta, który
próbował dojechać samo
chodem na umówione spo (jog)
tkanie.
Tajemnicę wojskową wy
Bal
jaśnili nam cywile.
- To Urząd Skarbowy wy
wozi jakieś dokumenty. An
gażują wojsko do eskorty usłyszeliśmy.
(KN)

absolwentów

Jedynka

do NOT

REKLAMA.

Tegoroczne spotkanie ab
solwentów I Liceum Ogól
nokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Gdańsku od
będzie się w siedzibie NOT.
Stowarzyszenie Absol
wentów „Jedynka" i w tym
roku zaprasza na spotkanie
wszystkich byłych uczniów
I L O im. Mikołaja Koperni
ka w Gdańsku. Organizato
rzy zapalanowali bal absol
wentów w siedzibie NOT
w Gdańsku. Planowany ter
min - 13 czerwca b.r. Infor
macji udziela Maciej Szpringer codziennie w godz 9-18
pod nr. telefonu 621-05-59

(jog)

Recital Banaszak

Trzeba
marzyć

BAŚNIE I LEGENDY
KOLEKCJA MAKIJAŻU WIOSNA '98

Zapomnij o zimie, zapomnij o codzienności
wejdź w świat wykwintnych perfum i luksusowych kosmetyków...
ZAPRASZAMY DO AUTORYZOWANYCH PERFUMERII
w Gdańsku: ANIKA - C.H. ETC, ul. Rzeczypospolitej 33;
D&J - ul. Grunwaldzka 100; EMPIK, ul. Podwale Grodzkie 8; OLIMPIA - ul. Partyzantów 6/12;
w Gdyni: MARGUERITE - ul. Świętojańska 67a; OLIMPIA - ul. Świętojańska 78;
OLIMPIA STYL - C.H. KLIF, al. Zwycięstwa 256;
w Sopocie: FERBER FRAGRANCES - ul. Kościuszki 7

R-2442/A/r

Scena Teatru Kameralne
go w Sopocie „Kawiaret
w Teatrze" zaprasza na reci
tal Hanny Banaszak zatytu
łowany „Trzeba marzyć",
który odbędzie się w Ponie
działek Wielkanocny 13
kwietnia. Koncert, który
poprowadzi Piotr Zastróżny
rozpocznie się o godz. 19.30.
Bilety do nabycia w „Kawiarecie". Teatrze Kameralnym
oraz w pubie FM przy so
pockim „monciaku". (0ka)

Muzycy z filharmonii twier :ą, że nowe sale mają
bardzo dobrą akustykę.
Fot. Maciej Kostun

ładze miasta i woje
wództwa, przedstawi
ciele Kościoła, muzycy
i sponsorzy Filharmonii
Bałtyckiej spotkali się wczo
raj na uroczystości otwarcia
części amfiteatru na wodzie
na wyspie Ołowianka. Mie
ści się on na terenie i w po
mieszczeniach dawnej elek
trociepłowni.
Do użytku oddano kame
ralną salę koncertową i biu
ra PFB. Do roku 2001 po
winny być gotowe pozostałe
pomieszczenia obiektu. Bę
dzie to Hanzeatyckie Cen
trum Kultury Muzycznej
z zapleczem hotelowym
i gastronomicznym, amfite
atr, duża sala koncertowokonferencyjna mieszcząca
tysiąc osób, a także restau
racje, kawiarnie i puby.
- Mam nadzieję, że Oło
wianka stanie się już nie
długo kulturalnym centrum
muzyki klasycznej - mówi
Roman Perucki, dyrektor
Filharmonii Bałtyckiej. -

Pierwszy duży koncert za
planowaliśmy na 26 czerw
ca. Zaśpiewa wówczas zna
komity włoski tenor Piętro
Balio.
Władze Gdańska zobo
wiązały się do sfinansowa
nia z budżetu miasta apara
tury nagłaśniającej oraz za
kupu fortepianu wysokiej
klasy. Ma to szczególne zna
czenie, ze względu na przy
szłoroczne plany zorganizo
wania w nowym amfiteatrze
serii koncertów wszystkich
utworów Fryderyka Chopi
na.
- Nasze nowe sale mają
bardzo dobrą akustykę podkreśla Janusz Szadowiak, trębacz w zespole fil
harmonii. - Na pewno bę
dzie nam się teraz lepiej tre
nowało. Marzy mi się, żeby
ci, którzy przyjdą na kon
cert, mogli miło spędzić
więcej czasu wśród ludzi
i w miejscu specjalnie dla
nich przygotowanym.
(KAS)

Na Wydziale Ekonomii w Sopocie

Dni Kariery
Na Wydziale Ekono
micznym UG trwały tar
gi pracy dla studentów
i absolwentów studiów
wyższych. Swoje oferty
zaprezentowały 23 fir
my.
Trójmiejskie Dni Kariery
są organizowane już po raz
dwunasty. Ich zadaniem jest
budowanie pomostu studenci-firmy.
- Poprzednie edycje opie
rały się na spotkaniach stu
dentów z potencjalnymi
pracodawcami, wymianie
informacji - mówi Dagmara
Gajewska,
kordynator
ds. public relations z AIESEC Polska. - Firmy prezen
towały swoje oferty, studen
ci mogli zasięgnąć informa
cji co do oczekiwań przed

siębiorców oraz sposobów
rekrutacji.
Obecnie ważny jest nie
tylko kontakt pracodawców
ze studentami. Nie mniej
istotne są również szkolenia
studentów w zakresie np.
sztuki prezentowania siebie,
negocjacji,
prowadzenia
rozmów z potencjalnym
pracodawcą, komunikacji
interpersonalnej. W tym ro
ku wyszkolono około czte
rystu studentów, w całej
Polsce około kilku tysięcy.
- Targi to niezły pomysł mówi Marek Wojewski, stu
dent czwartego roku organi
zacji i zarządzania - w jed
nym miejscu możemy spo
tkać wielu potencjalnych
pracodawców, również sko
rzystać z oferowanych przez
nich praktyk letnich czy sty
pendiów.
(oka)

usiśBir
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ul. Starowiejska 17, telVfax. (0-58) 621 05 11, tel. 621 78 32
Oddział czynny od godz. 8 do 18.
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tel. (0-58) 550 42 38, Czynny w godz. od 8 do 16.
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tel. (0-58) 682 23 25, Czynny w godz. od
:RUMIA:

8 do 16.

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

Moja dzielnica
moja ulica

Dla mamy i noworodka

W Pruszczu

Szkoła

lizy stopnie opieki ^Hwina
gabinecie

zastępcy

W li dyrektora Szkoły Pod

stawowej nr 4 w Pruszczu
Gdańskim wisi tablica.
Znajdują się na niej zdjęcia
zespołów sportowych, za
rządzenia i plany. Między
nimi jest też materiał propa
gandowy Partii Konserwa
tywnej.
ULICA GRUNWALDZKA. Spalony barak, pozostałość po
- To jest mój gabinet
auto handlu nadal nie został rozebrany.
i moja tablica - powiedział
- Ta niechlubna wizytówka naszej dzielnicy będzie tutaj
zastępca dyrektora Zbi
chyba do przyszłego roku - mówi oburzona mieszkanka uli
gniew Kowal. - Mogę tu wie
cy Piastowskiej w Oliwie. Mimo publikacji „Dziennika", do
szać ulotki wszystkich orga
tyczących rozpadającego się w centrum miasta obiektu żad
nizacji politycznych. Infor
na ze służb porządkowych nie usunęła szpecącego krajo
mację o Partii Konserwa
brazu baraku. - Chyba sami go zlikwidujemy - dodaje nasza
tywnej zamieściłem 2 lata
Czytelniczka z Oliwy.
temu i nie widzę w tym nic
złego. Dziś jest nieaktualna,
bo teraz występujemy pod
inną nazwą.
- Nie chcę tego komento
wać - powiedział Leszek Lis
inspektor ds. oświatowych
UM w Pruszczu. - Nie widzę
Wcześniak, który zaraz po urodzeniu trafi pod opiekę specjalistów ma większe
w tym jednak nic zdrożnego.
szanse przeżycia.
Fot. Robert Kwiatek
Przecież wolno udostępniać
Gdańskim, Tczewie, Pucku trafi pod opiekę neonatolo- w szkole miejsca na spotka
W województwie gdań
i Wejherowie, a także gów, czyli lekarzy pediatrów nia z partiami politycznymi
skim powstał system
w Szpitalu Miejskim w Gdy zajmujących się najmniej różnych opcji. Choć gene
ralnie szkoła nie powinna
trójstopniowej opieki
ni. Obowiązki oddziału II szymi noworodkami.
prowadzić agitacji politycz
stopnia dla kobiet ciężar
nad przyszłą matką
nej.
Przejście w tunelu oliwskiego dworca PKP.
nych z terenu całego woje Lepsze wskaźniki
i noworodkiem.
Fot. Maciej Kostun
- Szkoła powinna być
System „trzech stopni"
wództwa gdańskiego przy
apolityczna
- potwierdziła
DWORZEC PKP. Nasz Czytelnik zwrócił nam uwagę na
W Sali Herbowej Urzędu padły Szpitalowi Specjali raczkuje w województwie
zaniedbany i brudny dworzec kolejowy. - Zima się skończy Wojewódzkiego w Gdańsku stycznemu im. św. Wojcie gdańskim od półtora roku. dyrektor Małgorzata Szweyz
Kuratorium
ła, a na dworcu straszą podróżnych malunki na ścianach dyrektorzy trzech trójmiej cha na gdańskiej Zaspie. W szpitalach terenowych kowska
Oświaty w Gdańsku. - Mówi
śmieci na peronach . -Aby odnowić peron nie potrzeba
Funkcję
tę,
na
razie
dla
pa
odbywają
się
głównie
poro
skich szpitali oraz szpitali
o tym jednoznacznie Ustawa
wielkich nakładów finansowych. Może warto zainteresować
terenowych, w obecności le cjentek ze swoich rejonów dy fizjologiczne, na Zaspę 0 Sytemie Oświaty z 7 wrze
PKP tą sprawą. Nadchodzi przecież lato i Oliwę odwiedzi
pełnić
też
będą
Szpital
trafiają trudniejsze przy
karza wojewódzkiego dok
śnia 1991 roku. Uściśla to
wielu turystów.
tora Jerzego Karpińskiego, Morski im. PCK w Gdyni padki (bardzo dobrze pra Dziennik Ustaw z 1996 roku
Redłowie
i
w
Szpitalu
Woje
cuje tu Oddział Patologii nr 67 poz. 329.
podpisali umowę o współ
wódzkim w Gdańsku. Sto
ULICA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO. Idąc depta pracy w ramach systemu, pień III, czyli Regionalny Noworodka i Wcześniaka),
Jak wiadomo na terenie
kiem od strony dworca PKP mieszkańcy osiedla mijają nie który od dawna obowiązuje Ośrodek Opieki Perinatal- ostatnią deską ratunku jest placówek oświatowych nie
wielką fontannę. Wokół niej rozmieszczono ławki. Niestety, w całym cywilizowanym nej powstał na bazie Insty Instytut Położnictwa i Cho można prowadzić agitacji
rób Kobiecych.
jak nam powiedziała nasza Czytelniczka panujący przy fon świecie.
politycznej. Jeżeli jakaś par
- W ramach tego systemu tutu Położnictwa i Chorób
- Dzięki m.in. takiej orga tia chce zorganizować ze
tannie brud odstrasza wszystkich spacerowiczów, którzy
Kobiecych
AMG,
kierowa
chcieliby tutaj usiąść. - Ławki są zdewastowane, a wokół sa oddziały położniczo-gine nym przez prof dr. hab. Je nizacji opieki nad przyszłą branie, musi wykupić salę
i
noworodkiem 1 spotkać się po lekcjach.
dzawki ktoś urządził sobie wysypisko śmieci - mówi miesz kologiczne funkcjonują jako rzego Mielnika. Tam trafiają matką
kanka Żabianki. Jak nam powiedział Wiesław Słomiński, placówki I, II i III stopnia - najtrudniejsze przypadki.
wskaźnik umieralności no
prezes SM „Młodych" na Żabiance niebawem rozpoczną się tłumaczy dr med. Lech Bolt,
- System ten gwarantuje worodków spadł z 12,8 pro
na osiedlu generalne porządki. - W planach mamy sprząt wojewódzki konsultant ds. bezpieczeństwo kobiecie mila w 1996 roku do 10,4 Bezpieczeństwo
nięcie nie tylko terenu wokół fontanny, ale także uporząd ginekologii i położnictwa ciężarnej, której zagraża w roku 1997 - mówi dr med.
kowanie trasy wokół Potoku Oliwskiego - wyjaśnia Słomiń w Gdańsku.
poród przedwczesny lub in Krzysztof Michalewski, wo
ski.
Dla bezpieczeństwa nego typu powikłania - jewódzki inspektor ds. po
Oddziały I stopnia znaj twierdzi dr med. Lech Bolt. łożnictwa i ginekologii
301 45 17 •stawiamy
rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przeddują się w szpitalach tere - Dużo większe szanse w Gdańsku.
informacje z gdańskich dzielnic. Informacje z Oliwy i Ża
24 i 25 kwietnia w Garbianki zebrała Sylwia Ressel.
Jolanta
nowych: w Kartuzach, Ko przeżycia ma też wcześniak,
Jutro napiszemy o Zaspie i Przymorzu.
czynie
k.Kościerzyny odbę
ścierzynie,
Starogardzie który zaraz po urodzeniu
Gromadzka-Anzelemcz
dzie się wojewódzka elimi
REKLAMA
nacja Ogólnopolskiego Tur
nieju Motoryzacyjnego dla
szkół ponadpodstawowych
i Turnieju Wiedzy o Bezpie
czeństwie Ruchu Drogowe
go dla szkół podstawowych.
Co roku na drogach Pol
ski ginie około 400 dzieci to tyle, ile liczy jedna szkoła.
I właśnie po to, by statystyki
nie były tak zatrważające,
tego typu turnieje są po
Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na „Najlepszą reklamę prasową '97".
trzebne.
W posiedzeniu Komisji Konkursowej uczestniczyli:
TUNEZJA ..
. 659 DM
- NATA - Właściciel
Teresa Zarębska
W tegorocznej edycji bie
TAJLANDIA .
. 905 USD
Grzegorz Waluszewski - BIG AUTOHANDEL - Prezes
rze
udział 11 podstawówek
Grzegorz Furgo
- Agencja Artystyczna KONTAKT
1390
ZŁ
TENERYFA
.
i
12
szkół średnich. Turniej
Zbigniew Canowiecki
- Centrostal SA - Prezes
Yann Gontard
. . 78 DM/rt apol to atrakcyjna forma zdoby
CHORWACJA
- PRASA POZNAŃSKA - Prezes
Mirosław Kowalski
- PRASA BAŁTYCKA - Prezes
wania wiedzy na temat bez
- PRASA BAŁTYCKA - Redaktor Naczelny „Dziennika Bałtyckiego"
Krzysztof Krupa
pieczeństwa ruchu drogo
Włodzimierz Szymański - z-ca Redaktora Naczelnego „Wieczoru Wybrzeża"
BILETY AUTOKAROWE
wego, pozwala dzieciom
Piotr Klemenski
- PRASA BAŁTYCKA - p.o. Dyrektor Działu Sprzedaży Reklam
PRZELOTY SAMOLOTEM
z małych miasteczek i wsi
Zgodnie z regulaminem wybrana została najpierw najciekawsza, spośród reklam, które ukazały się w
„Dzienniku Bałtyckim" i „Wieczorze Wybrzeża" w IV kwartale 1997 r. Wybrano reklamę firmy
zmierzyć się z rówieśnikami
AEARIAMENTY
IKEA pt. „UCHO", tytuł REKLAMY ROKU 1997 przypadł kampanii reklamowej IKEI
z miast.
Co ciekawe, w tej rywali
emitowanej w I kwartale '97
pt. „STRAJK W IKEA"
zacji z reguły ci drudzy
przegrywają.
(WIB)

•OLIWA. Spalony barak nadal stoi

Brudny dworzec kolejowy

•ŻABIANKA. Fontanna w śmieciach

w

B

Uczniowskie
zmagania
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li NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

j

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
7ADRAfi7IMV |W| IUAQ7VPI1 HIIIR fif łno7n(ii
£AMI UU ni/tOŁibn DlUli UbŁUOim

ifli £M5

Tn/^

DAEWOO-FSO

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.C
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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Wokół redłowskich działek

Redtowo

MIK? Ztodzieje...

Sprawa w

reklam

Prace nad planem zago
spodarowania działek
w Redlowie nie ruszą
z miejsca, jeśli Polski
Związek Działkowców
nie zrezygnuje z rosz
czeń dotyczących tego
terenu - twierdzi Za
rząd Miasta Gdyni.
Mieszkańcy działek uwa
żają, że władze miasta grają
na zwłokę. Sprawą zajęła
się Komisja Rewizyjna Rady
Miasta.
Redłowskie działki za
mieszkuje 60 rodzin. Choć ich
domki zostały wybudowane
bez odpowiednich pozwoleń,
wszyscy zostali zameldowani.
Od lat starają się o legalizację
osiedla.

Skąd ten poślizg?
W marcu 1996 r. Rada Mia
sta Gdyni przyjęła uchwałę
0 dopuszczeniu na terenie
ogródków przy al. Zwycię
stwa 138 zabudowy mieszka
niowej z uzupełniającymi ją
usługami. Zarząd Miasta zle
cił sporządzenie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego tego terenu.
Zdaniem wykonawcy planu,
prace nad nim zostały zakoń
czone.
Według
mieszkańców
działek, w zapisach do planu
znajduje się wiele sprzeczno
ści, które mogą uniemożliwić
jego realizację lub w przy
szłości zadziałać na nieko
rzyść „działkowców".
- Zarząd Miasta robi
-wszystko, by kontynuowanie
prac nad planem opóźnić twierdzi Hanna LorkowskaOsicka z komitetu społeczne
go mieszkańców działek. - Jak
bowiem rozumieć inaczej to,
że przez rok nie zdołano po
prawić błędów w zapisach
1 wystąpić o zmianę negatyw
nej, bo podjętej w oparciu
o nieprawdziwe dane, opinii

Dziennik
Bałtycki*#!

Ą - wie kilkumetrowe re-

U klamy chcieli ukraść ze
stadionu trzej młodzieńcy.
Pod ogrodzeniem Gdyń
skiego Ośrodka Sportu i Re
kreacji przy ul. Olimpijskiej
zjawili się w poniedziałek
wieczorem.
Zaczęli rozmontowywać
z parkanu reklamę długości
pięciu metrów. Usłyszał ich
mąż recepcjonistki GOSiRu, który wezwał policję. Zło
dzieje reklam zostali złapa
ni, gdy już oddalali się spod

stadionu. Zdążyli rozmonto
wać reklamę długości czte
rech metrów i wartości 700
zł. Pięciometrowa reklama
była warta 1450 zł. Pięć in
nych reklam zdemontowali
tylko częściowo, a dwie zwi
nęli w rulon i ułożyli pod
ogrodzeniem.
Zatrzymani przez poli
cjantów z Orłowa to 26-letni
Kamil C. z woj. słupskiego,
24-letni Piotr M. z woj. płoc
kiego oraz 24-letni Tadeusz
N. z Gdyni.
(MSki)

W piątek, spod Kamiennej Góry
Redłowskie dziatki zamieszkuje 60 rodzin.

"Wydziału Ochrony Środowi
ska Urzędu Wojewódzkiego?
Komitet skierował sprawę
do Komisji Rewizyjnej.
- Nie doszukaliśmy się
uchybień ze strony zarządu mówi Marek Dąbkowski,
przewodniczący komisji. Prace na planem dotyczącym
redłowskich działek prowa
dzone są zgodnie z prawem.
Zobowiązaliśmy jednak za
rząd do tego, by nie przedłu
żał procedury związanej
z
uchwaleniem
planu
i sprawnie, w porozumieniu
z mieszkańcami, rozwiązał
problem.
Odpowiedzi w tej sprawie
spodziewamy się podczas se
sji absolutoryjnej Rady Mia
sta, która odbędzie się 29
kwietnia.

Kto zrezygnuje?
Problem komplikuje do
datkowo fakt, iż Polski Zwią
zek Działkowców, zgodnie
z ustawą z 1995 r., wystąpił do
Zarządu Miasta Gdyni o usta
nowienie użytkowania wie
czystego na terenie ogródków.
Jeśli władze miasta nie prze
każą gruntu związkowi, ten

Fot. Ela Chylińska

będzie miał prawo żądać te
renu zamiennego i urządze
nia na nim ogrodu.
W piśmie, które do Woje
wódzkiego Zarządu PZD
w Gdańsku przysłała prezy
dent Franciszka Cegielska,
czytamy, że Zarząd Miasta
oczekuje „rezygnacji z rosz
czeń związanych z formalną
likwidacją statusu ogrodu
działkowego, a także, co się
z tym wiąże, wycofania się
z roszczeń o ustanowienie
użytkowania wieczystego na
tym terenie".
Prezydent Cegielska moty
wuje te oczekiwania tym, iż
zmiana sposobu wykorzysta
nia redłowskich działek przez
użytkowników nastąpiła bez
zgody miasta, natomiast pod
zarządem PZD.
- Zdajemy sobie sprawę
z tego, że ogródki w Redłowie
dawno już przestały pełnić
funkcję działek - mówi Stani
sław Szczepanik, prezes Wo
jewódzkiego Zarządu PZD
w Gdańsku.
- Należy wypracować takie
rozwiązanie, które nie będzie
krzywdzące dla żadnej ze

stron: dla związku, mieszkań
ców działek i miasta.
Zdaniem prezesa Szczepa
nika, związku nie stać na gest
zrzeczenia się działek:
- Mamy prawo domagać
się rekompensaty - twierdzi. Oficjalne stanowisko naszego
zarządu będzie znane po jego
posiedzeniu, 19 kwietnia.

NIK rozstrzygnie?
Nie wiadomo, kiedy doj
dzie do negocjacji z władzami
Gdyni.
Tymczasem, zdaniem pre
zydent Cegielskiej, są one
bezwzględnym warunkiem
podjęcia decyzji dotyczącej
kontynuacji prac nad planem
zagospodarowania działek.
Mieszkańcy ogródków, po
wołując się na opinię prawną,
uważają, że plan powinien
zostać uchwalony, zanim doj
dzie do rozmów z PZD.
- Jeśli prace nad planem
nadal
będą
opóźniane,
a sprzeczności w zapisach nie
zostaną skorygowane, sprawę
skierujemy do Najwyższej
Izby Kontroli - twierdzi Han
na Lorkowska-Osicka.
Anna Fibak

Pojadą krótsze kolejki

Wkrótce zacznie się tu remont

W Wielki Piątek, o godzi
nie 17, spod krzyża na Ka
miennej Górze ruszy proce
sja drogi krzyżowej. Przej
dzie ona ulicami Mickiewi
cza, Krasickiego i Święto

Fot. Adam Wiśniewski

(AEW)

jańską, gdzie w kościele
Najświętszej Marii Panny
odprawiona zostanie msza
święta celebrowana przez
arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
(ROSO)

Chylonia

Wpadka PCK
„W dniu 2 kwietnia, w godz. 13-17, ulicami będą
wielokrotnie przejeżdżać oznakowane samochody
i zbiorą wystawione przed klatkę lub posesję wor
ki z odzieżą. Oddając zbędną odzież możesz po
móc innej osobie/r
Tak brzmiała informacja
rozwieszona w Chyloni przez
Polski Czerwony Krzyż.
Mieszkańcy się sprężyli
i w wyznaczonym dniu o ścia
ny bloków opartych było wie
le pękatych worów Samocho
dy jednak nie przyjechały.
- Cały wieczór prasowa
łam, żeby ludzie korzystający
z tego rodzaju darów nie czu
li się zlekceważeni. A potem
patrzyłam, jak ubrania roz
wlekane przez szperaczy za
śmiecają teren wokół nas, jak
pada na nie deszcz i jak
w końcu trafiają do śmietnika
- żali się Czytelniczka.

- Nie spodziewaliśmy się
aż takiej ilości rzeczy i kie
rowcy nie dali rady wszyst
kiego zebrać - powiedziała
Krystyna Małecka, specja
listka działu organizacji Za
rządu Wojewódzkiego PCK.
Akcję prowadzimy od stycz
nia i ta sama liczba samo
chodów, która w Gdyni oka
zała się zbyt mała, w Gdań
sku, Sopocie, Żukowie była
wystarczająca. Za te braki
organizacyjne
gorąco
mieszkańców przeprasza
my.
(WK)

REKLAMA
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Wkrótce już znikną drewniane pomosty.

drugą
dekadę
kwietnia zaplano
wano prace budowlane na
przystanku SKM Wzgórze
św. Maksymiliana.
W związku z budową no
wego tunelu pod torami
krawędzie peronu nad od
cinkiem budowy zostały za
stąpione drewnianymi po
mostami.
Tunel oddano do użytku
i teraz wykonawca robót.
Płockie Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych, przystą
pi do prac -wykończenio
wych na peronie.
Z użytku będzie wyłą
czonych ok. 60 metrów pe
ronu.
Dlatego przez trzy tygo
dnie pociągi SKM kursować
będą wyłącznie w składach
zestawionych z dwóch jed
nostek.

Drogą krzyżową
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Mam na imię Ania,
"CU
a to mój chłopak Piotrek.
Spotykamy się już pół roku.
Wszyscy mówią, że pasujemy
*
do siebie...
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wygraj z Gratką
kolację przy
<r JL
świecach

V.

Wybierz z „Gratką"
najsympatyczniejszą

Parę Miesiąca.

Szczegóty
znajdziesz
w „Gratce"
nastr. 3.

BE,. Wójkowska
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GOSiR zaprasza młodych piłkarzy

Wielki Kack

Premiera „Juniora"

Zagraj o puchar
Worek
nie bank

Opowieść
przerażająca

miast w banku trzymała w fo
liowym woreczku.
We wtorek mieszkanie
przy ul. Gryfa Pomorskiego w
Wielkim Kacku odwiedzili
złodzieje. U 56-letniej Jadwigi
M. znaleźli w kredensie wore
czek foliowy w którym kobie
ta trzymała 25 tys. zł. (MSki)

Ul. Kartuska

Codzienne życie rodziny, widziane oczami dorastających dzieci.

Wstrząsający obraz ro
dzinnego życia przed
stawił na deskach sceny
kameralnej Teatru Mu
zycznego w Gdyni ze
spół Teatru Junior.
Zaprezentowany
we
•wtorkowy wieczór premie
rowy spektakl, zatytułowa
ny „Portret rodziny przed
kąpielą", jest opowieścią
o codziennym życiu rodziny,
widzianym oczami dorasta
jących dzieci.
Opowieść to niezwykle
przygnębiająca, a nawet
przerażająca. Ze sceny pły
ną bowiem słowa świadczą
ce o braku zrozumienia, ak
ceptacji i miłości, o samot
ności i zniewoleniu. Tylko

jeden z pięciu bohaterów 17-letnia dziewczyna - jest
zadowolona z rodziny, mówi
o niej z miłością i ufnością.
W historiach pozostałych
pojawiają się: domowe kłót
nie, kłamstwa, alkohol,
ucieczki z domu. Rodzice
interesują się tylko tym, by
dzieci nie miały kłopotów
w szkole i by nie chodziły
głodne.
- Z pełną premedytacją
zdecydowałem się na uka
zanie takiego właśnie obra
zu - mówi Krzysztof Baliń
ski, autor scenariusza i re
żyser przedstawienia. Spektakl został przygotowa
ny w oparciu o anonimowe
ankiety, w których nastolat
ki odpowiadały na pytania,
dotyczące stosunków panu-

Fot. Ela Chylińska

jących w ich rodzinach. Ten
niewesoły obraz jest więc
prawdziwy. Jeśli problemy
zostały nieco wyostrzone, to
tylko po to, by sprowokować
widza do głębszego ich
przeanalizowania.
Czy publiczność była na
to przygotowana? Raczej
nie, skoro scena, w której
ojciec bez powodu bije cór
kę, wywołała śmiech. Pozo
staje mieć nadzieję, że re
fleksja przyszła później.
Jedno jest pewne - przed
stawienie Teatru Junior po
winni obejrzeć przede
wszystkim rodzice. Również
po to, by zobaczyć, jakie po
kłady talentów kryć mogą
ich nastoletnie dzieci.
Anna Fibak

Gdyński MOPS

Bilans pomocy
Pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymało w ubiegłym roku 5335 gdyńskich ro
dzin.
- Od dwóch lat wzrasta
liczba osób starszych, których
musimy objąć usługami opie
kuńczymi - mówi Cecylia
Tuźnik, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni. - Polegają one na
udzielaniu pomocy w zaspo
kajaniu codziennych potrzeb.
Takich osób w Gdyni mieli
śmy 668. Największa grupa to
podopieczni powyżej 80. roku
życia. W sytuacjach, kiedy
doraźna pomoc jest niewy
starczająca,
pomagamy
w uzyskaniu miejsca w do
mach pomocy społecznej.

Im jest najtrudniej
Dużą grupą korzystającą
ze świadczeń pomocy spo
łecznej są rodziny niepełne
(947), wielodzietne (435) oraz
kobiety ciężarne i wychowu

jące małe dzieci (282).
- Te rodziny są w najtrud
niejszych sytuacjach - pod
kreśla Cecylia Tuźnik. - Ma to
związek z brakiem mieszkań
socjalnych. W przypadku
eksmisji, rozwodu czy zda
rzeń losowych osoby te stają
się naszymi klientami. Wtedy
większość działań skierowa
nych jest na łagodzenie prze
jawów i skutków ubóstwa.
Udzielamy pomocy finanso
wej, opiekuńczej, instytucjo
nalnej, rzeczowej. W szkol
nych stołówkach dla 1473
dzieci wykupiliśmy obiady.
Jesteśmy również organi
zatorami letniego i zimowego
wypoczynku.
Dla 520 osób powodem
niedostatku i koniecznością
sięgnięcia po pomoc społecz
ną była utrata pracy

łych terminach poinformuje
my wkrótce. Wielki finał od
będzie się na stadionie GO
SiR, w połowie czerwca. Tam
też wręczone zostaną pucha
ry, nagrody w postaci sprzętu
sportowego oraz upominki.
Warto kopać piłkę, gdyż
oprócz wymienionych nagród
będzie można zakwalifikować
się do sekcji młodzieżowych
piłki nożnej w gdyńskich klu
bach.
Główny organizator, Da
riusz Schwarz, chce przywró
cić tradycję turnieju „Złota
Piłka", który już kiedyś odby
wał się pod tą samą nazwą
i cieszył się dużym zaintere
sowaniem dzieci i młodzieży.
-Chcemy popularyzować
piłkę nożną w Gdyni i ideę fa
ir play- mówi.
Monika Waliszewska

Turniej Piłki Nożnej
0 Puchar Prezydenta
Miasta Gdyni Francisz
wierć miliarda starych
złotych straciła miesz ki Cegielskiej rozpocz
kanka Gdyni. Pieniądze za nie się 24 kwietnia.

Na 4566 bezrobotnych za
rejestrowanych w Rejono
wym Urzędzie Pracy 3393
osoby to kobiety. Większość
z nich, bo aż 2881, nie posia
da prawa do zasiłku.
MOPS w ramach pomocy
celowej pomagał również
osobom bezdomnym (258),
opuszczającym zakład karny
(105 osób) oraz 301 rodzinom
z problemem alkoholowym
i narkomanom.

Tutaj pomogą
Ważnym elementem pracy
jest zapobieganie izolacji,
marginalizacji oraz społecz
nemu wykluczeniu.
Gdyński MOPS prowadzi
w tym celu 6 placówek: Ośro
dek Adaptacyjny dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnospraw
nej, Dzienny Dom Pomocy
Społecznej, Zespół Opiekuń
czy Dom Pomocy Społecznej,
Tymczasowy Ośrodek Opie
kuńczy Środowiskowy Dom
Samopomocy.
(ROSO)

Około godz. 8.30 jadący uli
cą Kartuską z obwodnicy cementowóz marki Jelcz, wje
chał na ul. Morską. Na skrzy
żowaniu chciał zawrócić
w stronę Rumi. Kierowca najchyba źle ocenił prędkość ja
dącego od strony Gdyni malu
cha. Fiat uderzył w betoniar
kę. Samochód wbił się między
kabinę kierowcy a „gruszkę".
Kierowcy wyszli bez szwanku.
(MSki)

Do udziału w zawodach or
ganizatorzy zapraszają dzieci
1 młodzież w wieku do lat 15.
Czekają na drużyny nie tylko
szkolne, ale i „dzikie-osiedlowe". W zgłoszeniu drużyny
może znaleźć się maksymal
nie 3 zawodników trenują
cych w klubach. Mecze elimi
nacyjne będą odbywać się cy
klicznie w każdy piątek. Każ
dy z nich rozegrany zostanie
w innej dzielnicy Na pierw
szy organizatorzy zapraszają
już 24 kwietnia, na Witominio, do SP nr 35 przy ul.
Uczniowskiej 1. O pozosta-

Najlepsza „parlamentarzystka,//

Indeks w nagrodę
najlepszych, młodych znaw
ców polskiego parlamenta
ryzmu. W nagrodę uzyskała
prawo ubiegania się o przy
jęcie bez egzaminów na
pierwszy rok studiów praw
niczych.
(ROSO)

i alina
Jarosławska,
11 uczennica IV klasy III
LO w Gdyni, zdobyła tytuł
najlepszej
„parlamenta
rzystki" w Polsce.
Karolina w finałowych
rozgrywkach pokonała 45
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Bliżej słońca

OFERTY LAST MINUTĘ
Cypr każdy poniedziałek
Kwiecień

1 tydz.

795 zł

2 tyg.

995 zł

Maj

1 tydz.

995 zł

2 tyg.

1095 zł

tv

Tunezja każdy wtorek
Kwiecień

1 tydz.

795 zł

2 tyg.

995 zł

Maj

1 tydz.

995 zł

2 tyg.

1095 zł

925 zł

2 tyg.

1025 zł

Turcja każda środa
Maj

1 tydz.

OFERTA

/ \ ^

T Y G O D N I A

TURCJA - ALANYA

Hotel ze śniadaniem

od 1025 zł

Hotel VVV+ śniadanie + obiadokolacja od
dzieci 1/2 ceny

1650 zł,

NAJBLIŻSZE WYLOTY
KIERUNEK

DATA

OFERTA „SZANSA"

HOTEL od

CYPR

18.05.98

1050 zł

1250 zł Apt VV+

TUNEZJA

19.05.98

975 zł

1100 zł VYV brf*

RODOS

20.05.98

900 zł

950 zł VV+ brf*

TURCJA Alanya

27.05.98

975 zł

1025 zł YY+brf*

KRETA

28.05.98

975 zł

1025 zł VY+ brf*

MAJORKA

15.05.98

1000 zł

1475 zł Apt WY

SANTORINI

18.05.98

1000 zł

1325 zł YYY brf*

TENERYFA

02.06.98

1400 zł

1550 zł YYY

TURCJA Cesme

16.06.98

1000 zł

II 1150 zł YYY brf*

Oraz wiele innych hoteli w ofercie - przyjdź lub zadzwoń!
Gwarancja najniższej ceny**
Dzieci l/2ceny przez cały sezon***.
* brf - śniadania
* * Dotyczy oferty „Najbliższe wyloty" oraz cen zawartych w cenniku.
*** W wybranych hotelach.
Aby otrzymać katalog, zadzwoń: tel. (022) 611 56 56 (7 dni w tygodniu od 8.00 do 24.00), lub odwiedź nasz punkt sprzedaży.
Gdynia: ul. świętojańska 4/8, 81-368 Gdynia, tel. 058 661 66 67, poniedziałek-piątek 10.00-19.30, sobota 10.00-15.00, niedziela 10.00-15.00;
Poznań/Centrum Handlowe Franowo: ul. Franowo 3, 61-302 Poznań, tel. 061 875 57 75 poniedziałek-piątek 11.00-20.00, sobota 10.00-20.00,

niedziela 10.00-18.00; Łódź: ul. Piotrkowska 39,90-102 Łódź, tel. 042 639 87 00, poniedzialek-piątek 10.00-19.30, sobota 10.00-15.00, niedziela
10.00-15.00; Warszawa: ul. Marszałkowska 99/101,00-693 Warszawa, tel. 022 820 91 91, poniedziałek-piątek 10.00-20.00, sobota 10.00-15.00,
niedziela 10.00-15.00; Warszawa/Centrum Handlowe Janki: pl. Szwedzki 3, 05-090 Janki k/Warszawy, tel. 022 720 17 22, poniedziałek-piątek
11.00-20.00, sobota 10.00-20.00, niedziela 10.00-18.00; Kraków (otwarcie lato '98): w celu uzyskania informacji prosimy skontaktować się z jed
nym z powyższych punktów sprzedaży.
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Bałtycki*

Zespół Opieki Zdrowotnej w Sopocie, ul. Chrobrego 618, pok. 437,
tel. 551-32-51 w. 372, fax 551-63-31

pałasza przetarg nieograniczony na roczng dostawę
błon i odczynników rentgenowskich
(obróbka mechaniczna).
Zamówienie roczne z realizacją okresową - 1 raz w miesiącu.
„Szczegółowe warunki zamówienia" można odbierać w siedzibie ZOZ
Sopot przy ul. Chrobrego 6/8, pokój 437.
Termin składania ofert upływa w dniu 23.04.1998 r. o godz. 15.00.

14,5% - kapitalizacja miesięczna
8,0%*

ROR
A vista

Lokaty terminowe

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.04.1998 r. o godz. 12.00.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi okre
ślone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.
Bliższych informacji udziela Kierownik Sekcji Administracji ZOZ Sopot.
R-4318/A/34

stopy negocjowane od 50 000 zt

Od 1 do 6 dni

TARTAK ..LASBUD" w LIPUSZU
1-tygodniowe
2-tygodniowe
1-miesięczne
3-miesięczne
6-miesięczne
12-miesięczne
24-miesięczne
36-miesięczne

ul. PARTYZANTÓW 1,
TEL./FAX (058) 687-45-18,
TEL. (058) 687-48-10 OFERUJE:

13,0%
14,0%

l. KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHOWEJ
OD 519,00 zł/m3
OD 469,00 zł/m3
2. KANTÓWKA NIEWYMIAROWA
OD 519,00 zł/m3
3. ŁATY DACHOWE
OD 270,00 zł/m3
4. DESKA OBICIOWA ŚREDNIA
5. DESKA OBICIOWA DŁUGA
OD 319,00 zł/m3
6. TARCICA STOLARSKA
OD 460,00 zł/m3
7. BOAZERIA
OD 14,00 zł/m2
OD 31,00 zł/m2
8. PODŁOGA
9. KLEPKI PODŁOGOWE DŁ. 1 i 1,2 mb.
OD 31,00 zł/m2
10. PALETY PRZEMYSŁOWE 1 EURO - ceny do uzgodnienia
OD 15,00 zł/mp
11. OPAŁ
(Ceny netto)

17,0%
18,0%
18,5%
19,5%
20,0%
20,5%
Od 50 000 zł stopy procentowe wszystkich lokat są negocjowane.

* Dla podmiotów gospodarczych kapitalizacja miesięczna.

** Dotyczy lokat osób fizycznych.

Lokaty terminowe w PBK SA
• bezpieczna inwestycja,

PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 10 m3 POSZCZEGÓLNEGO
ASORTYMENTU UDZIELAMY RABATU 3%.
ZAMÓWIENIA REALIZUJEMY SZYBKO 1 SOLIDNIE
R-4136/A/5

Administrator Budynków Miejskich Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 w Sopocie
przy ul. Haffnera 27a

• pewny dochód,

ogłasza przetarg
nieograniczony na remont
dachu przy ul. Helskiej 11
w Sopocie.

• atrakcyjne oprocentowanie.

PBK
Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie

dane adresowe Oddziałów
ODDZIAŁ W GDAŃSKU, ul. OGARNA 116, łel. 301 30 81- do 87,
ODDZIAŁ W GDYNI, ul. 10 Lutego 24, łel. 627-85-41,627-85-68
FILIA GDAŃSK-CHEŁM, ul. MILSKIEGO 1, tel. 303-32-36
FILIA ELBLĄG, ul. STARY RYNEK 15/17, tel. (055) 232 67 66

Bezpłatna infolinia 0-800 25 800
Internet http://www.pbk.pl

Termin realizacji - maj 1998 r.
Firma oraz osoba kierująca bezpośrednio budową powin
na posiadać doświadczenie w wykonywaniu ww. robót
oraz uprawnienia budowlane. Formularz specyfikacji moż
na odebrać w siedzibie ABM-ROM-1 w Sopocie przy
Ul. Haffnera 27a w pokoju 7 do dnia 20.04.1998 r. do
godz. 15.00.

Oferty z adresem obiektu przeznaczonego do remontu na
leży składać w ABM-ROM-1 w Sopocie, w pokoju nr 3, do
dnia 5.05.1998 r. do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się dnia 6.05.1998 r.
o godzinie 15.00.

R-4309/A/34

ZARZĄD MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERZAWĘ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
Nieruchomość

KM

KW

Nr
działki

Powierzchnia

Przeznaczenie

Czynsz
dzierżawny

ul. Buraczana

8
obręb
Wielki
Kack

5909

części
działek
118/8 i
121/9

400 m2

na lokalizację stacji bazowej,
cyfrowej telefonii komórkowej
z antenami sektorowymi i
mikrofalowymi o wysokości
40 m. npt.

wadium
310 zł
rewaloryzowany
300 zł
na dzień 1 marca
każdego roku + YAT postąpienie
50 zł

Al. Zwycięstwa
róg
ul. Spółdzielczej

83
obręb
Gdynia

13612

część
działki
96/16

1600 m2

Na ekspozycję domków
mieszkaniowych

1120 zł
rewaloryzowany
na dzień 1 marca
każdego roku +
YAT

Wadium i
postąpienie

wadium
1000 zł

Warunki
dzierżawy
dzierżawa
na czas
nieoznaczony

dzierżawa
na czas
nieoznaczony

postąpienie
100 zł

Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 1998 r. o godz. 11.00 w sali nr 105,1 piętro Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium płatne gotówką do dnia 20 kwietnia 1998 r., do godz. 14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 27.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Regulamin Przetargu do wglądu w Referacie Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni, III piętro, pok. nr 336.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr. tel. (058) 620 72 71 wew. 171, na temat warunków dzierżawy: 620 72 71 wew. 291.
7ADDAC7ilMV IM MAQ7VP!1 DIIID flGi(lG7E1U>
LArKAoŁAllfll UU nlAoLlbn DlUn UnŁUotu*.

Gdańsk, Tar9 Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-5041 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;
J^L5^ie7 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

A.P.

9971?-998

58

^Jjj m

straż pożarna

* jB

999 iłlMllltliWfft
• 0 800 500 39
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AUTOPOMOC
GDAŃSK - AGS - Wrzeszcz, tel.
341-82-03, 0-601/62-48-09; As
Transport, tel. 302-66-67, O 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, teł. 552-29-87, 556-64-98,
O 90 50-39-10, Mulex, tel. 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, 0601 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. 62071-41, 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

|
APTEKI
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.,- „Bios", ul. Wita
Stwosza 3, tel. 682-36-13

HI "

|
INF. PKP

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

issi Wk H - - ii* *•*& "
czwartek
9 kwietnia 1998

Angielski pacjent

GdaŃsk - Familia, ui. 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 Sen/ice, 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,
Dtuga 62/63, tel. 301-41-46 (pn.-nd.
12-24); Pizza Bella, Pilotów 9a, tel.
556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Pizzeria
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.
346-66-75 (pn.-nd, 11-23.00); Mo
rena, Marusarzówny 2, tel. 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)

jj|j urzliwy romans? Wą-

S3§ tek uwielbiany przez

kino. „Angielski pacjent" to
dzieje namiętnej miłości
sławnego węgierskiego kar
tografa hr. Laszlo Almasy'ego, do Katheriny, żony
brytyjskiego arystokraty.
Ich romans wybucha w "wy
jątkowo nieprzyjaznych
okolicznościach. Świat pada
w gruzach. Wojna siecze
ślepo. Niszczy ludzkie ist
nienia i ludzkie związki. Almasy (Ralph Fiennes) ulega
śmiertelnemu poparzeniu.
Z jego wspomnień na łożu
boleści wyłaniają się dzieje
niezwykłego związku z Katherine. Rannym opiekuje
się kanadyjska sanitariusz
ka Hana (Juliette Binoche),
którą niepewny los złączy
z Sikhiem, saperem w bry
tyjskiej służbie.
Dzieło trwałe, czy jedynie
sensacyjny melodramat?

w

|
NA FALACH
„Angielski pacjent", melodramat produkcji USA, reż. Anthony Minghella, wyk.
Juliette Binoche, Ralph Fiennes.

KONCERT

18,00

W sopockim
dworku
W cyklu koncertów z oka
zji jubileuszu Akademii
Muzycznej w Gdańsku,
dzisiaj usłyszymy Annę
Guz (sopran) i Tomasza
Krzysicę (tenor). Przy for
tepianie Dorota Skrla. Wy

Dinozaury znów fascynują.

