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Jan Paweł Il zakończył wizytę w Ojczyźnie

: óc ZAPŁAĆ
ZA OBECNOŚĆ
, jedenastodniowa pielgrzymka
Polski dobiegła końca. Jej przewodnią
„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam
nastu miastach, które odwiedził Papież,
ponad sześć milionów wiernych.
Jako pierwszy żegnał wczoraj Ojca Świętego na krakowskim lotnisku Balice, prezydent
Aleksander Kwaśniewski. Podziękował kończącemu pielgrzymkę Janowi Pawłowi II za
rady i życzliwość.
- To były wielkie dni, to było
święto milionów Polaków - powiedział prezydent Kwaśniewski. - Dziękuję za tak szczere
i pełne miłości słowa zrozumienia i przestrogi, porozumienia
i godności.
Prezydent zaprosił Papieża
do kolejnych odwiedzin. - Z radością i nadzieją mówimy do
zobaczenia - zakończył.
Słowa pożegnania skierował'

do Ojca Świętego również kard.

Józef Glemp, prymas Polski.
- Powtarzane zespołowo wyznanie „Kochamy Cię Ojcze
Święty” jest odpowiedzią na
wcześniejszą miłość Papieża do
człowieka,

do

Polaka

- mówił

prymas. - Wróćmy do pielęgno-

| słoruś bliżej Rosji
oraj przez parlamentarz ystów
tatu o związku, który wspólnie

wania duchowego zasiewu, któ-

rego dokonałeś teraz.
Jan Paweł II w pożegnalnym
przemówieniu podkreślił, że
Polacy mają obowiązek budowania Polski wiernej swym korzeniom i odwiecznym wartoom, które tylekroć sprawdzi-

Jana Pawła Il do
myślą były słowa:
na wieki”. W dwuspotkało się z Nim

otwartej na wyzwania współczesnego świata.
- Jestem przekonany, iż Polacy znajdą w sobie dość wytrwałości i mądrości w budowaniu
Polski sprawiedliwej,
która
gwarantuje godne życie wszystkim obywatelom - mówił Papież. - Polski, która umie jednoczyć się wokół wspólnych celów
i wartości podstawowych dla
każdego człowieka.
Ojciec Święty powiedział że
„jego wizyta w Ojczyźnie po*
twierdziła ciągłość duchową
dziejów polskiego narodu i Kościoła”. Podkreślił, że żegna się
z rodakami z przekonaniem, iż

to pożegnanie nie oznacza zerwania więzi, jakie łączą go
z Ojczyzną.
Papież zapewnił, że w jego
modlitwie za świat Polska zajmuje miejsce szczególne. - Bóg
zapłać
za
gościnność
podziękował i prosił wszystkich
„o trochę miejsca w sercach
i w modlitwach, aby mógł służyć
Kościołowi Bożemu, jak długo
Chrystus tego od niego zażąda”.
- Wracając do Watykanu zabieram w sercu was wszystkich,
wasze radości i wasze troski, za-

bieram całą moją Ojczyznę mówił na zakończenie Jan Pa-

ły się w historii. A jednocześnie

weł II:

!

(AT PAP)

Wałęsa

Wydział Prawa UG

Podatek

Za szybko budują

Pożegenanie Jana Pawła Hna krakowskim łoinisku.

Ministerstwo nie przewidziało, iż budowa siedziby WyNaczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie spór Lecha Wałęsy z Urzędem Skarbowym.
„Fiskus” domaga się od byłego
prezydenta 163 tys. zł z tytułu
nie zapłaconego podatku. Dzisiaj ma się odbyć pierwszą rozprawa przed NSA w Gdańsku.
Fiskus utrzymuje, że pierwszy

przewodniczący

„S”