Zaginiony świat
Jurassic Park
Minęły cztery lata po za
gładzie Jurassic Parku. Na
sąsiedniej wyspie dino
zaury ocalały i swobodnie
się rozwijają. Na wyspę
wyrusza naukowa ekspe
dycja, a równocześnie
z nią łowcy dzikich zwie
rząt. Uczestnicy obu grup
początkowo działają na
własną rękę, ale muszą się
zjednoczyć, aby ocalić ży
cie...
Film przynosi większą
liczbę dinozaurów i za
pewnia więcej emocji,

GDAŃSK, tel. 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

|
INF. PKS

« |

Kino. Film dnia

Budzenie telefoniczne - 908

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

MU I

bezpłatny telefon „Dziennika"

BUDZENIE
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... tel. 34102-66, 348... tel. 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

...

9 kwietnia
Mai
i Dymitra

(ICH)

KSIĄŻKA
Na jesień życia

STAROSC
POD OPIEI

a także efektów specjal
nych, niż w pamiętnym
pierwowzorze.
Wypożyczalnia Beverly
Hills Video dysponuje 28
kopiami tego filmu.

(x)

Dla pierwszych pięciu Czy
telników, którzy dziś
wgodz. 16-16.10 zadzwonią
pod numer 301-35-66, ma
my jedno darmowe wypoży
czenie dowolnego filmu
w wypożyczalni Beverly
Hills Video mieszczącej się
przy ul. Żwirki i Wigury 4
na gdańskiej Zaspie.

Urodzeni...

stęp odbędzie się w Towa
rzystwie Przyjacół Sopotu
w Dworku Sierakowskich,
przy ul. Czyżewskiego 12.
Wstęp wolny

\ Starość

i nie jest chorobą

Starość
pod opieką

W serii „Porada bez wizy
ty" ukazała się książka
profesora medycyny Ingo
Fiisgena „Starość pod
opieką". To opracowany
zgodnie z przekonaniem,
iż starość nie jest choro
bą, praktyczny przewod
nik przeznaczony zarówno
dla osób w wieku pode
szłym, jak i ich rodzin

9 kwietnia - nie lubią zbytnio praco
wać, odpowiada im status „niebie
skich ptaków"

i opiekunów Można w nim
znaleźć informacje na te
mat najczęstszych dolegli
wości wieku starczego,
a także rady dotyczące or
ganizacji życia osób, które
z powodu -wieku nie są
w pełni sprawne.
Wydawnictwo W.A.B.,
Warszawa 1998.

Ważne daty
1966 - Watykan unieważnił Wykaz Ksiąg
Zakazanych (Index Librorum Prohibitorum), ustanowiony w 1564 r. (ostatnie wy
danie w 1949 r.)

(X)

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej
o częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
B|RD)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, RMFFM 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: II Klinika Chirurgii,
ul. Kieturakisa 1, tel. 301-16-66, in
terna: III Klinika Chorób Wew., ul
Kieturakisa 1, tel. 301-16-66, Okuli
styka: Szpital św. Wojciecha, al. Jana
Pawła II 50, tel. 556-45-15;
GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta Radtkego 1, tel. 620-75-01, Morski, Redłowo,
ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 62200-51
* Wizyty lekarskie, EKG, tel. 553-69-86;
303-17-73;
* Wyjazdowa pomoc lekarzy specjalistów,
tel. 557-33-33;
* Całodobowe wizyty lekarskie - Family
Medical, tel. 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

PALIWO
GDAŃSK - Aral Serwice Center, al.
Grunwaldzka 235/37, tel. 348-99-64,
Artus s.c., Miałki Szlak 14, tel. 30160-66; BP, ul. Witosa, róg Milskiego,
tel. 303-36-68; CPN SA Grunwaldzka
341, tel. 552-28-13 (przerwa 2223.00), CPN SA, Dąbrowszczaków 16,
tel. 553-11-70, Petra, Żaglowa 2, tel.
343-10-59, Port- Trans, Rakoczego 7,
tel. 347-66-25 (przerwa 23-24); GDY
NIA - CPN SA, Morska 495, tel.
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)

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

POGOTOWIA

KINA

Skala ocen:

n. - normalny, u. - ulgowy
r

zobacz koniecznie *** warto pójść

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)
* FALCK - 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, tel. 620-00-01, 62000-02. Przewozy chorych, tel.
625-19-98; 625-19-99,
Obłuże - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowieska
1 (tel. 625-19-99), dla mieszk.
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksy
wie, gm. Kosakowo - lekarz
ogólny, gabinet zabiegowy,
w dni powsz. 15.30-7; ambula
torium pediatryczne, w dni. po
wsz. w g.17-7
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście 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., ul. Wojska Pol
skiego 9, tel. 682-24-00

ul Startowa 1, tel. 556-66-81

(Zaspa, Przymorze, Żabianka,
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;

Miejscowość

Tytuł / Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Godzina

Cena

Kino

GDAŃSK

Polowanie na mysz **

reż.: Gore Verbinski
wyk.: Nathan Lane
reż.: Paul Verhoeven
wyk.: Casper Van Dien

komedia (b.o., dubbing)
USA, 99 min.
s-f (15 I.)
USA, 129 min.

10,11.45,16

n. 10 zł
u. 8 zł
10 zł

Neptun

n. 10 zł
u. 8 zł
10 zt

Kameralne

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

zł
zł
zł
zł

Helikon

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

zł
zł
zł
zł

Żak

—

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

Farba **

reż.: Michał Rosa
wyk.: Agnieszka Krukówna
reż.: John Madden
wyk.: Judi Dench

obyczajowy (15 I.)
Polska, 83 min.
historyczny (151.)
W. Brytania, 103 min.

16,20

reż.: Janos Szasz
wyk.: Szabolcs Gergely
reż.: Samantha Lang
wyk.: Pamela Rabe

obyczajowy (15 I.)
Węgry, 93 min.
dramat obyczajowy (15 I.)
Australia, 102 min.

17.30

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

komedia (b.o.)
USA (dubbinq), 93 min.
komedia (15 I.)
USA, 138 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

15.45

20

15 zł

reż.: James Cameron
katastroficzny (15 I.)
wyk.: Leonardo DiCaprio
USA, 3 qodz. 14 min.
reż.: Władysław Pasikowski dramat wojenny (15 I.)
wyk.: Bogusław Linda
Polska, 95 min.

16.30

15 zł

Znicz

20

10 zł

Szymanowskiego
tel. 341-09-11

10 zł

Bajka

Studnia ***

Flubber ***
Lepiej być
nie może ****
Titanic ****

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

Titanic ****
Demony wojny
według Goi ***

Adwokat diabła ***

1*
r '

we SC, Partyzantów 67, tel.
341-52-84, Charon, Ceglana
6A, tel. 345-22-96, Hades, 3
Maja 21, tel. 302-34-54, 55196-12, Miejski Zakład Zieleni,
Partyzantów 27A, 345-12-99,
Ostatnia posługa, Jaskółcza 4A,
tel. 305-89-30, Syriusz, Ceglana
6, tel. 348-45-69, Vivero, Kartu
ska 61 lok. 9, tel. 302-04-33,
Zieleń, Partyzantów 76, 341 20-71, 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, tel. 620-56-40
SOPOT- Obol, Morska 8, tel.
551-32-45

8 zł

Zawisza

16.45

8 zł

Słowackiego 3
tel. 348-25-93

18.20

8 zł

20

8 zł

reż.: Michael Caton-Jones
wyk.: Bruce Willis
reż.: Jarosław Żamojda
wyk.: Anna Mucha

dramat sensacyjny (15 I.)
USA, 124 min.
sensacyjny (15 I.)
Polska

14,16

6 zł

18, 20

6 zł

reż.: Gore Verbinski
wyk.: Nathan Lane
reż.: Paul Verhoeven
wyk.: Casper Van Dien

komedia (b.o., dubbing)
USA, 99 min.
s-f (15 1.)
USA, 129 min.

10,11.45,16

Demony wojny
według Goi ***
Titanic ****

reż.: Władysław Pasikowski
wyk.: Boqusław Linda
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

dramat wojenny (15 I.)
Polska, 95 min.
katastroficzny (15 1.)
USA, 3 godz. 14 min.

Gniew **

reż.: Marcin Ziębiński
wyk.: Artur Żmijewski
reż.: Ridley Scott
wyk.: Demi Moore
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

dramat obyczajowy (181.)
Polska, y1 min.
dramat obycz. (15 I.)
USA/W. Bryt., 125 min
katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.

Szakal ***
Młode wilki 1/2 ***

POLICJA
GDAŃSK, oficer dyżurny
Komendy Wojewódzkiej, tel.
309-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 301-92-12; ofi
cer dyżurny Komendy
Rejonowej, tel. 308-62-22
GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer
dyżurny - 620-63-43
SOPOT, oficer dyżurny
Komendy Rejonowej, tel. 551 30-51, 997
RUMIA, Komenda Rejonowa,
ul. Derdowskiego 43, tel. 67102-15
PRUSZCZ GD., Komenda Rejo
nowa Policji ul. Wita Stwosza 9,
tel. 682-22-41 do 43

Polowanie na mysz **
Żołnierze kosmosu **

Demony wojny według Goi
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.

•m

G. I. Jane ***
Titanic ****

Żołnierze kosmosu
Cywilizacji ludzkiej na Ziemi zagraża in
wazja wielkich pająków z kosmosu. Gru
pa młodych ludzi postanawia wstąpić do
wojska. Ćwiczenia w obozie szkolenio
wym są trudne, jeden z chłopców chce
się wycofać. Ale wtedy następuje desant
kosmitów.

Polowanie na mysz **

hi,
f

Żołnierze kosmosu **
Lepiej być
nie może ****

REKLAMA

W

K A Ż D Y

18.30

13.30,17.45, 20.15

16,21
17.30

Jaśkowa Dolina
tel. 341-22-94
15 zł

n. 10 zł
u. 8 zł
10 zł

T E K

reż.: Gore Verbinski
wyk.: Nathan Lane
reż.: Paul Verhoeven
wyk.: Casper Van Dien
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

Maciuś

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

Warszawa

Świętojańska 35
tel. 620-42-65

10 zł

Goplana

15 zt

Skw.Kościuszki 12
tel. 621-67-16

7 zł

Fala

16.30

8 zł

ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

18.30

15 zł

15

Bałtyk

KINO NIECZYNNE DO 12.04 - REMONT

SOPOT

Watra-Syrena

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

15.15

ul. Jesionowa, tel. 341-02-60

GDAŃSK- Centrum pogrzebo

17.30

n. 8 zł
u. 7 zł
10 zł

ul. Wały
Jagiellońskie i
tel. 301-61-25

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.
dramat obyczajowy (18 I.)
Polska, 91 min.
tragikomedia (15 I.)
Hiszp./Franc., 99 min.
melodramat (18 I.)
USA

Angielski pacjent ***

GDYNIA

19.10

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: Marcin Ziębiński
wyk.: Artur Żmijewski
reż.: Pedro Almodovar
wyk.: Liberto Rabal
reż.: Anthony Minghella
wyk.: Juliette Binoche

Drżące ciało ****

POGRZEBOWE

18

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

16

Gniew **

(Wrzeszcz, Morena) - lek. ogól
ny, gab. zabiegowy - w dni powszed. g. 19-7; pediatra -w dni
powszed. ul. Aksamitna 1

17.45

sensacyjny (151.)
USA 144 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

Flubber ***
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.

15.15,19.45

reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeves
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

Titanic ****

Adwokat diabła

ul. Długa 57
tel. 301-82-56

komedia (151.)
reż.: James L. Brooks
USA, 138 min.
wyk.: Jack Nicholson
reż.: Władysław Pasikowski dramat wojenny (15 I.)
wyk.: Bogusław Linda
Polska, 95 min.

Jej wysokość
pani Brown ***

•

13.30,17.45, 20.15

Lepiej być
nie może ****
Demony wojny
według Goi ***

Bracia Witmanowie **

PRZYCHODNIE
Przychodnie Mlędzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: ul.

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;

** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegaj; sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

Żołnierze kosmosu **

Lepiej być nie może

OziOIłf
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Bch. Monte Cassino 30
tel. 551-18-56
komedia (b.o., dubbing)
USA, 99 min.
s-f (151.)
USA, 129 min.
komedia (15 I.)
USA, 138 min.

13.30

n. 10 zł
u. 8 zł

15.30,20.30

10 zł

18

10 zł

Polonia

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

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

ŚMICHY
— CHICHY
•OD NOWA
Po wybuchu jądrowym
na uschniętym kikucie
ocalałego drzewa sie
dzą dwa szympansy.
— Masz coś do jedze
nia?- pyta samiec.
Samica podaje mu
jabłko.
— O nie - protestuje
samiec - nie będziemy
tej idiotycznej historii
powtarzać od począt
ku!

•WOLI PRZESZEOŚĆ
Na ulicy stoi mężczy
zna i nerwowo rozglą
da się dookoła. Zacze
pia go Cyganka:
— Powróżyć? Powiem
całą prawdę o przy
szłości...
— Wolałbym o prze
szłości. Zupełnie zapo
mniałem, gdzie zapar
kowałem samochód...

•TO NIE ŻONA
— Znowu nasze dziec
ko zaglądało mi do
portfela!
— Dlaczego tak my
ślisz? Może to ja zrobi
łam? — odpowiada żo
na.
— Nie, to nie ty.
W portfelu jeszcze coś
zostało...

PlliiilfC

IMIĘ TYGODNIA

ŁACIATKA

Natalia

2
c

Charakter: Natalia jest ko
bietą niepospolitą, którą się
zawsze zauważa dzięki try
skającemu z niej osobiste
mu urokowi; potrafi oczaro
wać swoją osobą wszystkich
bez względu na wiek - dzię
ki temu łatwo jej zrobić ka
rierę na scenie jako aktorce
lub śpiewaczce; posiada sil
ne poczucie rodzinnej więzi,
z rodziną też lubi spędzać
dużo czasu.
Patronka: Spośród niewielu
świętych, noszących to imię,
najbardziej znana jest św.
Natalia, męczennica z Nikodemii. Żyła pod koniec III
w., czyli w okresie brutal
nych prześladowań chrze
ścijan przez cesarzy Maksy
miliana i Dioklecjana,
imieniny: 27.YII, 26.YIII

Od poniedziałku do czwart
ku „Dziennik Bałtycki"
przedstawia na swoich ła
mach nowo narodzonych
mieszkańców województw
gdańskiego i elbląskiego.
W ubiegłym tygodniu opu
blikowaliśmy zdjęcia 96
dzieci, 39 dziewczynek i 57
chłopców. Najpopularniej
szym imieniem nadawanym
noworodkom było imię Na
talia. Imię pochodzi z łaciny,
oznacza dosłownie dzień
narodzin; powstało
w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa i wyraźnie
nawiązuje nie do dnia
przyjścia na świat, ale do
dnia ponownych narodzin do życia wiecznego.
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HASŁA

POZIOMO:
1) pani w dyplomacji
7)
do młodości"
8) choroba objawiająca się
rozchwianiem zębów
14) kraina czarnoksiężnika
z bajki
15) np. Bałtyk
17) chemiczny symbol zło
ta
18) kwiat ogrodowy
19) biały kołnierzyk du
chownych
20) prymus

PIONOWO:
1) jednostka natężenia
prądu
2) przydrożny lub mleczny
3) skłonność do okrucień
stwa
4) „CichySzołochowa
5) przyszła do woza
6) imię żeńskie
9) mały Tadeusz
10) część garderoby na
chłodne dni
12) z udem i łydką
13) ciężar ciała
16) np. paleozoik

•MIŁA
— Pani sąsiadko, czy
nie widziała pani mojej
pięknej żony?
— A to ma pan dwie?

STRAŻ POŻARNA 998

Komenda Wojewódzka Państwo
wej Straży Pożarnej,Gdańsk, So
snowa 2, tel. 341-00-56
PRUSZCZ GD., Komenda Rejono
wa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 1, tel. 682-30-23
STRAŻ MIEJSKA
GDAŃSK, Elbląska 54/60, tel.
301-30-11; GDYNIA, Zakręt do

Oksywia 10, teł. 621-61-22
SOPOT, Kościuszki 25/27, tel.
551-37-99; RUMIA, ul.
Abrahama 17, tel. 671-01 -34

GDAŃSK - Caro MILANO, 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 Service, 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

ŚMIEJ SIĘ Z SAWKĄ
Znana i lubiana - Natalia Kukulska.
Fot. Łukasz GIowala/KFP

Szachy

Wiązanie
W partii Boekdrukker Lewander po 1. W:a4+,
K:a4 2. Gg6, czarne mu
siały skapitulować. Białe
celowo sprowadziły czar
nego króla na pole a4,
gdyż teraz na 2. ...Gg8 na
stąpi wiązanie 3. Ge8 z ła
twą wygraną.

|
TEL. WAŻNE

(N-S)

U POGODA NA JUTRO

m POGODA NA POJUTRZE

•POGODA NA DZIŚ

l

"Zach murzenie

Zachmurzenie duże
z większymi przeja
śnieniami, miejsca
mi słaby deszcz.
Wiatr północnowschodni umiarko
wany, w nocy słaby.

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: tel. 623-19-41;
dźwigowe: tel. 263-36-65; 623-4024; energetyczne: tel. 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, teł. 301-20-67
(Gdańsk)

I TAXI

KĄCIK HOBBYSTY
• WIE CO ROBI
- Słyszałem, że ożeni
łeś się po raz drugi.
- Tak, z siostrą po
przedniej żony.
- Dlaczego akurat
z nią?
- Bo nie chciałem
mieć jeszcze jednej te
ściowej...

II

umiarkowane,
wzrastające do du
żego i okresami
deszcz. Temp.
w dzień do 8 °C,
w nocy do 5 °C.
Wiatr wschodni do
południowowschodniego
umiarkowany,
wzrastający do
dość silnego.

Ogólnoproblemowy, tel. 301-00-00,
Anonimowych Alkoholików, tel. 30151-32, Centrum pomocy poszkodowa
nym w wyniku przemocy, al. Zwycię
stwa 27 (pomoc nieodpłatmie), tel.
341-73-77,341-43-41, Młodzieżowy,
teł, 988, Centrum Pomocy Rodzinie,
tel. 341-27-12, AIDS, tel. 302-04-42,
Dla kobiet i dzieci maltretowanych,
tel. 301-92-62, Niebieska linia (bez
płatna), tel. 0 800 200-02, Monar,
tel. 302-04-42, Antymafijny, Gdańsk,
tel.302-27-30, Gdynia, tel. 620-6529,8-15.15; Policyjny Telefon Anty
narkotykowy 309-52-77 (całodobowy);
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

|
URZĘDY

Rano zachmurzenie
duże i miejscami za
nikające opady
deszczu. Wiatr po
łudniowo-wschodni
umiarkowany, okre
sami dość silny

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, tel. 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

C (mm)
"TSS"

m

ZARZĄD MIASTA WEJHEROWA
pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo

OKNA

Uprzejmie informujemy Naszych Klientów;
że w dniu U kwietnia 1998 r. (sobota)
Centralne Biuro Ogłoszeń Gdańsk,
Targ Drzewny 317 oraz
Biuro Ogłoszeń Gdynia,
mady sław a IV17

Produkujemy
stolarkę w systemach

ogłasza przetarg nieograniczony na:

VEKA (PCW)

opracowanie dokumentacji technicznej w branżach: drogowej, mostowej i sanitarnej ul. Staromłyńskiej (dł. ok. 820 m)
w Wejherowie.
Szczegółowe określenie wymagań zawarte zostało w „warunkach zamówienia publicznego".
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Oczekiwany termin realizacji całego zamówienia do 31 grudnia 1998 r.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający następujące warunki:
• spełaniają wymogi art. 22.2 ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 76 poz. 344 z 1994 r. z późn. zm.),
• zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jedno zamówienie o charakterze
i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym niniejszego zamówienia,
• opracują koncpecję drogową i projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Staromłyńskiej do 30.06.1998 r.
Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą odbierać warunki zamówienia publicznego w Wydziale Inwestycji Miejskich
w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8, po uprzednim wniesieniu opłaty w wysokości 15 zł, którą należy wpłacić na
konto BIG Bank Gdański Oddział Wejherowo nr 10401282-635-133-1.
Szczegółowych informacji na temat ww. zamówienia udziela Wydział Inwestycji Miejskich (pokój nr 9), pl. Jakuba
Wejhera 8, Wejherowo, tel. 672-34-23. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Dorota
Grochalska - inspektor ds. zamówień publicznych.
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Wejherowie, pl. Jakuba Wejhera 8 do dnia 27 kwietnia
1998 r. do godz. 8.00.
Publiczne otwarcie i prezentacja ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 1998 r. o godz. 8.30 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego
w Wejherowie.
Oddział Okręgowy PZU S.A. i PUH „Zdunek"
ogłasza przetarg samochodów powypadkowych i pokradzieżowych
1. Lexus LS 400
42 000,1990 r.
30 000,2. Honda Civic
1997 r.
3. Opel Astra
1997 r.
25 000,4. Renault Expres
1996 r.
20 000,1997 r.
11 150,5. Skoda Felicia Pick-up.
6. Mercedes 208
1989 r.
11 000,7. Ford Mondeo
1996 r.
8000,8. i inne do 35 sztuk
oraz codzienną sprzedaż części z odzysku
Regulamin oraz kompletny spis samochodów do przetargu można uzyskać w PUH
„Zdunek" w Gdańsku, ul. Miałki Szlak 35, tel. 301-05-90.
Przetarg odbędzie się 15.04.1991i roku o godz. 10.00 adres jw.
Oglądanie 10.04.1998 r. i 14.04.1 998 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00.
Wadium przyjmowane będzie w dniach oglądania i w dniu przetargu w PUH .Zdu
nek".
R-4416/A/5

Złoto - złoto

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

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

DinursOub
Inkmritmnul

PROFILATI (aluminium)

• kompleksowa usługa
rozszczelniaa w standardzie
—i

OKNO

SYSTEM

81-963 Gdynia,
ul. J. Bema 18 2
tel./fax 661-12-911
tel. 661-56-95 X

będzie czynne w godzinach 9.00-13.00.

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW

GDAŃSK
Okrąg 1c
343-28-98, 344-77-26

GDYNIA

PASY IZAWE SIOŁA

TAŚMY DO SPINA MA

WÓZKJ transportowe

DODP Zarząd Dróg w Gdańsku,

Najnowsze wzory

„KASZTEL"

Najniższe ceny

o pow. uż. 303,4 m2
w kształcie oszklonej
rotundy o średnicy 21 m.

Gdańsk
ul. Długie Pobrzeże 17
Promocja świąteczna

5% Rabatu

Informacje telefon
556-04-51

R-4443/A/884

C Z W A R T E K

informuje, że ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie projektu
budowlanego • wykonawczego na odnowę nawierzchni drogi knjowej
Nr 7 Gdańsk-Warszawa na ode. od km 12+750 do km 15+150.

Samorządowa Administracja Placówek
Oświatowych w Pszczółkach,
ul. Pomorska 18A, 83-032 Pszczółki,
tel. (0-58) 683-91-24

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
samochodu osobowego

ogłasza przetarg nieograniczony
na adaptację pomieszczeń
gospodarczych na węzeł
sanitarny w Szkole Podstawowej
w Żelisławkach.

Dziennik

Porządek Obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału
Gdyńskiego PIPH
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad
4. Powołanie komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji
uchwał
5. Sprawozdanie Rady Oddziału z działalności w okresie czer
wiec 1997 - marzec 1998 r.
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału w sprawie udziele
nia absolutorium za okres jej działalności w roku 1997.
7. Określenie liczby członków Rady i Prezydium Oddziału
8. Wybór Członków Rady Oddziału
9. Określenie liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału
10. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału
11. Uchwalenie programu prac Oddziału na 1998 r.
12. Uchwalenie budżetu Oddziału na 1998 r.
13. Dyskusje
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad
S-827/A/185

7ADRA67AMV Flfł IUAC7VP1I RIIIR flCŁnQ7nUiflrnflOL/łlm IlU niHollbll BIUP UbtUolHY.

Wojciech Ożarowski
Prezes PIPH O. Gdynia

^

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Gdańsku

dodatek tygodniowy Bałtyckii

zawiadamia, że na podstawie par. 44 ust. 1 pkt 2 statutu PIPH zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w dniu 24 kwietnia 1998 r.
o godz. 15.00 w I terminie i o godz. 15.30 w II terminie, w siedzibie
Oddziału PIPH w Gayni, ul. Armii Krajowej 24.

WCtAOARKl HĘCWe

Zgromadzenie odbędzie się o godz. 15.00 w Gdyni,
ul. Opata Hackiego 12, wg porządku dziennego
ogłoszonego w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać
w pokoju nr 114, w godz. 8.00+15.00.
6
Termin składania ofert: 22 kwietnia 1998 r, godz. 14.00. |

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
odebrać w siedzibie zamawiającego, codziennie
od godz. 9.00 do 14.00 w terminie do 25.04.1998 r.

Rada Oddziału w Gdyni
Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Węglowa 20
627-48-90/91

Zarząd Przedsiębiorstwa BudowlanoHandlowego „HEBUD" S.A. w Gdyni
zwołuje na dzień 15.05.1998 r.
Walne Zgromadzenie.

ul. Mostowa 11 a, tel. 301-86-31

SM „VII DWÓR" w Gdańsku

wynajmie lokal
użytkowy

SPRZEDAŻ I SERWIS

FIAT 126p STD

rok produkcji 1993. Cena wywoławcza - 5632,00 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 21 kwietnia 1998 r. o godz. 11.00
w siedzibie KRUS, ul. Podwale Przedmiejskie 30, pok. 214.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić
w dniu przetargu w kasie KRUS do godz. 10.00.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden
z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną
przyjęte, zostanie zwrócone w ciągu godziny po dokonaniu
wyboru ofert.
Wadium złożone przez wybranego oferenta zostanie zaracho
wane na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od
zawarcia umowy przez oferenta wadium przepada na rzecz
sprzedawcy.
Szczegółowe informacje o stanie technicznym można uzy
skać pod nr. tel. 301-50-21 wew. 327.
R-4401/A/5

Urząd Celny w Gdańsku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

ogłasza sprzedaż w drodze licytacji
publicznej niżej
wymienionych pojazdów:

84-100 PUCK, ul. A. MAJKOWSKIEGO 3
tel./fax 673-27-14

Ogłasza 5 przetargów nieograniczonych na:
I. Dostawę pieczywa.
II. Dostawę mleka i jego przetworów.
III. Dostawę drobiu i wyrobów drobiarskich.
V. Dostawę artykułów ogólnospożywczych.

Lp.

1. Termin realizacji do 30.04.1999 r.
2. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem
preferencji krajowych.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
otrzymać w pokoju nr 25 od 16.04.1998 r. w godz. 8.0015.00.
4. Oferty składać w terminie do 27.04.1998 r. do godz. 11.00.
5. Otwarcie ofert nastąpi 28.04.1998 r. o godz. 10.00, co
godzinę w kolejności zgodnej z ogłoszeniem.
6. Oferenci muszą spełniać wymogi określone w art. 22
Ustawy o zamówieniach publicznych.
7. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani
pisemnie.

marka

nr

rok

cena

pojazdu

nadwozia

produkcji

wywoławcza

1

FSO Polonez Caro 1,5

SUPB01ABF00557202

1992

2

FSO Polonez (aro 1,5 GLE

SUPB01ABF00469735

1991

3000 zł

3

FSO Polonez Caro 1,5 GLE

SUPB01CBH00479293

1992

3750 zł

3600 zł

Licytacja odbędzie się w dniu 23.04.1998 r. o godz. 11.30
-w Gdańsku, ul. Opłotki 1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej będzie przyj
mowane w godz. od 8.30 do 11.00 w miejscu licytacji. Oglą
danie pojazdów w godz. 8.00-10.00 w miejscu licytacji.
Sprzedający nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedawa
ne pojazdy.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia licyta
cji w części lub całości bez podania przyczyn.

R-4440/A/904

Gdańsk TarS 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./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadysiawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

R-4431/A/5

mm

Sylwia Pogonowska i Grzegorz Majewicz,
oboje z Gdańska
- ślub odbył się dnia 3.04.98 r„
w Pałacu Ślubów we Wrzeszczu

Syn Marzeny i Sławo
mira Choińskich
z Przeróbki, ur.
25.03.98 r„ godz. 14.10,
3550 g, 54 cm, Państw.
Szpital Kliniczny

Bartłomiej Kachniarz
z Brzeźna, ur. 28.03.98
r„ godz. 23.15, 3530 g,
56 cm. Państw. Szpital
Kliniczny

Klaudia Szulc z Przy
morza, ur. 28.03.98 r.,
godz. 11.35, 3300 g,
54 cm, Państw. Szpi
tal Kliniczny

Grzegorz Konwent
z Brzeźna, ur. 29.03.98
r„ godz. 16.50, 3560 g,
52 cm. Państw. Szpital
Kliniczny

Aleksander Grabow
ski z Rościszewa, ur.
30.03.98 r„ godz. 19.20,
3200 g, 53 cm, Państw.
Szpital Kliniczny

Dominika Świtał
z Moreny, ur. 30.03.98
r., godz. 17.40, 4400
g, 57 cm. Państw
Szpital Kliniczny

Izabela Wojecka
z Rudnik, ur. 30.03.98
r„ godz. 3.35, 3200 g,
49 cm. Państw. Szpi
tal Kliniczny

Milena Rutkowska
z Przymorza, ur.
31.03.98 r„ godz. 7.30,
4800 g, 51 cm. Państw.
Szpital Kliniczny

Syn Elżbiety i Jerzego
Białków z Osowej, ur.
31.03.98 r„ godz. 14.45,
4220 g, 56 cm. Państw.
Szpital Kliniczny

Bartosz Jan Przybyszew
ski z Niedźwiednika, ur.
31.03.98 r„ godz. 7.55,
4500 g, 59 cm. Państw.
Szpital Kliniczny

Kacper Pajuro
z Chełmu, ur. 1.04.98
r., godz. 6.55, 4020 g,
59 cm. Państw Szpi
tal Kliniczny

Syn p. Woźniak z Leźna, ur. 30.03.98 r.,
godz. 12.45, 3650 g, 57
cm, Szpital Specjali
styczny na Zaspie

Natalia Brochocka
z Wrzeszcza, ur. 30.03.98
r„ godz. 13.15, 2800 g, 52
cm, Szpital Specjali
styczny na Zaspie

Córka Joanny i Piotra
Haberów z Brzeźna, ur.
30.03.98 r„ godz. 13.40,
3450 g, 54 cm, Szp. Spe
cjalistyczny na Zaspie

Anna Biegalska
z Wrzeszcza, ur.
31.03.98 r„ godz. 16.15,
3200 g, 51 cm, Szp. Spe
cjalistyczny na Zaspie

Klaudia Aleksandra Panasewicz z Wrzeszcza, ur.
31.03.98 r„ godz. 22.00,
4150 g, 59 cm, Szp. Spe
cjalistyczny na Zaspie

Natalia Kurkowska
z Zaspy, ur. 31.03.98
r„ godz. 22.00, 4150 g,
59 cm, Szpital Specja
listyczny na Zaspie

Syn Anny Jarockiej i Ro
berta Pokrywca z Zabianki, ur. 31.03.98 r„ godz.
21.30, 3650 g, 55 cm, Szp.
Specjalistyczny na Zaspie

Syn Wiolety i Andrze
ja Żurnawskich
z Oksywia, ur.
27.03.98 r„ godz. 8.50,
3200 g, 53 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

Patryk Maciej Nos
z Witomina, ur.
27.03.98 r„ godz.
12.30, 4100 g, 58 cm,
Szpital Miejski
w Gdyni

Córka Marzeny i Ry
szarda Szypciów z Ci
sowej, ur. 27.03.98 r„
godz. 18.05, 3530 g, 54
cm, Szpital Miejski
w Gdyni

Córka Małgorzaty
Piernickiej z Oksy
wia, ur. 28.03.98 r.,
godz. 9.55, 2940 g, 52
cm, Szpital Miejski
w Gdyni

Córka Hanny Cywiń
skiej z Chyloni, ur.
29.03.98 r., godz.
18.55, 3860 g, 58 cm,
Szpital Miejski
w Gdyni

Jonatan Żołędziowski
z Małego Kacka, ur.
30.03.98 r„ godz.
14.55, 4360 g, 56 cm,
Szpital Morski
w Gdyni

Katarzyna Rosiakowska i Szymon Rozelewicz,
oboje z Gdańska
- ślub odbył się dnia 3.04.98 r.,
w Pałacu Ślubów we Wrzeszczu

Magda Domroes i Adam Piepka,
oboje z Gdańska
- ślub odbył się dnia 3.04.98 r.,
w Pałacu Ślubów we Wrzeszczu

REKLAMA

DZIECI KOCHAJĄ HUGGIES

PIELUSZKI HUGGIES

STANDARD I PREMIUM
oraz WSZYSTKO
dla Dziecka
kupisz W HURTOWNI ARTYKUŁÓW
DLA DZIECI „AKPOL"
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 84
tel. 341 52 36

Promocja w AKPOLU
2 opakowania HUGGIES STANDARD - 9 zł
Tylko z tym ogłoszeniem
U nas Duży Wybór, Niskie Ceny

Liceum im. św.Jana de La Salle
Gdańsk, ul. Piecewska 9 •Tel. 347-60-46
Profil ogólny - z rozszerzonym programem
języka angielskiego:

* konwersacje * hitoria * plastyka
Język niemiecki i francuski - do wyboru.
Przyjmowanie zgłoszeń pod ww. adresem
do 15 maja br.

f)H SOLflR,
uf. MNMó&KłEGG S, pak. 13
80-382 Gbf)ŃSKMU(óf)

MIĘDZYNARODOWE TARGI
GDAŃSKIE

Egzaminy wstępne:

* język angielski - 29 maja br.
* język polski - 22 czerwca br.
* matematyka - 23 czerwca br.
R4144/A/S

ZEGARKI
HURT

tel. 554-92-97
(WEJŚCIE OBOK BANKU ŚLĄSKIEGO)

Bracia Szkolni

R-4221/A/184

FUNDACJA „B i P"
rozpoczyna sĘ,
Szkolenia prowadzi zespół wykwalifikowanych wykładowców.
Informacji udziela sekretariat Fundacji Bezpieczeństwo i Porządek:
80-729 Gdańsk, ul. Zawodników 1, tel. 301-82-46, fax 301-82-49|

Zgłoszenia na I kurs należy przesyłać do dnia 15.04.1998 r.
• GDAŃSK

UL. KOŁOBRZESKA 28
TEL7FAX
554-16-16, 554-25-52

• GDYNIA

MEBLE BIUROWE

MOŻESZ WYSRAĆ

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
ARCHITEKTÓW WNĘTRZ

- 7-dniową
wycieczkę do Tunezji
-7-dniową
wycieczkę na CYPR
-2 pralki
- 2 chłodziarki
- kuchnię gazową
- 20 szt. drobnego

ul. Grunwaldzka 211 (TOP MBU), tel. 0601 314708

sprzętu AGO

* ul. Warszawska 20, tel (055) 278-25-89

mm
heximp

Zawsze z Wami

UL. KRASICKIEGO 10
TEL./FAX
661-53-40, 661-50-55

• KALISZ

UL. TUWIMA 6
TEL./FAX

i
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czwartek 9 kwietnia 1998 r.

,Stajnia" Andrzeja Starca

Gdańsk Osowa

Bard starego Gdańska
Od ponad szesnastu lat
działa znany gdański
klub piosenki „Stajnia"
Andrzeja Starca. Jego
założyciel śpiewa i uczy
śpiewać młodzież.
Starzec tworzy piosenki
harcerskie, turystyczne, że
glarskie, a ostatnio - zwią
zane tematycznie z Gdań
skiem. Sam uważa siebie
bardziej za popularyzatora
i nauczyciela śpiewania,
a zwłaszcza - wśród naj
młodszych.
Niegdyś Starzec koncer
tował z harcerskimi grupa
mi instrumentalno-wokal
nymi na festiwalach i prze
glądach piosenek harcer
skich oraz turystycznych.
Teraz częściej śpiewa sam,
akompaniując sobie na gi
tarze. Występuje w klubie
morskim „Zejman", w sta
rym spichlerzu na gdań
skiej Wyspie Spichrzów La
tem śpiewał na niezwykłej
estradzie, jaką był żaglo
wiec „Generał Zaruski", cu
mujący przy nabrzeżu Motławy i w ogródku kawiar
nianym na Długim Targu.
Mimo kłopotów i braku
wsparcia harcerstwa oraz
władz oświatowych, wciąż
prowadzi klub piosenki dla
dzieci i młodzieży.

Znad jeziora
nad morze
- Od najmłodszych lat je
stem związany z harcer
stwem - powiedział nam
Starzec. - Zaczynałem od
zucha. W szesnastym roku
życia byłem już instrukto
rem. Pochodzę z Rogoźna
Wielkopolskiego, leżącego
nad Jeziorem Rogozińskim.
Od najmłodszych lat, jak
prawie każdy chłopak z na
szego miasteczka, pływa
łem na kajakach, a potem na łodziach żaglowych. In
teresowałem się też mode
larstwem okrętowym. Cią
gnęło więc mnie nad morze.
Do Gdańska przyjechałem
po maturze, w 1965 roku.
Podjąłem naukę w Pań
stwowej Szkole Technicznej
przy gdańskim Technikum
Budowy Okrętów. Po ukoń
czeniu szkoły zacząłem
pracę w Centralnym Biurze
Konstrukcji Okrętowych,
którego część włączono
później do biura Stoczni
Północnej w Gdańsku. Na
stanowisku projektanta si
łowni okrętowych przepra
cowałem 20 lat. Jednocze
śnie działałem w harcer
stwie.
Od 1968 roku Starzec
współpracował z Hufcem
ZHP Gdańsk Śródmieście.
Najpierw przez dwa lata
prowadził drużynę zuchową
„Chochliki" w Szkole Pod
stawowej nr 43 w Gdańsku
Suchaninie. Potem został
kierownikiem referatu zu
chowego w gdańskim huf
cu. - Dla mojej drużyny zu
chowej napisałem kilka
piosenek - mówi Starzec. Jedna z nich, zatytułowana

Andrzej Starzec od lat prowadzi w Gdańsyku klub piosenki „Stajnia" dla dzieci
i młodzieży.
Fot. Robert Kwiatek

„To zuchy", stała się bardzo
popularna. W 1976 roku
przerobiłem trochę jej re
fren i zaprezentowałem na
festiwalu harcerskim w Sie
dlcach. Piosenki tej uczy
łem także instruktorów na
kursach prowadzących dru
żyny zuchowe. Opubliko
wało ją czasopismo harcer
skie „Świat Młodych".
Z czasem utwór „To zuchy"
został ogólnopolskim hym
nem drużyn zuchowych. Od
piosenek harcerskich za
częło się więc moje głębsze
zainteresowanie kompono
waniem, śpiewaniem i mu
zykowaniem.
Wiatach 1972 - 1973 Sta
rzec uczestniczył w harcer
skiej akcji „Morena", pod
czas której miano uporząd
kować obszar gdańskich
wzgórz morenowych i zbu
dować park wypoczynkowo-rekreacyjny z amfite
atrem oraz kortami teniso
wymi. Nie było to jednak
zadanie na siły harcerzy
Chociaż dzięki nim udało
się zagospodarować część
terenów zielonych. Hym
nem akcji było skompono
wane przez Starca „Tango
Morena".
Dopiero w połowie lat
70., jak przyznaje Starzec,
kupił on gitarę i przyłożył
się do nauki grania oraz
muzyki. W Szkole Podsta
wowej nr 89 w Gdańsku Żabiance przez osiem lat pro
wadził harcerski zespół wo
kalno-instrumentalny.
W Liceum Plastycznym
w Gdyni pracował z zespo
łem „Plastyk", który zdobył
wyróżnienie na gdańskim
przeglądzie piosenki tury
stycznej Bazuna 1979. Pisał
piosenki dla dzieci, tury
styczne, harcerskie i żeglar
skie. Napisał piosenkę tytu
łową dla audycji telewizyj.nej „Latający Holender",
która rozpoczynała jej emi
sję przez piętnaście lat. Od
1976 roku - przez piętna

Bt|«§ltll?k
Bałtycki»>ig

ście lat - wyjeżdżałem z gi
tarą latem na harcerskie
obozy w Bieszczadach wspomina Starzec. - Dużo
na nich śpiewaliśmy. Two
rzyliśmy grupy wokalno instrumentalne. W roku
1980 z taką grupą harcerską
z Gdańska wystąpiliśmy na
festiwalu w Bukowcu. Wte
dy też zrodziła się idea
utworzenia klubu piosenki,
który skupiałby instrukto
rów i młodzież o zaintere
sowaniach muzycznych.

Piwniczny klub
Pod koniec 1981 roku
Starcowi udało się znaleźć
pomieszczenie nadające się
na siedzibę klubu. Była to
zagracona piwnica pod salą
kinową w gdańskim Domu
Harcerza. Po jej uporządko
waniu, zaczęły się zajęcia
muzyczne dla dzieci i mło
dzieży oraz próby zespołów
wokalno-instrumentalnych.
Domu Harcerza, mieści
się w zabytkowym zespole
Dworu Miejskiego. Przed
wiekami w dworze znajdo
wały się stajnie miejskie.
Przypomina o tym piękna,
brązowa rzeźba konia, zdo
biąca szczyt jego elewacji
wschodniej. Stąd też po
chodzi nazwa muzycznej
„Stajni" Starca.
Piwnica klubowa jest
trochę zawilgocona i ma
niezbyt dogodne wejście.
W zajęciach muzycznych
przeszkadza potężna apa
ratura nagłaśniająca zain
stalowana w sali kinowej.
Dzięki temu jednak klub
ma jeszcze własną siedzibę.
W Domu Harcerza prowa
dzona jest działalność go
spodarcza nastawiona na
zysk i wszystkie inne po
mieszczenia dawno wyna
jęto.
- W latach 80. wyjeżdża
liśmy często z zespołami
działającymi w klubie na
festiwale i przeglądy piose
nek turystycznych czy że
glarskich - mówi Starzec. -

Wynikało to zapewniania
nam przez organizatorów
zwrotu kosztów podróży
oraz wyżywienia i zakwate
rowanie. Najbardziej zna
nymi naszymi grupami wo
kalno instrumentalnymi
były m. in. „Pretekst", „Kogiel Mogiel", „Cała na
przód".
W 1987 roku wyjechali
śmy nawet do Hamburga na
festiwal skautów, co zapo
czątkowało współpracę klu
bu z młodzieżą niemiecką.
Potem
występowaliśmy
w Bremie oraz wydaliśmy
śpiewnik w językach pol
skim i niemieckim.
Przyznano nam wtedy
nagrodę za projekt współ
pracy grup młodzieżowych
z obu krajów.

Kapitan
schodzi ostatni
- Stworzyłem klub i po
stanowiłem, że będę go pro
wadził mimo niełatwej sy
tuacji osobistej oraz braku
zainteresowania i pomocy
finansowej ze strony har
cerstwa oraz władz oświa
towych.
Mogę mieć żal do tych,
którzy są odpowiedzialni za
kulturę.
Duże pieniądze wydaje
się na filharmonie, opery,
teatry czy organizowanie
wielkich koncertów, a zapo
mina o pracy u podstaw
z dziećmi i młodzieżą.
To właśnie młodzież
z przygotowaniem muzycz
nym będzie stanowiła
w przyszłości najbardziej
wyrobioną
publiczność
opery lub filharmonii.
Klub jest potrzebny jako
miejsce, w którym dzieci
i młodzież uczą się gry
i śpiewu oraz jako pracow
nia metodyczna, służąca
nauczycielom i instrukto
rom prowadzącym drużyny
albo szkolne zespoły mu
zyczne - dodaje Starzec.
Jacek Sieński

Zaufać spółdzielni
mieszkaniowej
wodno - kanalizacyjną tak
że trzeba zapłacić jeszcze
raz.
- Tymczasem ta opłata,
zgodnie z umową wchodziła
w koszt działki i jej uzbroje
nia - mówi Andrzej Petaś.

ft| igdy nie sądziłem, że
1H będę musiał walczyć
0 akt własności domku
1 ziemi, za które zapłaciłem
przecież z nawiązką. Nie
stety, w Polsce nadal można
łamać prawo, nie ponosząc
za to żadnej kary - mówi
Andrzej Petaś, mieszkaniec
szeregowca przy ulicy Jed
norożca w Gdańsku Osowej.
W 1993 roku Spółdziel
nia Mieszkaniowa im.
Obrońców
Wybrzeża
w Osowej przyjmowała no
wych członków, zaintereso
wanych kupnem terenu
i budową domku.
- Zawierzyliśmy spół
dzielni, że w terminie do 31
marca 1994 roku przekaże
nam już zadaszone, w sta
nie zamkniętym szeregowce - mówi Joanna ŻmudaTrzebiatowska, mieszkająca
w jednym z domów przy
ulicy Jednorożca.
Trzeba było zapłacić 7
tys. złotych za działkę i jej
uzbrojenie wraz z przyłą
czami (9 tys. za segmenty
skrajne) oraz jak przewidy
wała umowa, do 31 marca
1994 roku 34 tys. złotych
(skrajne segmenty 35 tys.
zł) za budowę domku.