powi-

nien zapłacić podatek od miliona dolarów,

które

otrzymał

od

Warner Bros za sprzedaż prawa
do sfilmowania swojej biografii.
Według skarbówki, było to wynagrodzenie.
Lech Wałęsa twierdzi, że
otrzymał nie zapłatę, lecz wolną
od opodatkowania darowiznę.
II Urząd Skarbowy w Gdańsku od końca 1995 roku próbuje ściągnąć podatek wyrównawczy od prezydenta.
(D AJ)

e tak zaawansowana

działu Prawa UG

wczoraj wiceminister edukacji. Dlatego też zabrakło w tym
roku pieniędzy na jej kontynuację. Jego zdaniem, winne
wstrzymania inwestycji są władze uczelni.
Kazimierz

Dera,

wicemini-

ster edukacji, przebywający
wczoraj w Trójmieście stwierdził, że wina władz Uniwersytetu Gdańskiego polega na tym,
że nie uzgodniły one z ministerstwem nakładów na inwestycję
w tym roku.
Wytłumaczył,

że

umowa,

która była podpisana na trzy lata, nie zawierała klauzuli, wyliczającej ilość środków w rozbiciu na poszczególne lata. Jednocześnie
przyznał, że jej
w ogóle nie widział.
- Do 1998 roku władze uczelni dostaną wszystkie obiecane
pieniądze - zapowiedział Dera.

Przypomnijmy, że budowa
ma kosztować ponad 30 mln zł.
Tymczasem w tym roku UG dostał 4 mln.
Minister, który odwiedził
płac budowy Wydziału Prawa,
według pracowników rektoratu
UG, był pod wrażeniem tempa
budowy.
Zapytany,
co się stanie
z obiektem, który do czasu
otrzymania kołejnych pieniędzy będzie niszczał, zasugerował by zapytać budowniczych.
- Jeżeli mają pieniądze, to
niech dalej pracują - powiedział
Dera.
I rzeczywiście dzisiaj władze
UG będą prowadziły negocja-

Gdańskie fasady jak przed wiekami

Zapomniane
Dawne barwy przywrócono
elewacjom sł
trzech gdańskich kamieniczek „Pod Łososiem” przy vl.

Szerokiej. Ekipa Gdańskiej
Pracowni Konserwatorskiej
Barbary i Ludwika Brzuskiewiczów zakończyła wczoraj
ich odnawianie.
1910 - W ea

Yves Cousteau,day

1924 - ur. William Styron, pisarz amerykański
1970 - zm. Aleksander Kiereński, polityk rosyjski
1979 - zm. John Wayne, aktor amerykański
_
ean Bruller) pisarz francuski

—

- stwierdził

PAN w Gdańsku. Projekt zatwierdził wojewódzki konserwator zabytków.
- Najwięcej motywów starogdańskiego zdobnictwa architektonicznego zachowało się
na trwalszych detalach kamie-

Fot. PAP/CAF

Kuter zwolniony

cje w sprawie przebiegu inwestycji z jej wykonawcą.
Jutro Marcin

Pliński, rektor

UG, spotka się w tej sprawie
z ministrem Derą - tym razem
w Warszawie.
Przeciwko decyzji MEN zaprotestowali - działacze gdańskiej Unii Wolności.
- Zatrzymanie inwestycji
ekonomicznym, budynek jest
nie zadaszony i w sezonie jesienno-zimowym ulegnie dewastacji - twierdzi Janusz Lewandowski, członek władz regional-

nych UW. - Decyzję ministerstwa należy rozumieć jako karę
za skuteczność.
Jacek Taylor, poseł UW,

za-

Zachmurzenie
małe, lokalnie

Nie

wie,

czy

(AT)