Rok 1997
Jesienią w trybie natych
miastowym zarząd spół
dzielni został odwołany.
- Nie ponieśli żadnych
konsekwencji - twierdzą
mieszkańcy domków z ulic
Jednorożca i Wodnika.
Tymczasem Teresa Polonis-Grudzińska, nowa pre
zes SM Obrońców Wybrzeża
rozkłada ręce. Twierdzi, że
nie może odpowiadać za za
niedbania poprzedniego za
rządu.
- Żeby teraz to wszystko
odkręcić, potrzeba czasu mówi prezes. - Na razie nie
jesteśmy w stanie rozliczyć
się ze wszystkimi członkami
naszej spółdzielni.
Mieszkańcy są rozgory
czeni, ponieważ nie mogą
otrzymać aktu własności
działek i domów.

Droga

W kotka i w myszkę
Przy odbiorze okazało
się, że szeregowce nie mają
ani dachu, ani okien. Spę
kane filary i płyty nośne
groziły zawaleniem. Bog
dan Zieliński, ówczesny
prezes spółdzielni twier
dził, że koszty budowy
zwiększyły się i należy
wnieść kolejne opłaty. 7 lip
ca 1995 roku sprawa trafiła
do gdańskiej prokuratury,
jednak uznano, że nie ma
podstaw do wszczęcia po
stępowania karnego prze
ciwko zarządowi. Stwier
dzono, że prezes spółdzielni
nie działał z zamiarem osią
gnięcia korzyści majątko
wych. - Nasze pisma kiero
wane do zarządu spółdziel
ni pozostawały bez odpo
wiedzi - twierdzi Regina
Skonieczna, z szeregowca
po drugiej stronie ulicy.
Zdesperowani ludzie za
częli sami remontować
i wykańczać domy. - Aby
doprowadzić mój szereg do
stanu
przewidzianego
w umowie ze spółdzielnią,
wydałem dodatkowo około
20 tys. złotych - dodaje An
drzej Petaś, spod numeru
23. W 1996 roku okazało
się, że za przyłącza, sieć
REKLAMA

4 marca 1998 roku spół
dzielnia podpisała aneks do
umowy w sprawie drogi, za
wartej 1 września 1992 roku
z Urzędem Miasta Gdańska,
dotyczący budowy ulic Jed
norożca, Komety, Syriusza
i Wodnika. Miasto pokrywa
32 procent kosztów związa
nych z inwestycją (budową
drogi osiedlowej), resztę
mają opłacić mieszkańcy.
Umowa przewiduje finan
sowanie kosztów budowy
przez UM w Gdańsku do
końca tego roku.
- Rozpoczęliśmy inwe
stycję z funduszy przekaza
nych przez miasto. Została
jednak przerwana, gdyż za
trudniona przez nas firma
nierzetelnie wykonywała
zlecenie - twierdzi prezes
spółdzielni.
Obecnie trwa sprawa są
dowa, dotycząca m in. rozli
czenia spółdzielni z firmą
budowlaną. - Pieniądze od
miasta nie wystarczą, żeby
dokończyć budowę drogi dodaje Teresa Polonis-Grudzińska. Nie chcą już po
średników w załatwianiu
własnych spraw Możliwe
więc, że pod koniec 1998 ro
ku miasto zerwie umowę ze
SM Obrońców Wybrzeża,
która z powodu braku fun
duszy nie będzie mogła do
kończyć zadania.
(sr)
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81450 GDYNIA, UL. REDŁOWSKA 35-37

mibMkania ** garaże ** lokale handlme
(ó Gdyni Redłouie
» własność hipoteczna
» ulga podatkowa
» dogodna lokalizacja • ul. Legionów 107

» wybór metraży i kondygnacji (36,9 - 86,9 m2)
»sprzedaż na raty i za gotówkę

Zaintereaotoanycłt sapraesamy pon.-pt.

Dział Marketingu i Sprzedaży
Gdynia, ul. Redłowska 35-37

6> gods. 9.00-/6.00
teL (0-58) 622 60 03
fax (0-58) 622 59 55

Dziennik
Bałtyckie

g IPOtCaidJ

czwartek 9 kwietnia 1998 r.
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

ZAPRASZAMY

7 DNI W TYGODNIU
PON.-SOB.: 8.00-21.00
NIEDZ.: 9.00-18.00
W Niedzielę i Poniedziałek
Wielkanocny nieczynne

OFERTA WAŻNA
OD 09.04. DO 11.04.98

kupuj najtaniej!
ZIEMNIAKI / MIĘSO

MIĘSO MIELONE
WIEPRZOWO-WOLOWE

ZIEMNIAKI MŁODE

duża porcja

GULASZ
CYGAŃSKI
WIEPRZOWY

WĘDLINY / SŁODYCZE / CIASTA

CZAPP

SALAMI ZIOŁOWE

laiko z niespodzianka

luzem

BABKA DROŻDŻOWA

KAWA / NABIAŁ / SR. PIORĄCE
•mmcuAj
p#!t4/f

MOKATE

Kawa Cappuccino

(
j
i
i

BONGRAIN
Sekret Mnicha

SUPEROFERTA

T-SHIRT
W DZIECIĘCY
Z NADRUKIEM
100% bawełny

SONY

Kaseta audio chromowa CDit2 90

LEGO SYSTEM

Town 6327,
Monstrum 6140

Gdynia, ul. KcyAska 17
R-3682/97

9

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, Wfadystawa IV17, teWax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

mmmmmm
'

i

ABSOLWENTKĘ z 1997 do sklepu
z odzieżą od zaraz do szwalni, tel. 6646-656
ABSOLWENTÓW, sekretarkę, osoby
z samochodem, Źabianka Subistawa
29,1 piętro-foto

ABSOLWENTÓW szkól średnich,
0602-76-06-06
MAGAZYNIERÓW, zaopatrzeniow
ców do 35 lat, 551-11-53 (8.0016.00)
MŁODE dziewczyny do reklamowa
nia kosmetyków w Domach Handlo
wych, przyjmie Firma „Beauty Cosmetics" tel. 0-602-210-660

Autoryzowany Dealer Skoda
Auto Polska Groblewski Jr

PRACOWNIKÓW obsługi klienta, ku
charzy, kierowców z własnym samo
chodem zatrudni KFC Morena, ul.
Marusarzówny 2.342-13-13
MŁODE, energiczne osoby. Pizza
Hut, Długa 75/76, tel. 346-38-10
MŁODEGO energicznego do działu
handlowego zatrudni firma WDM, ul.
Śląska 49 81-310 Gdynia, wymagane
wykształcenie średnie, prawo jazdy,
620-94-46
MŁODYCH do sprzedaży, przeszko
lę, 343-50-71

zatrudni Kasjerkę

MŁODYCH na tygodniówki, 303-8569

Wymagania:

MŁODZI, wyjazd /0-22/ 648-05-35
- wykształcenie co najmniej średnie

Oferujemy:

PRACOWNIKÓW niewykwalifkowanych, młodych, energicznych
zatrudni spółka, tel. 309-00-31

|

• pracę w młodym, ambitnym zespole
- możliwość rozwoju
• wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska

BU EMERYT*
i RENCISTY

Oferty (zdjąda + e.v. + list motywacyjny) pnoimy przynosić
osobiścłt w terminie do 20 kwietnia 1998 r.

firmy pod adres:
Sopot, al. Niepodległości 954 Tel. 550-36-19

STRÓŻA- parking- Orunia Górna,
0602-247-195

DLA

W BODOWHiCTWIE

DLA ELEKTRYKA,
ELEKTRON. I MECHANIKA

i wmm budowl.

CUKIERNIKA z grupą inwalidzką.
Oferty BO Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
nr 10580748
HANDLOWCA z grupą inwalidzką
z samochodem, zatrudnię. Oferty
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10532262
KIEROWCĘ z grupą inwalidzką. Ofer
ty BO Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10580760
POMOCNIKA z grupą inwalidzką.
Oferty BO Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
nr 10580754

BLACHARZA- dekarza od 18.00 664-

INŻYNIERA elektryka z upraw
nieniami, P.B. „Lammex" Gdynia,
ul. Legionów 130

81-61

MONTERÓW rurociągów okręto
wych, spawaczy z umiejętnością spa
wania rur, stolarzy okrętowych. PPUH
„Ruroserw" ul. Marynarki Polskiej 59
Gdańsk tel. 342-19-91/ 92 w godz
8.00- 10.00,15.00-17.00
MURARZ- tynkarz, z umiejętnością
kafelkowania, 661-66-78 od 8.0017.00

wmwftsmmm.
KIEROWCE, mechanika, Autobusu,
emeryta, tel. 342-91-33
KIEROWCÓW- serwisantów zatrudni
firma ToiToi, 551-65-78

MURARZY, 552-72-81

KIEROWCÓW z kategorią „C",
młodych, energicznych, zatrudni
spółka, tel. 309-00-31

MURARZY, tynkarzy, zatrudnię, tel.
0-602-11-50-93

PRACOWNIKÓW z grupą inwalidzką
do lekkich prac pomocniczych. Oferty
BO Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. nr
10580765

MURARZY- tynkarzy brygadę, za
trudnię, 302-36-26 po 16.00

DO lekkiej pracy w pikami kobietę z II
grupą inwalidzką zatrudnię. Oferty
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10532249

PRACOWNIKÓW budowlanych
do prac wykończeniowych, tel.
305-75-37

INŻYNIEROWI energicznemu, z ini
cjatywą i doświadczeniem- zlecę sa
modzielne prowadzenie warsztatu sa
mochodowego w Gdyni, tel. 306-4267 wieczorem

poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU HANDLOWEGO
(SALES MANAGER)

1922

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
•dyspozycyjności i komunikatywności,
• umiejętności zarządzania zespołem ludzi
•prawo jazdy kat. B.

DOZORCĘ NA BUDOWĘ
ORAZ PRACOWNIKA
BUDOWLANEGO

KSIĘGOWĄ z doświadczeniem, 67184-26

PRZEDSTAWICIELI
działu
sprzedaży stolakrka AL automa
tyka, 683-16-70

KRAWCOWE, krojczego, 620-

66-21

KRAWCOWE, szwaczki, tel. 6285-295
POMOC do zakładu krawieckiego za
trudnię, Gdańsk Przymorze Arkońska
48, tel. 556-12-06

I PRZY KOMPUTERZE
PANIĄ do pracy w biurze z dobrą
znajomością komputera oraz przed
stawiciela handlowego zatrudni firma
handlowa w Elblągu, tel.
0586644957,6644961,602267-359
SEKRETARKĘ z biegłą znajomością
języka niemieckiego, obsługą kompu
tera: Windows 95, Microsoft Office
zatrudni firma polsko- niemiecka.
Oferty pisemne: „Medicoplan- Pol
ska", ul. Reformacka 12A, 80-808
Gdańsk, 0601-62-35-45

energiczną lubiącaą pracę
z doświadczeniem pracy w Agencji
Kredytowej lub w banku. Oferty nr
10578945 kierować: BO Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7

I PRACOWN. FINANSÓW

KSIĘGOWYCH, atrakcyjna pra
ca po przeszkoleniu. 301-4754, Wałowa 19(8-20)

PRZEDSTAWICIELI handlowych do

DLA HAU 0L0WCA

kuje rozwojowa firma, 550-15-49
PRZEDSTAWICIELI handlowych
PHU zatrduni. Zapewniamy dobre
warunki, 0602-38-30-48

EKSPEDIENTKĘ do sklepu mię
snego na 1/2 etatu, tel. 344-4216

SPECJALISTĘ do spraw marke
tingu ze znajomościa profili
i okuć okiennych na dobrych wa
runkach zatrudnię, tel. 622-61-77

Monterów kadłubowych
Spawaczy w osłonie CO^
Operatorów suwnic,
w ramach umowy o pracę
oraz prowadzących dział

Oferujemy:

ZATRUDNI
PIEKARNIA-CUKIERNIA „PELLOWSKI"
GDAŃSK, ul. PODWALE STAROMIEJSKIE 82

BU KSIĘ6BWE60

EKSPEDIENTKĘ do sklepu
spożywczego, tel. 305-28-62
EKSPEDIENTKI do Sex Shop, 55165-40,622-36-95
HANDLOWCA w branży meblowej,
tel. 552-81-12,090-510-488
KIEROWCĘ- handlowca, pełna dys
pozycyjność, młody wiek, 664-67-86
MGR farmacji na godziny lub 1/2 eta
tu- zatrudnię (mile widziana emeryt
ka), 346-39-26
MGR farmacji zatrudnię, 661-71-70

i

PPCh LODMOR S.A. w Gdańsku

R-4444/A/5

PELLOWSKI

mmmmm

m pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
•atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwości rozwoju zawodowego.
Oferty zawierające list motywacyjny, CV oraz zdjęcie prosimy nadsyłać w terminie 14 dni od dnia
ukazania się ogłoszenia pod adresem:

PPChLODMOR S.A.. Dziat Kadr. 80-754 Gdańsk, ul. Długa Grobla 4a.

Energomontaż-Północ, Gdynia, Hutnicza 42,
w godz. 7.00-15.00.

$-609/A/185

Korporacja Budowlana

Zakład Opieki Zdrowotnej w Stężycy
zatrudni

STOMATOLOGA
w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Kamienicy
Szlacheckiej.

Oferty kierować pod adresem:
Urząd Gminy, 83-322 Stężyca, ul. 9 Marca 7,
tel. 684-33-45.
R-4419/A/5

„DORACO"

bałtycka

Pr. Sp. z o.o. w Gdańsku

Wydawca "Dziennika Bałtyckiego"
i "Wieczoru Wybrzeża"

pilnie zatrudni osobę na stanowisko

operatora•mechanika koparkoładowarki „Ostrówek",
Informacje telef. pod nr. 0-601-657-690.

zatrudni

GRAFIKA-ŁAMACZA

w Biurze Technicznym
Wymagania:

Korporacja Budowlana
„DORACO" Pr. Sp. z o.o. w Gdańsku

WTC Gdynia-Expo zatrudni

mm

pilnie zatrudni kosztorysantów
budowlanych z praktyką.

C.v., list motywacyjny prosimy składać
ul. Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

Informacje tel. 62 86 163. fax 62 86 164

L

Tnformagp. telef.

pnrł

numerem

- doświadczenie w przygotowywaniu publikacji do druku
- znajomość programów Quark Xpress, Photoshop
- dyspozycyjność
- samodzielność w działaniu i energiczność
- komunikatywność

Wybranym kandydatom oferujemy:
- interesującą pracę w dynamicznym, młodym zespole
- możliwość szkolenia i dalszego rozwoju

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v., listu motywacyjnego
i zdjęcia do dnia 15.04.1998 roku pod adresem:
"Prasa Bałtycka" Sp. z o.o., Targ Drzewny 3/7,
80-886 Gdańsk, Dział Personalny, pok. 233

552-14-22 W. 24.

R-4357/ A/494

r

a
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bałtycka

a

bałtycka
Wydawca "Dziennika Bałtyckiego"
i "Wieczoru Wybrzeża"

Wydawca "Dziennika Bałtyckiego"
i "Wieczoru Wybrzeża"

3M§§

zatrudni

SSKRETARKf-ASYSTENTKf DYREKTORA
w Dziale Promocji i Sprzedaży
Do obowiqzków osoby na tym stanowisku należy kompleksowa obsługa
sekretariatu, utrzymywanie kontaktów i współpraca ze wszystkimi
działami firmy oraz samodzielne prowadzenie określonych projektów.
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- obsługa komputera Macintosh (Word, Excel)
- systematyczność
- operatywność
- komunikatywność (łatwość nawiązywania kontaków)
- odporność na stres i życzliwy stosunek do otoczenia
- znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v.;
listu motywacyjnego i zdjęcia do dnia 21.04.1998 roku pod adresem:
„Prasa Bałtycka" Sp. z o.o.,
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, Dział Personalny.

R-4327/A/5

zatrudni

KOREKTORA

w Biurze Technicznym
Wymagania:
- min. wykształcenie średnie
- dyspozycyjność

- znajomość zasad pisowni języka polskiego
- komunikatywność

Wybranym kandydatom oferujemy:
- interesującą pracę w dynamicznym, młodym zespole
- możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji

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,
R-4145/A/5

80-886 Gdańsk, Dział Personalny, pok. 233

UNICON BETON
znany duński producent betonu towarowego

zatrudni w swoim nowym zakładzie w Gdańsku

• operatora linii produkcyjnej,
• mechanika/konserwatora
linii produkcyjnej

Wymagane:

•doświadczenie w pracy z urządzeniami sterowanymi
automatyką,
•staranność i odpowiedzialność,
•znajomość obsługi komputera PC,
•miłe widziana znajomość języków obcych (preferowany
angielski).

Ponadto zatrudnimy:

•dyspozytora bazy sprzętu i maszyn.
•umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
•zdolności organizacyjne,
•znajomość zagadnień obsługi i konserwacji maszyn,
•znajomość jęz. obcego (preferowany angielski),
•prawo jazdy kat. B,
•doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie
dodatkowym atutem.
Oferty należy składać: BO Targ Drzewny 317 Nr 4299

kiedy?
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^ piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 słowo - 2,02 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zt.
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
jr

A

0,15 zt,

Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, ta 301-8042,346-3548, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 ta 346-3548 całą dobę; pon. • pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, teUta 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
Władysława IV17. telJta 62049-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

uk

Dziennik

Bałtycki*

AGENTÓW ubezpieczeniowych (el
bląskie, gdańskie, słupskie). Amplico
Life Gdańsk 305-23-70, GdańskWrzeszcz 345-29-70; Gdynia 661-4517

SPECJALISTĘ do spraw marke
tingu ze znajomością urządzeń
czyszcząco- myjących Krechera
na dobrych warunkach zatrudnię,
tel.622-61-77
SPRZEDAWCZYNIE do salonów me
blowych zatrudni Komandor Gdańsk
SA, 309-02-26
TECHNIKA handlowca,
Gdańsk, 301-97-71

W GASTRONOMII I
BRANŻY SPOŻYWCZEJ
CUKIERNIKA piekarza w młodym
wieku do pizzeri oraz kelnerki, 30141-46
KELNERKĘ, 67-11-312
KELNERKI, kucharza- zatrudnimy na
stale Golden Pub, 341-38-32 po
11.00
POMOCNIKA do kuchni w Gdyni tel.
0-601-655-319,348-43-23
WĘDLINIARZA i ubojowców zatrudni
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 40
a tel. 682-36-76
PRACOWNIKA do baru Tao Tao
w Centrum Handlowym Auchan
w Gdańsku zatrudnimy, wiek do
30 lat, tel. 0602-495-187

CHAŁUPNIKÓW. Nasączanie kaset
barwiących. Legalna polska firma.
2100 zł, dostawa, odbiór, urządzenia
bezpłatne- gwarantowane umowa. In
formacje FRHU „Logos" box 10-130093 Kraków 23. Załącz zaadresowa
ną kopertę, znaczek na bezpłatną od
powiedź
CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy, 0-70071-471
FREZERA, spawacza C02- Przed
siębiorstwo „Cemet Ud" ul. Sando
mierska 34 Gdańsk- Orunia, 301-41-

68
FRYZJERKĘ damsko- męską, 62451-59
KIEROWNIKA apteki pilnie zatrudnię,
0-601-617-568
KONSERWATORA- kierowcę, pieka
rzy z doświadczeniem, zdecydowanie
zatrudnię. Gdynia, Powst. Wielkopol
skiego nr 1, w godz. 8.00-12.00
MASZYNISTĘ offsetowego (Romayor, Dominat) firma poligraficzna za
trudni, 309-04-25, 0601-39-04-25
oraz 302-48-58 po 20.00

WIMNEJ 8RAHŻY
AGENTA ochrony- konwojenta.
Kurs zawodowy na licencję I-go
stopnia. Centrum Szkolenia Służb
Ochrony .Cobra", ul. Heweliusza 11/
820 305-22-99, 305-29-69 (8.0015.30)

MASZYNISTĘ offsetowego wykwalifi
kowanego zatrudni drukarnia, kontakt
556-14-13,0602-11-30-67
MODELKI, modeli poszukuje Mega
,552-20-91/96 w. 162

FORD Orion 1993,681-62-32
FORD Scorpio 2.0,1993 r, kupiony
w kraju, serwisowany, cena 28.500
PLN, tel. 623-6808 wew. 140
FORD Sierra, 1988,661-20-48
FORD Taurus, 1992, silnik 3,8, kom
bi, bordo metalik, pełne wyposażenie,
cena 28000, tel. 055-233-42-33
HONDA Accord 1994, 625-30-35,
620-39-25,0-602-235-704
HONDA Civic, 5 door, 1.4, kupiony
w Polsce, I właściciel, 1995, cena
34.000,-tel. 621-79-61
HUNDAI Lantra 1.8, kombi, 1996.09,
45.000 km, pełne wyposażenie, po
20.00664-67-03
LUBLIN 2.0 LD 96 r. leasingowanymożliwość wykupu lub f- ra vat, tel.
661-22-77

SAHOCHÓB
sprzedam

AUD1100 1991 rok, 2.3 E, szary me
talik, AA, AF, CZ, EL, EW, I, KT, RS,
WS, 30.500,BMW 316, 1981, metalik, 30535-18,341-21-14 po 18.00
BMW 318 TDS1995, tanio, 0-601-3131-01
BMW 320,24 V, 1992, wiśnia metalik,
elektryczne lusterka, otwierany dach,
komputer, instalacja tel, stan idealny,
38.500 PLN, (0-69)162-56-61 do 64
w godz. 7.00-15.00, kom. 0-602-294255
BMW 320i Coupe, 93/94, czerwony,
Mtech pakiet, fabrycznie obniżony,
alu felgi, ABS, katalizator, wspoma
ganie kierownicy, centralny zamekł
pilot, komputer, autoalarm+ immobiliser, elektryczne sterowanie szyb i luserek, klimatyzacja, poduszki, atrak
cyjny wygląd, cena 47.000.- 0601615-765

MAN 9-150 F, 90 rok kon
tener Polonez Truck 94
rok, 1.6 B. Mercedes 410
90 rok kontener. Gdańsk tel. 30565-75 w. 252, oraz 0601-638-006
lub 0602-389-792

CITROEN Saxo, kontyngent
1997,1.1, benzyna, kolor cronos
(rudy), 14 tys km, 17.500 zł.
Gdańsk, 0-601-748-856
CITROEN XM, 1990,2,0i, tel. 069/3107-90
DAEWOO Tico po wypadku sprze
dam, rocznik 1997, tel. 055-235-3612 po godz. 15.00.
FIAT, CC 900,1993, tel. 664-40-22
po 16.00
FIAT 126 FI, 1993, turkus, stan bar
dzo dobry, 6700 Pin, 622-82-75
FIAT 126p, 1993, tel. 303-97-97
FIAT 126P 1993 rok, I właściciel, 6
tys. zł, pilnie! 624-34-06
FIAT CC 700,1994,13500, 551-2764,0602-63-08-52,623-68-05.
FIAT Cinąuecento, 1998, poj. 900,
kolor do uzgodnienia, odbiór z salo
nu, 24.000,-tel. 0-602-618-575
FIAT Cinquecento, rocznik 1995,
35.000 km, cena 14.500,- tel. 673-3036
FIAT Cinquecento 704,1993,44 tys
km, 12,5 PLN, tel. 342-46-11
FIAT Cinquecento 704, rok produkcji
1994,40 tys km, tel. 682-00-64
FIAT Croma 2.0i e, 1991, stan
bardzo dobry, bogate wyposaże
nie, 664-92-20
FIAT Tempra 1.6,1995 r, pierwszy
właściciel, cena 16.500 PLN, tel. 62368-08 wew. 140
FIAT Uno 1.4, 1990, czerwony, 3drzwiowy, 11.700 zł, 302-93-25 po
17.00
FORD Fiesta, 1.8D, 1991 r, kupiony
u dealera, serwisowany, cena 16.500
PLN, tel. 623-68-08 wew. 140
FORD Maverick, 1995, terenowy cię
żarowy, Ford Galaxy nieużywany,
Ghia, 623-42-46

kiedy?
za ile?

CHAŁUPNIKÓW. 0-700-71-738

MAZDA 323F, 1.6, sierpień 1992,71
tyś. km. zadbany, pierwszy właściciel,
serwisowany, tel. 0-601-20-03-71
MAZDA 626, 2.0D, 1990 r, pierwszy
właściciel, cena 17.300 PLN, tel. 62368-08 wew. 140
MERCEDES 124,200D, 1989, tanio,
biały, 0601-648-208
MERCEDES 124, 200D, 1991, dużo
dodatków, idealny, 38 tys., 622-3695,0601-62-03-18
MERCEDES 190 2,5 D, 1986, tel.
0602-640-509
MERCEDES 190D, 84 r, tel. 309-9506 po 18.00
MERCEDES 190 E, 1.8,1991, stan
bardzo dobry, dużo dodatków, 34526-13
MERCEDES 200D, E-klasa,
1994,59.000,-tel. 0-601-626-737
MERCEDES 240D, 1981, tanio, 34183-37
MERCEDES 300 turbo diesel
140.000 km, VII,91 rok, automat, au
tomatyczna klimatyzacja, ABS, ASD,
czarny, 6652-352,0-90-524-480
MERCEDES C klasa, elegant, 66125-33,0601-63-34-30
MITSUBISHI Galant 1,8 TD, 1992,
24.000 zl, tel. 671-29-33
MITSUBISHI L 300, kampingowy, rok
1987, ceny do uzgodnienia, 0-601655-319
NISSAN Maxima 3.0 i, 1990,
skóry, pełna elektryka, klimatyza
cja, 28.000 zł, tel. 341-63-69,
0601-61-49-90
NIWA 4x 4, gotówka- raty, tel.
309-46-62
OPEL Astra, 1993, stan idealny, (069)16-294-53

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

MONTERÓW okrętowych, spa
waczy (MIG lub TIG) zatrudnimy
do pracy w stoczni, minimum 5
lat doświadczenia, możli
wość pracy w USA
(kontrakt od 6 do 12 miesięcy).
Dodatkowe informacje o spotka
niu organizacyjnym 0602-109740
MONTERÓW prowadź acych
i spawaczy elektrycznych zatrud
ni firma, tel. 307-23-12, 621-27OCHRONIARZY, uregulowany stosu
nek do służby wojskowej, tel. 090-5384-90,090-52-39-10
OSOBĘ dyspozycujną, komunikatyw
ną- wykształcenie minimum średnie,
znajoność zasad księgowości (książ
ka rozchodów...) język angielski, nie
miecki, 661-60-93
PIASKARZY, 305-36-94
PRACOWNIKA w gospodarstwie rol
nym zatrudnię, tel. 0-601-630-750,
gmina Kartuzy
PRASOWACZKĘ z doświadczeniem
zatrudni Zakład Konfekcyjny w Rumi,
671-42-77
RECEPCJONISTÓW, kucharzy,
kelnerów, baramanów, samo
dzielną księgową z kilkuletnią
praktyką w księgowości, pokojo
we zatrudni „Hotel Szydłowski"
w Gdańsku- Wrzeszczu, termin
otwarcia maj 1998. Oferty (poda
nie + CV) składać w terminie 7
dni pod adres: GdańskWrzeszcz, Grunwaldzka 114
(sklep)

OPEL Kadet, 1.7 D, 1989, tel. 55110-38
OPEL Kadet sedan 1.3, 1987,
13.000,-306-45-25 po 17.00
OPEL Kadett Kombi, 188 tys km,
1988, R, cena: 12.400 zl, tel.
302-58-08
OPEL Omega 2,0i, 1991 rok, tel.
0601-66-38-80
OPEL Omega kombi, 1995,2.0,16 V,
CD, 303-92-88
OPEL Omega TDS, 96, tanio. 0-60131-31-01
PEUGEOT 205, czerwony, 1992,
S, CZ, ES, AA, H, tel. 303-04-60
PEUGEOT 306 TD, 1994,1.9, boga
te wyposażenie, (0-69)16-232-87
(7.00- 15.00), (0-69)16-232-87
po 16.00
PEUGEOT 405, 1.6, 92 r, 145.000
km, cena 19.500 zł, tel. 664-93-06
w godz. 9.00-17.00
POLONEZ, 1.5GLE, 1995, stan ideal
ny, niedrogo, 625-44-72, 0601-656250
POLONEZ 1500 cm, rok 1982, cena
2000 zł, 629-90-26
POLONEZ Caro, 1996, pilnie,
13.900,- 0601-62-21-73
POLONEZ Caro 1,6 GLI szmaragdo
wy metalik rok prod. V1996, tanio, 0601-673-119
POLONEZ Truck, 1994,1.6, ładow
ność 525 kg, 5-osobowy, stan dobry,
9.500,- (0-69)162-56-61 do 64
w godz. 7.00-15.00
POLONEZ Truck 5-miejscowy 1995,
tel. 624-11-69
RENAULT 19, 1.4i, 1994, Gdynia,
0602-316-886
RENAULT 19, biały, 94 r, przebieg
113.000, I właściciel, cena 21.000,
tel.302-39-10
RENAULT 19, okazyjnie, 1993, tel.
301-25-25, diesel
RENAULT Megane RL, 1996,32.000
km, biały prowadzony przez kobietę,
po 20.00 664-67-03
ROVER 620 S11994, 625-30-35, 0602-235-704
SEAT Toledo 2.0iGLX, 1992,22.500,
0602-620-820

SKODA Felicia, 1996, 661-25-33,
0601-63-34-30
SKODA Felicia, XI119%, 307-38-01
SKODA Felicia GLX i, 1997, granato
wa. tel. 0601-652-852
SSANGYONG- Musso, Turbo- Die
sel, intercoooler, automatic, silnik
Mercedes 2.9,1998, n a p ę d n a 2 1 4
kota, skóra, bardzo bogato wyposa
żony- czarny- wiadomość po 20.00,
664-67-03
SUZUKI Maruti 1993 rok, serwisowa
ny, tel. 671-16-84
TOYOTA- Corolla- Lieback, 1993/ 94
bogata wersja, 27.600,- 663-44-52,
556-67-69

4Pm

SPAWACZY, kowali, monterów ka
dłuba w Gdańsku, 301-55-14,30997-16
SPAWACZY, monterów, kowali
w Szczecinie, 091/459-23-18,0601622-250,301-55-14
SPAWACZY PRS, monterów, kadłu
ba, 551-80-27
SREBRNIKÓW zatrudnię chałupni
czo, tel. 671-16-84
SZEWCA na pół etatu zatrudnię, 62343-52
ŚLUSARZA- spawacza, 678-65-91
od 16.00-19.00
KOBIETĘ i mężczyznę zartudnię
w ogrodnictwie, Gdańsk- Orunia Żu
ławska 60
PRACOWNIKÓW do produkcji biżu
terii srebrnej, Żukowo, 0601-644-376

SZUKAM PRACY

ABOLWENTKA Studium HotelarskoTurystycznego, 23 lata, komputer, an
gielski, dyspozycyjność, poszukuje
pracy w biurze, nr tel. 622-59-89
AGENT celny, 672-88-98

BHP-OWIEC- technik- wykona pełną
obsługę twojej firmy, 303-37-33
KIEROWCA- osobowym wszę
dzie 557-36-91
KSIĘGOWA pomoc, pracownik biuro
wy, znajomość komputera, 671-74-18

KSIĘGOWY, księgi, biznesplany, do

PRACOWNICA biurowa- wykształce

radztwo- ulgi podatkowe, 556-51-60

nie wyższe zawodowe, znajomość

MALARZ- dobry fachowiec, tel. 62257-08

MYCIE szyb, sprzątanie, malowanie,

OPIEKUNKA-343-16-05

676-06-63

stanowisko dyrektora

1. Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach,
2. Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kartuzach,
3. Przedszkola Nr 2 w Kartuzach.
Kandydować na to stanowisko mogą osoby posiadające:

NIE

a) wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym lub wyższe wykształ
cenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym lub ukończone kolegium nauczycielskie
albo studium nauczycielskie,
b) pięcioletni staż pracy pedagogicznej (w pełnym wymiarze)
c) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy w szkole (przedszkolu),
d) znajomość spraw związanych z działalnością szkoły (przedszkola).

FIRMA Handlowa do działu admini
stracji i reklamy, 664-80-61
FIRMA Handlowa zatrudni na stano
wiska kierownicze, handlowe i obsłu
gi, 664-80-99
MĘŻCZYZN zatrudnimy, 346-52-37
OD zaraz 11 osób, 303-85-69
PRACA, 0601-66-50-32
PRACA w domu. Urządzenia gratis.
Zbyt gwarantowany. Zarobek 3000 zł.
Komplet informacyjno- instruktażowy,
umowy, próbkę materiału otrzymasz
po przesłaniu znaczka za 5,50. PHU
Gamma 75-331 Koszalin, ul. Bałtycka

Kandydaci stający do konkursu winni przedłożyć:

a) koncepcję kierowania placówką (w zamkniętej kopercie),
b) życiorys i przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
c) ocenę pracy z ostatnich pięciu lat pracy w szkole (przedszkolu),
d) kwestionariusz osobowy,
e) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
f) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Regulamin konkursu znajduje się w poszczególnych placówkach oraz w Wydziale Oświaty Urzę
du Gminy w Kartuzach (pok. 121), gdzie też należy składać zgłoszenia.
Dokumenty składać w terminie do 30 kwietnia 1998 roku.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
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PRZEDSIĘBIORSTWO Handlowe,
działy magazynowe, handlowe, tel.
305-37-48
300 zł tygodniowo, 30-385-69

urn

VW bus, 8-osobowy, 1986, zadbany,
nowa tapicerka i opony, silnik po re
moncie, 0-602-33-73-68
VW Garbus 1300, stan idealny, spojlery, silnik po remoncie, zloty metalik,
7 tys zł, 0601-67-02-21
VW Golf III, 21.500,- 661-22-55
VW Passat, 1800,1991,622-14-74
VWT4, Mercedes, Ford, 344-77-55,
344-77-33

INNY POJAZD
sprzedam

NACZEPA York Firanka, 1989, 62530-35,0-602-235-704
PRZYCZEPA campingowa Cabby
520,2 osie, rok prod. 1984,2 sypial
nie, łazienka, ogrzewanie, przedsio
nek, stan b. dobry, cena 12500, tel.
055-233-61-78
PRZYCZEPA kampingowa „Knaus".
661-25-33,0601-63-34-30
SCANIA ciągnik siodłowy + naczepa,
625-30-35,0-602-235-704
URSUS MF-235 stan bardzo dobry.
Łęgowo ul. Długa 22 woj. gdańskie

SAMOCHÓD-*{//»?

tk>5tys.zł

ABC- powypadkowe, do remontu,
0601-62-54-27
ABC- powypadkowe, do remontu,
0602-603-795
ABECADŁO, 0601-78-40-02, auta
powypadkowe, zniszczone
ABSOLUTNIE auta powypadkowe,
kupię, 0-601-624-184
ABSOLUTNIE każdy, powypad
kowy, 0-602-726-296
AUTA: Fiat 126, Polonez, Mercedes
123, VW, do remontu, uszkodzone,
powypadkowe, Gdańsk, 302-99-66
AUTA osobowe, dostawcze, remont,
0-90-290-721
AUTA powypadkowe, zniszczo
ne (droższe), 0-90-24-16-24
OKAZYJNIE- również uszkodzony, 090-35-38-65,0-602-13-62-23

SAMOCHftD-*wi«
od $<b 10 tys. zł

ABC- powypadkowe, do remontu,
0602-603-795
ABC- powypadkowe, do remontu,
090-510-615
ABSOLUTNIE! uszkodzony, gotówka
(również droższe),0601 -610-133
ABSOLUTNIE auta powypadkowe,
gotówka, 0-90-27-53-72
AUTA powypadkowe, 0601-784-002
AUTO powypadkowe, skorodowane,
kupię, 0-90-376-261
POWYPADKOWE- najwyższe
ceny, 0-602-726-296

ZAOPIEKUJĘ się dziećmi u siebie
w domu, centrum Gdańska 305-3025, inne propozycje

Zarząd Gminy Kartuzy ogłasza konkurs

SKLASYFIKOWANE

TOYOTA Camry Coupe 1995 lub
zamienię, 624-16-73

angielskiego, obsługi komputera, 0601-63-57-88

OSOBOWYM przesyłki wszę
dzie, 0-601-659-115

SPRAWNY lub uszkodzony, 0-60213-62-23,0-90-35-38-65
VW każdy, inne powypadkowe, 67116-80

SAMOCHÓD* tap/ę
powyźęf 10 tys, zt
DOSTAWCZE, cale, powypadkowe,
gotówka, 344-77-33
OKAZYJNIE! Zachodni! płatne go
tówką! 0601-610-133
OKAZYJNIE- każdy również uszko
dzony, 302-56-94
OKAZYJNIE- każdy, również uszko
dzony, 302-56-94
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71 w.
341,0601-642-181,0602-217-666
OKAZYJNIE lub do remontu, 0-60213-62-23
ZACHODNI- okazyjnie (płacimy go
tówką), 552-11-81

SAMOCHÓD (marki)

-kupię

KAŻDE zużyte, powypadkowe, 0601670-840
POWYPADKOWE, zniszczone. 090271-549

AUTWWŚBEBNIOTWO

AUTO-SZYBY
ABC Auto Szyby, <Sdynia, Morska 306,623-68-88, 664-25-69,
663-96-86
AUTO-GLAS, szyby do samo
chodów osobowych, ciężarowych,
dostawczych, autobusów. Szybki,
profesjonalny montaż, fachowa ob
sługa. Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 552-22-31, 552-28-14, Gdy
nia, ul.Jana z Kolna. 34, tel. 620-3370,620-86-38 wew.3
AUTOSZYBYJaan sprzedaż,
montaż. Wrzeszcz 344-12-81 Ko
ściuszki 8: Orunia 309-02-51 Jed
ności Robotniczej 223: Gdynia
620-49-77 Kapitańska 4
CAR- GLASS expresowy mon
taż, Elbląska 54/64,305-39-39

- sprzedam

AMORTYZATORY! Monroe, sprze
daż, montaż. 342-15-72
AMORTYZATORY, tłumiki, kata
lizatory. 309-02-21
CHŁODNICE, tłumiki, zbiorniki- 30532-02,346-47-88
CZĘŚCI do samochodów dostaw
czych, używane i nowe, tel. 34521-58
OPONY nowe 205/15/65, silnikł
skrzynia VW Passat tanio, 0-601-3131-01
CINCHJECENTO, 303-96-97, 0-602-

AUTOALARMY, blokady, im
mobilisery, centralne zamki, radia,
550-30-95 raty
AUTOALARMY, od 299 zł, Gdy
nia, Kielecka 7,620-95-01 w. 133
AUTOALARMY,Prestige,
Tytan, Witomino, 624-1673
AUTOALARMY, radioodtwarzacze,
montaż, 622-86-00,0-602-334-187
AUTOALARMY, wszystkie zabezpie
czenia 20% promocja, Top Car, 34183-37
AUTOALARMY immobilisery,
radia, głośniki, „AMB" Orłowo, Zwy
cięstwa 236,664-94-55

BI ECHAM KA POJAZDOWA
I EL£KTR5MEGłłAHIKA
AMORTYZATORY, 3 lata
gwarancji, Nagengast, Gdańsk, 30256-33, Gdynia, 664-50-40
AUTOGAZ, 664-70-80
KLIMATYZACJA Naprawa,
552-16-53

ABC. samochody na zamó
wienie, możliwość wyjazdu. 661ROZRUSZNIKI, alternato
65-45
ry, warsztat- sklep- Auto
ATRAKCYJNIE sprowadzam samo
Starter 058/552-14-48
chody, wyjazdy, 0602-19-37-51
AUTOHANDEL „Gigant", skup, sprze
daż, 661-22-55
ZABEZPIECZENIA
DOSTAWCZE, mikrobysy
duży wybór, skup, sprzedaż, komis,
przyjmujemy do sprzedaży, 344- ALARMY „Cheetah", blokady
„Niedźwiedź- Lock", Autogaz
77-55,344-77-33
HOLANDIA wyjazdy po za Górny, 306-46-75
kup samochodów: osobowe, dostaw
ALARMY Prestige no
cze, ciężarowe, (pierwsi właściciele),
wość Mx. Urządzenia antyporsolidność, rzetelność, tradycja, 661 waniowe, blokady, znakowa
60-93, 621-16-86,62435 52
nia, telefony, radioodtwarza
KJ Automobil, sprzedaż samochodów
cze, osobowe, cięża
minibusów,
nowych,
dostawczych,
rowe „Ara" Gdynia, Nowo
używanych, import, 623-42-46,663dworami ,62-94-295
43-58
SPROWADZANIE samochodów ta
nio, (0-69)162-99-86,0-602-72-22-36

CZĘŚCI ZAMIENNE

AUTOALARMY, auto- gaz,
raty, Coala", 554-80-16

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

AS- Autoalarmy, immobilisery,
blokady, znakowanie, radia,
głośniki, zestwy głośnomówiące. 302-48-94

AUTOALARMY, 345-55-05

7

ljjJ

< montaż M komórkowych

AUTORAD

Gdańsk, Kocurki 1

301-77-46

SIGNUS- autoalarmy, Reda, 67831-96

ALARMY
RADIA

_r.
Łtl

IMMOBILISERY

ZESTAWY GŁOSNOMÓWIĄCE

AVIA izoterma poszukuję ofert prze
wozów, tel. 345-34-71,0601-626-089
BLASZAK LT, tel. 557-04-64,090-5666-68

BUS, 552-57-18,0-601-66-12-92
DOSTAWCZE, 0601-65-76-67
DOSTAWCZY, 303-59-54,
rachunki
DOSTAWCZY Mercedes, 663-43-63
DOSTAWCZY Volkswagen, tanio,
341-13-59
EUROPA, kraj, 1- 4 ton, tanio,
344-77-33
EUROPA- kraj, 3.5t, 556-98-17,
0-601-22-63-93
IVEC01.5 T, 301-50-69,0602-741-665
JELCZ- wywrotka, tel. 552-8470,0602-38-35-74
KONTENERY 3 T. 0601-637-034,
0601-666-854,058/672-07-11
KRAJ, Europa, 090-50-27-80
MIĘDZYNARODOWY, 347-97-21
STAR, tanio, 302-63-42
TRANSPORT. 3 T, 682-73-59
TRANSPORT bezpłatnego wapna
pokarbidowego, 665-14-11, 0602611-965
ŻWIR, 090-50-98-74,348-89-77
ŻWIR, 556-00-34
ŻWIR, 622-22-66
ŻWIR, wykopy, ekspresowo, 68283-79
ŻWIR-552-84-70
ŻWIR 341-16-01,0602-662-985

TRANSPORT

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

Gdańsk

554-21-24

Gdynia

mebli

s

^

663-96-86 |

TRANSPORT
osobowy

AUTOBUSY 20-osobowe. mikrobusy,
550-14-43
KONCESJONOWANE przewozy mi
krobusem, 550-18-47,551-14-37
MIKROBUS, 553-06-69,553-57-44
MIKROBUS, 629-34-08
MIKROBUSY, 309-03-15
MIKROBUSY- 9- i 11-osobowe, 30595-04
VW Caravella, 8-osobowy, 62374-05

TRANSPORT
ciężarowy

l!!!!!!!A,ART 3 t, 0-90-522-178, 66470-45
lllllll A,ABC, 556-59-48, 340-85-33,
346-39-21,556-51-57
AUTO- Mercedes, 1- 4 ton, 557-4733,0602-229-263

WrPOŻTCZALNIE
!A! 621-63-93
& 302-96-40,0601-63-61-43
&A&AB. 625-14-92, 0-601-610685, osobowe
A! osobowe, 556-38-82
A&A, 625-30-84,0602-250-220 ta
nio
ABA- 309-28-95,0602-730-812
ABB, 556-97-08
ABSOLUTNIE najkorzystnej osobo
we, dostawcze, 0-601-67-66-65
ASTRA, 309-30-25
AUTA - dostawcze, mi
krobusy, Tex 344-77-33
AUTA dostawcze, osobowe, żuk, po
lonez, truck, 551-26-59,550-73-04,0601-66-07-47
AUTA dostawcze, osobowe.
„Piast", 552-26-33
AUTO- Kamei, osobowe, busy,
345-15-85
AUTO-LIGA: osobowe, dostawcze,
atrakcyjne, 0601-62-15-59
AUTOFEST. 629-30-30, do
stawcze, osobowe.
BUS-y 8-osobowe, 629-06-31, 0602-39-48-45
DŁUGIE limuzyny, supertanio, 0-60225-50-77
DOSTAWCZE, 347-99-24
HAMBURG, 100 zl, 301-28-41 w 342,
LAWETY, 347-97-21
MAŁOLITRAŻOWE, 0601-244-661
OSOBOWE Polonez Truck, O601-659-115

!!!!!!»ĄABC 346-39-21, przepro
wadzki, 340-85-33,556-59-48

IIIIIIIIA.ART meblowóz, przeprowadz
ki, 551-53-54, 090-52-21-78
!!!!I!A,ABC 556-59-48, 346-39-21;
przeprowadzki, 340-85-33
lllll AAABA przeprowadzki, 34872-48
IIIIA.AMI Przeprowadzki, 341-9190,624-20-39
I&-ACHILLES, przeprowadz
ki, 343-58-59
A.A, tanio. 340-85-33,556-51-57
ACZKIEWICZ- przeprowadzki,
345-74-76
ADA 5,5 tony. 301-22-11; 0601-6591-96
ATRAKCYJNIE, 347-97-21
ATRAKCYJNIE- Europa, przepro
wadzki, 344-77-33
MEBLOWÓZ, przeprowadzki,
rzetelnie, 342-94-18
PRZEPROWADZKI, 557-47-33,
0602-229-263
TANIO, 557-98-94,557-74-61,0-60235-89-91

PRZYCZEPY: wypożyczanie,
serwis, części, 552-57-04

PRZYCZEPY lawety, 552-80-72
PTHM Auto- Plus- osobowe, 345-52-15
SARKO- najtaniej, dostawcze,
osobowe, 0-90-53-76-22

WYPOŻYCZALNIA samochodów,
301-99-86
623-54-20

IMIĘ USŁUGI
MOTORYZACYJNE
AUTOHAKI. 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 34477-33
AUTOHOLOWANIE. 347-97-21
AUTOHOLOWANIE, 671-4555, kom. 0-602-61-78-78
AUTO na gaz. 550-30-95
OPONY, felgi- serwis.
Auto-Gum 556-66-37

piątek ogtoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 sfowo - 2,02 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.

uk

9 ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł,

Na sobot

m/mnmmiimm 8E%

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telM 683-2944, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 1
I Basztowa 3, telJfax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

mcmich w

NIERUCHOMOŚCI
- LOKALE
DZIAŁKI, GRUNT f

sprzedam

BANINO, dziatki budowlane (prąd,
woda, gaz) 30 zł/ m kw, 620-35-13
BANINO 850 m kw, 10.000 zł, 68-49873,681-69-53
CHWASZCZYNO, sprzedam dziatkę
przemysłową 6000 m kw przy głów
nej trasie Gdynia- Chwaszczyno, tel.
0602-69-74-63
GDAŃSK- Orunia, sprzedam dziatkę
4.300 m kw, tel. 051/254-98 wieczoGDAŃSK! Atrakcyjne dziatki
przemysłowo- produkcyjne, 34612-91 Lege Artis
GDAŃSK- Banino 20,-/ m Impuls,
305-30-37
GDAŃSK Maćki, 2,25h, tel. 0601-6592-88
GDYNIA, Hutnicza, działkę przemy
słową 1.3 ha, 621-92-33,0-601-645672
GDYNIA- Orłowo, budowlana, „Agpol", 621-84-94
JELEŃSKA Huta, gmina Szemud,
letniskowa, 1100 m kw, nad jeziorami
od 2- 5 USD/ m kw, Gdynia 629-3410
NADOLE- J. Żarnowieckie, 1100
m kw, dziatka budowlano- rekreacyj
na, okazja, wszystkie media, atrak
cyjnie położona, cena 17.00®,- tel.
0601-615-765
PIERWOSZYNO 600 m kw, budow
lana, wiadomość DO 19.00, tel.' 66573-04
RUMIA (przedłużenie Morskiej) rze
mieślnicza 3000,0-601-348-304
STRASZYN, działka budowlana,
atrakcyjna, 1400 m kw, tel. 0602-381568,346-86-35
ZBYCHOWO kI Redy, rekreacyjnobudowlana 1017 m kw, woda, ener
gia, 5 USD / m kw, tel. 622-22-01

DOM
GDAŃSKI Suchanino /50/80.000
„D. Rękawek. 341-90-31
GDAŃSK- Chełm, szeregowy, 30124-76
GDAŃSK- Diabełkowo, szeregowiec.
Agencja Konieczka 551-66-92
GDAŃSK- Lipce, sprzedam nowy,
parterowy dom, 122 m kw, tel. 34100-74,0602-693-231
GDAŃSK- Morena, szereg, 300
m kw, stan surowy, zadaszony
240.000,-, Suchanino, bliźniak, 230
m kw, wysoki standard, 200.000
USD, Osowa, bliźniak, 320 m, stan
surowy, otwarty, 150.000,-, Stara Ki
szewa, wolno stojący, 105 m kw,
działka 1800 m kw, pomieszczenia
gospodarcze 45.000,- Pruszcz Gdań
ski, wolno stojący, 140 m kw, surowy,
otwarty, ciekawa architektura, Kancearia Kucharski 305-87-66 kredyty
GDAŃSK- Wrzeszcz- Centrum, no
wy, 551-22-51
GDYNIA, Legionów- komfortowe
dwa domy 6 i 3-pokojowy, łącz
nie 260 m kw, parcela 570 m kw,
do natychmiastowego zamiesz
kania, 120.000 USD, tel. 661-1494
GDYNIA, Sopot, domy w pasie nad
morskim, Michalak 661-51-77,
551-60-77
LĘBORK dom w stanie surowym, tel.
(0-59)621-364 po 16.00
LUBIANA, dom nad jeziorem Sudomie, telefon, dziatka 1000 m, 553-9970
MOSTY- nowy, widok na morze,
wolno stojący, 090-540-255
OSTRZYCE, sprzedam dom letnisko
wy z telefonem, na Kaszubach z wy
posażeniem wraz z atrakcyjną dział
ką 600 m kw, z zadbanym ogrodem,
cena 80.000,-0602-69-74-63
PRUSZCZ, sprzedam dom, 0602-6717-18
RĘBOSZEWO k. Kartuz, letniskowy,
nad jeziorem, Apeks 345-12-89
RUMIA- atrakcyjny, J\gpol", 621-8494
SULĘCZYNO, letniskowy, komforto
wy, duży, całoroczny oraz działkę,
okazyjnie, tel. 344-20-43
TCZEW dom 300 m kw po
wierzchni użytkowej, przy E-, do
uzgodnienia, (0-69)31-67-42

kiedy?
za iIe?

TCZEW dom z możliwością wykony
wania działalności handlowo- usługo
we]. tei. 10-69)31-35-54

GDYNIA- nowe dwupoziomo
we, 92 m kw. IV p/ IV z zabu
dową kuchni i korytarza, tel.
624-44-76.0601-61-13-90

mmum
sprzedam

DĄBROWA. 2-pokojowe, 49,8 m kw,
4 piętro/ IV, wolne od czerwca, tel.
629-82-73
GDAŃSKI Dzielnice, Sopot 55242-34
GDAŃSK, 3-pokojowe, 55 m, wy
soki standard, 344-74-73
GDAŃSK- Chełm, 63 m kw, blok 2letni. 130.000,- w 2 ratach, Sta
rówka 47 m kw, parter, 120.000,-,
Jasień 94 m kw 2-poziomowe, wy
kończone, 180.000,-, Niedźwiednik
60 m kw 2-pokojowe 89.000,-, Oliwa
45 m kw. parter 81.000,-, Wrzeszcz
112 m kw 150.000,- Kancearia Ku
charski 301-62-16, 305-8767 kredyty
GDAŃSK- Chełm, dwupokojowe,
Unikat" 550-55-53
GDAŃSK- Jasień 2-poziomowe,
6-pokojowe, nowe, komfotrowe,
131 m kw. 303-04-35
GDAŃSK- Morena, (76), trzypokojo
we, z widokiem na morze, „Akme"
551-26-41
GDAŃSK- Morena, 2-pokojowe, 2/4
Apeks 346-08-47
GDAŃSK- Mor<m 3-pokojowe,
1/ X, 56 m kw, telefon, parkiet, ce
na: 98.900 zł, tesi. 550-73-09
GDAŃSK- Morena, M-4,60 m, ładnie
położone, ill/IV, kafelki, zabudowa
przedDokoiu, telefon, 110.000 zł,
248-30-24
GDAŃSK- Osowa, M-3, własno
ściowe, oodwyzszony standard,
(0-59)623-762
GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe,
345-79-62, Abis
GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe,
46 m kw, (dodatkowy bezpłatny
przedpokój 4 m kw), falowiec, 8 pię
tro, z telefonem, 75.000 zł, tel. 55746-19
GDAŃSK- Przymorze, 30 m kw, b. db
lokalizacja, odnowione, ok. 54 tys,
tel. 553-73-08
GDAŃSK- Przymorze, 38 m kw,
tel. 301-24-76
GDAŃSK- Przymorze, dwupokojowe,
„Unikat" 550-05-32
GDAŃSK- Śródmieście (42), własno
ściowe, 2-pokojowe, jasna kuchnia,
telefon, parkiety, glazura, 76.000,tel.0-90-540-489
GDAŃSK- Wrzeszcz, 30 m kw, 34579-62, Abis
GDAŃSK- Wrzeszcz, boczna od Ko
ściuszki, 1-pokojowe, telefon, 31
m kw. tel. 346-53-83 po 18.00
GDAŃSK- Żabianka, (27), Gdyniacentrum, (17), Gdynia- Redłowo (27),
tel. 622-45-90
GDYNIA (37) jednopokojowe, „Uni
kat" 550-05-32
GDYNIA, 67 m kw, po kapitalnym re
moncie, do wprowadzenia, hipotecz
ne, cena 110.000, garaż 17,5 m kw,
cena 15.000,-tel. 551-27-07
GDYNIA, róg Wielkopolskiej
i Starodworcowej, dwupoziomo
we, 87 m kw, nowe, 1890 zł/
m kw, ulga mieszkaniowa, 0-601626-747,0-601-63-40-36
GDYNIA- blisko centrum, piętro ka
mienicy, 80 m kw, 621-60-27
GDYNIA- centrum, (79), atrakcyjne,
622-14-59
GDYNIA- centrum, 2-pokojowe (48),
3-pokojowe (60), 4-pokojowe (100),
Michalak 620-97-85
GDYNIA- Dąbrową, (64), trzypokojo
we, „Akme" 551-26-41
GDYNIA- Dąbrowa, 54 m, zabudowa
kuchni, nowe, 102.000,- Kance
laria Prawnicza „Ko
prowski & Wspólnicy",
Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-27,
550-44-28,550-26-80
GDYNIA- Dąbrowa w budowie, 62119-02
GDYNIA- Dziatki Leśne, jednopoko
jowe, „Agpol", 661-14-70
GDYNIA- Grabówek, „Agpol", 62184-94
GDYNIA- Grabówek, 46 m, trzypoko
jowe, bardzo ładne, tel. 664-87-77
GDYNIA- Karwiny, parter, okazja,
622-63-21
GDYNIA- Karwiny, trzypokojowe,
„Agpol", 621-84-94
GDYNIA- Karwiny, trzypokojowe 65
m, bez pośredników, tel. 0-601-2270-47
GDYNIA- kawalerkę 23,1 m kw lub
wynajmę, 620-05-67

GDYNIA- Obluże, 2- 4-pokojowe,
665-53-00
GDYNIA- Oksywie, trzypokojowe
(65), „Arenda"661-70-14
GDYNIA- Śląska, tanio, dwupokojo
we, 622-45-90
GDYNIA- Śródmieście, „Agpol", 62184-94
GDYNIA- Witamino, ul. Hodowla
na 46.6 m kw, nowe, 1980 zł/
m kw, ulga mieszkaniowa, 0-601626-747,0-601-63-40-36
GDYNIA- Wzgórze Świętego Maksy
miliana 36,6 m kw 73.000,- „Szmidt"
661-18-85,620-14-03
REDA, 3 pokoje, parter, 678-68-54
RUMIA, mieszkanie 60 m kw,
nowe, podwyzszony standard
wykonczenia, telefon, zasie
dlenie V '98, raty, 1600/ m kw,
671-44-47
SOPOT,2-pokojowe, komfort, 55073-09
SOPOT, 2-pokojowe, po remoncie,
345-79-62, Abis
SOPOT, dwupokojowe, trzypokojo
we, „Unikar 550-05-32
SOPOT- Centrum, 2-pokojowe, kom
fortowe, 0601-648-208,550-26-51
SOPOT- Górny, (125), do remontu,
„Akme" 551-26-41
SOPOT- Górny, dwupokojowe, 62245-90
SOPOT- trzypokojowe, „Kontrakt",
550-46-13
SOPOT Górny, 49 m kw, tel grzecz
nościowy 674-24-43
TCZEW centrum miasta 2-pokojowe,
cena 35 tys, Tczew ul. Krótka 2/1
WEJHEROWO, czteropokojowe.
672-32-30

imwuiujstm
sprzedam

Firma sprzeda
lub wydzierżawi
obiekt w Braniewie
przy głównej trasie do granicy
(40 km do centrum Kaliningradu).
Biura, magazyn, pow. użytko
wa 800 m!, dziatka 5000 m1.
Tel. 058/554-21-12,
0602-789-898, 0602-254-325.
Obiekt nadaje się do prowa
dzenia każdej działalności
gospodarczej.

GDAŃSK-Chełm, 4 pawilony 65-350
m kw, 0601-62-69-00
GDAŃSK- Chełm, pawilon 90 m kw,
200.000,-0-0601-62-69-00.
GDYNIA,pawilon handlowy, działka
600 m kw, z możliwością rozbudowy
w atrakcyjnym punkcie ul. Morskiej,
0-601-618-731
GDYNIA, Świętojańska, obiektsklep+ hurtownia, możliwość od
dzielnie, 622-14-59
RUMIA- Janowo, pawilon handlowy,
0-601-67-02-24
TCZEW nowe centrum handlowe, lo
kal sprzedam, (0-69)31-38-32

GARAŻ
sprzedam
GDYNIA, garaż sprzedam, tel. 62046-43
SOPOT centrum, 551-22-51

!NMNKmffiHOMO&
śpńitlam
GDAŃSK, Morena, magazyn, Apeks
346-08-47
GDAŃSK, Morena, pawilon Apeks
tel. 346-08-47
PRUSZCZ, Juszkowo, obiekt produk
cyjny, Apeks 346-08-47

DZIAŁKI, aHUKTY

kuplą

ABAR grunty inwestycyjne, 34897-25

aai«
kupią
GDAŃSK! Trójmiasto, 55242-34
TRÓJMIASTO, kupię maty domek
lub zamienię lub sprzedam w Toru
niu, 624-80-29, (0-56) 654-62-98

mtmmi
kupią
GDAŃSK11-, 2-pokojowe. 346-07-66
GDAŃSK! Dzielnice, Sopot, 1-, 2, 3-, 4-, 5-pokojowe, 552-42-34
GDAŃSK! kawalerkę, pilnie! 341-9031

GDAŃSK! Sopot 2-pokojowe, pilnie
341-90-31

GDAŃSK! Sopot 3-5 pokojowe, 34190-31
GDAŃSK! Starówka do 100 m kw,
Kancearia Kucharski 305-62-16
GDAŃSK, pilnie, 341-46-93
GDAŃSK. Sopot, Gdynia, „Unikat"
551-47-12
GDAŃSK- kawalerkę, 301-24-76
GDAŃSK Zaspa 3-pokojowe, 0601622-504
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA, pilnie, lub odnjamę! 0602644-503
GDYNIA- dzielnice, „Drex" 62071-51
GDYNIA- Słowackiego, plac Grun
waldzki, 3-pokojowe (parter, wieżo
wiec wykluczony), 665-12-78
GDYNIA- Trójmiasto, pilnieldwu, trzypokojowe, 661-42-77
SOPOT, trzypokojowe, „Kontrakt",
550-46-13
TRÓJMIASTO, „Agpol"621-8494,661-14-70
TRÓJMIASTO, 1-, 2-pokojowe, 34579-66, Abis
TRÓJMIASTO pomieszczenie
mieszkalne stan obojętny do 25
mkw, 0601-65-63-60
WEJHEROWO- centrum, parter,
pierwsze piętro, 672-36-61

LOKAL HIHUISŁU6.
kupią

GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pilnie!,
341-90-31
ABAR- sklepy, warsztaty, 348-9725

GARAŻ

kupią

GDAŃSK- Niedźwiednik, kupię ga
raż, tel. 0602-11-86-82

0Ztft£Ki, GB UKTY
odnajmą
GDAŃSK. Sopot, Gdynia, pilnie!.
341-90-31

BO#
odnajmą
GDAŃSK-552-53-50
GDYNIA- Chwarzno, komfortową
część domu, 621-45-64
GDYNIA- Dąbrowa, dom umeblowa
ny, komfortowy, wszystkie wygody,
GDYNIA- Orłowo, komfortowy, firma,
obcokrajowiec, „Agpol", 661-14-70
PRUSZCZ, odnajmę dom, 0602-6717-18
SKOSZEWO, koło Somin wynajmo
wanie kwater i domków na weekendy
i wczasy nad Jez. Somińskim, tel.
0531/82059
SOPOT-piętro, „Unikar 551-47-12

MIESZKANIE
GDAŃSK11-, 2-pokojowe. 341-73-68
GDAŃSK! 305-36-46, 301-85-99
Trójmiasto „Global"
GDAŃSK- 3-pokojowe na mieszka
nie, stancję, absolwentów, młodych
małżeństw, lub biuro, gabinety, pra
cownie, zespoły, inna spokojna dzia
łalność, współpraca, uzgodnienia,
305-30-25, pilne
GDAŃSK- ładne, czyste mieszkanie,
341-06-45
GDAŃSK- Starówka, Piwna, obco
krajowcowi luksusowy apartament,
częściowo umeblowany, długi termin,
0601-45-51-45
GDAŃSK 400,-345-14-26
GDAŃSK pokój! 343-16-05
GDYNIA, „Drex" 620-71-51,66163-80
GDYNIA, kawalerkę, tanio! 0602644-503
GDYNIA- Dziatki Leśne, trzypokojo
we (110), garaż „Arenda" 661 -70-14
GDYNIA- tadne mieszkanie, niedro
go 341-06-45
GDYNIA- Witomino, kawalerka, 32
m kw, jasna kuchnia, balkon, po re
moncie, najchętniej za rok z góry 500
zł/ m-c+ opłaty, tel. 622-78-78
GDYNIA-Cisowa, 1-pokojowe (30),
najchętniej firmie, 347-95-24 wieczo
rem

Komfortowe
apartamenty
i domy
w atrakcyjnych
lokalizacjach
Gdynia - Orłowo,
Redłowo, Sopot, Gdańsk

już od 300 dolarów
miesięcznie.

Kancelaria Prawnicza
„Koprowski & Wspólnicy",
Sopot, Kościuszki 61. 550-26-80,

PRUSZCZ Gdański, mieszkanie od
najmę, 0602-67-17-18
SOPOT, Gdynia- Orłowo, Kamienna
Góra, komfortowe apartamenty, 62245-90

SOPOT kawalerka, 67-10-390 po

TRÓJMIASTO garaż wynajmę,
556-82-75

20.00

TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe, 62924-71
'RÓJMIASTO, 2-3-pokojowe, 55765-59

LOKAL BIUlMiSŁUG.

adnajmą

GDAŃSKI Atrakcyjne powierzch
nie biurowe, magazynowe, 34612-91 Lege Artis
GDAŃSK- centrum, 550-11-28, 0602-62-68-66

GDAŃSK- Gdynia, setki ofert, 34106-45
GDAŃSK- Oliwa, (10,14), Niedźwied
nik (40,25), Apeks 345-12-89
GDAŃSK- Wrzeszcz, lokale biurowohandlowe 37 i 55 m kw, w dobrym
punkcie, 303-68-90
GDYNIA! Trójmiasto, różne, „D.Rękawek, 341-90-31
GDYNIA, magazyn, biura, atrakcyjna
lokalizacja, 661-39-96
GDYNIA- Grabówek, lokal na działal
ność, 71 m kw, najlepiej małżeństwo
lekarzy lub podobne, 627-07-98
GDYNIA- pawilon 15 m Batorego,
624-46-37
GDYNIA- Witomino, pomieszczenie
biurowe 140 m kw, tel. 624-11-69
GDYNIA Abrahama, Świętojańska,
Starowiejska, powierzchnie sklepo
we, 622-14-59
GDYNIA Świętojańska, Abrahama,
Skwer Kościuszki, Focha, powierzch
nie biurowe, 622-45-90
GDYNIA Świętojańska, sklep „D.Rękawek, 341-24-29
MISZEWO, 15 km od Trójmiasta; magazyn (300) z rampą, biurowiec
(100) wysoki standzrd, plac manew
rowy (2000) utwardzony, całość
ogrodzona i oświetlona, tel. tel. (058)681-74-73
NADOLE, Jezioro Żarnowieckie, re
staurację* kawiarnię letnią, sklep, wy
posażenie. dobra frekwen
cja, tel.676-72-00
SOPOT- centrum (30) biura „Unikat"
551-47-12
STAROGARD rynek, mieszkanie,
biuro, tel. (0-22)641-81-12, (061)866-55-19
TCZEW- lokale na biura, hurtownie,
od zaraz (0-69)31-32-62 ul. 1 Maja
24
TRÓJMIASTO! Powierzchnię 40-70
sklepową, 341-24-29

INNA NIERUCHOMOŚĆ

odnajmę

ELBLĄG powierzchnię handlową od
najmę od 50-100 m kw, Al. Odrodze
nia 37, tel. 2356666, po 18.00 23234-38

mmmit
poszukują

GDAŃSKU-, 2-pokojowe! 307-42-91
GDAŃSK11-, 2-pokojowe. 346-07-66
GDAŃSK! 301-85-99 Trójmiasto
„Global". Pilnie!
GDAŃSK, 1- 2-, 3-pokojowe,
345-14-26
GDAŃSK, pokoju, 343-16-05
GDAŃSK Klub Żak poszukuje 2-pokojowego mieszkanie do wynajęcia
w terminie 15.04- 15.06 br, tel. 30161-25,301-41-19,301-41-15
GDYNIA, 2 pokoje, 345-79-66, Abis
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA- dzielnice, „Drex" 62071-51
TRÓJMIASTO, „Agpol" 661-1470,621-84-94
TRÓJMIASTO, 1-2-pokojowe, 55797-02
TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowego,
557-65-59
PILNIE, kawalerki, 557-65-59
PILNIE kawalerkę, 557-65-59
TANIEJ kawalerki, 553-00-95

LOKAł StUR^)SMlDx
poszukują
GDAŃSK, Sopot. Gdynia, pilnie!,
341-90-31
GDYNIA, pilnie, lokalu, 0602-644503
GDYNIA, Świętojańska, GdańskDługi Targ, do wynajęcia, 0-601-618505
GDYNIA- Gdańsk, lokalu sklepowe
go, 345-79-66, Abis
SOPOT Starówka, okolice plaży, pod
gastronomię, wydzierżawię- kupię,
341-71-96
TRÓJMIASTO- warsztat samochodo
wy w dobrym punkcie, 0601-65-9583

GARAŻ

poszukują

GDYNIA w pobliżu Dworca Główne
go poszukuję garażu do wynajęcia,
tel. 661-24-30,661-24-85

MifSZKAHIE

zamienią

GDAŃSK- Morena M-4. lokatorskie 3
pokoje, na dwie kawalerki na trasie
Sopot- Gdańsk, 551-10-81, 682-3251

GDAŃSK -Wrzeszcz, 2-pokojowe
w starym budownictwie, wspólny ko
rytarz na samodzielnemoże być
większe z dopłatą, tel. 301-65-33

BOAZERIE, listwy wykończenio
we, 342-54-31
CEGŁA, bloczki wapienno- pia
skowe (biała)- producent; inne
materiały budowlane: tani
transport. „Cegielnia" Szlachta
tel/ fax (0-69)188-13-22
CEGŁA klinkierowa (importowana
niemiecka), biała, tel. 686-41-58 po
20.00

AGENCJA „Antidotum", Grunwaldz
ka/ Dmowskiego, 346-00-38
AGENCJA „Apeks", ul. Grun
waldzka 102; sprzedaż: 345-12-89;
346-08-47; 346-08-46; wynajem 34512-89; fax.341-05-33
AGENCJA Tekieli Przymorze, Ja
giellońska 2, kupno -sprzedaż miesz
kań, 553-86-84; 553-26-40; Domów,
dziatek 557-53-40
AGENCJE
Trójmiejskiej
Korporacji Nieruchomo
ści „Fides" -Gdynia, 10-Lutego
19/7620-74-48,621-96-53, Filia 62354-4111! Odrzywoiska -Gdynia,
Władysława IV 34B/2, 620-36-22,
661-70-0111! „Forum" -Gdynia,
Bema 6/1, 621-09-95, 661-72-7011!
Kancelaria „Into" -Gdynia, Abra
hama 10, 621-69-64, 620-98-93!!!
Kancelaria „Skłucki - Słoński
i Wspólnicy" -Gdańsk, Piwna
61/3,305-90-37,305-90-3811!
AGPOL 621-84-94,661-14-70
AKME, 551-26-41 Sopot, Grunwaldz
ka 67/2
ANNA- Nieruchomości.
Kupno- Sprzedaż- Wynajem,
tel/ fax 346-69-91, 346-70-19,
0602-65-64-47
ARENDA 661-70-14
AVERE- Nieruchomości,'
620-22-21

BIURO Sara-nieruchomości, 34100-17,556-66-93
CHODKOWSKI nieruchomo
sci, 301-41-48,0-602-393-441
CONSULTANT- Nieruchomości,
620-00-13,66-16-617. Zaprasza
my!
DOMUS kupno, sprzedaż. 344-7472;344-74-73
FACTOR, 620-81-56,661-79-27
GEM, 341-46-93
GEM- kupno, sprzedaż, wynajem,
341-46-93
HOME, ul. Rzeźnicka 2; 305-3460:346-20-37
KONTRAKT- sprzedaż, kupno,
wynajem, 550-46-13
NIERUCHOMOŚCI Biegun, 302-48139.00-15.00
POSESJA, 620-32-17, 620-6134, Świętojańska 91.
RADIUS 552-04-70, 060165-34-21
SZMIDT- nieruchomości, 620-1403,661-18-85
WIKTORIA, 23-73-18,64-29-33

MATERIAŁ? BUD.

sprzedam

BETON- produkcja, sprzedaż,
transport, 0601-247-721
BLOCZKI, gazobeton, pustaki,
cement, cegła, obrzeża, płytki,
żwir. Transport. 348-78-00

STUDIO parkietów, Gdańsk,

BRAMY, szlabany, automatyka.
Berg, 551-51-26

UKŁADANIE podłóg, cyklinowanie,
vat, tel. 625-09-48

BRAMY. Rolety antywłamaniowe. Okna, producent „Marpol" 552-88-30,0-601-610-352

Goszczyńskiego 2,303-17-13

NAJWIĘKSZY sktad z parkietem
dębowym, bukowym z komplek
sowym wykonastwem. 344-3798:552-56-12

PTJPH CEM-PYŁ
80-067 GDAŃSK,
ul. Równa 2

A-ARTUSI307-42-91,307-43-56
-"Zieleniak"

AGENCJA! Kancelaria Kuchar
ski, Gdańsk, Za Murami (Dom
Harcerza)
301-62-16,
305-87-66 (kredyty hipotecz
ne)

BALKONY- zabudowy, wiatrołapy, ogrody zimowe- oranże
rie, balustrady, okna, bramy,
rolety, zabezpieczenia antywtamaniowe, pawilony, domki
letniskowe, 551 -72-38

CEM-PYŁ

mmmm.
AAB -"D.Rękawek", Miszewskiego
16:341-90-31
AABALD- Wolński, kupno- sprzedażzamiana- najem. Sopot Armii Krajo
wej 66,551-22-51 (10.00-17.00)
ABAKUS- Nieruchomości, kupnosprzedaż. 348-58-59
ABAR- nieruchomości, 348-9725
AG-UNIYERS, promocjasprzedam, kupię, wynajmę, 661-2533,661-75-91,0601-63-34-30

PARKIET własny, powierzony, wyKOna profesjonalnie firma „Heban", 55163-35
PARKIETY- różne (bambusowy)układanie, cylkinowanie nowym
sprzętem, 550-15-40, 0-602-68-4629

tel./fax 309-01-87
teL 090 522-753

K-37SarA/36»

DESKI podłogowe,
„Drewland* Dzierżażno, 681-35-60,
KONSTRUKCJA stalowa hali,
kompletna, 682-07-81
MATERIAŁY budowlane, „Mach",
od fundamentu po dach.
Pruszcz, Łukasiewicza 2a, 683-36-16
PAPY termozgrzewalne, 0-601-6527-48
SIDING, dachówki bitumiczne, papy,
wetna mineralna, panele podłogowe,
„Koncept" Gdynia, Hutnicza 35,66399-12
STROPY Teriva, produkcja- sprze
daż, Gdańsk, Wielopole 6, tel. 34748-02 w. 319
SZAMBA eko-plastikowe. 400020.000 I, telI fax 10-221 186-129 lub
0602 294-596
HURTOWNIA Jana- Żukowo, tel.
681-72-64

ADAPTACJE, kompleksowe prace
remontowe i wykończeniowe wnętrz,
629-31-12,0602-715-347
ADAPTACJE gtadzie, ścianki, sufity
podwieszane, profesjonalnie, 62988 23,0-602-13-23-76
GŁADZENIE, malarskie, tapetowa
nie, remonty, 346-14-04
GŁADZENIE, malowanie, montaż regipsów, 305-74-46
GŁADZENIE, malowanie. 344-73-98
GŁADZENIE, tapetowanie, 623-3068,0-601-691-109
GŁADZIE- cykliniarskie, 346-7767
KOMPLEKSOWE
wykończenia
wnętrz: kafelki, sufity podwieszane,
ścianki działowe, VAT, 620-92-84,
0602-619-578
MALARSKIE- ogólnobudow
lane, kompleksowo, siding, elewa
cje, solidnie, Vat, 557-48-64,090-54MALOWANIE! 302-06-10

MALOWANIE,
gładzie,
340-83-73

solidnie

305-51-47,

CYKLINIARSKIE! 301-66-
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CYKLINIARSKIE! 302-06-10
CYKUNIARSKIE! 556-01-95
CYKLINIARSKIE! 620-7481,1

CYKLINIARSKIE,! 620-14-77,
661-47-84
CYKLINIARSKIE,
CYKUNIARSK1E, 553-18-40
CYKUNIARSK1E, 559-89-45
CYKLINIARSKIE, 621-85-23
CYKLINIARSKIE, cykliniarki wy
pożyczam. 553-23-52
CYKLINIARSKIE, od 1980 roku, 55726-19
CYKLINIARSKO- parkieciarskie, pro
fesjonalnie, VAT, 671-65-41
CYKLINOWANIE, lakierowanie, 55394-68

MALOWANIE, montaż sufitów, ścia
nek, 345-65-49
MALOWANIE-tapetowanie, szpa
chlowanie, ścianki gipsowe, 550-2184
MALOWANIE szpachlowanie, re
monty, 557-97-12,0601-65-09-14
PŁYTY gipsowe, podłogi, dachy 0531/78-662
SUFITY kasetonowe, gipsowokartonowe, ściany, ścianki działowe,
Sufitex, 55-77-496
SUFITY podwieszane, ścianki gipso
we, 303-03-69,0602-687-024
TAPETOWANIE, natryskowe,
621-07-46,623-18-16

TYNKI, gipsowe, płyty gipsowe,
szpachlowanie, malowanie, gla
zura, 302-23-67
TYNKI gipsowe, mokre, agrega
tem, 0-602-78-90-51
TYNKI zewnętrzne- wewnętrzne, ele
wacje ozdobne tzw. „cykliny", regipsy, malowanie, 0-59/625-596

CYKLINOWANIE bezkurzowe, lakie
rowanie, 347-60-37

DACH

PARKIECIARSKIE, 629-12-30
PARKIET „Drewus" układa komplek
sowo, 551-05-83
PARKIET- 551-19-20 „Maan". Sprze
daż- montaż
PARKIET- lamelowy (grubość 22),
własna produkcja z kompletnym wy
konawstwem, 0602-22-04-31
PARKIET- układanie, 683-05-34,
341-25-76
PARKIET dekoracyjny z komplet
nym wykonawstwem, usługi cykliniarskie, 0602-22-04-31
PARKIET dębowy i bukowy, ceny
prodecenta, od 20,- 620-33-39
PARKIET eksportowy,
roczna gwarancja, 55749-55

Montaż gratis

DRZWI!

)553-74-37

(058

Każde- Solidnie. Gwaran
cja 24 miesiące. Raty
DRZWI {058)342-90-63 fa
chowość usługi
DRZWI
(058)346-93-46,
drewniane, zbrojone
DRZWI (058)622-19-82, drewniane,
antywłamaniowe, dodatkowe
DRZWI (058)553-30-29,
zamki, tapicerka

DRZWI

(058) 556-46-85.

producent
DRZWI, zamki, karnisze, drzwi
Drzesuwane. Harmonijkowe. 341-4592, Politechniczna 9

DRZWI- metalowe, drewnia
ne. raty, 301-34-48,551-34-18
kraty

DRZWI

antywłamaniowe.

Raty. 305-35-31, ul. Kotwiczników 10
DRZWI dodatkowe, wewnętrzne,
305-33-19
DRZWI Gerda, 341-13-76
DRZWI izraelskie antywłamaniowe,
„Witex Super Lock" Gdynia, ul. Jana
z Kolna 12, tel. 661-62-60,661-60-81
FOLIE antywłamaniowe, prze
ciwsłoneczne, tel. 0601-632-364
MARKIZY, rolety antywłamanio
we „Perfect" 661-69-71

TAPETOWANIE i malowanie
natryskowe, promocja farb na
tryskowych, zmywalnych, fak
turowych, 0601-61-21-08

CYKLINOWANIE- solidnie, 55639-17

łowe, układanie, 664-88-12

(0-53) 301-66-66

18-28

ROBOTY ziemne, 341-16-01, 0602-

CTKLINIARSKIE
0601-63-52-73

DRZWI!

ŚEIAIIY, SUFIT

MWftWmMMl

WYBUDUJEMY, wykończymy, refe
rencje, 305-69-04

BRAMY garażowe, rolety antywtamaniowe, Rolux, 305-91-19,305-9121

OKNA

(058) 683-33-05
Producent PCV
OKNA. Dama, produkcja, mon
taż, Gdynia, 661-48-88, Wrzeszcz,
346-08-95
OKNA PCV, atrakcyjne raty, krót
kie terminy. „Terra" 301-45-71
OKNA pcv, drzwi, witryny, komplek
sowa obsługa „Okno- Sys
tem" producent, 66-11-291, tel./
fax 66-15-695
OKNA PCV, producent, 683-1475

DEKARSKIE, 0-602-115-412
DEKARSKO- blacharskie, 0-601-6527-48
DEKARSKO- blacharskie, 664-81-41
DEKARSKO- blacharskie, solidnie,
gwarancja, 0-602-12-19-64
DEKARSTWO, 557-64-67, 0602-7256-95
PAPY zgrzewalne i tradycyjne. Ceny
producenta. „Koncept" 663-99-12
USŁUGI dekarsko- blacharskie, ogól
nobudowlane, 346-01-92, 0-602-7804-82
WIĘŹBY dachowe, 302-23-67

OKNA PCV niemieckie systemy
KBE, WINKHAUS. Sopot, Al. Niepod
ległości 718 róg 3 Maja tel. 551-01-

OKNA. DRZWI

ROLETY, markizy, żaluzje,
okna PCV, Gdynia, Warszaw
ska 1/3,661-12-62,552-45-22

PARKIETUS!
17-letnia firma.

551-26-04
PARKIETUS
tu (własny, powierzony), cyklinowanie, lakierowanie. 551-26-04

OKNA PCV Rabat 10%
343-20-34 wew. 16

81

ROLETY
74-37. Raty

ROLETY, żaluzje, okna, 67212-17
Żaluzje, Plisse
Karnisze, Rolety
KOMPLETNY
WYSTRÓJ OKNA
Gdańsk, 343-09-35,
341-89-94
Gdynia, 661-23-09
Rumia, 671-98-08

ROLETY tekstylne, antywłama
niowe. Żaluzje pionowe, poziome,
„Amarant" Zamki „Gerda" 55770-12(9.00- 16.00)
ROLETY zewnętrzne, antywłama
niowe, 671-23-79
STOLARKA aluminiowa, rolety.
Berg, 551-51-26

^pfytek ogtoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 stowo - 2,02 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zt.

Q °9foszenia drobne przyjmowane są iv godz. 8.OO-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł,

soboł

mmwmmmnm

jr Ą
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Gdańsk, Targ Drzewny 3/7,1ax 301-6042,346-3548, tel. centr. 301-5M1 w. 210,215,216,217, fax 346-3548 całą dobę; pon. •pi 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, te/M 622-74-79, pon.-pt 8.00-16.00,
Władysława IV17, telJfax 62049-17, pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

uk

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

OilfUJCł W f - |0M
OKNA
PCV I
PRODUCENT „WIK"s.c.
tel. 683-14-75

Rotmanka, ul. Świerkowa 21

tel. 551-42-73
Sopot, al. Niepodległości 783

ŻALUZJE! Producent, 302-06-10,
551-66-70
ŻALUZJE, „Pamir" rolety antywtamaniowe, okna PCV, bramy gara
żowe, 671-53-39
ŻALUZJE, 523-57-86
ŻALUZJE, 661-48-88, Roletyproducent, Dama, Gdynia, Słupecka
21, Wrzeszcz, Grunwaldzka 70,34608-95,302-29-04
ŻALUZJE, producent „Hanles",
Gdynia, Wielkopolska 209, 66472-82629-38-99
ŻALUZJE, rolety! Producent, 556-0195,551-66-70
ŻALUZJE, rolety. 302-39-84
ŻALUZJE, rolety tanio! 623-55-

ZALUZJE-

ŻALUZJE-tanio, 302-38-96
ZALUZJE pionowe, pozio
me, rolety, markizy, okna PCV.
Producent „Aga". Oliwa. Ka
prów 17a, 552-45-22,

661-12-62

ZALUZJE pionowe,
rolety antywłamaniowe, oferuje producent Dekor- System, Gdańsk,
Polanki 110,552-37-36 r""
ŻALUZJE tanio, 671 1631
ŻALUZJE Żanwo, raty, 309-00-24

EtfWftCJE
DOCIEPLANIE akryl, siding, tel.
0602-225-076
DOCIEPLENIA i budowa domków,
okna PCV, 0-601-64-39-25, (0-69)
31-68-37
ELEWACJE- tynki cementowowapienne agregatem, baranek,
docieplanie, 309-91-29
SIDING, docieplanie, Dryvit sys
tem, 0-602-78-90-51

pionowe, poziome,
rolety,

SIDING, tanio, 309-28-68

producent,

SIDING amerykański, bia
ły, kolorowy, 50 lat gwarancji, sprze
daż- montaż, ceny od 15.40 zt.
Gdańsk- Osowa, Galaktyczna 12,5545-789

303-48-19

ZALUZJErolety,
producent,
tanio!

GlAZURNICTWO
FACHOWCY, 344-61-51, kafelkowanie, hydraulika
FACHOWIEC, pomysły VAT, 55-69842

556-46-85

FLIZA, glazurnictwo, 629-25-78,
0601-62-88-33

HYDRAULICZNE, gazowe, 305-0192,0602-372-603

GLAZURA, malowanie, szpachlowa
nie, hydraulika, 683-01-31

HYDRAULICZNE, gazowe, 344-1244

GLAZURNICTWO,
hy
drauliczne, remonty, re
ferencje, gwarancje, doradztwo,
atrakcyjne ceny, upusty, 664-48-37,
623-89-04,629-21-16

HYDRAULICZNE, gazowe, eleKtryczne- nowocześnie, 672-62-64

GLAZURNJOZO-

hydrauliczne
kompleksowo- ogólnobu
dowlane, solidnie, Vat, 557-4864,090-54-18-26
KAFELKI, hydraulika, płyty gipsowe,
remonty, malowanie, podłogi
szwedzkie, solidnie, 682-25-58
KAFELKOWANIE, 0602-211-901

KAFELKOWANIE,
556-95-14

solidnie
KAFELKOWANIE, 684-03-14
KAFELKOWANIE,hydraulicz
ne, remonty, 624-65-45
KAFELKOWANIE, hydraulika, re
monty, 553-39-77,0602-32-89-37
KAFELKOWANIE, hydraulika
tanio! 0-602-187-105
KAFELKOWANIE, remonty, 682-2439

USUJGI HYBBAUUCZKE
AWARIE, hydrauliczno, gazowe,
345-33-24,0601-630-180
HYDRAULICZNE, 302-86-97
HYDRAULICZNE, 623-04-39
HYDRAULICZNE, 623-61-77, 060164-29-49

KOMPUTEROWE 345-47-50,
341-49-19
KOMPUTEROWE-indywidual
ne, internet, 620-61-53
KOMPUTEROWE podstawo
wy, WordExcel, „Sikom" 66125-56, 621-93-70
KURSY prawa jazdy, wszystkie
kategorie, Maxei, 344-68-07,341,72-84
KURSY prawa jazdy, wszystkie
kategorie Credo, Gdańsk,

mn SZKOLENIA

ABSOLWENCI! Szkoła
Biznesu i Języków
Obcych prowadzi nabór na
semestr. 98/99.2-letnie studium
Ekonomiczne, 1-roczne Studium
marketingu i Reklamy, 1-roczne
Studium Sekretarsko- Asystenc
kie, 1-roczne Studium Menadżer
skie: manadżering, hotelarstwo,
turystyka zagranicza, socjolo
giczno- psychologiczne. 301-4754; 301-48-59; Wałowa 19 (8-20)
AGENT! Celny! „Rotex" 18
kwietnia, 9.00,346-33-88,30168-41
AGENT Celny, księgowości,
kadrowe, BHP, komputerowe, renci
ści- dotacja, Centrum Wie
dzy, 621-90-66
AGENT celny, Studium Wyceny
Nieruchomości „Profil"
34-60-311
ASYSTENTKI, sekretarki, księgowo
ści, maszynopisania, 345-47-50,34149-19
BCI. Profesjonalna szkoła sekreta
rek- maszynopisanie, kursy kompute
rowe, księgowości, 621-71-10
CENTRUM Komputero
we- podstawy, Word Excel, maszy
nopisanie, grafika, CorelDraw, inter
net, 344-40-54,341-53-47
CZTEROTYGODNIOWY
kurs kat. „B" rozpoczęcie 16 kwietnia
Wrzeszcz, Chrobrego 79a, 341-3676
ELECTROIMPEX- krajowe pośred
nictwo pracy- komputerowe, księgo
wości, sekretarek, pracowników biu
rowych- możliwość zatrudnienia,
Gdynia, Swarzewska 43,623-43-80,
0-602-273-345
ISD -komputerowe wiosen
na promocja, 341-80-21 w. 328

KURSY radiestezji, masażu, feng
shui, BHP, komputerowe, prawa jaz
dy, operatorów żurawi, suwnic, dźwi
gów, sztaplarek, tel. 553-10-30
NAUKA jazdy, „Express", 302-22-28,
305-38-92
ODDK koncesjonowane
pośrednictwo pracy prowa
dzi kursy: agentów celnych, kasjerów
walutowych, komputerowe oraz stu
dium doradztwa podatkowego, BHP,
344-40-12, 344-67-58
ODDK zaprasza na kursy samo
dzielnych księgowych
310 godzin, przygotowujemy do pro
fesjonalnego prowadzenia księgowo
ści, również skomputeryzowanej,
koncepcja, materiały- dr Roman Nilidziński, 344-40-12, 344-6758
ODZ Polmozbyt zaprasza na kurs
prawa jazdy „B", 305-73-77

OŚWIATA
- kursy: -bhp dla
pra cowdawców,
kadry kierowniczej,
na stanowiskach
robotniczych,
administracyjno
- biurowych,
-podstawowe
dla służb bhp,
-pedagogiczne
dla instruktorów
praktycznej nauki
zawodu,
Waryńskiego
341-21-82
Reda 678-35-29

HYDRAULICZNO- gazowe, 302-9856
HYDRAULICZNO- gazowe, 66343-41 vat
USŁUGI hydrauliczno- ślusarskie,
305-99-30,307-08-18

USMJ6J ELEKTRYCZNE
ELEKRTOENERGETYCZNE, projek
ty, remonty, pomiary, 551-69-05
ELEKTROINSTALACJE, 344-40-74,
0602-118-244
ELEKTROINSTALACJE, 552-76-39
ELEKTROINSTALACJE, pogotowie
+ pomiary, 348-75-29
ELEKTROINSTALACJE, ścianki gip
sowe, 301-39-49
ELEKTROINSTALACJE, ścianki gip
sowe, 301-39-49
ELEKTROINSTALATORSTWO, 62541-00
ELEKTRYCZNE
wie),346-56-64*5

(pogoto-

OŚWIATA
kursy samochodowe
B, C, E,
Malczewkiego
302-98-88
Waryńskiego
341-65-62

POLSKI Związek Motorowy kat. A, B,
C, D, E 342-93-40 oraz 55607-07
PRAWO jazdy, 624-29-56, 0-602357-806
PRAWO jazdy, Ośrodek Szkolenia
„Auto-Uno". duży plac manew
rowy, 622-70-00
PROFESJONALNE ,
najtańsze w Trójmie
ście kursy księgowo
ści komputerowej,
księga przychodów
i rozchodów, sekre
tarsko- asystenckie,
301-47-54, 301-48-59
Wałowa 19 (8- 20)

ZABEZPIECZENIA
ALARMY! 0-602-234-261, 34415-78, telewizja, telefony, domofony.
„Kingpol", Al. Gen Hallera 132
ALARMY, domofony, 550-30-95
ALARMY, domofony, centrale te
lefoniczne, 663-46-77
ALARMY, TV Proton, Oli
wa, Krzywoustego 44, 552-3449,552-20-28
BALKONY, kraty, 0-601-635-602,
625-23-97
BALKONY, kraty, bramy, zadasze
nia, 341-12-44
DOMOFONY, 341-66-40
DOMOFONY, 625-55-10
DOMOFONY, alarmy, 671
09-44

DOMOFONY, naprawa. 553-08-25

IISHIBI GAZOWE
A!"ABA"- Gaz, naprawa, konserwa
cja, montaż pieców, junkersów, ku
chenek, 625-31-49

BRE RACHUNKOWOSC
SP. Z 0.0.
PROPONUJE PEŁNA GAMĘ
USŁUG KSIĘGOWYCH
ORAZ SPECJALNA OFERTĘ
KADROWO-PŁACOWA |

Gdańsk, Okopowa 7/303 i

DORADZTWO podatkowe (licen
cjonowane), 347-02-22, 060223-46-01,552-07-05

Waryńskiego
341-65-62
Reda
678-35-29

KWASOODPORNE wkłady komino
we. Najtaniej 0602-29-89-16

623-29-12

teL'fax 308 13 40. tel. 308 13 41-42

- kursy zawodowe:
-palaczy kotłów,
•spawania gazowoelektrycznego,
-obsługi agregatów,
sprężarek, wind,
wciągarek, dźwignic,
dźwigów budowla
nych,
-wózków widłowych,
-sprzedawców
z obsługą kas fiskal
nych,

GAZOWE, rachunki Vat, 348-70-18,
0-602-306-873

341-51-79

(budynek Centromoru)

OŚWIATA

GAZOWE, gwarancja, 346-79-89,
207-35-95

DOMOFONY, instalacje, serwis.
Berg, 551-51-26

BIURO Rachunkowe licencjono
wane, tel. 620-85-25

302-32-18

ABC- kursy bezwzrokowego 10-palcowego komputeropisania na edyto
rze tekstu, Windows, Excel, AccessWeekendy, 346-12-78
ABC księgowości, prawa pracy,
344-40-54,341-53-47

HYDRAULICZNE, gazowe, wodo
mierze, vat, 665-84-35

AI&AAA naprawa kuchenek, junker
sów, wykonuje zakład- mistrz gazow
nictwa, 624-17-94

DORADZTWO podatkowe Abakus. Księgi podatkowe, rozliczenia
Vat, deklaracje roczne, 550-40-73
FIN-EL biuro rachunkowe,
uprawnienia. Tel. 552-12-58
wew. 24,21; 0602-298-191
KONSULTACJE- prawo pracy, ZUS,
34-52-342
KONSULTING- Centrum Biznesu
i Informacji Gospodarczej, wszystko
o firmach i usługach w Trójmieście
oraz biznes informacje dla firm i osób
fizycznych, 629-88-64
OBSŁUGA księgowo- rachunkowa,
doradztwo, uprawnienia, 341-86-47
PIT-y, 552-07-16
PIT-y wypełniam, tel. 34-34-824,
0602-19-19-52
POMOC w zakładaniu, prowadzeniu
firm, tel. 556-38-51
WYPEŁNIANIE pitów, tel. 348-99-19

DOMOFONY- montaż, spredaż,
alarmy, 624-00-90, raty!
DRZWI (058)342-90-63 Fa
chowość usługi
DRZWI (058)346-93-46,
zbrojone, drewniane

POMOC w zakładaniu, prowadzeniu
firm, tel. 556-38-51
POSZUKUJEMY osób-firm na tere
nie województwa do współpracy
w zakresie pośrednictwa kredytowe
go. Oferty nr 10578947 kierować: BO
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
POTRZEBNA pożyczka 40.000 USD
dłuższy okres, dobry zastaw, 0602211-901
Vasco Spółka z o.o.
z siedzibą w Gdańsku

DRZWI (056)O22-19-82, drewniane,
auiywłamaniowe, dodatkowe
KRATY, 302-45-57
KRATY rozsuwane, drzwi stalowe,
681-05-09
ROLETY, antywłamaniowe, producent, Dama, 661-48-88,
Gdynia, Słupecka 21, Wrzeszcz,
Grunwaldzka 70,346-08-95,302-2904
ROLETY antywtamaniowe, Bo
gumił & Górka, bramy, okna.
302-62-51 wew. 208, 209; 302-0288, 302-32-65, 090-50-64-31; 62021-89:557-93-37
ROLETY antywtamaniowe, bra
my, kraty zwijane „Rollgate"
345-30-13

o powierzchni 2000 m'
oraz utwardzony plac (3000 m').
Przyjmiemy zlecenia
na magazynowanie towaru
i jego spedycję.
Kontakt: 0602 635169.
0602 394242, 0601 200 730.