Piencia
pra

i
m

m

przy Długim Targu. Mimo to,
na wszystkich budowlach zabytkowych odnajdujemy ślady
barwnych polichromii - zarówno na zachowanych elementach
kamiennych, jak i na fragmen-

tach tynków.
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Jacek Sieński

maina, PÓŁNOCNA GRUPA LEASINGOWA
PGL

LEASING
- środki trwałe

- środki transportu
- nieruchomości i grunty

roku

Marek Robakowski, właściciel
restauracji „Pod Łososiem”,

zwrócił się do nas w sprawie odnowienia obskurnych fasad kamieniczek, w których mieści się
jego lokal - mówi Barbara
Brzuskiewicz. - Zaproponowaliśmy ich pomalowanie, przy
wykorzystaniu
oryginalnych,
XVII-wiecznych
wzorników
malarstwa ściennego, znajdujących się w zbiorach Biblioteki

zastrzyki.

w morze wziął odpowiednią
ilość lekarstw. .

2

(eop, aks, Krzyk)

50., w stylu włoskim.

ubiegłego

brać

powiedział złożenie interpelacji
w Sejmie w sprawie inwestycji

Większość
kamieniczek
głównomiejskich ma poszarzałe, zaniedbane fasady, nie odnawiane od momentu ich odbudowy w latach 50. i 60. Dotyczy to
szczególnie ulic Ogarnej, św.
Ducha i Szerokiej. Natomiast
polichromie na kamieniczkach
przy ul. Długiej czy Długim
Targu nie mają nic wspólnego
z tradycjami malarstwa gdańskiego. Wykonano je w latach
- Jesienią

połowu dorszy. Wczoraj kuter
nadal stał w Królewcu.
Maria Beger, żona szypra
bardzo obawia się o zdrowie
męża. Dwa razy dziennie musi

w tej chwili jest nonsensem

barwy

niarskich - opowiada Barbara
Brzuskiewicz. - Nieliczne resztki malowideł zachowały się na
mniej zrujnowanych kamienicach, ale zniszczono je zaraz po
wojnie, skuwając dawne tynki,
jak na na Starym Domu Ławy

Zatrzymany w Królewcu kuter Gdy-8 został późnym wieczorem zwolniony przez władze
rosyjskie. W porcie w Gdyni
| miał znalźć się ok. 2 w nocy
Szyper zatrzymanego kutra
jest chory na cukrzycę. Razem
z nim jest jego zięć i jeden ry-'
bak z Gdyni. Był to ich ostatni
rejś w kończącym się sezonie

bez opłaty wstępnej i kaucji zwrotnej
Północna Grupa Leasingowa S.A.
Gdynia, ul. Pułaskiego 8

tel. (058) 272-372, fax (058) 209-332
Elewację przy ul. Szerokiej 53 pokryto barwnymi malowidłami ściennymi, wzorowanymi na XVII-wiecznych polichromiach gdańskich.
Fot. Robert Kwiatek

poszukujemy współpracowników w zakresie sprzedaży leasingu
oraz osób do działu księgowego
2004451/A/538
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11 czerwca 1997

Rząd przyjął program

Trwajcie
przy tradycji praojców

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 10 czerwca

BSK

Ojciec
wczoraj na
z Dukli. W
mszę św.

240,00 nk 91+2,1

; ie

Zeby rodzina
się utrzymała
ki na dziećmi, aktywizacja ekonomiczna rodzin, walka
z bezrobociem fo główne założenia przyjęte wczoraj w rządowym programie polityki rodzinnej.

Święty wyniósł
ołtarze bł. Jana
Krośnie odprawił
kanonizacyjną,

Blisko 20 proc. rodzin w Polsce to rodziny niepełne. Dominuje model małej rodziny. 80
proc. rodzin ma jedno lub dwoje dzieci, pozostałe 20 proc. wychowuje 35 proc. wszystkich
dzieci. - To pokazuje, jak różne
są warunki życia polskich rodzin - powiedział przed posiedzeniem rządu premier Włodzimierz Cimoszewicz. 10 proc. rodzin pracowniczych i emeryckich i aż 43 proc. utrzymujących
się ze źródeł pozazarobkowych
żyje w ubóstwie. Rządowy pro-

W OE

pielgrzymkowych dni spo-

tkało x z Papieżem ponad
sześć milionów wiernych.