ZAKŁADANIE, likwidacja firm,
0-58/345-19-55

HURTOWO
sprzedam

INKĘ

ADAPTACJE, remonty, malowa
nie, 346-52-77,090-508-500

OWCZARKI niemieckie, rodowodo
we, (raty), 551-03-53
ROTTWEILERKA rodowodowa, 55102-82

ROTTWEILERY rodowodowe, 68301-96
ROTTWEILERY rodowodowe po
championiach, wspaniała psychika,
(0-58) 686-42-64
TERIERY szkockie, 346-61-57

SPRZEDAŻ
GARAŻE
(058)344-88-77

blaszane,

JACHT kabinowy, maty, Bez- 2, tel.
684-16-34
KOPARKA K-606, T174/2, spychar
ka DT 75, ŻSH 6P- Żuraw ŻSH
6P sprzedam- wydzierżawię,
tel.(068)37-43-501

KOSZULE, „Jet", Grunwaldzka 219,
346-09-39

MASZYNA overlock- przemysło
wa, tanio, 554-23-12 po 19.00
MASZYNY do wypieku wafli (kubki,
rożki), tel. (0-69)31-35-54

DORADZTWO

MEBLE kuchenne. Naj
tańsze, kompleksowe wyposaże
nie kuchni, meble, lodówki, ku
chenki, zmywarki- ceny produ
centa, pełen serwis- gratis! Pro
tektor, Polanki 72a, 554-84-21

UBEZPIECZENIA na życie
Marzena Habasińska,tel

OGÓRKI kwaszone 1,20,090-5049-96
PIŁA spalinowa małoużywana za 250
zł, Lubiana, ul. Dębowa 3

TŁUMACZENIA
BIURO
tłumaczeń
„B & S" Gdynia, Starowiejska 26, 620-5072,
661-22-17
Gdańsk, Grunwaldzka
102, 344-16-05

OBSŁUGA
ekonom. - prawna

WSPÓŁPRACA

BIURO Rachunkowe Aksjomat". Li
cencjonowane, 341-00-76 wew. 56
BIURO rachunkowe, Centrum Wie
dzy, 621-90-66
BIURO Rachunkowe Audytor- Komp,
346-01-16

KREDYTY dla firm, 0-58/345-1955
MAŁĄ firmę poprowadzę. 552-74-03
MERCEDES dostawczy, oczekuję
propozycji, wiadomość po 19.00, tel.
665-73-04

T-SHIRT, „Jet", Grunwaldzka 219,
346-09-39
WYBRZEŻE- odzież, rękawice robo
cze, ochrony, konfekcja- Gdynia,
Spółdzielcza 1,624-82-06

SPRZEDAŻ

zwierzęta
BOKSERKI, 629-38-40
BOKSERY, tel. 303-44-55
KOCIĘTA perskie, 621-40-85
KOŃ pod wierzch siedmiolatek, (wa
tach), 622-28-04
KURY tel. 552-80-56
OWCZARKI niemieckie, raty, 309-9357

ROWERY tanie 300- 500,- HyrtDetal-Raty, Gdynia, ul. Jana z Kol
na 30,620-51-94, Wejherowo, ul.
Pucka 24 (rynek) 672-34-01
ROŻNO gazowe, 3,5 tys. zt, 0602-7855-34
SOLARIUM nowe na gwarancji, oka
zyjnie, 627-07-98
ŚWIERK 5-letni z uprawy, 686-41-58
po 20.00
ZEGAR rzeźbę myśliwską, tel. 62221-19
DELIKATESY! 6.00- 24.00, Gdańsk

CZYSZCZENIE, 306-18-70

CZYSZCZENIE, 341-32-

SPRZĄTANIE obiektów biuro
wych, handlowych, użyteczności
publicznej- profesjonalnie. „Alpimor 551-04-48; 0601-618-952
SPRZĄTANIE wnętrz, rachunki,
551-91-53

mm

STOIABSKD

01

SCHODY, tel. 341-73-70

CZYSZCZENIE, 345-53-39

KOMINKI, 0602-306-176
553-72-90

CZYSZCZENIE, 556-53-95

SCHODY, zabudowy, inne, 0602613-043

KOMPLEKSOWE remonty mieszkań,
lokali, 623-12-57

CZYSZCZENIE, 622-62-20

KOMPLEKSOWE remonty wnętrz,
620-97-57

PROJEKTY

BEW.BUB0WL.

dywanów,

KAFELKOWANIE, podłoga szwedz
ka, 303-70-47

ROLETY zabezpieczające, bramy
„Top", Kartuzy, Gdańska 41,68142-39

BIELIZNA,
Gdynia,
Morska 13, 620-79-66

345-45-30

wykona firma, 344-74-54

DOCIEPLANIE budynków, siding,
Fasadex, 058-671-22-37

ROLETY antywłamanio
we 671-16-31

ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany servis, Lares
Gdynia, Świętojańska 98,620-16-67

CZYSZCZENIE!
663-13-43,620-24-25

CZYSZCZENIE, 303-91-94, 302-1429

OGÓLNOBUDOWLANE, docieplenia, 343-11-91

ZAMKI, wkładki atestowane,
sprzedaż, montaż, faktury Vat.
„Key", Gdańsk, Grunwaldzka
100, Supersam Zatoka, 344-97-

CZYSZCZENIE! Amerykanek! Dywa
nów! Najtaniej! 345-41-95

CZYSZCZENIE, 301-53-21

OGÓLNOBUDOWLANE, ciesielstwo,
dekarstwo, 0-602-23-09-03,345-75-

KOSIARKI do trawy JAAN. GdańskWrzeszcz 344-12-81 Kościuszki 8;
Gdynia 620-49-77, Kapitańska 4;
Gdańsk- Orunia 309-02-51 Jedności
Robotniczej 223

BIELIZNA, Jer, Grunwaldzka 219,
346-09-39

BUDOWĘ
domów

ROLETY antywłamaniowe, bra
my, Rolux, 305-91-19,
305-91-21

posiada

ogrzewany
magazyn

BUDOWA- nadzory, projektowa
nie, wykonawstwo, 348-30-53

katalogowe, Gdynia, Pomorska 20,
620-55-74
REMONTY kompleksowe, 672-77-09
po 18.00
UKŁADANIE ko:stki brukowej,
665-34-96,0-601-651-002
FIRMA przyjmie zlecenia ogólnobu
dowlane w pełnym zakresie na 1998,
0-601-65-27-48

IEKSPLOATACYJNE

STOLARSKIE, nietypowe zabudowy,
inne, 341-67-89

CZYSZCZENIE, 621-47-04

STOLARSKIE, solidnie! 672-82-61

CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, trzepanie dywanów,
559-85-19
CZYSZCZENIE- dywanów, tapicerki,
621-07-33,661-32-16
CZYSZCZENIE 664-43-83
DEZYNSEKCJA, 556-53-95
DEZYNSEKCJA, deratyzacja,
dezynfekcja, gazowanie, 060121-25-32
DEZYNSEKCJA
VAT, 551-87-59
DEZYNSEKCJA,
85-19,0601-65-06-07

559-

DEZYNSEKCJA
0602-25-88-47

VAT,

DEZYNSEKCJA
Gwarancja! 551-91-53
KOMPLEKSOWA obsługa
firm oraz dostawa sprzętu, urzą
dzeń i środków chemicznych, „EkoTech" 625-20-56
SPRZĄTANIE biur czyszcze
nie wykładzin, tapicerek- solidnie,
0602-348-989

CZYSZCZENIE! 621-62-75

ALTEX: wizytówki, pieczątki, szyldy,
nalepki, listowniki, cenniki, foldery,
druki, te/fax 341-05-67, 344-66-33,
Grażyny 12
DRUKARNIA-Projekty graficz
ne, 681-17-65

PIECZĄTKI, szyldy, reklamy,
ulotki, 553-12-71/386

SITODRUK, 556-69-54

•Skryptor•
Zapewnia pełną obsługę od
profesjonalnego projektu do
gotowego wyrcłji.

Projektujemy i drukujemy
Plakaty * Foldery * Kalendarze
Druki firmowe
Listowniki' Koperty " Wizytówki
Etykiety * Nalepki
KsiążkiZeszyty * Akcydensy
80-152 Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 25
II telVtax 302 33 62 w. 1 * 302 12 48 w. 1

WSZYSTKO do sitodruku, tampondruku, (058)344-84-52, (058)344-84-53

KUPKO

PIANINA, fortepiany- kupujemy!
(058)341-52-40

DETEKTYWISTYCZNE 307-43-11
DŁUGI- handel, odzysk, 307-42-16,
307-44-17
DŁUGI- kupno, odzysk, 30-74-456,
30-74-521
KOMPUTEROWE maszynopisanie,
554-41-59
OGNISKA, przyjęcia, itp, akordeon 1
osoba, 671-30-42
ŚCIĄGAM- kupię, długi 341-70-27
WRÓŻENIE, 621-01-71
WRÓŻKA, 623-66-25
ZESPÓŁ muzyczny, 349-46-87

USŁUGI stolarskie u klienta, 556-5863
ZABUDOWY schody, współpraca,
629-47-30,0602-317-660
ZABUDOWY z drzwiami przesuwny
mi, 676-10-27

POZOSTAŁE
CZARNOZIEM sprzedam, 623-18-47
KOMINKI, 303-63-74
NAGROBKI, schody. Wróblewo
8,309-09-63
OGRODZENIA na pokolenia ta
nio, 682-89-38

PRALKI! 302-00-05

PRALKI! 303-61-61
AHU lombard- komis, 663-44-52
BRYLANTY, złoto, samochody, rtv,
Sopot, Haffnera 24/1, tel. 551-47-12,
0-601-613-369
DWORZEC Główny PKP do 19.00,
soboty do 14.00, tel. 346-33-42
GDYNIA, Morska 11 a vis a vis Dwor
ca Głównego, 621-79-58
KOMIS techniczny, lombard, sprzęt
RTV, komputery. Sopot Podjazd 7,
550-39-49
LOMBARD, samochody, RTV, złoto,
Gdańsk, Kołobrzeska 39f, tel. 55304-68
LOMBARD, samochody, RTV, złoto,
Sopot, Niepodległości 743, 551-1550
LOMBARD- komis, Świętojańska
135,622-76-38
POŻYCZKI samochody- nieru
chomości, 622-76-38

PRALKI. 341-97-74
PRALKI. 553-43-79
PRALKI. 553-52-53
PRALKI. 556-20-21
PRALKI, 556-61-11
PRALKI.620-19-75. 623-44-48.
661-77-49
PRALKI, zmywarki. 305-46-55
PRALKI 622-29-38.623-74-27.0601-635-705

AUOfOVI8EO
usługi

TELEPOGOTOWIE!

Naprawy! Domowe!

556-05-88

SONY, PANASONIC, JVC
HITASHI, SANYO, AIWA,
WSZYSTKIE- MARKI

ADAPTERY! 554-30-25, telewideonaprawa wszystkie
marki

stm

Eiucrtrfmm

ZŁOM kupię- odbiorę własnym
transportem, płatność gotówką. VAT.
0602-763-386

USŁUSł ROŻNE

TAPICERSTWO, renowacja- czysz
czenie, transport, 343-56-96,0602269-321

PRALKI! 303-29-54

BILARD 9-stopowy kupię, tel.
0602-303-649
MEBLE antyki- komis, kupno!
(058)627-06-68

TAPICERSKIE, gwarancja, transport,
340-92-56,0-602-360-795

LODÓWKI, 624-82-63, naprawy
domowe
LODÓWKI, zamrażarki, 622-10-29,
303-70-33 Dojazd bezpłatny
LODÓWKI-664-88-70
LODÓWKI 664-85-85 usługi do
mowe
MIKROFALÓWKI. 553-43-79

POLIGRAFIA, REKLAMA

DRUKARNIA- tu wydrukujesz,
wszystko na wszystkim. Serigraf Service, (058)345-15-96

SZAFY wnękowe- drzwi przesuwane.
0601-625-187

SPRZĘT 60SP. OOffi.
naprawa

CHŁODNICTWO! 058/302-0005
CHŁODNICTWO! 0601-611-729,
557-21-65- lodówki
CHŁODNICTWO, 552-1653. Lodówki
LODÓWKI! 058/303-61*61
LODÓWKI! 302-00-05
LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKI! 341-25-98
LODÓWKI! 550-65-78
551-84-61,gwarancja
LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 629-02-33

ADMIRAŁ! (0)058 301-78-09, 30261-11, 550-51-07, 620-98-83 Axion.
Sony, Curtis, Orion, Funnai, Royal.
Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny
dojazd. Gwarancja
ADMIRAŁ! 301-88-63, 341-38-66,
551-30-45, Axion, Clatronic, Cur
tis, Neptun, Jowisz, inne,
ADMIRAŁ, Axxion, Siesta, Nep
tun, monitory kompute
rowe- naprawy. Siesta- zwiększa
nie ilości programów. Dawny fabrycz
ny serwis Unimoru, 307-53-75
ADMIRAŁ, Biazet. Curtis. Nep
tun, Unimor Siesta Jowisz
Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd
bezpłatny. 341-69-66. 344-12-S4.
346-79-45.554-16-42
ANTENA! 554-41-51:554-22-54
ANTENA! 624-42-74. satelitarne. RTV.
ANTENA! 661-33-47. satelitarne. RT\.
ANTENA. 302-68-85. satelitarne. RTY
ANTENA. 552-29-71
ANTENY, 309-94-32.0602-156-1
ANTENY satelitarne. bezp'.r .
transport, 664-75-72
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Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogtoszeń bez doptaty (1 stowo - 2,02 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczy 0,80 zt.
Na

soboty

ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez doptaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
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0,15 zt,

; Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiądecia 8, telJfax 683-2944, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego ISa, tel./fax (069) 31-63-26, pon.-pt. 8.00-16.00;
i Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.-pt. 8.00-16.00
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czwartek 9 kwietnia 1998 r.

ANTENY Tv-Sat, 551-19-57
CAŁODOBOWO pogotowie RTV,
305-43-43,302-45-12
COLORMAT, Sony- SamsungSanyo- Royal- Curtis- NeptunSiesta... Specjalistyczny serwis
Schumana 37. Dojazd bezpłatny,
302-37-30, 623-51-04
TELENAPRAWA, 341-72-72. Dojazd
TELENAPRAWA,
nie, 629-02-33,
TELENAPRAWA- Curtis- SiestaGrunding- Sony... 302-91-40,
305-30-41,341-88-67,556-28-66
TELEWIZYJNE, 302-00-82. Do-

!!!!!!!!AL Alaska,
bilety,
661-36-95,
090-54-21-32,
557-70-61,
550-01-45,
305-49-62
A.AUTOCENTRALA
- Bilety- Najtaniej!

305-62-25
307-44-06

VIDEOCAMERY! Videoteienaprawa! Dojazd... 553-11-26
VIDEOFILMOWANIE „Christpol", 301-41-48,0-602-393-441
VIDEOFILMOWANIE, mon
taż komputerowy, 559-85-19
VIDEOFILMOWANIE- cyfrowa kame
ra, 556-68-40
VIDEOFILMOWANIE 623-29-12

AGENCJA przewozów między
narodowych, wycieczek! Wyna
jem mikrobusów. „Eurotour" 550-14-24

AHS
Koln

, codziennie

KOMPUTERY, sprzedaż, i
550-45-66,551-19-57
PENTIUM II-266-box, okazja, 060161-55-85

, MZEWOZY

!!!!!!!!!! Aaltourisł
-najtańsze
bilety,

301-89-51,
307-45-58,
307-45-43

MART-TOURBank
najkorzystniejszych
przewozów międzynarodo
wych, wczasy, wycieczki- zniż
ki, 0-58/621-92-25

301-51-11,
301-57-35

AUTOKARY- mikrobusy, krajowe
przewozy osobowe, „Dobrucki i syn"
Gdynia, Horyda 15, tel./ fax 625-5072,0-602-729-190
BTU „Maciek", najtaniej Niemcy,
301-28-41 w. 342,682-89-86
CENTRUM Informacji prze
jazdów autokarowych, Dom Techni
ka, Rajska 6,346-20-46
CENTRUM międzynarodowych
przejazdów autokarowych.
Druskienniki, Tunezja, Hiszpa
nia, wczasy, kolonie. Primatour, 62013-42:661-25-02
EIDPOL 305-50-92. Autokary, mikro
busy- wynajem
EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niemcy,
301-55-25, Brama Wyżynna (sie
dziba PTTK). Biuro Brokerów,
346-20-46 (siedziba NOT). Falcon Centrum Handlowe Zaspa,
346-54-52.
PandaTczew, (069)31-46-60

PERFECT-obóz językowy na Ka
szubach, wakacyjne kursy embassy
w Anglii, Gdynia, Krasickiego 28,
wtorki, czwartki 16.00-19.00.620-

AA Alkmedyk, leczenie poalkoholowe, esperal,
301-89-53, 621-99-10,
cale województwo

0LIVIA
WYNAJEM autokarów (konce
sja), 090-50-51-34,303-54-42

A Balt-Tur Sopot, AI.Niepodlegtości 766 /Hotel Europa/ 551-64-44.
Wycieczki zagraniczne, turystyka
krajowa. Wczasy odchudzające w Ja
strzębiej Górze od 590 zt. Bilety lotni
cze. Ubezpieczenia.
BALTICANA-Sopot, Kościuszki
60, 551-20-74- wycieczki, wczasy,
kolonie- kraj zagranica- 30 kwietnia
wyjazdy: Paryż+ Benelux (7 dni), Pra
ga (4 dni)
EIDPOL 301-15-01-Kaszuby, Mazu
ry, Morze.
EIDPOL 305-50-92- Paryż, HiszpaGRECKIE Biuro Podróży „Barkost"
621-95-16, 620-10-26, Grecja, Wy
spy Greckie, Tunezja, Majorka, Tur
cja, Wiochy. Bilety promowe- Wło
chy- Grecja. Przewozy autokaroweEuropa.
LAST Minutę 621-95-16
PENSJONAT „Hubertówka"- WieżySŁONECZNA Tunezja/ Jerba,
Hiszpania, 34 hotele przy plaży,
FlyAway, 301-46-74
ZAPRASZAMY na 6- dniową wy
cieczkę Holandia: Amsterdam,
Haga, Leide. „Kąpielisko Morskie So
pot" Sopot, Chopina 10, tel. 551-0002; 551-18-96
551-93-31 „Traper" wczasy, wyciecz
ki, kolonie

KURSY JĘZYKOWE

!!!AAL TOURIST
kursy
językowe
Anglia.

301-89-51

Wyrazy współczucia

DYPLOMOWANY bioenergote
rapeuta, żg&zenia: 341-53-42,
345-40-55

pow0c mmmm

przewozy najtaniej. 301-1324; 301-79-14

SANATORIA

ABalt-Tur przewozy autoka
rami, mikrobusami do Niemiec
i innych krajów. Bilety lotnicze cały świat. Sopot, Al. Niepodległści 766 Hotel Europa, 551-64-44

FAXY, kserokopiarki, no
we- używane, gwarancja, serwis.
551-51-12,309-03-07,309-00-83

HAMBURG, 100 zt, 301-28-41 w 342,

AALKMED P. Stefanowicz,
kwalifikowane, specjali
styczne leczenie poalkoholowe. Esperal. 55197-64 (0-602)-33-47-

lyif
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LEKARSKIE
ALERGIA- testy- odczulanie,
Gdynia, 0-602-723-005
GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG, 552-08-33
GINEKOLOG, bezpiecznie, ta
nio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, szeroki zakres, 0-601633-874
GINEKOLOG, tanio, profesjo
nalnie. 0602-795-903
GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-43-30
GINEKOLOG- bezpiecznie, najtaniej,
0-601-64-04-79
GINEKOLOG- Gdynia, 671-0251,0-602-652-123
GINEKOLOGIA- porady,
dr Glinczewski, 551-33-68
GINEKOLOGIA Kalinin
grad, 551-44-14
INTERNISTA- gabinet, wizyty
domowe, 302-10-07
LARYNGOLOG, 661-28-13
LARYNGOLOG- wizyty domo
we, 664-51-13
NEUROLOG- Niżnikiewicz, Szcze
cińska 32,556-12-49
PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet,
wizyty, 0602-66-75-03
PSYCHIATRA- specjalista,
Piotr Stefanowicz. Porady psychia
tryczne, przeciwalkoholowe, O602-334-716
PSYCHOLOG Marek Wilkirski, Wej
herowo, 672-79-03
ŻYLAKI odbytu- nieoperacyjnie. Madalińskigastroenterolog, 341-63-29,55312-36

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli,
EKG, okulista chirurg, 303-17-73,
553-69-86,550-60-08
ACHILLES- odtruwanie poalkoholowe, 303-17-73,553-69-86

CHIRURG Łącki, zabiegi (esperal),
301-25-26

•codziennie
•całodobowo
• pacjenci
w każdym wieku

PEDIATRA, 347-80-20, 0-60162-48-63
PEDIATRA, wizyty,

0602-266-17o
PEDIATRA dr. Joanna
Stefanowicz, 551-9764

mmm UKABSKII
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DYSLEKSJA, badania, terapia, inne.
305-39-32
NORD-Medika, USG, 551-05-04
OSTEOPOROZA- diagnostyka, le
czenie, Osteo-Med 301-74-41

GDAŃSK, Al. Podwale Staromiejskie
71, Chirurg- Stomatolog Agata Wilska, 305-79-69
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43, Cen
trum Stomatologiczne „VisDent", protetyka, paradantologia,
narkoza; 341-92-96; 341-85-04
GDAŃSK, Wały JAgiellońskie 24,
Centrum Stomatologiczne, pon- pt
12.00- 20.00; sobota 10.00- 16.00;
tel. 301-99-36

mi

EKG internistyczne, wizyty domo
we, dr Paszkiewicz, 301-96-49
EKG Lekarz Domowy interni
sta pediatra, neuro
log, 301-89-53, 62199-10

ABSTYNENT
leczenie
poalkoholowe
dr Paszkiewicz

305-71-91
NEUROLOG, 556-12-49

IW
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JĘZYKI OBCE
ANGIELSKI, niemiecki, szwedzki,
„Victoria" 620-85-03
NIEMIECKI, 556-34-17

POLITECHNIKA Gdańska Wydz. Ar
chitektury unieważnia leg. studencką
nr 3253/ 54411 na nazwisko Rado
sław Archamowicz
UG unieważnia legitymację studenc
ką nr 99687 na nazwisko Cejrowski

STOBIATOLO&reiilE

GDAŃSK- Morena- zachowaw
cza, protetyka, dzieci 34575-96,0601-629-013

301-40-03
341-75-64
551-67-37
665-75-14

QD

BIURO „Ania" wieczorek 17.IV.98,
346-75-11
BIURO"Anna" 83-110 Tczew, ul. 1
Maja 24,0-601-670-972
BIURO Julia, 344-61-51. Partnerskie
matrymonialne. Setki ofert
BIURO Sara, 556-66-93
OMEN, 623-66-25

APARATY słuchowe GEERS, bezpłatne badania słu
chu, nowoczesne aparaty, akce
soria, serwis, raty, wizyty domo
we, Gdańsk. Powroźnicza
19/20,301-11-49

HOTEL- wesela, stypy, noclegitanio, 302-10-19,682-74-86

ASTAR- Angielski, Niemiecki,
Hiszpański, Włoski. Różne poziomy.
Gdynia, Władysława IV/54 661-4532. Filie: Gdynia, Wrzeszcz.
FLUENT angielski, nie
miecki- nowy trymestr, wszystkie

KUfStZ

poziomy, FCE, CAE, TOEFL, ZDaF,
ZMP, przedpołudniowe, popołudnio
we, sobotnie- Wrzeszcz, „Conradinum", Niedźwiednik. Zapisy: ponie
działki, wtorki, środy, czwartki 15.0019.00, Gdańsk, Fiszera 14, pok. 534,
341-51-78,347-75-06

SKŁADAMY podziękowania za odna
lezienie auta, firmie poszukującej
skradzione samochody 0-0602/231920
SKRADZIONO samochód, m- ki Nis
san Sunny GAW 8228, szary metalic,
tel. 672-16-91. Czeka nagroda!

mmrmi

MGZtfTUjCl
ŚLUBY, wesela- dla nowożeń
ców do wynajęcia Cabrio tel.
0602-215-888,058/341-67-85

c?

POLSKI, 344-25-84

GABINET odnowy psychobiologicznej, bioenergoterapia, 620-24-01
MAYTONE- aparaty słuchowe, akce
soria, 556-05-74
PHILIPS Aparaty słu
chowe, raty, możliwość czę:
ściowej , 100% refundacji,
„Markę- Med" Gdynia,
Plac Kaszubski 1,620-39-32
REHABILITACJA
Wrzeszcz tel. 346-08-20

m
VIDEO Rondo 620-98 87

AMERYKANIN urodzony w Polsce,
inteligentny, przystojny, zamożnyposzukuje wesołej, zgrabnej szczu
płej o ładnym biuście damy do salo
nu, gospodyni do kuchni i kociaka do
sypialni w jednej osobie, do lat 35.
Proszę załączyć foto. S.K.C. 7718A Little Neck PKWY. Floral Park,
N.Y. 11004 USA

W
DELEKATESY! 6.00- 24.00, Gdańsk
Kołobrzeska 59
DELIKATESY całodobowe- GdyniaObłuże, Unruga 36
TRUNKI. Sopot, Grunwaldzka 48.
551-47-06

Pani mgr STANISŁAWIE FRANKOWSKIEJ
i Pani mgr ELŻBIECIE JANUSZEWSKIEJ

Pani KRYSTYNIE WOJTCZAK

Panu JACKOWI GŁUCHOWSKIEMU

wyrazy szczerego współczucia w związku

Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny" w Gdyni

z powodu śmieci

z tragiczną śmiercią

wyrazy szczerego współczucia

BRATA

z powodu śmierci

MĘŻA i OJCA

składają
Dyrekcja, Grono Nauczycielskie,
Zespół Pracowników i Uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 76
w Gdańsku-Oliwie.

Zarząd, Pracownicy oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni

oraz Pracownicy Ogólnowydziałowi.

Mieszkaniowej „Karwiny" w Gdyni.

BASI WASZCZAK

wyrazy głębokiego współczucia

serdeczne wyrazy współczucia

KONSTANTEGO RADZIWIŁŁA

MĘŻA

MATKI

składają

10050520/A/5

Rada Nadzorcza, Zarząd

składają

oraz Pracownicy Marinę Metal.

Koleżanki z pracy.

Koleżance DANUCIE PIEROŻYŃSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia

j|e7

Serdeczne wyrazy współczucia

Pani URSZULI JACKOWIAK

Pani Profesor URSZULI JACKOWIAK

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

MĘŻA

OJCA

składają

składają

Współpracownicy

Zarząd i Pracownicy SM „Maćkowy" w Gdańsku.

Katedry Prawa Pracy UG.

" s piątek

składają
Prezes, Sędziowie i Pracownicy
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

54/A/5

z powodu śmierci

z powodu śmierci

'• ' ^ k i e d y ?

Pani Przewodniczącej
Wydziału I Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
sędzi MARII GRZELCE
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

z powodu tragicznej śmierci

Księcia

składają

Pracownicy Katedry Chemii Analitycznej

Panu KRZYSZTOFOWI RADZIWIŁŁOWI
z powodu śmierci Ojca

OJCA

składają

10050596/184

składają
Dziekan, Rada Wydziału,
Pracownicy i Studenci
Wydziału Prawa i Administracji UG.

ogtoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 2,02 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.

Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Wtadystawa IV17) bez dopłaty (1 stowo - 0,96 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł,

mmummmmmm:

Si.

Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, fax 301-8042,346-3548, 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. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pŁ 8.00-16.00,
Władysława IV17, telJfax 62049-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

uk

Dziennik
SaltfcUW

irtek 9 kwietnia 1998 r.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
z powodu śmierci naszego Wychowawcy
ś.f p.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 kwietnia 1998 roku
po ciężkiej chorobie zmarł
nasz najukochańszy Ojciec, Teść, Dziadek, Pradziadek, Zięć

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia 1998 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł
nasz drogi Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

LEON KACZMAREK

ś.f p.

RYSZARDA STEFAŃSKIEGO

lat 75

składają pogrążeni w smutku
Wychowankowie Klas Maturalnych 1962 rocznik
z Topolówki.
Pogrzeb odbędzie się dnia 9 kwietnia 1998 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu w Oliwie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 10 kwietnia 1998 r. o godz. 13.30
na cmentarzu w Gdyni-Wielkim Kacku, ul. Spokojna.
Msza święta w dniu 14 kwietnia w kościele pw. NMP,
ul. Świętojańska o godz. 9.30.
Pogrążona w smutku
2oo9263/a/i 85
Rodzina

W dniu 6 kwietnia 1998 r. zmarła
Nasza Kochana Mama

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 kwietnia 1998 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

ś.f p.

it P.

^185

Pogrzeb odbędzie się dnia 10 kwietnia 1998 r.
o godz. 12.00
- wystawienie Zwłok o godz. 11.30
na cmentarzu Srebrzysko.

O czym informują pogrążeni w smutku
Synowie: Wiktor i Zygmunt

10050616/A/115

serdeczne wyrazy współczucia

Rodzina

składają
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku.

tp

Nasze troski brałeś na swoje ramiona".

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 kwietnia 1998 r.
nasz kochany Mąż, Tata, Teść i Dziadek

ś.t P.

ii

im. PCK w Gdyni
oraz Wszystkim uczestniczącym
w ceremonii pogrzebowej

i

ś.f p.

14 kwietnia 1998 r. o godz. 13.00

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu w Pierwoszynie.

i okazali pomoc oraz wsparcie w ostatniej drodze życia
ś.f p.

EUGENIUSZA GALUBY
Pogrążona w smutku
Rodzina

PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystościach żałobnych
i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku
naszego Kochanego Ojca

HILAREGO LITEWSKIEGO

Kapłanom, Przyjaciołom, Sąsiadom
składamy wyrazy głębokiej wdzięczności.
Wasza obecność, wypowiedziane dobre słowo, okazane serce
w tych trudnych dla nas chwilach koją nasz smutek.
2009215/A/185
Córka, Synowie, Wnuki

Pogrążona w smutku

na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
O czym powiadamia pogrążona w smutku
Żona z Rodziną

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość
0 śmierci
naszego Kolegi i Współpracownika

w uroczystościach pogrzebowych

Msza święta żałobna zostanie odprawiona dnia

10 kwietnia 1998 r. (piątek) o godz. 11.00 (wystawienie)

Żona z Rodziną.

Wszystkim, którzy wzięli udział

SŁAWOMIR LECH
NIEWITECKI

w kaplicy przy cmentarzu w Pierwoszynie.

a także za wyrazy współczucia bardzo dziękuje

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie

Dziadek i Pradziadek

architekt

lat 63

ZYGMUNTA TRAWIŃSKIEGO

'

że w dniu 1 kwietnia 1998 roku
po długiej i ciężkiej chorobie zasnął na wieki w Bogu

ś.f p.

odszedł od nas

ZBIGNIEW KOCHMAN

Serdeczne podziękowanie Dyrekcji
oraz pozostałym Pracownikom Szpitala Morskiego

CS?

z Gdańskiego Centrum Rehabilitacji.

nasz najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść,

lat 74
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 14 kwietnia 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Gdynia-Leszczynki.
Pogrążona w smutku
>009275/185
Rodzina

7ADRAQ7AMV 111) A!AQ7VPIł DIIID flClflCTEAl*
LHrnHoiillYIT UU IWKlbil BIUR UbLUdOm

składają
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy

Z głębokim bólem zawiadamiamy,
„Oddawałeś nam co dzień swoje wielkie serce.

IRENA LANDOWSKA

„

serdeczne wyrazy współczucia

MATKI
składa

10050481/a/s

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 kwietnia 1998 r.
zmarła nasza kochana Matka, Teściowa,
Babcia, Prababcia

_

Pani mgr MAŁGORZACIE SPYCHALSKIEJ

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Zakładu Obsługi

ś

Gdyńskiego Banku Energetyki.

z powodu śmierci

długoletni członek Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Odszedł człowiek prawy, dobry prawnik i Kolega.

TEŚCIA

HI R-4418/A/5

składają

TADEUSZ DWORECKI

z powodu śmierci

wyrazy współczucia

Współpracownicy z Wydziału Kasowo-Skarbcowego

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 marca 1998 r.
zmarł adwokat

Pani BOŻENIE ZIELIŃSKIEJ

Koleżance ELŻBIECIE BIENIEK

MAMY

lat 53

żyła lat 74
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Komunalnym
Pierwoszyno w dniu 14 kwietnia 1998 r. (wtorek)
o godz. 11.30.

lat 70
Pogrzeb odbędzie się w dniu 11 kwietnia 1998 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Srebrzysko.
O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku
10050615/A/115
fona i Synowie z Rodzinami

z powodu śmierci

WIESŁAW GLIŃSKI

ZOFIA MATCZYŃSKA

MIECZYSŁAW
HRYNKIEWICZ-SUDNIK

ZBIGNIEWA
KOCHMANA
W Zmarłym straciliśmy Człowieka Wielkiego Serca
1 dobroci.
Nie tylko oddanego pracownika, ale przede wszystkim
wspaniałego Kolegę.
Jego prawość, życzliwość i koleżeństwo
pozostanie na zawsze w naszej pamięci.
Żył dla innych.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia Rodzinie i
Bliskim składa
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy
z PTB „BD".
Pogrzeb odbędzie się dnia 10 kwietnia 1998 r. o godz. 11.00
na cmentarzu Łostowickim.

Żona z Rodziną
Dowóz na cmentarz i przewóz powrotny autobusem
odchodzącym o godz. 12.00 z ul. Kilińskiego róg Abrahama.

Pani Ordynator, Lekarzom, Pielęgniarkom
oraz całemu Personelowi I Oddziału Męskiego
Chorób Płuc Szpitala Miejskiego w Gdyni,
a w szczególności dr Małgorzacie Grzywacz-Płosko
serdeczne podziękowania
za okazane serce i ofiarną opiekę
nad moim Mężem, Naszym Ojcem i Dziadkiem

ś.f p.

NIEWITECKIM
składa
Anna Niewitecka z Rodziną.

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tei./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;

ztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon, pt. 8.00-16.00

starogard Gdańskii BaS

uk

(C
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ

'

P®—*1 W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU

PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Wesołych Swiqt,
smacznych jajek /
i bab wielkanocnych
życzy EDEKA Polska.
Pomarańcze

1kg^^

Wołowina

Kurczak

bez kości
1kg

1kg

Bombonierka

Merci Toffifee
125g
Aj

Twaróg

krajanka 1kg
Elmilk

Star Foods

Masło

Orzeszki laskowe
50g

Extra 200g
pomorskie

super «SS?
(0MML1TE MSNli

Jogurt

350g Nowy Dwór
brzoskwinia, morela,
truskawka, leśny,
malina, ananas,
egzotyczny

Pedigree

Napoje 1,51

Sucha karma 500g g??
wołowina z kaszą,
kurczak z ryżem,
wołowina z warzywami,
junior

.

Mazowszanka fi
ananas, citron, grapefruit, ™
lemon, mandarynka,
pomarańcza, oranżada, tonie

ciągle tanio - ciągle tanio
TlE

m

:Pole]
:mm m

§ Pole
wa
(V WCUS7,
• -S

J

Kakao
Pulver

Polewa
do ciast

czekoladowa,
pełnomleczna

°g

10

200g

Kawa

Santos.

j

Torcik 1
jogurtom

220g |
Gellwe

Nektar

multiwitamina
50%, 21 pi

m

Schwartau

Centrum
Gdynia Orłowo, Al. Zwycięstwa 256, pon. - sob. 900 - 2100, niedziela 1100 - 21
Firma EDEKA Polska zastrzega sobie prawo do zmian w gazetce reklamowej. Oferta ważna do wyczerpania asortymentu.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ'

Gdańsl('

,

9 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;
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

Tar

Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax

Pizza
z szynką

karton 250g
Iglotex
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Jajka pod lupą

Z ołówkiem w ręku

Baranek

Świeże święcone "JrS:. Ciasto
w proszku
Jak uniknąć zarażenia salmonellą, jak rozpoznać;.
czy jajko jest świeże? Pomogą nam w tym sposoby
naszych babć.

je pod bieżącą wodą. Ten
zabieg jednak nie wystar
cza. Bakterie osadzone są
głęboko w porach skorupki.
Dobrze jest przetrzeć jajko
octem. Osoby z dużym re
fleksem mogą także na
chwilę włożyć je do wrząt
ku, ale na tyle krótko, aby
białko i żółtko nie ścięło się.
Niestety po wyglądzie
skorupki trudno określić,
czy jajko jest nieświeże.
Znawcy przedmiotu mówią,
że jeżeli potrzęsiemy nie
świeżym jajkiem będzie wy
raźnie i głośno chlupać. Ła
twiej świeżość sprawdzić

Jajko jest nieodzownym
symbolem świąt wielkanoc
nych. W żadnym domu nie
może zabraknąć święcone
go w koszyczku i potraw
z jaj na stole.
Niestety jajka, a dokład
niej skorupki, często skażo
ne są salmonellą. Jeżeli jaj
ka przeznaczamy do goto
wania, to nie musimy się
martwić. Wysoka tempera
tura zabija zarazki. O salmonellozie należy pamiętać
zwłaszcza, gdy do potraw
używamy jaj surowych.
Zanim włożymy jajka do
lodówki powinniśmy umyć

Obrotni handlowcy

więta to nie tylko suto
7a ctirarimv stół,
ctńł to
+n także
talr-ŻP
zastawiony
w warunkach domowych. brzozowe gałązki i marcepa
Wystarczy włożyć jajko do nowe baranki. Wszystko
kubka z zimną wodą, jeżeli w żółciach, zieleniach i fio
wypłynie na wierzch, to letach.
znaczy że nie nadaje się do
W sklepach i na przed
spożycia. Możemy też deli świątecznych stoiskach jest
katnie je rozpołowić - jeżeli w czym wybierać. Od baran
żółtko jest rozlane, a błonka ków, kurczaczków z natural
je otaczająca jest widoczna nych piórek i czekolado
(biała), oznacza to że jajko wych zajęcy aż się w oczach
nie jest pierwszej świeżości. mieni. Ceny jednak odstra
Możemy też wąchać rozbite szają. Wyposażenie bardzo
jajko. Metoda ta czasem nie skromnego koszyczka ze
sprawdza się.
święconką będzie nas kosz
Nawet dobre żółtko towało przynajmniej 10 zł.
i białko może nieładnie Do tego oczywiście zielone
pachnieć i wcale nie dlatego gałązki w wazonie lub kwia
że jest nieświeże, ale z po ty.
wodu karmy jaką dawano •Gałązki brzozowe kurom. Brzydko pachną
1,50 zł
zwłaszcza jaja kur, które do •Bazie - 1,50-3 zł
stają karmę z mączką rybną. •Bukszpan - 1,50 zł
(HIK) •
Rzeżucha w doniczce 10 zł
•Żonkile w doniczce 15 zł
•Żonkil z materiału 2,50 zł
•Gniazdko z kurczaczkami
4-15 zł
- Jak to co, idealne do ma •Wiklinowy koszyk 6-20 zł
lowania białe jajka - wyja
śniła wyraźnie oburzona •Zając z czekolady 2,50-6 zł
naszym zdziwieniem sprze
•Kurka z prawdziwych
dawczyni.
piórek - 6 zł
Faktycznie są to zwyczaj
ne jajka tyle, że z białą sko •Baranek marcepanowy 2 zł
rupką. Jedyną niezwykłą
rzeczą jest ich cena. Średniej •Baranek pluszowy 4-6 zł
wielkości jajko świąteczne
kosztuje 35 - 36 gr. Za tej sa •Barwnik do jajek - 1,20 zł
mej wielkości zwykłe jajo •Papierowe serwetki 2,50-4,50 zł
brązowe zapłacimy już 28-31
gr. Oczywiście każda okazja •Obrus w zające - 25 zł
jest dobra, aby zarobić.

Wielkanocne jaja
Jaja tanieją. Obecnie
kosztują mniej niż pod
koniec ubiegłego roku.
W sprzedaży są także
specjalne jajka do świę
conki.
Przed świętami Bożego
Narodzenia jedno duże jaj
ko kosztowało 33-35 gr,
a w styczniu tego roku na
wet 43 gr. Obecnie zapłaci
my za nie mniej - około 3034 gr. W niektórych skle
pach można dostać jajka

jeszcze taniej. Korzystając
z przedświątecznej oferty
i kupując całą paletę za 30
jaj zapłacimy 7,40-8,00 zł.
Okres świąteczny jest do
brą okazją dla „pomysło
wych" handlowców. Zago
nieni kupujemy wszystko
jak leci. Na świąteczne za
kupy przeznaczamy dodat
kowe fundusze - nie liczy
my skrupulatnie każdej zło
tówki. Nowością tegoroczną
są tzw. jajka do święconki.
Cóż to takiego?

Gdzie taniej, gdzie drożej

Przedświąteczne kupowanie
ETC

Produkt

Rzeczypospolitej
Gdańsk

1 kg
Polędwica Sopocka 1 kg
Baleron 1 kg
Kiełbasa biała 1 kg
Wołowina bk 1kg
Schab zk 1kg

Kurczak 1 kg
Jajko duże
Cukier kryształ 1kg
Cukier puder 0,5 kg
Mąka Pokusa 1 kg
Mąka tortowa 1 kg
Mąka poznańska 1 kg
Olej 0lvit uniw. 11
Olej Kujawski 11
Margaryna Planta 220 g
Margaryna Pokusa 250 g
Masło Extra 200 g

18,60

26,46
17,54
9,65
13,48
12,99
5,60
0,30
2,09
1,44
1,79
1,47
1,36
4,72
4,62
1,54

1,26

1,98

Cukier wani linowy Dr. Oether
Proszek do pieczenia Dr. Oether
Semik Delecta
Karpatka Delecta
Biszkopt DnOetker
Galaretka owocowa Dr. Oether
Groszek Bondueile 400 g
Kukurydza Bondueile 400 g
Majonez Winiary 315 ml
Majonez Hellman's Babuni 250 ml
Pomidory 1 kg
Papryka 1 kg
Cebula żółta 1 kg
Jabłka 1 kg
Pomarańcze Ikg
Cytryny 1 kg
Grapefruity 1kg

Ceny z dnia 8.04.1998 r.

399
2,20

1,39
2,18
2,25
8,00

10-10,60

3,37
1,45-1,99
3,60
3,45
3,54-3,95

Billa
ul. Sikorskiego
Sopot
16,90

E Center Klif
al. Zwytięstwa
Gdynia
31,90

13,90
6,40-8,80

0,28

1,79
1,29
1,69
1,39
1,29
4,99
4,39
1,45
1,25
2,19
0,19
0,19
3,79
2,19
2,29
1,10
2,19
1.19
2,39
10,40
10,90-12,90
3.20
1,60
3,60
3,50
4,50

mm

(HIK)

Hala Targowa
ul. Wójta Radtkego
Gdynia
17,60-22,00
27,00
16,00-18,00

14,60
13,90
5,79
0,29
1,89
1,19

6,50-8,50
12,90-14,00
13,00
5,10-5,60
0,28-0,32

2,10
1,50
1,80

1,34
1,34

1,60
1,99
0,24
0,24
3,79

1,48
1,40
4,90-5,10
V
4,50
1,69
1,28
1,89-2,10
0,25
0,25

2,16

2,39
1,14
1,69
2,39

8.60

8,60
3,40
1,80

4,85
4,45
5,45

2,40
1.19
1,80
2,89
2,45
8,50-10,00
7,50-12,00
3.20
1,60-2,00
3,504,50
3,50-4,50
4,50

(HIK)

Zakupy
z głową
lii myśl
powiedzenia
„oszczędzają bogaci
i nam się opłaci" namawia
my do rozsądnego robienia
zakupów. Jednym ze sposo
bów jest kupowanie więk
szych opakowań z tym sa
mym produktem.
Przed świętami na pewno
przyda nam się więcej
proszku. Kupując 8-kg opa
kowanie Bryzy kolor, a takie
są już w sprzedaży, zapłaci
my 48,80 zł (1 kg - 6,10 zł),
a za kartonik 600 g - 4,05
(100 g - 6,75 zł). Wybierając
duże opakowanie na każ
dym kilogramie zaoszczę
dzimy 0,65 zł.
Jeszcze jeden przykład.
Za 5-kg wiaderko proszku
E kolor zapłacimy 30,49 zł (1
kg - 6,10 zł), a za 600 g kar
tonik 3,86 zł (100 g - 0,64 zł).
W tej sytuacji na kilogramie
zaoszczędzimy 30 gr i zosta
nie nam plastikowe wiadro,
które przyda się w każdym
gospodarstwie domowym.
Takie wiaderko w sklepie
kosztuje przynajmniej 15 zł.
Podobnie z płynami do
mycia naczyń. Za półlitrową
butelkę płynu Pur zapłaci
my 2,70 zł, a za koncentrat
w saszetce (250 ml) 2,20 zł.
Jest tylko jeden problem,
niewielu stać na wydanie
naraz 50 zł na proszek.
(HIK)

Rys. Marek Wdziękoński

Przed świętami nawet najwprawniejszej gospodyni
trudno pogodzić wszystkie obowiązki. Tu sprząta
nie, tam gotowanie, a do tego praca zawodowa.
Producenci ciast w proszku mamią nas oszczędno
ścią czasu i pieniędzy. Czy tak jest faktycznie?
Półki sklepowe pełne są
babek i serników na zimno.
Za opakowanie murzynka
Dr.Oetkera zapłacimy 2,80
zł. Aby wyrosło nam piękne
ciasto do proszku trzeba do
rzucić jeszcze 100 g masła
lub margaryny (0,70 zł), 3
jajka (1 zł), 80 ml mleka
(1,50) i jeszcze pół szklanki
mleka do polewy (0,25 zł).
Sumując wszystkie wydatki
ciasto będzie nas kosztowa
ło 6,25 zł.

Wtasnym sumptem

biszkoptu. Za tzw. podkład
firmy Dahli zapłacimy 5,30
zł, a za biszkopt domowej
roboty 4,20 zł, wliczając tyl
ko cenę składników. Po
trzebnych będzie 8 jaj (2,40
zł), szklanka cukru pudru
(0,60 zł), 2 szklanki mąki
(0,80 zł), łyżka proszku do
pieczenia (opakowanie 0,20 zł), tłuszcz do posmaro
wania blachy (0,20 zł).
W tym przypadku należy
jeszcze wliczyć koszt gazu
lub energii elektrycznej,
w zależności od posiadanej
kuchenki. Za energię po
ostatnich podwyżkach nie
płacimy mało, jeżeli więc
odpadnie nam godzina pie
czenia to rzeczywiście się
opłaca.
Co do walorów smako
wych gotowych wyrobów
można mieć zastrzeżenia,
jednak w tym wypadku na
prawdę oszczędzamy pie
niądze i czas.

Taki sam murzynek,
przygotowany według do
mowego przepisu będzie
kosztował 3,40 zł. Obliczmy!
Do zrobienia ciasta z po
lewą potrzebna nam będzie
kostka margaryny (Domowa
- 1,30 zł), 3 szklanki cukru
(1,40 zł), 3 jajka (1 zł), ły
żeczka proszku do pieczenia
(całe opakowanie - 0,20 zł),
szklanka mąki (0,40 zł)
i ćwierć szklanki kakao (HIK)
(0,10 zł). Według naszych
Ceny bakalii:
szacunków zaoszczędzili
śmy 2,85 zł, czyli tyle, ile
Orzechy włoskie 1 kg kosztuje opakowanie mu
4,50-6 zł
rzynka w proszku.
Orzechy włoskie
Ciasto z torebki to mie
łuskane 1 kg - 15-20 zł
szanka mąki, cukru, i prosz
Orzechy laskowe 1 kg ku do pieczenia. Jedyną za
10 zł
letą takiego półproduktu
Orzechy laskowe
jest mniejsze ryzyko, że
łuskane 1 kg - 35 zł
wyjdzie nam zakalec, gdyż
Migdały 1 kg - 48 zł
dokładnie wyliczone są pro
Wiórki kokosowe 100 g
porcje. Przy pieczeniu na
1,50 zł
pracujemy się jednak tak
Morele suszone 1 kg samo. Też trzeba wymieszać
23 zł
składniki i tak samo długo
Rodzynki sułtanki 1 kg
trzymać w piekarniku.
9,60 zł
Daktyle 175 g - 6-6,50 zł
To się opłaca
Figi 200 g - 3,50-4,50 zł
Zdecydowanie korzyst
Banany suszone 100 g niejszy - oczywiście finan
1,89 zł
sowo - jest zakup gotowego
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Puls dnia
Liczba dnia
38 procent
O tyle spadła w porówna
niu z rokiem ubiegłym
sprzedaż nowych samo
chodów Najlepiej sprzeda
jącym się w tej chwili au
tem w Polsce jest Tico.

Opłaty za energię

Minął termin rozdawania bezpłatnych akcji

Potentaci
i pariasi

Droższy prąd
Gdańska Kompania Energetyczna Energa SA ze
rwała pod koniec lutego umowę z pocztą, która do
tyczyła zryczałtowanych - pokrywanych przez
spółkę - opłat za energię elektryczną. Oznacza to,
że zapłacimy nieco więcej za prąd.

(BMar.)

Wyższe
płace
W kwietniu wzrastają płace
pracowników cywilnych
państwowej sfery budżeto
wej. Przeciętna podwyżka
wyniesie ponad 100 ń na
jeden etat. W wyniku tych
podwyżek średnia płaca
w budżetówce wyniesie
1027 zł. Nie wszystkie dzia
ły budżetówki otrzymają
jednakowe podwyżki, choć
różnice nie są duże. Jak po
informował resort pracy,
płace w szkolnictwie wyż
szym wzrosną przeciętnie
0 138,3 zł, w dziale kultura
1 sztuka - 80,5 zł, w dziale
oświata i wychowanie 97,5 zł, w ochronie zdrowia
- 94,2 zł, w opiece społecz
nej - 82,2 zł, w ubezpiecze
niach społecznych - 90,6 zł.

Notowania
7-8.04.98
USD (NBP)

0,0 zł

8.04. - 3,4440 zł

USD
(średnia z kantorów)

0,0 zł

o

8.04, - 3,4275 zł

DEM (NBP)

+ 0,01 zł

Andrzej Cenacewicz, szef „Solidarności" w Rafinerii Gdańskiej, pokazuje akcję pra
cowniczą Marianowi Krzaklewskiemu.

Minął termin przyzna
wania bezpłatnych akcji
pracowniczych. Ich
wartość sięga czasem
ceny niezłego samocho
du. Nie wszyscy jednak
mieli szczęście je do
stać.
Jako pierwsi, jeszcze na
początku stycznia, akcje
otrzymali pracownicy Rafi
nerii Gdańskiej. Jako jedni
z pierwszych, już w paź
dzierniku, będą je też mogli
sprzedać.
Pracownikom
o najdłuższym stażu pracy
przyznano po 825 akcji
o szacunkowej wartości
rynkowej ok. 40 tys. zł.
Niewiele mniej mogą do
stać za swoje akcje pracow
nicy Elektromontażu. Ile,
okaże się gdy spółka znajdzie
się na giełdzie. Na drugim
biegunie znaleźli się pracow
nicy Herbapolu - dostali rap
tem po 1-5 udziałów o warto
ści nominalnej 100 zł każdy

Fot. Maciej Kosycarz/KFP

skiego i gdyńskiego. Być
może zamiast akcji otrzyma
ją oni finansowe rekompen
saty. Zanim zostanie podjęta
ostateczna decyzja w tej
sprawie, specjalna komisja
musi na nowo przeszacować
wartość portu.
Również w Elbląskich
Zakładach Energetycznych
SA nie zrobiono nic więcej
poza sporządzeniem list
uprawnionych.
- Akcje będą rozdawane
dopiero w momencie pry
watyzacji spółki - informuje
Leszek Mazur, członek za
rządu Elbląskich Zakładów
Energetycznych SA. - Kiedy
to nastąpi - nie wiadomo.
Wszystko wskazuje na
to, że akcji nie otrzyma
większość pracowników
Ruchu. Nie mogą się o nie
ubiegać kioskarze, których
przyjmowano do pracy na
podstawie umowy agencyjno-prowizyjnej, a nie umo
wy o pracę.
Barbara Marszall

Dwa miesiące temu bli
sko 10 tysięcy stoczniow
ców obecnych i byłych pra
cowników Stoczni Gdynia
SA, odebrało akcje swojej
firmy.
- Będą je mogli sprzeda
wać dopiero po 16 lutego
2000 roku - informuje Miro
sław Piotrowski. - Na razie
nikt nie zastanawia się co
z nimi zrobić.
Problemów ze sprzedażą
swoich udziałów nie powin
ni mieć pracownicy i plan
tatorzy Warmińskich Zakła
dów Przetwórstwa Owoco
wo-Warzywnego w Kwidzy
nie. Ich zakupem już teraz
zainteresowany jest jeden
z funduszy inwestycyjnych,
który odkupił już spory pa
kiet od BGZ.
W Domach Towarowych
Centrum rozdzielanie akcji
zacznie się 11 maja.
Nie wiadomo natomiast
kiedy bezpłatne akcje dosta
ną pracownicy portów gdań-

NOTOWANIA
8.04. - 1,8795 zł

DEM
(średnia z kantorów)

+ 0,01 zł

Dane z kantorów (8.04)

USD

DEM

FRF
SEK

8.04. - 1,8725 zł

+ 1,13 zł

„Max"
Gdańsk
Jagiellońska 10

Kupno/
sprzedaż
Waluty

185/189

lililll

SUR
Złoto

|42,3/43,3||
565/570.
45/55

• 1m..;.

„Xamax"
Gdańsk
Pasaż Królewski

„Petrus"
Gdańsk
Piwna 67/68

185/189

185/189

#42,5/43,5{Ł
568/573
45/55

((42,5/43,5|
566/571

55

„Green" Gdańsk
Grunwaldzka 92
Dw. PKP Wrzeszcz

„SiJvant"
Elbląg
1 Maja 41

185/189

t341/346f
1P86/189!

mmrn
42,7/43,7
50/55

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)

ROK w NBP

MIESIĄC w NBP

"S- 3 47

04. - 34,50 zł
Uwaga: złoto - cena
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.

156/57

42,5/43,1#
|567/571#
57/62

i
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Jeżeli chcemy zapłacić za getycznym, zaczynającym
dostawę energii tyle, co się od kopalni węgla. Musi
dawniej, musimy dokonać my więc szukać sposobów
wpłaty w jednym z zakła na zmniejszenie kosztów
dów energetycznych. Znaj działalności. Dla nas rezy
ze
współpracy
dują się one tylko w Gdań gnacja
sku i Gdyni (do której będą z pocztą jest dość kłopotli
musieli jeździć mieszkańcy wa, bowiem będziemy mu
Sopotu). Licząc koszty prze sieli usprawnić obsługę
jazdów z miasta do miasta klientów w naszych zakła
lub z odległych osiedli do dach i punktach przyjmują
centrum Gdańska czy Gdy cych opłaty.
W Dyrekcji Okręgu Pocz
ni, klientom Energy nie bę
ty Polskiej w Gdańsku po
dzie się opłacać korzystanie
wiedziano nam, że opłaty za
z usług jej kas.
energię elektryczną będą
- Przewiduje się, że przyjmowane według ogól
w tym roku cała energetyka, nych zasad i obowiązują
w tym spółki zajmujące się cych taryfikatorów. Za przy
dystrybucją energii elek jęcie wpłaty zapłacimy 0,5
trycznej, poniesie straty - proc. jej wartości, nie mniej
powiedział nam Mariusz jednak niż 1,5 zł. Poczta bę
Schmidt, dyrektor ds. han dzie też naliczała kary
dlowych spółki Energa. - umowne za opóźnienia we
Zresztą jesteśmy ostatnim wpłacie należności za prąd.
ogniwem w łańcuchu ener (JAS)

Limity wzrostu płac

Czekanie
na czarną listę
inister finansów Le
szek Balcerowicz chce
wyciągnąć konsekwencje
w stosunku do szefów firm
państwowych, które naru
szyły dyscyplinę budżetową,
pozwalając na nadmierny
wzrost płac. Zapowiedział,
że w najbliższych dniach re
sort przedstawi listę przed
siębiorstw, które dopuściły
się przekroczenia ustalo
nych limitów wzrostu płac.
Tymczasem, jak się do
wiedzieliśmy w Biurze Pra

sowym Ministerstwa Finan
sów, nie wiadomo nic o ta
kiej liście.
Resort Skarbu Państwa
z kolei czeka na to zestawie
nie, by podjąć sugerowane
przez ministra Balcerowicza
kroki personalne w tych fir
mach, gdzie resort jest orga
nem założycielskim. Jednak
trzeba jeszcze poczekać na
sprawozdania od przedsta
wicieli Skarbu Państwa
w tych przedsięborstwach.
fin)

Rzeczywisty wzrost płac jest wyższy od ustaleń komisji trójstronnej
już od wielu lat (w proc.):
1995
1996
1997
l/ll 1998
wzrost realny
4
6,5
5,7
5,7
ustalenia komisji
-1,8
1,7
2,5
3,2

Źódło: Prawo i Gospodarka

PERYSKOP
•Drożejące sery, taniejące jajka

Ceny żywności w ostatniej dekadzie marca tego roku nie
zmieniły się w porównaniu z poprzednią dekadą, natomiast
w stosunku do III dekady lutego wzrosły o 0,6 proc. - poin
formował Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej podro
żały sery dojrzewające i topione - o 0,4 proc. Największy
spadek cen GUS odnotował w przypadku jaj - 2,2 proc.
O 0,4 proc. potaniała mąka. 0,1 proc. ceny straciły m.in.
ziemniaki i masło.

Fuzja już niedługo

Prezes Centrali Produktów Naftowych CPN SA Jerzy Małyska uważa, że połączenie CPN i Petrochemii Płock nastąpi
jeszcze w I połowie tego roku. Po fuzji majątkowej nowy
podmiot miałby się nazywać Centrum Przemysłu Naftowego
Petrochemia SA, ze skrótem - CPN Petrochemia. Obecnie
Petrochemia przerabia 75 procent ropy naftowej i produku
je 66 procent paliw wytwarzanych w Polsce. Posiada ok. 300
stacji benzynowych. CPN ma ponad 1300 stacji benzyno
wych, z czego 150 przed połączeniem z Petrochemią Płock
ma być przekazanych do Rafinerii Gdańsk SA.
(Opr. in)

PHUP

TOWARZYSTWO
ZIEMSKIE

^s.
SZYNGOPOL

SPÓŁKA AKCYJNA

Miszewo 49, 80-297 Banino, tel./fax (0-58) 681-74-73

OFERUJE w sprzedaży
i montażu; •papy zgrzewalne import.

•dachówkę bitum.
•rynny, rury spustowe z aluminium,
•obróbki blacharskie z aluminium,
•okładzinę elewacyjną - SWING
•materiały hydro termoizolacyjne IZOLMAT Gd.

Wykonujemy
X,//'
bezpośrednio u Klienta ^'J
na maszynach USA
rynny i rury spustowe
\
aluminiowe w 3 kolorach
o dowolnej długości

PROPONUJE
S-682/A/12

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
"POŁUDNIE"

»

80-041 Gdańsk
ul. Strzelców Karpackich 1
tel./fax 306-75-03/04

/A

Ogłaszamy nabór i oferujemy:

MIESZKANIA
- od 38 do 81 m2 w 3-piętrowych budynkach
- do 110 m2 w małym domu z garażem

MIEJSCA POSTOJOWE
- w garażu podziemnym wielostanowiskowym

LOKALE
HANDLOWO-USŁUGOWE
- usytuowane w parterze budynku mieszkalnego
oraz pawilon wolno stojący na jednostce „E" o pow. 518,8 m2.
Ratalny system wnoszenia wktadu budowlanego.
Terminy: od III kwartału 1998 roku do 1999 roku.

Bliższych informacji udziela Dziat Organizacyjny i Marketingu,
Gdańsk-Orunia, ul. Platynowa 12, tel./fax 306-75-03 i 306-75-04,

PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMU
NIKACJI SAMOCHODOWEJ w Tczewie
ul. Armii Krajowej 86
ogłasza

Przetarg nieograniczony na sprzedaż:
1. Samochód JELCZ 325DH GAT9158 rokprod. 1987
cena wyw. 25 000 zł.
2. Samochód Skoda-Liaz skrzyniowy 110.073 GDR 881B
rok prod. 1987 cena wyw. 30 000 zł.
3. Samochód Skoda-Liaz skrzyniowy 110.053 GDR 953B
rok prod. 1987 cena wyw. 30 000 zł.
4. Ciqgnik Renault TR 305 GDH 566E rok prod. 1980
cena wyw. 20 000 zł.
5. Przyczepa P-4 GDH 398D rok prod. 1987
cena wyw. 8000 zł.
6. Przyczepa P-4 GDH 429D rok prod. 1988
cena wyw. 8000 zł.
7. Przyczepa P-4 GDH 437D rok prod. 1989
cena wyw. 6000 zł.
8. Przyczepa P-4 GDB 925P rok prod. 1987
cena wyw. 8000 zł.
9. Przyczepa P-4 GDB 935P rok prod. 1988
cena wyw. 8000 zł.
Przetarg odbędzie się 21 kwietnia 1998 r. o godz. 12.00
w PPKS Tczew, ul. Armii Krajowej 86, gdzie można
oglądać pojazdy w godz. 8.00-14.00, tel. 132-62-00

- wadium w wys. 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w
kasie przedsiębiorstwa najpóźniej na godzinę przed
rozpoczęciem przetargu
- zastrzega się, wadium przepada na rzecz sprzedawcy,
jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
nabycia równej cenie wywoławczej
- zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny

7IDDHC7AMV ltfl NAC7VPU Pil ID nnmPTTUi. f/t
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W MAŁYCH DOMACH WIELORODZINNYCH
NA OSIEDLU W GDAŃSKU OSOWEJ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd Miejski, 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
Wydział Techniczno-Inwestycyjny, tel. 069/16-221-35, 16-222-17, fax 069/16-237-34

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej
30 000 ECU na wykonanie zadania
pt. Odnowienie oznakowania poziomego oraz
malowanie nowych znaków na jezdniach ulic
w Starogardzie Gdańskim.
Termin realizacji do dnia 30 czerwca 1998 r.

Formularz Warunków Szczegółowych Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,
pok. 29.
Upoważniony do kontaktów z oferentami - Andrzej Frąckowiak (Wydział Techniczno-lnwestycyjny, tel. 069/16-222-17).
Termin składania ofert 23 kwietnia 1998 r. do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 22.

Posiadamy:
- własny uzbrojony teren,
- budynki w trakcie realizacji o różnym stopniu zaawansowania.

dojazd autobusem linii 952, 954 i 162.

MIESZKANIA
WŁASNOŚCIOWE

PRZEWIDZIANE ZASIEDLENIE
SUKCESYWNIE OD H/m KWARTAŁU 1999 roku

W petni zagospodarowane nowe osiedle w pobliżu Parku i Potoku Oruńskiego.
W latach 1994-1997 wybudowaliśmy 720 mieszkań, 25 lokali handlowo-ustugowych, gabinety lekar
skie, dwa parkingi strzeżone, garaże podziemne, punkt komisariatu policji i boiska sportowe.
Budujemy własne przedszkole, trwa telefonizacja osiedla.

Przed podjęciem decyzji zapraszamy do wizytacji osiedla.

9

80-890 Gdańsk
ul. Heweliusza 11
301-10-84, 301-90-72

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych (art. 18 ust. 2 Usta
wy z dnia 10.06.1994 r.) i preferencji obowiązkowych wynikających z Rozporządzenia Rady Mi
nistrów z 28.12.1994 r.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w Formularzu Warunków Szczegółowych Zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZARZĄD MIASTA

84-300 Lębork, ul. Armii Krajowej 14, pok. 106,
tel. (059) 624-280, fax (059) 62-427,

ogłasza przetarg nieograniczony

na „modernizację ulicy Kossaka
wraz z odwodnieniem".
Zakres robót: modernizacja ulicy ca 433 mb, pow. 3492 m2, chod
niki pow. ca 62 m2 profilowanie masą bitumiczną ca 143 t,
budowa kan. deszczowej: kolektory z rur PCV d zew.
225-315 mm - ca 300 mb,
przykanaliki z rur PCV d zew. 160 mm - ca 170 mb.
Termin realizacji - 30.06.1998 r.
Wadium 10 000 zł. Specyfikację istotnych warunków za
mówienia (cena - 60 zł) można odebrać w siedzibie zama
wiającego, pok. 122 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - mgr inż. Ro
muald Babul, tel. 624-280 w. 53, tel. kom. 0-90 54-12-89.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok.
106.
Termin składania ofert upływa dnia 30.04.1998 r. o godz.

11.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.04.1998 r. o godz. 12.00
w siedzibie zamawiającego, pok. 101.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem pre
ferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifi
kacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni
na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki za
warte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych
oraz spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
R-4342/A/502

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych" w Gdańsku uprzejmie
zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 1998 r. o godzinie 12.00 w KLUBIE
„FELUKA" przy ul. GDYŃSKIEJ 5 w Gdańsku odbędzie się Zebranie Grupy
Członków oczekujących z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zebrania.
2) Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wnioskowej i Wyborczej.;
5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
6) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 1997 r.
7) Wybory uzupełniające Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli
kadencji 1996/99.
8) Dyskusja.

9) Przedstawienie i przyjęcie wniosków.
10) Zamknięcie obrad.

Nauczycielska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Sopocie,
ul. Tatrzańska 19, tel. 551-80-51

ogłasza przetarg ofertowy z dopuszczeniem licyta
cji spośród osób, które złożą ofertę w terminie
3 dni od daty rozpatrzenia ofert na ustalenie kolej
ności przydziału nw. mieszkań:

- Sopot, al. Niepodległości 757 A m3, kat. M-3,
pow. użytkowa 48,0 m2, pow. mieszkalna 33,0 m2
- parter,
- Sopot, al. Niepodległości 692 m 88, kat. M-l,
pow. użytkowa 16,3 m2, pow. mieszkalna 10,0 m2
- X piętro.
Oferty z podaniem ceny 1 m2 pow. użytkowej wraz z odcinkiem
wpłaty wadium w wys. 2000 zł, wpłacone w kasie NSM należy skła
dać na piśmie w terminie do dnia 24.04.1998 r. w sekretariacie spół
dzielni.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 27.04.1998 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

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, tel7fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wiadystawa IV17, telJfax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00. w sob. 9.00-14.00

mm

Sport szkolny - Gdańsk

Mistrzostwa
szkót średnich
W rywalizacji o mistrzostwo Gdańska szkół ponad
podstawowych zmagania zakończyli koszykarze,
siatkarki i siatkarze. Tym samym poznaliśmy naj
lepszych.

KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW
I liga
Tytuł najlepszej drużyny
wywalczyła SOiO Conradinum, która grała w składzie:
Rafał Dombrowski, Krzysz
tof Kozioł, Radosław Biela
wa, Artur Fiet, Paweł Formela, Arkadiusz Kogut,
Aleksander Dądela, Marcin
Ludwiczak, Daniel Tomczykowski, Michał Zińczuk,
Dominik G rynko, Marcin
Gałbecki, Piotr Żylicz i Pa
weł Lewnau. Opiekun - An
drzej Włodarski.
Drugie miejsce przypadło
ILO, wreszcie trzecią lokatę
zajął ZS Elektrycznych
Wyniki ostatniej kolejki:
ZS Energetycznych - SOiO
Conradinum 42:72, XIX LO
- ZS Elektrycznych 58:88,
ZS Metalowych -1LO 65:56,
ZS Morskich - ZS Łączności
34:43, XV LO - PSB 48:63,
V LO - II LO 46:51.
I.SOiO
2.LL0
3. ZS Elektrycznych
4. V LO
5. ZS łączności
6. PSB
7. XIX 10
8. II LO
9. ZS Morskich
10. XV LO
II. ZS Metalowych
12. ZS Energet.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

21
20
19
17
17
17
16
16
16
15
14
12

724:576
728:535
803:650
704:562
634:553
594:652
627:672
639:673
557:612
499:562
636:761
441:766

Do II ligi spadły XV LO,
ZS Metalowych i ZS Ener
getycznych.

II liga
Wyniki: vm LO - ZSZ nr
3 52:27, XII LO - ZS Samo
chodowych 5 77:51, XVI LO
- XX LO 0:20, ZSPSiCh ZSZ nr 10 88:60, m LO X LO 71:45.

1.XII LO
2. VIII LO
3. ZS Samochod.
4. iiiLO
5. ZSPSiCh
6. XX LO
7 ZSZ nr 10
8. ZSZ nr 3
9. XL0
10. XVI LO

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

14
13
13
12
12
9
9
7
7
6

448:319
447:331
360:273
428:355
533:471
299:359
356:433
271:364
267:421
271:285

Do zakończenia rozgry
wek pozostały dwie kolejki.

SIATKÓWKA
DZIEWCZĄT
I liga
Pierwsze miejsce zajęła
drużyna XV LO, która nie
straciła punktu, a nawet se
ta. Skład zespołu prowadzo
nego przez Witolda Jagłę:
Agnieszka Kryzel, Sylwia
Meller, Karina Bajdor,
Agnieszka Szewczyk, Dag
mara Jachlewska, Agata
Twardowska, Julia Przygórska, Anna Olejnik, Eliza
Wasiewicz, Wioletta Piech,
Marta Arnold i Katarzyna
Wnęk.

Siatkówka

Boks

Igrzyska
Mfodzieży

Walczyli
juniorzy

Druga lokata przypadła
SOiO Conradinum, a trzecie
I LO.
Wyniki ostatniej kolejki:
I LO - Vn LO 3:0, XV LO VH LO 3:0, IV LO - SOiO
Conradinum 0:3, ZS Mor
skich-XV LO 2:3, V LO - II
LO 3:0.
1. XV LO
2. SOiO
3.IL0
4. IIL0
5. ZS Morskich
6. VIII LO
7. IV LO
8. X LO
9. V LO
10. VII LO

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

18
16
12
10
8
8
6
6
4
2

27:0
24:6
20:9
17:15
17:15
12:17
12:19
11:22
8:21
4:26

«-
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Do II ligi spadają druży
ny: V LO i VII LO.

SIATKÓWKA
CHŁOPCÓW
I liga
Wyniki ostatniej kolejki:
ZS Metalowych - XX LO 3:2,
I LO - SOiO Conradinum
3:1, ZS Morskich - ZS Ener
getycznych 0:3, PSB - ZS
Łączności 2:3, XIV LO-VIII
LO 3:0.
1. ZS Energet
9
2. XIV LO
9
3. VIII LO
9
4. ZS Łączności
9
5.IL0
9
6. PSB
9
7. ZS Morskich
9
8. SOiO Conradinum 9
9. ZS Metalowych 9
10. XX LO
9

18
16
12
12
12
6
6
4
2
2

27:6
24:4
20:13
21:14
21:15
14:19
14:21
11:21
6:25
5:26

Z I ligi spadają: ZS Meta
lowych i XX LO.
Skład ZS Energetycznych
- Marek Ramczykowski, Eli
giusz Glass, Grzegorz Harasymiuk, Piotr Łazarski, Ra
dosław Bryza, Dominik Za
palnik, Sławomir Maniak
i Piotr Stoppa. Opiekun Krzysztof Wrzosek.

PIŁKA
NOŻNA
Wznowili rozgrywki pił
karze.
Wyniki 8. kolejki: IV LO ZSZ nr 2 1:2, ZSZ nr 10 - ZS
Energetycznych 1:6, ZS Me
talowych - ZSZ nr 11 7:3, ZS
Łączności - PSB 1:6, ZSZ nr
1 - SOiO Conradinum 2:6,
ZS Morskich - ZS Elek
trycznych 3:0.
1. SOiO
8
2. PSB
8
3. ZS Energet
8
4. ZS Łączności
8
5. ZS Morskich
8
6. IV LO
8
7, ZSZ nr 1
8
8. ZSZ nr 2
8
9. ZSZ nr 11
8
10. ZS Metalowych 8
11. ZSZ nr 10
8
12. ZS Elektrycznych 8

lilii
19
18
18

lilii
10
10
9

liii
6
3
3

38:10
36:13
25:8
18:27
33:21
19:22
17:29
16:16
18:29
19:29
15.37
4:33

(pol)

Zwycięska drużyna z SP nr 48 w Gdańsku.

' | Sportowej
Szkole
Podstawowej nr 14
w Gdyni odbyły się Woje
wódzkie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt klas piątych.
Spory sukces odniosły
uczennice SP 48 w Gdań
sku, gdzie dyrektorem jest
Alicja Kempa. Zespół pro
wadzony przez trenera
Pawła Kramka pokonał

w finale gospodarza turnie cja Duraj. Dziewczęta - uro
ju. Tym samym młode dzone w latach 1986-87,
gdańszczanki, które repre które chciałyby pójść w śla
zentują Gedanię zajęły dy wymienionych mogą za
pierwsze miejsce i wywal pisać się do sekcji siatków
czyły tytuł mistrza woje ki. Zajęcia odbywają się
wództwa.
w każdy piątek o godz. 15.30
Skład SP 48: Marta Siw w hali Gedanii przy ul. Ko
ka, Magdalena Wrześniak, ściuszki 49. Bliższe infor
Aleksandra Łapko, Anna macje można także uzyskać
Kucharczyk, Kinga Szrajber, pod nr tel. 346-88-31.
Karolina Wojtanowicz i Ali (pol)

Siatkówka

Zwycięski Navimor
Na jedną kolejkę przed zakończeniem rozgrywek
wybrzeżowej amatorskiej ligi siatkówki zwycię
stwo zapewnił sobie zespół Navimoru.
W ostatniej podwójnej
kolejce spotkań siatkarze
Navimoru pokonali Portow
ca 3:1 i 3:0. Po tym zwycię
stwie Navimor ma 6 pkt
przewagi nad Alpatem Gdy
nia, który zajmie drugie
miejsce. O trzecią pozycję

rywalizuje Portowiec z Dokerem. Obie te drużyny
zmierzą się ze sobą w ostat
niej kolejce spotkań.
Oto skład zwycięskiej
ekipy Navimoru: Jarosław
Majdan (kapitan), Krzysztof
Wyrzykowski,
Radosław

•• •

Olejko, Adam Kowalczyk,
Piotr Żerko, Piotr Grudziń
ski, Robert Majdan.
1. Navimor
2. Alpat
3. Portowiec
4. Doker
5. £xpand
6. Chełm
7. Dromos
8. Olimpijczyk

48:4
42:10
32:20
30:22
28:24
18:34
8:44
2:50

73-9
65-23
58-39
49-44
50-48
43-56
16-57
9-74

(sus)

Szlemy i szlemiki
młodych brydżystów
W Gdańsku odbył się eliminacyjny turniej makroregionalny do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w brydżu sportowym. Startowały 24 pary.
Końcowe wyniki. Dziew
częta: 1. Małgorzata Soko
łowska, Olga Węsierska (II
LO Słupsk); 2. Magdalena
Graczyk, Joanna Małkow
ska; 3. Olga Adamkiewicz,

Joanna Golanowska (obie
pary z III LO w Gdyni).
Chłopcy: 1. Piotr Białowolski, Tomasz Witkowski; 2.
Krzysztof Grzemki, Łukasz
Ledóchowski (obie pary

a gdańskim ringu odbył
się turniej, stanowiący
strefowe eliminacje do bok
serskich mistrzostw Polski
juniorów i do IV Ogólnopol
skiej Olimpiady Młodzieży.
Startowali
pięściarze
z klubów, reprezentujących
okręgowe związki bokserskie
Bydgoszcz, Toruń, Słupsk
i Gdańsk. Z okręgu gdańskie
go (obejmującego także El
bląg) do MP juniorów zakwa
lifikowali się: Szymon Lew
czuk (Wisła Tczew) w wadze
48 kg; Łukasz Jankowski
(Wierzyca Starogard Gd.) w.
54 kg; Sławomir Malinowski
(nie stowarzyszony z Tcze
wa) 60 kg; Przemysław Gier
szewski (Wierzyca) 67 kg;
Maciej Brzostek (TKKF
Stoczniowiec Gdańsk) 67 kg,
Łukasz Rusiewicz (Wierzyca)
71 kg, Marcin Noch (Wisła)
75 kg i Artur Dysarz (Wisła)
powyżej 91 kg.
Za najlepszego zawodni
ka uznano Sławomira Mali
nowskiego z Tczewa.
Natomiast do IV OOM
z okręgu gdańskiego awanso
wali: Marcin Tomaszczyk
(Renoma Start Elbląg) w. 48
kg; Karol Majkowski (Kontra
Gdańsk) 51 kg; Tomasz Zygo
(Zatoka Braniewo) 57 kg; Mi
chał Groblewski (Renoma)
57 kg; Jarosław Borecki (Re
noma) 57 kg; Mateusz Bort
nik (Tygrys Witex Elbląg) 60
kg; Artur Bieliński (Wierzy
ca) 66 kg.; Patryk Bursztynowicz (Tygrys) 73 kg; Marcin
Zamlecki (Wisła) 73 kg; Rafał
Wyżlic (Renoma) 73 kg; Pa
weł Pryczek (Tygrys) 77 kg;
Dariusz Lubiewski (Kontra)
81 kg i Łukasz Miecznikowski (Kontra) powyżej 81 kg.
Za najlepszą walkę uzna
no pojedynek w wadze 51 kg
między Karolem Majkow
skim (Kontra Gdańsk) i Ra
fałem Szamockim (Wda
Świecie).

z III LO Gdynia); 3. Jakub
Białogrodzki, Jakub Ka
sprzak (III LO Gdynia/TŁ
Gdańsk).
Awans do OOM (począ
tek maja br. w Poznaniu)
wywalczyły dwie pary
dziewcząt i trzy pary chłop
ców.
(Paw)

W końcówce pojedynku
w wadze 51 kg juniorów na
gle zasłabł i osunął się na
ring bokser Pomorzanina
Toruń, Michał G. Po prze
wiezieniu do szpitala zmarł.
(Paw)

Sport
w TVG
Czwartek 9.04.
22.40 - Sport w „Trój
ce" - retransmisja drugie
go meczu, o utrzymanie
się w ekstraklasie koszy
karzy Trefl Sopot - Noteć
Inowrocław
Sobota 11.04.
10.05 -10 minut dla ki
bica
Niedziela 12.04.
9.05 « Gdański Maga
zyn Sportowy
Poniedziałek 13.04.
17.40 - W sportowym
rytmie

Sam Ermolenko:

Jestem jak wino...
Sam Ermolenko już w pierwszym spotkaniu w bar
wach drugoligowej drużyny Wybrzeża nie zawiódł
kibiców. Na trybuny przyciągnął blisko 6 tys. sym
patyków „czarnego sportuNa torze współpraco
wał z kolegami i jak zawsze popisywał się jazdą na
jednym kole.
- Jak to się stało, że byty
IMŚ trafił do Wybrzeża
Gdańsk?
- Propozycja gdańskich
działaczy była bardzo kon
kretna. Nawet długo nie za
stanawiałem się nad odpo
wiedzią. Dziesięć spotkań to
liczba, która mnie w pełni
satysfakcjonowała. Drugim
klubem z polskiej ligi, który
się ze mną skontaktował by
ła Iskra. W barwach ostrow
skiej drużyny miałem być
zmiennikiem Marka Lorama
i wystąpić cztery razy. To
zdecydowanie za mało. Poza
tym wraz z Markiem startu
jemy w tym samym zespole
ligi brytyjskiej - Wolverhampton, który swoje spo
tkania rozgrywa w ponie
działki. Oboje mamy więc te
same wolne terminy, a skoro
miałem być w Iskrze tym
drugim trafiłem do Gdańska.
- Co słyszałeś wcześniej
o gdańskim zespole?
- Nie znałem żadnych
szczegółów, ale wielokrotnie
ktoś wspominał, że Wybrze
że do silna drużyna, która
jednak nie może przebić się
do ekstraklasy. Pamiętam
jak bodajże dwa lata temu
gdańszczanie przyjechali do
Łodzi, gdzie startowałem
w JAG. Koledzy obawiali się
tej konfrontacji. W sumie
jednak wygraliśmy.
- A pamiętasz gdański
tor, gdzie startowałeś już
dwukrotnie?
- Jak przez mgłę. Utkwiły
mi dziury na które narzeka
ło wielu moich kolegów
podczas turnieju Camela
w 1996 r. Sam zresztą wtedy
leżałem na torze. Z tego sa
mego powodu nie najlepiej
wspominam występ ligowy
w sezonie 1996. Na szczę
ście teraz w spotkaniu z Ko
lejarzem Rawicz wszystko
było w porządku.
- Wybrzeże to twój
czwarty klub w Polsce po

Polonii Bydgoszcz, JAG
Łódź i Włókniarzu Często
chowa. Jak czułeś się w wy
mienionych zespołach?
- Najmilej wspominam
Bydgoszcz. W Polonii bez
kłopotów dogadywałem się
z działaczami. Ponadto mia
łem sporą grupę kibiców.
Zapowiadało się, że podob
nie będzie w Łodzi. Właści
ciel JAG - Andrzej Grajew
ski, z czasem jednak prze
stał się tak bardzo intereso
wać żużlem. O Częstochowie
mogę powiedzieć niewiele.
W barwach Włókniarza wy
stąpiłem zaledwie raz.
- Lubisz sytuację, kiedy
przyjeżdżasz tuż przed me
czem, robisz na torze to co
do ciebie należy, następnie
bierzesz pieniądze i wra
casz do Anglii?
- Nie, ale w każdym klu
bie, w którym startowałem,
zawsze starałem się prze
dłużać swój pobyt. Oczywi
ście uzależnione to było od
startów w innych ligach.
Podobnie powinno być
w Gdańsku. Chociaż już te
raz wiem, że po każdym
spotkaniu niedzielnym mu
szę pędzić na Wyspy Bry
tyjskie. Niestety jak wspomiałem dzień później jeździ
mój Wolverhampton, a ja
wraz z mechanikami w 24
godziny muszę przejechać
około 1800 km. Z drugiej
strony jestem w stanie po
jawić się w Trójmieście już
w sobotę. Wtedy mógłbym
się np. spotkać z kibicami.
- Z ubiegłorocznych wy
stępów w Polsce nie możesz
być zadowolony...
- Cały poprzedni sezon
był dla mnie nieudany. Chy
ba najgorszy w karierze.
Wszystkiemu były winne
eksperymenty z motocykla
mi. Kilkakrotnie przesiada
łem się z Jawy na GM bądź
odwrotnie. Ucierpiała na
tym moja psychika i w koń

w

Sam Ermolenko

Fot. Maciej Polny
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Mimo nie najmłodszego wieku Ermolenko nadal zachwyca na torze.

cu straciłem wiarę we wła
sne umiejętności. W tym ro
ku wróciłem do GM i na ra
zie nie narzekam.
- W Polsce coraz częściej
mówi się, że Sam Ermolen
ko zestarzał się i dlatego
woli startować w n lidze niż
w ekstraklasie, gdzie nie
dałby sobie rady. Co byś od
powiedział adwersarzom?
- Natury nie da się oszu
kać. Rzeczywiście zestarza
łem się, ale nie uważam, że
jestem gorszy od swoich ro
daków - Billy Hamilla czy
Grega Hancocka. Ostatnie
go objechałem nawet nie
dawno podczas sparingu
„Wolves" z Coventry. A że
startuje u was w drugiej li
dze? Kilka drużyn prezen
tuje tutaj zbliżony poziom
do pierwszoligowców. Poza
tym również w tej klasie
jeździ Hancock. Rok wcze
śniej to samo robił Hamill.
- Hancock wraz z Hamillem, którzy tworzą team
Exide, rozdają karty w świa
towym żużlu. Gdzie tkwi
źródło ich sukcesów?
- Mają największy kom
fort psychiczny Nie muszą
się niczym martwić. Spon
sorzy zapewniają im dzie
sięć motocykli na sezon oraz
dodatkowe pieniądze na in
ne niezbędne wydatki. Sło
wem nie brakuje im niczego.
Wcale nie gorsi od tego du
etu Hans Nielsen czy Tony
Rickardsson są już w znacz
nie gorszej sytuacji. Podob
nie jak ja. Nie mam główne
go sponsora. Pomagają mi
mniejsze firmy. Na szczęście
daję sobie jakoś radę.
- Swego czasu mówiło
się, że dołączysz do teamu
Exide...
- Do dzisiaj o tym nie sły
szałem.
- Oprócz Polski startować
będziesz także w innych li
gach. W jakich?
- W sumie w pięciu.
Oprócz Polski i Anglii na
pewno w szwedzkim Vastervik, gdzie będę jeździł na
przemian z Craigiem Boy-

cem. Także w duńskim
Outrup, obok Norwega Ru
nę Holty. Być może zawitam
jeszcze do ligi niemieckiej.
Propozycję złożyli mi dzia
łacze z Lipska. W trzech
wymienionych przypadkach
startować będę rzadko, bo
zaledwie raz w miesiącu.
- Ile motocykli przezna
czasz na starty w Wybrzeżu
i czy zamierzasz je trzymać
w Polsce?
- Chyba dwa. Zastana
wiam się czy następnym ra
zem nie pozostawić motocy
kli w Gdańsku. Z drugiej
strony pięć silników spra
wia, że nie mam wielkiego
wyboru. Na razie dwa moto
ry trzymam w Szwecji. Trzy
wożę ze sobą.
- W lidze brytyjskiej ry
walizować będziesz m.in.
z Tomaszem Gollobem, któ
ry po raz pierwszy podpisał
kontrakt w Anglii. Znasz go
doskonale. Jak oceniasz je
go szanse?
- Pod względem średniej
meczowej w pierwszej trój
ce nie będzie, ale ma szanse
załapać się do „10". Na razie
spisuje się dobrze, ale nale
ży pamiętać, że jego Ipswich jeździł dotychczas
tylko na własnym torze.
Przewiduję, że np. w Eastbourne czy Belle Vue jego
zdobycz może być znacznie
mniejsza. Niemniej życzę
mu powodzenia.
- Jest jeszcze Piotr Protasiewicz...
- Protasiewicz to jeszcze
„żużlowe" dziecko, które ma
do dyspozycji bardzo szyb
kie motocykle. Na skutecz
ną jazdę w Anglii to nie wy
starczy. Piotrek musi się
jeszcze dużo uczyć.
- Gollob ma uratować an
gielski speedway, gdzie za
interesowanie ze strony pu
bliczności drastycznie spa
dło. Co ty na to?
- Przyczyni się do pod
niesienia frekwencji w Ipswich, ale na pewno nie
w przypadku pozostałych
drużyn.