Mszę św. na krośnieńskim
lotnisku odprawiało wraz z Papieżem ponad 1000 kapłanów.
Przybyło ok. 600 tys. wiernych.

Wśród nich liczni pielgrzymi

z Węgier, Czech, Rumunii, Słowacji i Ukrainy.

Narodowa tożsamość
e

2.

gram zakłada, że do 2005 r. o 45

proc. wzrosną nakłady na aktywizowanie zatrudnienia, by dochody z pracy pozwalały utrzymać rodzinę. Rząd zamierza
wspierać m.in. rozwój małej, rodzinnej przedsiębiorczości.
Program ma być zrealizowany do roku 2010. Osoby opiekujące
się niepełnosprawnym

W, homilii Papież apelował
o wierność tradycjom praojców,
o trwanie przy narodowej tożsamości i miłość do ziemi. Oj-

ciec Święty oddał hołd miłości

rolnika do ziemi, bo ta miłość
zawsze stanowiła mocny filar,

KRUSZWICA

26,20

MOSTALZAB

1940 | 20

na którym opierała się narodowa tożsamość.
- Pozostańcie wierni tradycjom waszych praojców. Oni
w imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę
i z Bogiem swoje rolnicze dzie- ło kończyli - dodał. - Nie dopuśćcie, aby ją wam odebrano,

-11

e

Papiez Jan Pawel II wita sie z wiernymi w kosciele św. Piotra i św. Jana z Dukli.

Ojciec Święty podkreślił, że
w dzisiejszej Polsce coraz więcej wysiłku wkłada się w pro-

Fot. PAPICAF

Zostań z nami

mocję grup i instytucji dobroNa oklaski i okrzyki er.
czynnych, niosących pomoc po- | nych.
Papież 'odpowiedział

w trudnych latach i trzeba, aby-

śmy umieli ją odwzajemnić. Papież wyraził zadowolenie, że
została przywrócona w Polsce
do życia Akcja Katolicka, która
jest szkołą wiary.
- Dziś naszej ojczyźnie potrzebny jest katolicki laikat, ów
Boży Lud, na który czeka Chrystus i Kościół. Potrzebni są ludzie. świeccy; rozumiejący: po-

|| mówikOjciecŚwięty:

- „mn,

—

NYC
P
P
„Bóg zapłać. Zabieramy się do
pracy w Rzymie”. Pożegnaniom zaś nie było końca. Szczególnie entuzjastyczna była młodzież. Papież z uznaniem pod-

z Mińska, że wczoraj dokumen-

ty Związku Białorusi i Rosji ratyfikowała także Rada Republiki, izba wyższa białoruskiego
Zgromadzenia Narodowego. 59
białoruskich senatorów głosowało jednomyślnie - wszyscy za.
12 czerwca w Brześciu nad
Bugiem odbędzie się pierwsze
posiedzenie Zgromadzenia Par-

' kreślił, iż mimo całonocnego
czuwania „nie widać po nich,

żeby im się chciało spać”. „Zostań

z nami!”,

odpowiedzieli

Mu młodzi.

- Moje lata pobytu w Rzymie
nie wygasiły we mnie miłości do

PAPIEŻ

Załoga „Mariana Buczka” wróciła w poniedziałek do

Polski. Statek był czterokrotnie aresztowany. W Maure:anii marynarze łowili ryby, aby mieć co jeść.