Awans
Cieślewicza
li a torach w Rzeszowie

111 i

Rawiczu odbyły się
półfinałowe turnieje krajo
we będące wewnętrzną
kwalifikacją do eliminacji
Indywidualnych Mistrzostw
Świata.
Do finału, który zaplano
wano 17 bm. w Ostrowie
awansowało po ośmiu naj
lepszych. Znalazł się w tym
gronie gdańszczanin - To
masz Cieślewicz.

Rzeszów
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Eliminacje IMŚ

Fot. Maciej-Polny

- W przeszłości często
niezbyt pochlebnie wypo
wiadałeś się o Gollobie. Jak
wyglądają wasze stosunki
dzisiaj?
- Dawno się nie widzieli
śmy.
- Gollob wystąpi w cyklu
turniejów GP, gdzie po raz
kolejny ciebie zabraknie.
Nie czujesz się rozżalony, że
nie znalazłeś
uznania
w oczach władz światowego
speedwaya. Chociażby za
zasługi w tym sporcie.
- Nie wywalczyłem awan
su do GP w Challengu i dla
tego nie znalazłem się wśród
najlepszych. Mam jednak na
dzieję, że na jeden czy dwa
turnieje otrzymam tzw. dziką
kartę. W pierwszych zawo
dach - GP Czech - na pewno
nie pojadę. Nie ma mnie
w gronie wybrańców
- Co sądzisz o nowej for
mie GP?
- Czas pokaże. Nie ulega
wątpliwości, że GP stało się
bardziej otwarte dla zawod
ników. Sama formuła będzie
chyba trudniejsza do zozumienia dla kibiców, ale
z drugiej strony sympatyków
żużla czekają większe emo
cje.
- Wielu kibiców uważa
cię za showmana. Czy
słusznie?
- Lubię czasami zasko
czyć czymś publiczność.
Chyba dlatego nawiązuję
szybko kontakt z kibicami.
- Jakie cele przyświecają
tobie na ten sezon?
- W każdej z lig być w czo
łówce pod względem śred
niej meczowej. Poza tym za
mierzam ponownie zakwali
fikować się do cyklu GP.
- Sprzęt i ubiór masz spe
cjalnie dopasowany ze
względu na krótszą nogę.
Jak do tego doszło?
- W wieku 17 lat miałem
przykry upadek startując na
crossówce. Stąd buty mam
robione na specjalne zamó
wienie.

Żużlowiec Polonii Piła,
Rafał Dobrucki, zwyciężył
w rzeszowskim półfinale.
Zaskoczeniem in minus była
postawa mistrza Polski Jacka Krzyżaniaka, który po
trzech pierwszych fatalnych
startach, przed czwartym
wyścigiem zwlekał z wyjaz
dem na tor i wskutek prze
kroczenia limitu dwóch mi
nut, został wykluczony
przez sędziego.
W wyścigu barażowym
o ósme, ostatnie miejsce da
jące awans do finału elimi
nacji krajowych do IMŚ,
Adam Fajfer (Trilux Start
Gniezno) wykorzystał de
fekt maszyny Pawła Staszka
(Kuntersztyn GKM Gru
dziądz), któremu przypad
nie rola rezerwowego w tych
zawodach.
Wyniki turnieju w Rze
szowie:
1. Rafał Dobrucki (Polo
nia Piła) - 13 pkt, 2. Jacek
Rempała (Kuntersztyn GKM
Grudziądz) - 11, 3. Dariusz
Śledź (Atlas Wrocław) - 11,
4. Andrzej Huszcza (ZKŻ
Zielona Góra) - 10, 5. Rafał
Trojanowski (Van Pur Rze
szów) - 10, 6. Grzegorz
Rempała (Van Pur) - 10, 7.
Mirosław Kowalik (Apator
DGG Toruń) - 9, 8. Adam
Fajfer (Truta Start Gnie
zno) - 8+3, 9. - rezerwowy
Paweł Staszek (Kuntersztyn
GKM) - 8+d.
Najlepszy czas dnia 68,25 sek. uzyskał w pierw
szym wyścigu Mirosław Ko
walik.

Rawicz
Sławomir Drabik (Włók
niarz Częstochowa) wygrał
w Rawiczu.
Wyniki turnieju w Rawi
czu:
1.
Sławomir
Drabik
(Włókniarz Częstochowa) 13 pkt, 2. Zenon Kasprzak
(Kolejarz Rawicz) -12, 3. Ja
rosław Olszewski (Polonia
Piła) -12,4. Piotr Świst (Stal
Van Pur Rzeszów) - 10, 5.
Jacek Gollob (Polonia Ju
trzenka Bydgoszcz) - 10, 6.
Tomasz Cieślewicz (Wy
brzeże Gdańsk) - 10, 7.
Adam Skórnicki (Unia Lesz
no) - 9, 8. Roman Jankowski
(Unia Leszno) - 8, 9 - rezer
wowy Tomasz Bajerski (Pergo Gorzów) - 6.
Kontuzji, na początku
turnieju, doznał lider Startu
Gniezno, Robert Sawina,
który został odwieziony do
szpitala. Rekord toru usta
nowił Zenon Kasprzak 64,32.

Rozmawiał: Maciej Polny (pol)

czwartek 9 kwietnia 1998 r.

Styroplast Start - JKS Jarosław 18:19

Podjęły walkę

Q« - - ' łgt
Bałtycki

Ruch - EB 20:22

AKS -Kraśnik 34:25

Nerwowa
końcówka

Tik miało być
Z powodu przeciekającego dachu organizatorzy

- acięty przebieg miał
4 mecz ekstraklasy pił- meczu, zostali zmuszeni do przeniesienia zawodów
karek ręcznych pomiędzy z Gdyni do Gdańska, ale i to nie przeszkodziło go
Ruchem Chorzów i EB spodyniom w zwycięstwie 34:25 (16:10)
Startem Elbląg. Wygrały
AKS: Grzenkowicz - 30:18, Varsovia - Giżycko
przyjezdne 22:20 (13:8).
Orzeszko
7, Mazur 6, Mazan przełożony, Sparta - TeleRUCH: Wasiuk, Kot Sebrala 2, Sowińska 2, Ro- 5, Orzechowska 5, Piontke Zet 23:29 , Olimpia - AZS
AWF Warszawa przeł.
gocz 2, Jarzyna 4, Smyka 4, 5 , Gburek 4, Stefańska 2.
Tabela
Kraśnik:
Maksymiuk,
Gmyrek, Mazurek, Winkler
1.Łącznościowiec
36:0 605-293
Misztal
Mazurek
9,
Gąska
3, Rychlewicz 3.
2. Słupia
32:4 550-383
EB Start: Bartnicka, 6, Rapciuk 2, Krajewska 2, 3. AKS BOM! Gdynia 27:9 516-398
Sydo
2,
Stępień
2,
Łukasik
Chemicz - Szuszkiewicz 5,
4. Victoria
26:12 555- 509
Pazur, Apanowicz 3, Kubik 1, Grabka 1.
5. AZS AWF Warszawa 22:14 496-386
Założenia trenera Piotra 6. AZS AWF Poznań
1, Frydrychowicz 1, Czapko
20:18 335- 430
Rembowicza sprawdziły się. 7. Varsovia
7, Szklarczuk 5.
19:17 448-473
12:24 310-472
Początkowe minuty me Jego podopieczne wygrały 8. TeleŻet
11:25 473-522
czu należały do miejsco te spotkanie, chociaż popeł 9. Kraśnik
10. Olimpia
9:25 344-496
niały błędy w obronie.
wych.
Prowadziły
one
3:1,
I
5:33 408-667
Pozostałe wyniki: Łącz 11. Sparta
5:1 i 5:3. Jednak po kwa
12. Giżycko
3:33 457-656
dransie był już remis 5:5. nościowiec - Victoria 35:18,
AZS
AWF
Poz.
Słupia
(ana)
Wtedy „rozstrzelała się"
Izabela Czapko. Kilka jej
bramek pozwoliło elblążankom powiększyć prze Elzam Elbląg - MMTS Kwidzyn 25:18
wagę. Stąd EB prowadził
najpierw 8:5, a do przerwy
13:8.
Wydawało się, że losy
spotkania są rozstrzygnię
te. Jednak Ruch nie złożył
W meczu piłki ręcznej mężczyzn o mistrzostwo II
broni. Po przerwie chorzo
wianki zaczęły grać sku ligi, elbląski Elzam pokonał lokalnego rywala
teczniej i w 57 min dopro MMTS Kwidzyn 25:18 (11:10).
wadziły do stanu 20:21.
Najwięcej bramek dla El- remis 8:8. Do przerwy lepsi
Wówczas bądąca w dogod
zamu:
Stypułkowski 8, Min o jedną bramkę byli piłka
nej sytuacji zgubiła piłkę.
rze Elzamu, ale po wzno
EB Start przeprowadził kiewicz 7. Kary: 14 min.
Najwięcej
bramek
dla
wieniu
gry oni narzucili
kontrę, którą skutecznie
MMTS: Boneczko 5, Mrocz szybsze tempo, akcje cecho
wykończyła
Marta
Frydry
Fot.
Robert
Kwiatek
Monika Wąsik w ataku na bramkę.
wała lepsza skuteczność
chowicz, ustalając osta kowski 4,
bramkowa i w ten sposób
Kary: 8 min.
teczny
wynik
meczu.
Był
to
skoczyć rutynowaną bramw
41 min miejscowi prowaZaczęło
się
pomyślnie
dla
Piłkarki ręczne Styroplastu Startu Gdańsk prze
zresztą jej jedyny gol w ca
karkę Alicję Główczak.
przyjezdnych, którzy w 15 dzilil6:14. Kiedy w 52 min
grały wczoraj u siebie I-ligowy mecz z JKS Jaro
łym
spotkaniu.
Na początku drugiej po
(kast) min prowadzili 7:2. Miejsco po bramce Piotra Minkiewi
sław 18:19 (10:10).
łowy gdańszczanki konty
wi starali się nadrobić stra cza na tablicy było 22:16,
nuowały niezłą grę, w 41
ty, grając zdecydowanie wiadomym się stało, że der
Styroplast: Łotariewa, dłuższego czasu w gdań min prowadziły 14:12. Od
w obronie i w efekcie w 22 by tym razem wygra Elbląg.
Kościańska - Nesterec 1 skim zespole nie gra czoło tego jednak momentu za
min, na tablicy notowaliśmy
Andrzej Minkiewicz
bramka, Langowska, Try wa snajperka, kontuzjowa czął się odwrót. Przez 9
ka 4, Wąsik 1, Plata 2, Mol- na Anna Mosakowska. Nie kolejnych minut Styroplast
da 2, Vaterkowska 8, Sie ma więc komu rzucać nie zdobył bramki, a przy
Inne wyniki; Zagłębie
dlecka, Pawłowska, Je- z drugiej linii. Trener jezdne trafiły pięć razy
Lubin - Cracovia 28:24
Zdzisław Czoska został i zrobiło się 14:17.
znach.
Najwięcej bramek dla zmuszony do zmiany spo
Zdawało się, że porażka (9:11), Sośnica Gliwice JKS zdobyły: Mańkowa 5, sobu gry swoich pod Styroplastu staje się nie Piotrcoyia Piotrków 24:23
iłkarze ręczni Spójni cek Wardziński (Spójnia) Duchnowa i Fiałek po 4. opiecznych z rosłymi, do uchronna. Wtedy gdańsz (10:12), Monte* Lublin Gdańsk (trener Jan 25 bramek w 3. meczach.
jarosła- czanki poderwały się zno Zgoda Bielszowice 38:21 Prześlakiewicz) i Sambora
Sędziowali: I. Cieśliński świadczonymi
Sambor Tczew wywal
i Z. Tupaj (Elbląg). Karne wiankami. Gdańszczanki wu do ataku, zbliżyły na (18:10).
Tczew (trener Lech Stoliń- czył komplet zwycięstw
minuty: Styroplast - 0; JKS miały grać szybko i stwa 18:19 w 56 min, ale w koń
ski) odnieśli komplet zwy w lubińskim półfinale
33 66 1116-666
rzać zagrożenie z pierw cówce atak Moniki Sie 1. Montex
- 8.
cięstw w półfinałowych tur i z zaliczoną wygraną
Biednemu wiatr w oczy. szej linii oraz kontrami. Ta dleckiej uznali sędziowie 2. Piotrcovia ii 46 896-758
niejach mistrzostw Polski z awansującym drugim ze
33 45 883-786
3. EB Start
Do meczu z piątym w I-li- koncepcja przynosiła efekt za faul ofensywny i szansa
juniorów w Gdańsku oraz społem - Warmią I Olsztyn,
33 44 905-819
4. Sośnica
dze zespołem JKS Jarosław do przerwy, przy czym po na poprawienie rezultatu 5. JKS Jarosław 33 43 774-728
Lubinie i awansowali do fi zakwalifikował się do fina
Styroplast przystąpił bez łowę rzucanych przez Sty przepadła. Szkoda, gdyż 6. Ruch
nału MP.
łu MP juniorów.
ii 30 769-792
kontuzjowanej kilka dni roplast bramek to w tym JKS był wczoraj do ogra 7. AKS Chorzów 33 28 786-828
W ostatnim dniu Spójnia
Wczoraj w ostatnim
temu na Śląsku Nataszy czasie zasługa Kariny Va- nia.
33 26 783-916
pokonała w Gdańsku po za dniu turnieju w Lubinie
9. Nata AZS AWF 33
25 740-839
Nikel. Jak wiadomo, od terkowskiej. Potrafiła za
(Paw)
ciętej walce Grunwald Po podopieczni Lecha Stolińm Zgoda
33 23 753-844
znań 22:20 (10:9). Najwięcej skiego pokonali pewnie
11. Styroplast
33 17 743-886
bramek zdobyli: dla Spójni - Metalplast Oborniki 34:26
12. Cfacovia
33
3 653-939
Wardziński 8, Gryczka 4; dla (19:12). Znowu znakomicie
AKS Chorzów - Nata AZS AWF Gdańsk 27:20
Grunwaldu - Szuster 6, Bo- bronił bramkarz tczewian
(kast)
rowiak 5. Spójnia weszła do Justa, a najwięcej bramek
finału MP z zaliczonym zdobył Maciejewski - 9, Gizwycięstwem nad Grun gielewicz i Godzina po 6
waldem.
oraz Zołoteńko 5. Obok
bycia dla naszych szczyWolsztyniak
Wolsztyn wymienionych w „siódem
Szczypiornistki Naty AZS AWF Gdańsk nie potra
piornistek.
zremisował z Warmią II ce" Sambora grali: Mań
fiły zdobyć choćby punktu w pierwszym wyjazdo
Tymczasem miejscowe
Olsztyn 25:25 (17:9). Naj kowski, Komorowski (ka
wym pojedynku przeciwko AKS Chorzów. Pod
zwietrzyły szansę. Trzy
więcej bramek: dla Wolszty- pitan drużyny), Siudowski,
bramki rzuciła Marta No
opieczne Leszka Biernackiego uległy rywalkom
niaka - Franc 8; dla Warmii Czertowicz, Rzepka, Limeczu
ekstraklasy - II Behan 10.
wak i chorzowianki prowa
20:27 (12:15).
dziński, Czykierda.
piłkarzy
ręcznych
dziły 8:7. Jak się okazało, nie
W ostatnim meczu tur
NATA AZS AWF: Wicha, spotkania. Wtedy to nasze oddały go do końca spotka Iskra Kielce pokonała SPR
Końcowa tabela:
nieju Warmia I Olsztyn po
prowadziły. nia.
Fijas, Majewska - Truszyń- zawodniczki
Lubin 35:26 (16:12).
1. Spójnia
6:0 84-62
konała SPR Lubin 26:20
ska 2, Piątkowska 3, Narusz Najpierw 4:2, a następnie
Najwięcej bramek: dla 2. Grunwald
Zawodniczki Naty próbo
4:2
71-68
(14:12).
3, Pawłowska 7, Żegis, Wy- 7:5. Wówczas trener gospo wały wprawdzie odwrócić Iskry - Robert Nowakowski 3. Warmia
1:5 75-86
1:5
63-77
chowaniec 2, Szukiełowicz dyń, Janusz Szymczyk zde losy meczu, lecz stać je było 10, Krzysztof Chrabota 7, 4. Wolsztyniak
Końcowa tabela
cydował się na zmianę jedynie na coraz częstsze Aleksander Czernysz, Rado
3.
1. Sambor
6:0
94-68
Najwięcej bramek dla bramkarki. Za Marię Gra- faule. W gdańskiej drużynie sław Wasiak - po 4, dla SPR
Najlepsi zawodnicy pół 2. Warmia I
4:2
73-69
AKS: Sarnacka 7 i Awdieje cjasz do gry weszła blisko na największe wyróżnienie - Tomasz Morawski 10, Piotr finału: bramkarz - Woj 3. Metalplast
2:4
73-88
40-letnia Teresa Rosochac- zasłużyła Magdalena Paw Będzikowski
wa 7.
i
Paweł ciech Lech (Spójnia), gracz 4. SPR Lubin _ 0:6
69-84
Gdańszczanki grały do ka. Okazała się ona przysło łowska.
Orzłowski - po 4.
z pola - Maciej Szuster
(kast) (Grunwald), strzelec - Ja
(kast)
brze jedynie na początku wiową zaporą nie do prze
(Paw)

Derby dla elblążan

Tabela I ligi

Spójnia i Sambor
P

Dobry tylko początek

Iskra
- SPR 35:26
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Andrzej Bussler (trener Janbudu Arki)

Mecz tygodnia

Nie będzie łatwo

Janbud Arka Gdynia
• Bałtyk Gdynia

- Wbrew pozorom, derbowe spotkanie z Bałtykiem
na pewno nie będzie dla nas łatwe. Biało-niebiescy
ostatnio dwa razy wygrali, zaaplikowali słabej
wprawdzie Olimpii Grudziądz siedem bramek, a to
zawsze robi wrażenie.

MECZ TYGODNIA
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ARKA GDYNIA
sobotę o godzinie
14.00 na stadionie
przy ul. Olimpijskiej w Gdy
ni dojdzie do derbów Gdyni.
Janbud Arka, która wystąpi
w roli gospodarza, podej
muje Bałtyk. Jesienią żółtoniebiescy, w roli gości, wy
grali na tym samym stadio
nie 3:0. Teraz też będą fa
worytami, ale pamiętajmy,
że derby rządzą się swoimi
prawami.
Tradycyjnie już postara
my się przeanalizować siłę
poszczególnych formacji
obu zespołów. Składy są
oczywiście przypuszczalne.

BRAMKARZE
Wiosną podstawowym
golkiperem Arki jest To
masz Szczypior. Na razie
spisuje się bez zarzutu
i wpuścił tylko jedną bram
kę. Raczej więc trener An
drzej Bussler ponownie po
stawi na niego. Naprzeciw
między słupkami stanie Da
riusz Grubba, bramkarz
o dwa lata młodszy od swo
jego vis-a-vis. Wiosną się
gał do siatki czterokrotnie.
Obaj golkiperzy z pewno

ii

ścią nie należą do trzecioligowej czołówki. Niezłe wy
stępy przeplatają niekiedy
fatalnymi,
wpuszczając
„głupie" bramki. O tym, któ
ry z nich lepiej wypadnie
w sobotę zadecyduje dyspo
zycja danego dnia oraz
pewniejsza postawa defen
sywy. W sumie jednak
umiejętności obu cenimy
podobnie. Zatem remis.

OBROŃCY
Defensywa Arki gra od
początku rundy w niezmie
nionym składzie. Robert
Zinko oraz Krzysztof Wła
sny w roli kryjących oraz
Ireneusz Malinowski na
stoperze. W Bałtyku docho
dziło do małych roszad, lecz
trener Adam Walczak zde
cyduje się pewnie na wa
riant z Krzysztofem Hoppe
na stoperze oraz Rafałem
Okrójem i Bartłomiejem
Wroną na bokach.
Hoppe jeszcze w po
przedniej rundzie wystę
pował w Arce. Jednak nie
spisywał się najlepiej i ra
czej bez żalu oddano go lo
kalnemu rywalowi. W Bał

Postanowiliśmy zapytać byłego piłkarza zarówno Arki
jak i Bałtyku, Tomasza Korynta o jego najbardziej pamięt
ne derby Gdyni. Po namyśle świetny, wciąż czynny napast
nik, opowiedział historię z 1982 roku.
- To było jesienią. Spotkanie szóstej kolejki ekstraklasy
pomiędzy Bałtykiem i Arką na stadionie przy ul. Olimpij
skiej. Grałem wówczas w Arce i znajdowaliśmy się wtedy
w bardzo trudnej sytuacji. Byliśmy bardzo nisko w tabeli
z zaledwie jednym zdobytym punktem. Waga tego spotka
nia była więc dla nas ogromna. Zaczęło się wyśmienicie. Po
strzale Ryszarda Kurzepy objęliśmy prowadzenie. Później
jednak zaczęły się schody. Ja, po starciu z zawsze grającym
bardzo fair, Mieczysławem Gierszewskim, musiałem opu
ścić boisko. Następnie Andrzej Krzywicki huknął z woleja
w poprzeczkę tak mocno, że później żartowaliśmy, iż piłka
pierwszy kozioł zrobiła dopiero na środku boiska. Skoń
czyło się ostatecznie 2:1 dla Bałtyku. Natomiast ówczesny
nasz szkoleniowiec powiedział po meczu Już nie jestem
trenerem tego zespołu". Był dalej, ale bardzo krótko. To by
ły moje najbardziej pamiętne derby.
(kast)

M,Dąbrowski

Hoppe

Grubba

g
^

Smarzyński

B

•Szabłowski

ii

Wtesfty

Wrona

Pawelec

tyku na razie idzie mu nie
źle. Po odejściu Hoppego
trener Bussler postawił na
młodego Malinowskiego,
który jest utalentowanym
piłkarzem i dotychczas
spisuje się nieźle. Brakuje
mu jeszcze nieco doświad
czenia.
Jeśli chodzi o obrońców
kryjących to większe indy
widualności na tych pozy
cjach mają żółto-niebiescy.
Za Własnym i Zinką prze
mawiają nie tylko "wyższe
umiejętności od Okroją
i Wrony, ale przede wszyst
kim doświadczenie. W su
mie więc wychodzi, że dużo
solidniejszą linią defensyw
ną dysponuje Arka i jej
przyznajemy kolejny punkt.

POMOCNICY
Obie drużyny zapewne
przystąpią do gry piątką po
mocników. Arka w swoim
„żelaznym" ustawieniu II li
nii - a więc Michał Sma
rzyński i Ryszard Brzeski na
bokach,
Piotr
Rzepka
w środku oraz Andrzej
Krzywniak i Dariusz Ulanowski. Z kolei w Bałtyku
zobaczymy Mikołaja Podgórniaka i chyba Sławomira
Jagusiaka jako skrajnych
pomocników, a także Dariu
sza Pawelca, Radosława
Szabłowskiego i Marka Dą
browskiego.
Przewaga Rzepki nad Sza
błowskim jest niepodważal
na. Arka ma też niewątpliwie
pożyteczniejszych bocznych
pomocników. Smarzyński
i Brzeski przeprowadzają
wiele akcji skrzydłami, po
trafią też zaskoczyć bramka
rza rywali. W Bałtyku z ko
nieczności na prawej pomo
cy występuje Podgórniak,
który umiejętnościami nie
odbiega od wymienionej
dwójki. Natomiast Jagusiak,
który będzie operował po le
wej stronie, już tak
Pora na pozostałych gra
czy te formacji W dobre"

nie na własnym obiekcie.
Uważam jednak, że nie bę
dzie miało to wpływu na
przebieg meczu. Wszak kil
ku moich piłkarzy w prze
szłości przywdziewało bar
wy Bałtyku.
Nie przewidujemy dodat
kowej premii za derby, cho
ciaż moi piłkarze będą wal
czyć o większe niż dotych
czas pieniądze, gdyż mamy
tyle samo punktów co lider.
Jesienią wygraliśmy z Bałty
kiem 3:0. Teraz zadowoliło
by mnie jednobramkowe
zwycięstwo.
(kast)

Adam Walczak (trener Bałtyku)
Okrój

,

Jagus.ak

Bałtyk jest więc na fali,
ale... my też. Wygraliśmy
pięć spotkań, choć ostatnio
wypadliśmy nieco słabiej.
W sobotę młodzież Bałty
ku będzie chciała się poka
zać z dobrej strony. Przewi
duję więc mecz walki, mam
nadzieję, że w ramach prze
pisów, a o wyniku może za
decydować końcówka, kiedy
najczęściej
procentuje
większe doświadczenie. A to
nasz niewątpliwy atut.
Paradoksalnie grać bę
dziemy przy Olimpijskiej
w roli gospodarza z druży
ną, która wystąpi praktycz

BAŁTYK GDYIUIA
formie od początku rundy
znajduje się Krzywniak. Nie
gorzej spisuje się Ulanowski. Ale tak samo może o so
bie powiedzieć Pawelec,
który w ostatnim meczu
z Olimpią Grudziądz zdobył
dwa gole. M. Dąbrowski
również ma miejsce w pod
stawowym składzie, choć
lubi grać ostro. Chyba jest
jednak najsłabszy z całej
czwórki.
W sumie porównanie
drugiej linii wypada na ko
rzyść Arki. Zatem kolejny
punkt dla żółto-niebieskich.

NAPASTNICY
W tej formacji należy
spodziewać się zmian w po
równaniu z poprzednimi
meczami. Wprawdzie pozy
cja Macieja Gomuły (Arka)
i Błażeja Adamusa (Bałtyk)
wydaje się być niepodwa
żalna, lecz wcale tak być nie
musi w przypadku pozosta
łych napastników. Dlatego
przewidujemy, że w miejsce
Wojciecha Pięty zobaczymy
Adama Heringa, natomiast
za Mariusza Sinkiewicza
trener Walczak desygnuje
do gry Cezarego Dąbrow
skiego.
Gomuła i Adamus to naj
groźniejsi napastnicy swo
ich drużyn. Grają dyna
micznie, strzelają bramki.
Hering z kolei to gracz
0 dużych możliwościach,
jednak posiada spore zale
głości treningowe, które,
jak mówi, sukcesywnie
nadrabia. C. Dąbrowski to
chyba gracz o mniejszych
od niego możliwościach.
W ataku więc niewielka
przewaga Arki i kolejny
punkt dla niej.
Wychodzi więc 4:1 dla
Arki, przy czym największa
przewaga tej drużyny ist
nieje w linii defensywnej
1 pomocy. Tak czy owak pod
opieczni Andrzeja Busslera
są faworytami derbów
(kast)

Nic do stracenia
- Na pewno nie będziemy faworytami. Niemniej
uważam, że nie stoimy na straconej pozycji. Na
mecz z Arką nie muszę nawet specjalnie motywo
wać zawodników.
Oni sami bardzo chcą się
w tym prestiżowym spotka
niu pokazać z dobrej strony
Będą bardziej spięci, a do
mnie należy tylko ustalenie
składu.
Kłopotów personalnych
nie mamy. Jednak martwi
mnie nieregularna fre
kwencja na treningach. To
mój największy problem,
gdyż często przydatność za
wodnika muszę oceniać po
formie, jaką prezentował on
kilka dni wcześniej. Ostat
nio wygrywamy, to fakt. Jed
nak nie nazywałbym tego
zwyżką formy. Po prostu
moi zawodnicy zaczęli wię

cej myśleć na boisku. W do
datku wykazują się lepszą
skutecznością.
Na pewno nie położymy
się przed Arką. To mogę
obiecać naszym kibicom.
Moi podopieczni nie mają
nic do stracenia i nawet je
żeli przegrają, to nikt nie
będzie im mógł zarzucić, że
nie walczyli. Nie będziemy
murować bramki. Taka tak
tyka to przysłowiowa woda
na młyn dla Arki. Postaramy
się atakować. Każdy pozy
tywny wynik, myślę tu przy
najmniej o remisie, będzie
naszym sukcesem.
(kast)

Prognoza ekspertów
Stanisław Stachura
(były trener m.in.
Arki i Bałtyku)

Andrzej Bikiewicz
(trener Lechii
Gdańsk)

- Nie będę chyba orygi
nalny, jeśli powiem, że zde
cydowanym faworytem jest
drużyna Arki, jeden z głów
nych, obok Lechii, preten
dentów do wygrania całej li
gi. Bałtyk to młodziutki ze
spół, opromieniony ostat
nim wysokim zwycięstwem
nad Olimpią. Jednak pomi
mo całej sympatii dla tego
zespołu, nie daję mu więk
szych szans w konfrontacji
z
żółto-niebieskimi.
Wprawdzie derby to zawsze
derby, lecz różnica umiejęt
ności i doświadczenia, jaka
dzieli obecnie oba zespoły,
jest zbyt duża. Dlatego wy
raźnie stawiam na Arkę. Nie
chcę podejmować się wyty
powania dokładnego wyni
ku meczu, lecz zwycięstwa
drużyny prowadzonej przez
Andrzeja Busslera jestem
w zasadzie pewier

- Sądzę, że zwycięzcą te
go meczu zostanie Arka.
Jest po prostu na dziś ze
społem lepszym od Bałty
ku. Nawet pomimo faktu, iż
mówi się, że derby rządzą
się swoimi prawami, białoniebiescy nie powinni za
grozić Arce. Wprawdzie
Bałtyk ostatnio wygrywa,
ale, przyznaję otwarcie,
z zespołami jeszcze słab
szymi od siebie. Skład tej
drużyny został przez ostat
nie sezony mocno prze
trzebiony. Praktycznie gra
ją w niej sami młodzi za
wodnicy i to ci, którzy nie
zdążyli zasilić innych klu
bów. Dlatego ciężko jest
Adamowi Walczakowi coś
tam zrobić. Patrząc realnie,
moim zdaniem wygra Arka.
Każdy inny wynik byłby
sensacją
(kast)
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Polonia Gdańsk - Chemik Police 1:0

I LIGA
1 Amica Wronki - Pogoń
Szczecin 1:1 (0:0). Bramki:
dia Arniki - Dariusz Jackie
wicz (71), dla Pogoni Zdzisław Leszczyński (80).
Sędziował Marek Kowal
czyk (Lubin). Widzów 4
tys

•Petrochemia Płock Stomil Olsztyn 2:1 (2:1).
Bramki: dla Petrochemii Paweł Miąszkiewicz 2 (5,
30); dla Stomilu - Jacek
Chańko (9). Sędziował Mi
rosław Milewski (Radom).
Widzów 5 tys.

II LIGA • grupa 1

Deszczowy
mecz
iBIt
i >

•Górnik Zabrze-Widzew
Łódź 2:0 (1:0). Bramki: Ro bert Wilk (23), Marcin
Kuźba (81), Sędziował
Zygmunt Ziober (Prze
myśl). Widzów 4700.

, -

W

'

-

-

a ŁKS Ptak Łódź - Ruch
Chorzów 0:0. Sędziował
Stanisław Żyjewski (Lesz
no). Widzów ok. 3 tys.

•GKS Katowice - Groclin
Dyskobolia
Grodzisk
Wlkp. 3:1 (3:0). Bramki:
dla GKS - Sławomir Woj
ciechowski
(2 7-wolny),
Tomasz Moskal (37), Paweł
Pęczak (42); dla Groclinu Sławomir Suchomski (61).
Sędziował Andrzej Dymek
(Wrocław). Widzów 1,5
tys.

•
Lech Poznań - Odra Wo
dzisław 1:1 (0:1). Bramki:
dla Lecha - Mirosław Sta
niek (57-samobójcza), dla
Odry - Sławomir Paluch
(64), Sędziował Henryk
Pawiłowski z Rzeszowa.
Widzów 1 tys.
•KSZO Ostrowiec - Ra
ków Częstochowa 0:0. Sę
dziował Ryszard Rębilas
(Kraków). Widzów 6 tys.

•Zagłębie Lubin - Wisła
Kraków 1:2 (1:0). Bramki;
dla Zagłębia - Wojciech
Górski (8); dla Wisły - Da
niel Dubicki (68), Grze
gorz Kałiciak (79). Czer
wona kartka: Jero Shokpoke (Zagłębie - 37 min.).
Sędziował Andrzej Należnik (Katowice). Widzów 2
tys.

a

Legia Daewoo Warsza
wa - Polonia Warszawa 1:1
(0:1). Bramki: dla Legii Bartosz Karwan (57); dla
Polonii - Grażvydas Mikulenas (18 min.). Sędziował
Tomasz Mikulski (Lublin).
Widzów 9 tys.

1. ŁKS-Ptak
2. Legia
3. Polonia
4. Widzew
5. Ruch
6. Wista
7. Amica
8. Pogoń
9. Górnik
10. Katowice
11. Stomil
12. Petrochemia
13. Zagłębie
14. Odra
15. Lech
16. Grodin
17. KSZO
18. Raków

23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23

44
42
41

liii
36
36
34

1111
33
32
30
29
28
28
25
25
14
14

35-16 :
36-20
29-17
35-23
34-23
22-24
28-23 :
27-27
27-30
2819
26-29
21-30
28-31
28-38
25-30
20-29
14-30
15-39

(kast)

Pod bramką Chemika nie brakowało takich spięć.

Piłkarze Polonii Gdańsk wciąż są niepokonani
u siebie. Wczoraj wygrali na stadionie przy ul. Ma
rynarki Polskiej z Chemikiem Police 1:0 (0:0).
Bramka: Bartosz Skierka
(65 min.).
Sędziowali: Piotr Maurek
oraz Piotr Wieczerzak
i Krzysztof Burdak (wszyscy
Kraków). Żółte kartki: Da
niel Treściński i Dariusz Ja
skulski (Polonia) oraz Artur
Kałużny (Chemik). Widzów
ok.100.
POLONIA: Skrzyński Cuch, Kaczmarek, Paszulewicz - Skierka, Treściński,
Golecki, Batata (64 Zezula),
Jaskulski - Kugiel (80 Szy
mura), Feith (88 Mulinek).
CHEMIK: Kamiński Kałużny, Rast, Kęsy Hirsch (88 Jarymowicz), Fedoczenko, Rembisz, Szmit
(88 Ziarek), Blasius - Grze
górzek (66 Gutkowski),
Griszczenko.
Wczorajszy mecz toczył
się w anormalnych warun
kach. Padający deszcz wy
raźnie przeszkadzał w płyn
ności akcji, stąd emocji nie
było zbyt wiele,
Przed przerwą groźniej
atakowali gospodarze. W 2
min. celny strzał oddał Ro
bert Kugiel, w 7 min. piłka
po uderzeniu Mirosława Feitha poszybowała minimal
nie obok słupka. Wreszcie
w 34 min. błysnął Brazylijczyk Batata. Popisał się in
dywidualną akcją, strzelił
mocno, lecz bramkarz Che
mika, Robert Kamiński zdo

łał z najwyższym trudem
odbić piłkę, a następnie, le
żąc, wypiąstkQwać ją na aut.
Goście w pierwszej poło
wie zdołali raz trafić
w światło bramki Polonii.
Uderzał Andriej Griszczen
ko, lecz Krzysztof Skrzyński
stanął na wysokości zada
nia. Natomiast w 12 min.
piłkarze Chemika bardzo
mocno protestowali po do
tknięciu piłki ręką w polu
karnym przez Jacka Paszulewicza. Domagali się „jede
nastki", lecz sędzia nakazał
grać dalej.
Po przerwie z dobrej
strony pokazał się Daniel
Treściński. W 51 min. pięk
nie uderzył z rzutu wolnego,
lecz Kamiński końcami pal
ców wybił piłkę na rzut roż
ny. Egzekwował go Andrzej
Golecki, do piłki doskoczył
Treściński, lecz posłał ją
nad bramką.
Z czasem goście zaczęli
atakować groźniej. Jednak
w 65 min. stracili gola. Po
danie Treścińskiego prze
jął Golecki. Dośrodkował,
w zamieszaniu na polu
karnym piłkę odegrał do
tyłu Robert Kugiel, a Bar
tosz Skierka popisał się
precyzyjną główką. Roz
paczliwie interweniujący
stoper gości, Piotr Rast nie
był w stanie zapobiec utra
cie gola.

•Miedź Legnica - Górnik
Wałbrzych 0:0. Żółte kart
ki: Jacek Ptach (Miedź)
oraz Paweł Murawski, Ra
fał Tragarz, Dariusz Zawainiak (wszyscy Górnik), Wi
dzów 1000.
B Elana Toruń - Zawisza
Bydgoszcz 2:2 (0:0). Bram
ki: dla Elany - Maciej Hanczewski (49) i Dariusz Gliniewicz (56) oraz Jerzy Gą
sior (79) i Jarosław Mazur
kiewicz (83), Żółte kartki Jacek Kot (Elana) oraz Sła
womir Kempa, Piotr Burłikowski i Jarosław Mazur
kiewicz (Zawisza). Widzów:
1 tys.
a Ruch Radzionków - Le
chia Zielona Góra 1:0 (0:0).
Bramka: Marian Janoszka
(90). Żółte kartki: Adam
Kompała (Ruch), Mariusz
Gumienny, Tomasz Trubiłowicz i Zbigniew Korszun
(wszyscy Lechia). Widzów
2,5 tys.
a Aluminium Konin Śląsk Wrocław 0:0. Żółte
kartki: Piotr Czerniawski
(Aluminium), Waldemar
Zelasko i Morgan N' Kathazo (Śląsk). Widzów
4200.
a Krisbut Myszków - Varta Namysłów 2:3 (2:1).
Bramki: dla Krisbutu Mariusz Mizgała (10), An
drzej Dziedzic (43), dla
Varty - Zbigniew Murdza 2 (29, 57), Mieczysław
Luszczyński (77). Żółte
kartki: Mariusz Mizgała
(Krisbut) oraz Robert Rogan, Sławomir Pawelec,
Adam Dąbrowski (wszyscy
Yarta). Widzów ok. 700.

a Kem-Bud Jelenia Góra Warta Poznań 1:0 (0:0).
Bramka: Jan Wrona (61).
Żółte kartki: Piotr Kluzek,
Marcin Godlewski, Cze
sław Jakołcewicz (wszyscy
Warta) oraz Marek Choj
nacki (KemBud). Widzów
1500.
B Polonia Gdańsk - Che
mik Police 1:0 (0:0).
Bramka: Bartosz Skierka
(65). Żółte kartki: Daniel
Treściński i Dariusz Ja
skulski (Polonia), Artur
Kałużny (Chemik). Wi
dzów 100.
a Polonia/Szombierki By
tom - Odra Opole 2:0 (1:0).
Bramki: Mirosław Nikodem
2 (32 i 76 obie z karnych).
Żółte kartki: Aleksander
Szemietiew, Daniel Kapinos, Marcin Brosz (wszyscy
Polonia), Dietmar Brehmer
i Krzysztof Chełpa (obaj
Odra). Widzów 2 tys.
Pauzował Naprzód Rydułtowy.
1. Ruch
2. Polonia/Szombierki
3. Krisbut
4, Aluminium
5. Śląsk
6. Varta
7. Polonia
8. KemBud
9. Górnik
10. Zawisza
11. Elana
12. Miedź
13. Naprzód
14. Chemik
15. Odra
16. Lechia
17. Warta

22

42

21
21
22

39
39
37
35
34
33
31
30
29
26
24
20
18
16
14

22 42

22

21
21
22
22
22
21
21

22

22
22
22

40-18
30-19
40-19
38-16
28-19
31-30
28-32
30-27
39-31
30-32
33-37
25-38
26-38
13-29
18-32
21-36
28-45

(kast)

Fot. Robert Kwiatek

Chemik za wszelką cenę
dążył do wyrównania. W 73
min. Griszczenko pięknym
zwodem minął w polu kar
ny Zbigniewa Kaczmarka,
jednak jego strzał z ostrego
kąta minimalnie chybił ce
lu. Później dwa razy
w głównej roli wystąpił re
zerwowy Marcin Gutkow
ski. Najpierw ładnie podał
do Roberta Hirscha, który
wyprzedzając Dariusza Ja
skulskiego i Kaczmarka,
uderzył tuż nad poprzeczką.
Następnie sam Gutkowski
znalazł się tuż przed
Skrzyńskim, ale gdański
bramkarz zdołał zabloko
wać piłkę. Gwoli sprawie
dliwości szansę miała też
Polonia, lecz piłka po ude
rzeniu Adama Szymury,
choć minęła interweniują
cego Kamińskiego, ugrzęzła
w błocie.

Po meczu
powiedzieli
Eugeniusz Różański (tre
ner Chemika): Nie mogłem
wystawić Tomasza Roma
niuka, gdyż pół godziny
przed spotkaniem dowie
dzieliśmy się, że musi on
pauzować za cztery żółte
kartki. Zagraliśmy nieźle,
lecz co z tego, skoro sędzia
nie widział ewidentnej ręki
Paszulewicza w polu kar
nym.
Witold Kulik (trener Po
lonii): Znów wygraliśmy. I to
najbardziej mnie cieszy.
(kast)

II LIGA • grupa 2
B Cracovia Kraków - Gór 2 (24, 77), dla Wawelu - Ja
nik Łęczna 0:2 (0:0). Bram nusz Świerad - 2 (58, 71),
ki: Piotr Jaroszyński (61), Wiktor Sydorenko (37),
Rafał Szczytniewski (71). Zdzisław Janik (53). Wi
Widzów 500.
dzów 1500.
a Świt Nowy Dwór - GKS •WKP Włocławek - Czu
Bełchatów 2:3 (1:2). Bramki waj Przemyśl 0:5 (0:2).
dla Świtu - Rusłan Jało- Bramki: Piotr Badowicz - 2
wienko - 2 (32, 58), dla (47,75), Paweł Klich (21),
GKS - Dariusz Patalan - 2 Waldemar Jaroch (23) i Ry
(4, 43), Paweł Pranagal szard Fudali (75). Widzów:
(88). Widzów 700.
300.
B Hutnik Kraków - Stal B Warmia Olsztyn - Koro
Stalowa Wola 2:0 (0:0). na Nida Gips Kielce 2:1
Bramki: Gela Gabisonia (1:0). Bramki: dla Warmii (84), Garba Careca (88). Cezary Ruszkowski (26-samobójcza), Adam Zejer
Widzów 600.
a Hetman Zamość - Avia (85-karny); dla Korony Świdnik 0:1 (0:0). Bramka: Jarosław Pacoń (87). Wi
Piotr Pawełek (89). Widzów dzów 200.
2 tys.
23
49 52-21
a RKS Radomsko - Unia 1, Bełchatów
49 46-20
23
Tarnów 1:1 (0:0). Bramki: 2. Hutnik
42 45-17
23
dla RKS - Artur Kowalski ' 3. Górnik
23
41 32-17
(87), dla Unii - Artur 4. Ceramika
40 51-33
5. Wawel
23
Wstępnik (90). Widzów 1 6. Stal
39 32-29
23
tys.
7. Jeziorak
35 34-25
23
a Ceramika Opoczno - 8. Avia
23
35 36-28
Okocimski Brzesko 1:0 9. Korona
32 26-23
23
(0:0). Bramka: Marcin Bo 10. Hetman lilii 29 29-40
23
29 25-21
guś (72). Czerwona kartka: 11. Okocimski
23
28 26-22
Marcin Włodarczyk (Oko 12. Unia
27 29-51
23
cimski, 71 min.). Widzów 13. Świt

1200.

B Jeziorak Rawa - Wawel
Kraków 5:4 (3:1). Bramki:
dla Jezioraka - Paweł Pasik
(13), Wojciech Tarnowski 2 (15, 66), Jarosław Płoski -

14. Radomsko
15. Cracovia
16. Warmia
17. Czuwaj
18. Włocławek

23
23
23
23
23

26
26
20
20
5

14-25
22-23
22-41
25-49
9-70

(kast)
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NBA

Dzień
„Listonosza"
Indiana Pacers pokonu
jąc Cleveland Cavaliers
82:80 zanotowali 53.
zwycięstwo w sezonie,
co jest rekordem klubu.
Z kolei Karl Malone zdo
bywając 56 pkt. dla Utah
Jazz walnie przyczynił się
do triumfu 101:99 nad Golden State Warriors. „Listo
nosz" 2,2 sek. przed finało
wą syreną rzucił zwycię
skie punkty.
- To była prawdziwa ba
talia, w której się nie
oszczędzaliśmy - przyznał
coach Pacers, Larry Bird. Chcieliśmy wygrać i cieszę
się, że to się nam udało.
Zawodnicy Warriors nie
byli w stanie skutecznie
przeciwstawić się Karlowi
Malone.
Nie dość, że zawodnik
Jazz zdobył ponad połowę
punktów drużyny, to do
datkowo ustanowił rekord
sezonu - 56 pkt. Malone
wszystkich zadziwił pod
koniec trzeciej kwarty po
syłając piłkę do kosza jed
ną ręką z dziewięciu me
trów
Michael Jordan zdoby
wając 30 pkt., a Dennis
Rodman zbierając z tablic
20 piłek w znaczący sposób
przyczynili się do 13. z rzę
du wygranej Chicago Bulls
w sezonie, 103:85 z Wa
shington Wizards. Goście
mimo porażki nie utracili
szans na zakwalifikowanie
się do fazy play off.
Wyniki meczów ligi ko
szykówki NBA rozegra
nych we wtorek:
Atlanta Hawks - New
York Knicks 92:79 Indiana
Pacers - Cleveland Cavaliers 82:80 Minnesota Timberwolves - Miami Heat
92:89 Chicago Bulls - Wa
shington Wizards 103:85
Dallas Mavericks - Portland Trail Blazers 91:99
Milwaukee Bucks - Toron
to Raptors 114:105 Denver
Nuggets - Houston Rockets
87:104 Golden State War
riors - Utah Jazz 99:101 LA
Clippers - Vancouver Grizzlies 94:110 Sacramento
Kings - Phoenix Suns
97:103
(PAP)

Kadetki
w Cetniewie
|$ zisiaj w Cetniewie roz1 J pocznie się międzyna
rodowy turniej koszykówki
kadetek. Obok reprezentacji
Polski startują Włoszki, Wę
gierki i Litwinki.
Oto terminarz spotkań:
Czwartek 9.04. Włochy Litwa (godz.16.30), Polska Węgry (18); piątek 10.04.
Włochy - Węgry (16.30), Li
twa - Polska (18); sobota
11.04. Węgry - Litwa
(10.30), Polska - Włochy
(12).

(sus)

Pakmet
Odwofanie
prezesa Krawczyka sl? trzJfma
W*

Drunnlinnu/i koszykarze
hnQ7\rhnr7P Pakmetu
Pnkmpfu Starogard
Si
Drugoligowi
inau
guracyjny sezon w drugiej lidze zakończyli na wy
sokim piątym miejscu.

Wielka w tym zasługa
dwójki trenerów, Tadeusza
Hucińskiego i Jacka Miecznikowskiego oraz głównego
sponsora - zakładu produk
cyjnego Pakmet, którego
szefem jest Janusz Paturalski.
W minioną sobotę staro
gardzcy koszykarze oficjal
nie zakończyli sezon. W to
warzyskim spotkaniu ulegli
minimalnie
I-ligowemu
Treflowi Sopot 69:70.
- Pierwszy sezon Pakme
tu w drugiej lidze był na
pewno kosztowny... w emo
cje, ale wszystko zakończyło
się szczęśliwie. Podstawowy
cel, czyli utrzymanie, został
zrealizowany. W przyszłym
roku powalczymy o coś wię
cej. Nie mówię o awansie,
bo na to nie jesteśmy przy
gotowani organizacyjnie. Na
pewno moja żona, cała ro
dzina jak i ja pozostaniemy
przy koszykówce na dłużej.
Sporo się spekuluje na te
mat zmian, jakie miałyby
zajść w starogardzkiej dru
żynie. Chciałbym zdemen
tować te informacje. Druży
ny się zżyła i nie zamierza
my nikogo od niej odsuwać.
Pozostaną także Malcolm
Montgomery i trener Tade
usz Huciński. Być może doj
dzie jeden czy dwóch za
wodników, ale i to nie jest
takie pewne - powiedział
„Dziennikowi" Janusz Paturalski.

Zadowolony był również
trener Huciński.
- Moja praca w Starogar
dzie nie zaczęła się najle
piej, bo od trochę pecho
wych porażek. Finisz był
jednak bardzo dobry. Popra
wiliśmy miejsce zajmowane
po pierwszym etapie o sześć
„oczek". W porę odesłałem
do domu dwójkę Jugosło
wian i sprowadziłem Mal
colma. W związku z tymi
zmianami musiałem zmie
nić taktykę zespołu i bar
dziej umotywować zawodni
ków do pracy. Im bliżej było
do końca sezonu, tym lepsze
osiągaliśmy wyniki.
- Pana zadaniem było
utrzymać drużynę. Cel zre
alizowaliście. W kolejnym
sezonie wypadałoby powal
czyć o coś więcej.
- Zawsze byłem za tym,
aby stawiać sobie wyższe
cele Wstępnie wyraziłem
zgodę, że pozostanę w Sta
rogardzie. Na razie nie chcę
składać deklaracji, czy za
atakujemy czołową czwór
kę W koszykarzach Pakme
tu na pewno drzemią więk
sze możliwości. Przede
wszystkim trzeba poprawić
szybki atak, co dotyczy
szczególnie Kwaśniewskie
go, Kukuczki i Kamińskiego.
Poprawić grę w obronie,
gdzie są znaczne braki. Spo
ro do życzenia pozostawiają
również zbiórki.
Rozmawiał: Maciej Polny

Czy dzisiaj prezes Mieczysław Krawczyk będzie miał powody do takiej radości?
Fot. Maciej Kostun

d wtorkowej decyzji
Wydziału Gier i Dyscy
pliny Polskiego Związku
Koszykówki, przyznającej
zwycięstwo drużynie ŁKS
w drugim finałowym meczu
play off z Fotą Porta do za
rządu związku odwołał się
wczoraj prezes Mieczysław
Krawczyk.

Rannym samolotem
poleciał wczoraj do stoli
cy prezes Krawczyk. Zabrał
ze sobą odwołanie oraz ma
teriał dowodowy, w postaci
kasety z meczu ŁKS - Fota
Porta. Na podstawie analizy
dostarczonej przez stronę
łódzką kasety z tego samego
meczu WGiD zweryfikował
wynik drugiego spotkania
na korzyść drużyny ŁKS.
Ponieważ obie kasety po
chodzą z tego samego źródła
(Łódzki Ośrodek TV) Kraw
czyk podejrzewa, że taśma,
na podstawie której weryfi
kowany był wynik, została
zmontowana w taki sposób,
by wynikało z niej, iż rzut
Elżbiety Trześniewskiej na
59:58 dla ŁKS oddany był
w regulaminowym czasie
meczu.

Materia! filmowy
z drugiego spotkania za
prezentowano wybrzeżowym dziennikarzom na
konferencji prasowej po

trzecim meczu w Gdyni. Tę
samą kasetę wczoraj prezes
Krawczyk przekazał do
PZKosz. Przeprowadzono
taką samą analizę nieprze
rwanego czasu gry (ostatnie
59,5 sek.), jakiej dokonywa
ła komisja WGiD. Wnioski
były jednak zupełnie od
wrotne. Czas gry skończył
się w chwili, gdy piłkę po
siadała Elena Agafonikowa,
a rzut Trześniewskiej odda
ny był już po upływie regu
laminowego czasu gry, gdy
by sędzia czasowy w hali
ŁKS nie zatrzymał wcze
śniej zegara.

Zatrzymanie zegara
potwierdził w wywiadzie
dla „Przeglądu Sportowego"
komisarz zawodów Maciej
Olasek z Warszawy. - Po
punktach Foty (Dorota
Szwichtenberg na 56:58 dla
Foty), 7-8 sekund przed
końcem, wyprowadzał piłkę
ŁKS. Akcja toczyła się tyłem
do zegara, ja jednak patrzy
łem w. stronę tablicy i za
uważyłem, że wskazówki
stoją. (...) Zwróciłem uwagę
sędziemu obsługującemu
czas. Wyglądał na „zagoto
wanego". W momencie uru
chomienia zegara Ela Trześniewska trafiła „za trzy".
Kiedy piłka wpadała do ko
sza, nie ukazało się jeszcze
00. Po gwizdku kibice wpa

dli w szale radości na par Malcolm Montgomery:
kiet. Na dole nie było ku te
mu warunków Poszedłem
z sędziami do ich pokoju.
Przeprowadziliśmy szybką
naradę. Po 10 minutach po
%
s niewielu
drugoligo- łem, że kolejnym miejscem
prosiliśmy drużyny o wyj |
wych zespołach ko moich występów będzie liga
ście na boisko. Wszystko
odbyło się spokojnie, nikt szykarskich występowali polska. Tutejsze rozgrywki
nie protestował. Wszyscy gracze amerykańscy. Jeden w drugiej lidze były na pew
zgadzali się z tym, że zegar z nielicznych wyjątków sta no emocjonujące. Często
stał - powiedział M. Olasek. nowił starogardzki Pakmet, graliśmy w małych halach,
który w trakcie rozgrywek gdzie spora grupa luda sie
Komisarz
ściągnął do siebie rozgrywa działa na podłodze lub wi
wraz z sędziami podjęli jącego o nazwisku Montgo siała gdzieś na oknach czy
wówczas kontrowersyjną mery. Z Malcolmem rozma drabinkach. Czegoś takiego
decyzję zaliczenia punktów wialiśmy po sobotnim towa wcześniej nie widziałem.
- Kierowałeś grą Pakme
Trześniewskiej
(59:58) rzyskim meczu Pakmet tu. Czy uważasz się za stu
i przyznania piłki drużynie Trefl.
- Jak czujesz się w Staro procentowego „playmakeFoty na 4,5 sekundy. W tym
ra"?
dodatkowym czasie Elina gardzie?
- Kocham koszykówkę.
- Doskonale. Wprawdzie
Owczarenko zdobyła zwy
cięskie dla gdynianek punk jest to małe miasto, ale lu Mój niski wzrost nie pozwa
ty (59:60). Taki wynik wpi dzie są bardzo mili. W dru la mi na skuteczne granie
sany został do protokołu żynie mam samych przyja pod tablicami, stąd wystę
i następnie zweryfikowany ciół. Na swoim fachu znają puję na pozycji rozgrywają
przez WGiD na 59:58 na ko się trenerzy. Myślę, że wraz cego. Może nie robię tego
z kolegami wykonaliśmy ka idealnie, ale moja kariera
rzyść ŁKS.
Informacja o tej decyzji wał dobrej roboty. Zapowia jeszcze trochę potrwa. Po
dotarła do gdyńskiego klubu dało się, że do końca bę został czas na podszkolenie.
- Zamierzasz pozostać
faksem o godz. 14. Trzy i pół dziemy walczyć o utrzyma
godziny później w Gdyni nie, tymczasem dzięki nie w Starogardzie?
- Chciałbym. Odbyliśmy
rozpoczęło się trzecie spo bywałej wręcz ambicji
tkanie. Koszykarki Foty Por ukończyliśmy rozgrywki na nawet wstępne rozmowy.
Myślę, że Pakmet po mini
ta przegrały je z ŁKS 67:75. wysokim piątym miejscu.
- Gdzie grałeś wcześniej? malnych korektach stać na
- Moje zawodniczki były
- W drużynie uniwersy awans do pierwszej ligi.
sparaliżowane wiadomością
o odebraniu im zwycięstwa teckiej z Nashville. Potem Czuję się na siłach, aby za
w Łodzi - powiedział trener trafiłem do ligi islandzkiej, grać w ekstraklasie.
gdzie poziom nie był najgor
gdynianek Adam Prabucki.
Rozmawiał: Maciej Polny
Adam Suska szy. Nawet nie przypuszcza

Chyba zostanę.
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Orzeł - Dick
Black 64:75

Męczyły
się
kolejnym meczu II ligi
•V koszykarek Dick Black
Start Gdańsk pokonał na wy
jeździe Orła Polkowice 75:64
(31:37). Podopieczne Jana
Jargiełły są coraz bliżej zaję
cia drugiego miejsca w tabe
li, uprawniającego do gry
w barażach o ekstraklasę.
ORZEŁ: Fiedoriak 23,
Klimkowska 12, Kozdroń 10,
Kłosińska 9, Moskaluk 8,
Urban 2, Jęczak.
DICK BLACK: Konowałowa 20, Gajewska 16, Kuli
kowa 14, Kowalska 10, Au
gustynowicz 8, Golemska 7,
Powalska.
Wszystko dobre, co się
dobrze kończy. Tymi słowa
mi należy skwitować kolejną
potyczkę II-ligowych koszy
karek Dick Black Startu.
Gdańszczanki do 36 min
męczyły się niemiłosiernie
w Polkowicach, przegrywa
jąc kilkoma punktami. Jed
nak skuteczna końcówka
zadecydowała o ich zwycię
stwie.
Wtedy to trudów spotka
nia nie wytrzymała kondy
cyjnie środkowa gospodyń
i ich najlepsza zawodniczka,
Jelena Fiedoriak. Natomiast
znakomitą zmianę dała
w zespole Dick Black Startu
Elwira Augustynowicz i to
głównie dzięki niej gdańszczankom udało się wygrać.
Ponadto w naszej drużynie
na słowa uznania zasłużyły
Katarzyna Kowalska (za grę
w obronie) oraz jak zwykle
niezawodna pod koszem ry
walek, Natasza Konowałowa.
Nieco poniżej oczekiwań wy
padła za to Oksana Kulikowa.
Najważniejszy mecz jed
nak dopiero przed Dick
Black Startem. Odbędzie się
on 18 kwietnia. Wówczas
gdańszczanki bądą podejmo
wać Quay Sport Poznań
Zwycięstwo w tym spotkarn
zapewni im udział w bara
żach. Teraz mogą sobie na
wet teoretycznie pozwolić na
wyjazdową porażkę z AZS
Lublin (ten mecz ma odbyć
się 15 kwietnia).
Inne wyniki: Glinik Gorli
ce - Polonia Warszawa
64:69, Quay Sport Poznań AZS Lublin 70:54.

1v Polonia
2. Dick Black
3. Quay AZS
4. AZS
5. Glinik
6. Orzeł

7
8
7
7
8
7

14
14
12
9
9
8

561:456
635:549
514:451
487:514
510:668
504:561

(kast)

Duży Lotek
13, 27, 32, 33,
43,46
SSN 0137/
Cennik prenumeraty »1)h osób fizycznych:
12 miesięcy .

- 190,00 zt

-17% tani:.i niż w kiosku

6 miesięcy
3 miesiące

- 99,00 i-i
- 52,00 „i

-12% tartej ,i!ż* kiosku
- 9% taniej niż w kiosku

Fota Porta - ŁKS 72:58

Trefl - Noteć 87:81

Do pierwszej

Wymęczone
zwycięstwo

krwi

»

Olga Pantelejewa w walce

zawodniczką ŁKS.

Ul 1 czwartym finałowym
;'
meczu play off koszykarki Foty Porta pokonały
ŁKS Żywiec Łódź 72:58
(38:35). W rywalizacji do
czterech zwycięstw jest re
mis 2-2. O wyniku drugiego
spotkania w Łodzi zadecy
duje na dzisiejszym posie
dzeniu Zarząd PZKosz.
Fota Porta: Owczarenko
21 pkt, Błażkiewicz 10,
Mruk 8, Szwichtenberg 6,
Pantelejewa 4 oraz Karpowa 19, Dydek 4.
ŁKS: Jaroszewicz 15,
Trześniewska 12, Wlaźlak
11, Jo'dekaite 10, Koryzna 10
oraz Agafonikowa, Gburczyk.
Sędziowali: Ryszard Ja
błoński (Szczecin), Robert
Aleksandrowicz (Lublin).
Widzów ok. 1000.
Czwarty mecz rozpoczął
się zupełnie inaczej, niż trzy
poprzednie. Łodzianki nie
oczekiwanie objęły prowa
dzenie 5:0 i gospodynie mu
siały gonić. Na odrobienie
strat potrzebowały 8 min.
Wówczas na tablicy po raz
pierwszy pojawił się remis
punktowy 12:12. Cztery mi
nuty później do łódzkiego
kosza trafiła Elena Karpowa. Gdynianki wyszły na

prowadzenie 20:18 i nie od
dały go już do końcowego
gwizdka sędziów. O łatwym
zwycięstwie nie mogło być
jednak mowy. Na parkiecie
gra nieustannie toczyła się
na kontakcie punktowym.
Koszykarki obu drużyn wal
czyły do upadłego. Dopiero
po przerwie przewaga Foty
Porta zaczęła się powięk
szać. Niesamowitą walkę
pod koszem toczyły Elina
Owczarenko z Elżbietą
Trześniewską. Tym razem
wygrała ją środkowa z Gdy
ni. Od 34 min gdyńskie centerki zaczęły się wykruszać.
Najpierw szczeciński arbi
ter zaliczył w ataku piąte
przewinienie
Dorocie
Szwichtenberg. Dwie min
później w walce o dolną pił
kę krew polała się z czoła
Sylwii Błażkiewicz. Okale
czona przez swoją imien
niczkę, Wlaźlak z Łodzi,
gdynianka musiała usiąść
na ławce. Mimo że na 2 min
przed końcem Fota prowa
dziła już 72:56, trenerzy nie
zdecydowali się na wprowa
dzenie zawodniczek rezer
wowych. Łodzianki próbo
wały rzucać za trzy, ale czy
niły to nieskutecznie. Ofiar
nie grające gospodynie

Fot. Robert Kwiatek

utrzymały przewagę. Kolej
ne dwa mecze odbędą się 15
i 16 kwietnia w Łodzi.
Gdyński klub organizuje
wyjazd kibiców. Informacje:
622-17-25 do wtorku.

Powiedzieli
po meczu
Mirosław Trześniewski
(trener ŁKS): - To był mecz
0 różnych obliczach. Począt
kowo objęliśmy prowadze
nie. Później zabrakło nam
konsekwencji. Fota przejęła
inicjatywę i nie dała już so
bie wyrwać zwycięstwa.
W kolejnych grach czeka
nas straszna walka. O tym,
kto ją wygra, decydować bę
dzie dyspozycja dnia. Ko
szykówka żeńska zmierza
w atletycznym kierunku
1 dwie najlepsze polskie
drużyny muszą tak grać, je
śli chcą się liczyć w Europie.
Adam Prabucki (trener
Foty Porta): - Był to mecz
walki, w którym po obu
stronach lała się krew Mój
zespół grał tak, jak oczeki
wałem tego po nim w dniu
wczorajszym. Nie robiłem
zmian, aby spokojnie do
wieźć prowadzenie do koń
ca. Udało się i z tego się dziś
Adam Suska
cieszę.

iężką przeprawę mieli
- wczoraj
koszykarze
pierwszoligowego Trefla. Sopocianie walczący o utrzyma
nie wygrali pierwsze spotka
nie z Notecią Inowrocław do
piero po dogrywce 87:81
(28:40, 76:76). Tym samym
w rywalizacji do trzech zwy
cięstw prowadzi Trefl 1:0.
Drugie spotkanie odbędzie
się dzisiaj o godz. 19 w hali
SKT.
TREFL: Wilangowski 28,
Alexander 19, Skiba 13, Padilla 14, Olszewski 5 oraz Ro
siński 4, Węglorz 2 i Czer
niak 2.
NOTEĆ: Żetudok 23, Baran 20, Marcinkowski 18, Tanasejczuk 5, Kękuś 4 oraz
Kabała 8 i Prusak 3.
Sędziowali: Leszek Pujdak
(Koszalin) i Jarosław Żabko
(Poznań). Widzów 900.
Potwierdziło się, że sopocianom niezwykle ciężko gra
się przeciwko drużynie Note
ci. Nawet kiedy rywale grają
w krajowym składzie. A tak
było wczoraj. Goście przyje
chali do Trójmiasta bez
Ike'a Corbina.
Od pierwszych minuta
grali „swoje". Czyli długo roz
grywali akcje, kończąc je naj
częściej rzutem z dalszej od
ległości. A, że piłka rzadko
wypadała z kosza gospodarze
w regulaminowym czasie
prowadzili tylko raz. W1 min.
po trafieniu Romana Olszew
skiego było 1:0.
Kolejne siedem „oczek"
zapisali na koncie inowrocławianie, którzy swoją mono
tonną grą dosłownie usypiali
koszykarzy Trefla. Przewaga
gości dość szybko wzrosła do
16 pkt - 23:7. Dopiero roszady
w składzie przeprowadzone
przez szkoleniowca z Sopotu

- na parkiecie pojawili się
Radosław Czerniak i Jacek
Rosiński - tknęły „nowego
ducha" w Trefla.
Sopocianie, dzięki dobrej
postawie, w tym okresie, roz
grywającego Edgara Padilli
zbliżyli się na 4 pkt - 21:25.
Wtedy po raz czwarty zza linii
6,25 trafił Sergiej Żełudok
(w całym meczu oddał sie
dem takich rzutów) i goście
ponownie „odskoczyli".
Po przerwie trwała nadal
pogoń miejscowych, u któ
rych sporo do życzenia pozo
stawiała jednak skuteczność.
W porę „obudził się" Krzysz
tof Wilangowski - kończył
nawet kontrataki swojej dru
żyny - i gra Trefla zaczęła się
kleić. Inna sprawa, że inowrocławianie -wyraźnie opa
dli z sił. Poza tym w 32 min
stracili Nikołaja Tanasejczuka, a w 37 min - Żełudoka.
Obaj zapisali na koncie po
pięć przewinień.
Pierwsze zbliżenie Trefla
nastąpiło jeszcze w 33 min 52:54. Jednak ponownie dał
o sobie znać Żełudok. Prze
waga Noteci ponownie wzro
sła do 10 „oczek" - 67:57.
Miejscowi znów podkręcili
tempo i doszło do emocjonu
jącej końcówki. Po rzucie
wolnym Mirosława Kabały
na 1,5 min przed zakończe
niem było 76:73 dla gości.
Chwilę później faulowany zo
stał Czerniak, który był bez
punktu. Po drugim jego rzu
cie piłkę zebrał Gary Alexander. Zdobył dwa punkty i do
łożył „oczko" za przewinienie
rywala. Straty zostały odro
bione i doszło do dogrywki,
w której Noteć prowadziła
tylko raz 79:78. Potem wyż
szość sopocian nie podlegała
już dyskusji.
Maciej Polny

W i lidze koszykarzy
Wczoraj odbyły się pierw
sze spotkania trzeciego etapu.
O miejsca 1-8
* Zagłębie Maczki Bór So
snowiec - Komfort Forbo
Stargard Szczeciński 67:80
(29:35). Najwięcej punktów:
dla Zagłębia - Ronald
Thompkins 21, Tyrone
Barksdale 12, dla Komfortu Kelvin Upshaw 25, Robert
Kościuk 19,
* Zepter Śląsk Wrocław Pogoń Ruda Śląska 94:79
(48:46). Najwięcej punktów:
dla Zeptera - Maciej Zieliń
ski 24, Joseph McNaull 21,
dla Pogonii - Duane Cooper
19, Samuel Hines 18.
* PEKAES Pruszków Elana AZS Toruń 97:74
(57:38). Najwięcej punktów:
dla PEKAES - Tyrice Walker
25, Krzysztof Sidor 14, dla
Elany - ArkadiuszMakowski
18, Artur Robak 12.

* Ericsson Bobry Bytom Anwil Nobiles Włocławek
88:87 (49:41, 78:78). Najwię
cej punktów: dla Bobrów Antoine Joubert i Andrzej
Pluta po 19; dla Anwilu Dawid van Dykę 27, Igor
Griszczuk 26.
O mięjsce 9-15
* PKK Warta Szczecin Stal Stalowa Wola 85:64
(41:35). Najwięcej punktów
zdobyli: dla PKK Warta Martin Eglesston 27, Tomasz
Mrożek 15, dla Stali Stalowa
Wola - Adam Gołąb 27, Bar
tosz Kuźniarz 11.
* Unia Tarnów - Płyty
Grajewo 100:82 (52:45). Naj
więcej punktów dla Unii Adrian Małecki 30, Rado
sław Hyży 26, dla Płyt - Mi
chał Hlebowicki 23, Reginald Manuel 21.
(pol)
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
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WLASNOSCI
PRACOWNICZEJ S.A.

\
Katalog „Podróże 98"

Katalog .Najazd na plaże Europy *98"

Hiszpania 10.11.15 dni
1240 zt/os
Hiszpania 8 dni samolot/aut 2320 zt/os
Hiszpania - Portugalia 16 dni 2690 zt/os.
Hiszpania - Maroko 17 dni 2775 zt/os.
Włochy 8,10,13 dni
1250 zt/os.
Wtochy-Malta 17 dni
2650 zt/os.
Grecja 11,15 dni
1895 zt/os.
Grecja 8 dni samolot/autokar 2055 zt/os.
Turcja 8 dni samolot/autokar 2195 zł/os.
Egipt 8.15 dni samolot/aut. 2190 zt/os.
Francja 6.8.12 dni
995 zt/os.
Lazurowe Wybrzeze 7 dni
1095 zt/os.
Jeziora Alpejskie 8 dni
1170 zt/os.
Anglia 6. 8 «ii
1225 zt/os.
Skandynawia 9 dni
1715 zt/os.

Costa Bfava
730 zt/os
Riwiera Olimpijska
910 zt/os
Peloponez
1770 zt/os
Rimini, Riccione
660 zt/os
Udo di Jesolo
835 zt/os
Kalabria
470 zt/os.
Kampania
650 zt/os
Istria
180 zt/os
Dalmacja
520 zt/os
Obozy młodzieżowe
Costa Brava
1110 zt/os.
Costa Dorada
1150 zt/os
Porto Garibaldi (Wtochy)
950 zt/os.
Riwiera Olimpijska
1110 zt/os
Istria
950 zt/os
Tunezja - Hammamet
1890 zt/os
Hammamet
1890 zt/os

Katalog „Samolotem na wakcje 98"
Costa Brava
ceny od
Costa Dorada
Costa del Sol
Majorka
Teneryla (wyloty już od kwietnia)
Chalkidiki
Riwiera Olimpijska
Rodos
Kreta
Cypr
Turcja - Alanya
Tunezja {wyloty już od maia;

1440 zt/os.
1625 zt/os
1690 zt/os.
1490 zt/os.
1840 Zt/os.
1085 zt/os.
1080 zt/os.
1225 zt/os.
1230 zt/os.
2010 zt/os.
1115 zt/os
1670 zt/os.

Oferta jest do nabycia mJn. w biurach:

miesięcy

R0SP0N0 Gdańsk ul Miga 45. lei. 0-58 3013006
GDAŃSK TOUMST - Gdańsk ul Gen. Hefara 234. M 0-58
3014816
AŁMATUfi • Gdańsk ul Olugi larg 11 tel 0-58 312931
GIO - Gdańsk ul WajdeMy 23. W 0-58 412870
V>SA • VtW0£ • Gdańsk al. Rrtcwpdilg 33 0-58 464802

miesięcy
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STOLARKI Z PCV
I ALUMINIUM

Zaufaj doświadczeniu

BYWAJĄ OKNA
TAŃSZE ALE
NIEMA LEPSZYCH
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 32
tel. 552-21-63, tel./fax 552-49-21

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

na sprzedaż nieruchomości
stgnowjgęej wtasność Gminy
Gdynia. położonej przy
ul. Kieleckiej.
Termin i miejsce przetargu: w dniu 24 kwietnia 1998 r.
o godz. 10.00, sala nr 105, I piętro URZĘDU MIASTA
GDYNI.

Przedmiot przetargu: działka nr 182/28, ozn. na KM 64, ob
ręb Gdynia, KW 23810, powierzchni 6716 m2.
Przeznaczenie: Na cele zabudowy mieszkaniowej z dopusz
czeniem osiedlowych usług nieuciążliwych. Zasady lokaliza
cji obiektów: zachowanie odległości 45 m od masztu radio
stacji odbiorczej UKF, ograniczenie wysokości maksymalnej
obiektów do rzędnej 109 m n.p.m., zachowanie odległości
30 m od granicy lasu i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowe
go.

Cena wywoławcza nieruchomości: 650 000 zł, postąpienie
5000 zł.
Wadium: 65 000 zł. Wpłata wadium (gotówką lub czekiem
potwierdzonym) do dnia 20 kwietnia 1998 r. do godz. 14.30
w kasie Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 27. Wpłata wadium
przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdze
niem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem prze
targu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu
oraz dodatkowe informacje o przetargu w Referacie Obrotu
Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni, III piętro, pok.
nr 336, tel. 620-72-71 wew. 171.

AFRYKA POŁUDNIOWA-100 lub 17D.S2.H od 3790 zl IVSYROS 11D lub 12D. S2-Mykonos, P.
>
XII
**'.K.B.0Bod 2060złV!-IX
GRECJA KLASYCZNA -110 luM2D;S2-Kavala, H, 0 od
CYKLADY - MYKONOS -11D lub 12D. S2-MYK0N0S. H*' *.B,
złVI-X
• Ood 2?90 VI-IX
IZRAEL+JORDANIA -11D.S3: H, 0. W od 294-0 21
KORRJ - ziete wyspa - llfl lub 120, S-2-Kerkyra.
MAROKO+PORTUGAUA-140 lub 16D.S2#o/Malaga.P. H. H**/•
OwHWfffVI-IX

N4S\.

JEDEN
Z NAJWIĘKSZYCH
W POLSCE
PRODUCENTÓW

UL

ZARZĄD MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARG
USTNY NIEOGRANICZONY

PEGAZ-Gdyniaul. Mxahama86.lei 0-58219604
BESTW EM«ul pl Jwiełtatayta 1 tal 0-55 326395
B.B-T0URST - EM« ul Grurwwldzta 49 lei 0-55 338362
ITA-POl - EW*g ul Szańcowa 2/7. lei. 0-55 343321

NAWET KOLUMB BYŁBY RAD Z SIGMA TRAVEL RUSZYĆ W ŚWIAT

Zapraszamy do naszych
oddziałów:
m-m

GRO - TOUR - Gdańsk ul. Kołodziejska 4. W 0-58 358242
P00RÓ2MK - Gdańsk ul. Grobla 112/14. lei. 0-58 31627
ROMA TOUR - Gdańsk ul. Slowdwgo 50. lei 0-58 451414
0LMA • Gdańsk ii Rapka 6. W. 0-58 3013124
HESTA - Gdynia al Zwyaęsfwi 256. teł 0-58 649319
NORD • Gdynia ul. Jana itoina 4, lei 0-58201405

Największy w Polsce realizator Imprez wylazdowych

miesięcy

ĆENfóAlA
\ ODDMŁ W
nrrpw w Twm
ocmAŁ w SłR^otoiCAGH

Wczasy pobytowe, dojazd autokaiem

Wycieczki odjazdowe

Wczasy pobytowe, podróż samolotem

oferuje
konkurencyjne oprocentowanie
lokat terminowych:

Promocji Wiosenna
5%zkatalogu .Samolotem na wakacje '98"
i z katalogu .Najść na plaże Europy '96'
Promocja wiosennych wycieczek objazdowych
z katalogu .Podróże "96" w cenie do 1500 zt za
imprezę wynosi 100 zl od osoby.W cenie powyżej 1500
rt za imprezę, promocja wynosi 150ztod osoby.

Gdańsk Oliwa - Zakład Budżetowy
z siedzibą przy ul. Piastowskiej 7 w Gdańsku-Oliwie, tel. 552-12-46

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontów
dachów w zakresie podanym przedmiarem robót w
budynkach mieszkalnych przy ulicy:
Polanki 121 (przetarg 1) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 15.06.1998 r.
Polanki 14 (przetarg 2) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 15.07.1998 r.
Wita Stwosza 21 (przetarg 3) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 30.06.1998 r.
Polanki 69 (przetarg 4) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 15.07.1998 r.
Bałtycka 14 (przetarg 5) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 30.06.1998 r.
Kwietna 22 (przetarg 6) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 15.06.1998 r.
Kwietna 41 (przetarg 7) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. - 15.06.1998 r.
Grunwaldzka 485 (przetarg 8) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do
15.07.1998 r.
Droszyńskiego 1 (przetarg 9) - termin wykon, remontu od 15.05.1998 r. do 30.06.1998 r.
Chociszewskiego 2 (przetarg 10) - termin wykon, remontu od 10.06.1998 r. do
15.07.1998 r.
oraz na wykonanie remontów tarasów w zakresie podanym
przedmiarem robót w budynkach mieszkalnych przy ulicy:

0'W

THASSOS - sosnowa wyspa -110 lub 120, S2-Kavala, P.

MAROKO+HISZPANIA - 15D, Sl-Malaga. P. H. 0. W od 2350
zł Vl-X lub 200 autokarem od 2410 zt III, IV i X
PORTUGAUA+HISZPANIA - 15D, Sl-Faro. H, 0 od 2290 zł VIX
HISZPANIA - 12D, S1-Malaga, H, 0. od 1840 zl Vl-X lub 150
autokarem od 1700 zl III, IV i X
WŁOCHY+SYCYUA130, S1-Palermo. P, H, 0 od 1820 zł Vl-X
lub 160 autokarem od 1800 zł V i X

H

110 lub 120. S2-Kos, H***, B, K, OB od 1790 zł Vl-X
TUNEZJA - Sousse 8D lub 15D, S2-Tunis.
B, K, 08 od 1770 zł l-XII
H—/—7
SYCYLIA-Cefalu 15D, S2-Palermo, H***, B. 0 od 2220 zł
Vl-X

WŁOCHY CAPRI -140. H, 0 od 1470 zł V-X
WŁOCHY - 12D lub 9D. H, 0 od 950 zł l-XII
FRANCJA • 15D. H. 0. od 1560 zł V-X
PARYŻ ZAMKI N/LOARĄ - 90, łWad 1090 zł IV-X ;
PARYŻ EURODISNEYLAND 7§Hś$sd #101\ MII
BENELUX*FRANCJA PŁN
od
zł \U
AUSTRIA - śladami Mozarta I Habsburgów - 80. H. 0 od 940
zl IV-X
:
LONDYN - (Mord, Windsor - 70 lub 60,t'P od1040 zł IV-X
BERLIN - 4D, H od 420 zł IV-X
WIEDEŃ - 50, H, 0 od 360 zł MII
CZTERY STOLICE - Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bratysława 50, H, 0 od 390 zł IV-X

2650 z
tP
MAJORKA 150, S2-Palma. H***. K. B, OB od 2190 zł VI-IX
C6STA0EL SOL - Torremollnos - 15D. S2-Malaga. H***. B.
OB od 2340 zł VI-IX
C0STA DEL AZAHAR - Cullera 170, H" * *. K. B. 0 od 1540
*
C0STA DORADA - Salou ,440,łł'^; B, OB od 1160 zł VMX
COSTA BRAVA - Santa Susana 14D, H*Y*\ K. B, OB od
990 zł IV-X
RICCI0NE -130. H* * * od 1020 zł VI-IX
UDO Dl JES0L0 -130. H* * *, B od 990 zł VI-IX
ALPY AUSTRIACKIE - Bruck - własny dojazd 7D, H*** Ood
700 zł V-X

- mH 1240

IMPREZY POBYTOWE

KARAIBY - rejs luksusowym jachtem po wyspach -120, S2,
pełne wyżywienie, wszeiklednnki w cenie od 10 500 zł l-XII
ANTYLE-Saint Martin -100. S2. H
, K, B, OB od 6190

MWEHWY100,S2-Male.H'"/
l

.U.OB „TO

złV)(|

• '
LATA-KOS

'

1

K 0 od 1770 z,VN)(

tak jak na Rodos a znacznie taniej-

MALTA+SYCYUA - 15D, S2-Palermo, P, H* * *, K, B, 0 od

VUX

IMPREZY OBJAZDOWE
Z WYPOCZYNKIEM
AFRYKA

POŁUDNIOWA+MAURITIUS - Mauritius 17D, S4,
7390 zł Xl-X

Luksor, Edfu, Abu Slmbel, Hurghada 15D, S2-Kair.

P
EMIRATY - luksusowy wypory.* dla szejków ° *0
od 2090 zUV-Xll,
10D. S2-0ubai, H
Ą&. OB 2840:8 mi.
EMIRATY+MALEDIWY -170 J.H**"' O. OB od 6400 ANAT0L1A -wycieczka po najpiękniejszych zakątkach Turcji Alanya WSTW'"/"* \B. K. 08 od 2140 zł V-XI
z, v.Xn

HURGHADA - Morze Czeiwone 150.3-dnlowy program w
Kairze, S2-Kair. H'* * V ** *. K, B, OB od 1990 zł V-X
MEGA HIT SEZONU - ALGARVE najpiękniejsze plaże
Portugalii -150. S2-Faro, H'**. K. B, 0 od 2620 zł VI-IX
POWRACAJĄCY HIT - ALANYA - 110. 120 lub 150, S2Antalya, W'/'"/""/
K. B.OB od 1360 złVI-X

Cena obe|mu|e:

GRECJA+CYKLADY -11D lub 120. S2, P, H
, 0 od 2410
zł Vl-X
IZRAEL - Netanya -110. S2 r Tel Aviv. H* * *. 0. W od 2690
zł IV-XII
MAR0K0+HISZPANIA-15D,S2-Malaga,P,H***,B,0B,Wod
2790 zł VNX

100 - czas trwania Imprezy. S2 - przelot samolotem w dwie strony. H •zakwaterowania w hotelach (K z klimatyzacją, B z basenem). OB • obiadokolacje
typu bufet. P - prom lub statek. W - wiza IV-XII wyjazdy od kwietnia do grudnia, śniadania, zawsze zachodni autokar, opiek; pilota, ubezpieczenie od kosz
tdw leczenia za granicą do 20 000 USD oraz VAT
Zapraszamy po programy I katalog do naszego biura
Gdańsk - Długi Targ 1-7, tel./fax 301-15-23, pon.-piąŁ 9.00-17.00, soboty 10.00-13.00
Szukaj w Internecie
www Sigma - travel. com. pl.

„

Złota Karczma 13 (przetarg 11) - termin wykon, remontu od 8.06.1998 r. do
30.07.1998 r.
Złota Karczma 15 (przetarg 12) - termin wykon, remontu od 8.06.1998 r. do
30.07.1998 r.
Złota Karczma 17 (przetarg 13) - termin wykon, remontu od 8.06.1998 r. do
30.07.1998 r.
1. Zamawiający nie będzie wymagał wnoszenia wadium.
2. Postępowanie nie zostato poprzedzone wstępną kwalifikacją.
3. Formularz zawierający dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie
przedsiębiorstwa Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 7, pokój nr 18, w dniach od
9.04.1998 r. do 20.04.1998 r.
4. Zamkniętą kopertę (zaklejoną lub zalakowaną) zawierającą ofertę należy złożyć w
sekretariacie przedsiębiorstwa z dopiskiem „Przetarg nr... na wykonanie remontu
(dachu/tarasów) w budynku przy ul...." do dnia 20.04.1998 r. do godz. 14.00.
5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.04.1998 r. o godz. 9.00 w siedzibie przedsiębiorstwa,
pok. nr 15.
6. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji
krajowych.
7. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający wymogi wynikające z art.
22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 19 ww. ustawy.
8. Do niniejszego przetargu nieograniczonego przyjęto szacunkową wartość świad
czenia usługi poniżej 30 000 ECU w związku z tym obowiązują postanowienia art.
15 ust. 1 ww. ustawy.
9. Zamawiający nie będzie stosował przepisów ustawy dotyczących pisemności
postępowania, terminów, wadium, protestów i odwołań.

Gdańsk, ul.

pĘW'f?MT A

tel

-552 12

runwaldzka 363
28

>29:552 29 01

Elbląg, ul. Grunwaldzka 31
tel. 233 85 40; fax 235 26 06

PROSZKOWA

(pokrywanie welurem)

MALOWANIE PROSZKOWE
* DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW DO 6,5 M
* BOGATY WYBÓR KOLORÓW I STRUKTUR

TEL. 679-13-47
TEL./FAX 625-08-23
KOSAKOWO, ul. HIACYNTOWA 8.
R-2877/A/80

ZAPRASZAMY D0 NASZYCH MIR OGŁOSZEŃ:

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;
rIie? Gdynia, Świętojańska 141, telVfax 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

Sport fin

Środa
szczypiomistów

czwartek

9 kwietnia 1998 r.

Reprezentacyjny bramkarz
Czech Petr Kouba, zawodnik
FC Kaiserslautern, jest podej
rzany o stosowanie dopingu.
Komisja antydopingowa Nie
mieckiego Związku Piłkarskie
go rozważa obecnie możliwość
postawienia Czecha przed są
dem sportowym. 28-letni Ko
uba w 1996 roku na boiskach
Anglii zdobył z drużyną naro
dową wicemistrzostwo Europy.
W czerwcu zeszłego roku zo
stał wypożyczony przez hisz
pański klub Deportivo La Coruna do Kaiselrslautern, ale
w drużynie niemieckiej nie ro
zegrał żadnego meczu. Już od
blisko roku Kouba leczy kontu
zję kolana.

str. 34

ZWYC1ĘS
•

FIFA
Szwed Lennart Johansson
i Szwajcar Sepp Blatter są kan
dydatami w wyścigu o fotel
prezydenta FIFA. Informację
potwierdził rzecznik piłkar
skiej centrali Keith Cooper.
Batalia o schedę po Brazylijczyku Joao Havelange'u - spra
wującym władzę od 24 lat rozstrzygnie się 8 czerwca. FI
FA zrzesza 198 narodowe
związki piłkarskie.
68-letni Lennart Johansson,
prezydent UEFA, przez długi
czas nie miał konkurenta. Pod
koniec marca kandydaturę
zgłosił o sześć lat młodszy, se
kretarz generalny FIFA, Sepp
Blatter.

Wyniki meczów ligi koszykówki
NBA rozegranych we wtorek:
Atlanta Hawks - New York
Knicks 92:79, Indiana Pacers Cleveland Cavaliers 82:80, Min
nesota Timberwolves - Miami
Heat 92:89, Chicago Bulls Washington Wizards 103:85,
Dallas Mavericks - Portland
Trail Blazers 91:99, Milwaukee
Bucks - Toronto Raptors
114:105, Denver Nuggets - Ho
uston Rockets 87:104, Golden
State Warriors - Utah Jazz
99:101, LA Clippers - Vancouver Grizzlies 94:110, Sacramento Kings - Phoenix Suns
97:103.

» m

4

rwa walka o tytuł
mistrzyń
Polski
w koszykówce. Wczoraj
Fota
Porta
wygra
ła z ŁKS Żywiec Łódź
72:58. Stan rywalizacji
po czterech spotkaniach
wynosi 2:2. Kolejne me
cze odbędą się w Łodzi.
Aby zostać mistrzem
Polski trzeba wygrać
czterokrotnie.

Jf
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Zwycięską passę na
własnym stadionie kon
tynuują piłkarze gdań
skiej Polonii. Wczoraj
wygrali z Chemikiem
Police 1:0.

;-i

str. 36

Fot. Robert Kwiatek

REKLAMA.

GRANY O MISTRZOSTWO POLSKI

PORTO
KMI P0LAND

FABRYKA

DRZWI

84-239 Bolszewo,(koło Wejherowa) ul. Szkolna 26,
tel. (0-58)672 08 54, 672 13 39, fax. (0-58)672 13 38.
•Największa polska Fabryka Drzwi.
•Największy wytwórca materiałów budowlanych
• w województwie gdańskim.
•Producent drzwi tłoczonych do mieszkań.
•Producent systemów drzwiowych do biur, hoteli, szpitali.

SPONSOR DRUŻYNY KOSZYKAREK
1