W trakcie rejsu „Marian BuAby przerwać areszt, załoga
czek” był zatrzymywany za dłuzdecydowała się na ucieczkę
gi. Po raz pierwszy w lipcu ub. r.
z Nouakchote. Bez świateł i dow Antwerpii. Miesiąc później
kumentów „Marian Buczek”
w Aberdeen w Szkocji, w marpopłynął do Las Palmas. Stamcu br. w Durbanie W RPA .
tąd udał się do angielskiego
Czwarty raz statek aresztowano
portu Haull. Według relacji zaw kwietniu w mauretańskim
łogi, o ucieczce statku Maureporcie Nouakchote.
tańczycy zorientowali się dopieJednostka stała w porcie
ro po 18 godzinach. Z Anglii,
pięć tygodni. Marynarzom zapo otrzymaniu zaległych pensji,
brano paszporty. Według jednemarynarze powrócili do domu
go z członków załogi, na statku
samolotem.
kończyła się woda i paliwo.
„Marian Buczek” jest jed- Łapaliśmy ryby, aby mieć co — nym z czterech statków należąjeść - powiedział nam marynarz.
cych do upadłego w połowie

Maciej Wośko (wyd. Elbląg), Danuta

Kuta (wyd. Kaszuby) - tel. 31 27 33, Maria Tokarska (wyd.
Kociewie) - tel. 31 73 15. Działy: Ekonomiczny - Jan Kreft, tel. 31
53 28; Informacji - Piotr Wysocki, tel. 31 45 17 oraz 35 22 22;
Kultury - Anna Jęsiak, tel. 31 79 26; Publicystyki i Reportażu -

Jarosław Popek, tel. 31 20 62; Sportowy - Janusz Woźniak, tel. 31
18 97; Dodatków - Włodzimierz Szymański, tel. 31 73 15; Łączności

WYDAWCA:

44; Ilustracji - Piotr Modzelewski, tel. 31 27 33.
Oddziały: Elbląg - 32 44 86, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 50 42 38,
Tczew - 31 63 26, Starogard Gd. -16 268 33, Pruszcz Gdański - 82 23
25, Wejherowo - 72-23-51 wew 22
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania

prezes Yann Gontard, wiceprezes-redaktor naczelny wydawnictwa Maciej Łopiński.

Redaktor wydania - Andrzej Kowalski

ka

„Prasa Bałtycka” Spółka z 0.o., 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel. 31 19 43,

z Czytelnikami „Śmiało i Szczerze” - Anna Jaszowska, tel. 46 22

nadsyłanych

materiałów

oraz

nie

zwraca

tekstów

nie

zamówionych.

REKLAMY I OGŁOSZENIA

Dział Sprzedaży Reklam - „Dom Prasy”, Targ Drzewny 3/7, 80-886
Gdańsk; Biuro dyrektora
- tel./fax 31 04 42;
'

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

Białostockie

maja belgijskiego
armatora
„Melby Shipping Company”.
Wszystkim jednostkom firma
winna była zaległe pieniądze.
Poza „Marianem Buczkiem”
otrzymali je już marynarze ze
stojącego w Gibraltarze „Majora Sucharskiego”.

Załoga

„Ur-

susa” ma je otrzymać w połowie
czerwca, kiedy

statek wróci do

Gdyni. Załoga statku „Świecie”
wywalczyła swoje pieniądze po
tygodniowym proteście. Obecna
nie otrzymuje ich już od 26
kwietnia, Przedstawiciel właściciela zapowiedział, że należności

ul. Połęże 3, tel. 35 90 25

wiceprezes Mirosław Kowalski
S. Frasz .

iR
„ó5mm REA MAN EE

NAKŁAD KTORTROLOWANY

KONTROL DYSTRYBUCJA PRASY

szy organ związku - Wysoką
Radę, będą obowiązywały.
narodowe organy władzy tylko
w tych sferach, które zostały zaliczone do wspólnych kompetencji. Oba kraje będą podejmowały razem decyzje w dziedzinie polityki obronnej, zagranicznej, socjalnej i związanej
z tworzeniem wspólnej przestrzeni gospodarczej.

(PAP)

zostaną uregulowane do jutra.

(TEF)

cownicy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych zostali zaata-

Multilotek

kowani przed siedzibą firmy. W wyniku strzelaniny napastnik poniósł śmierć na
miejscu, ochroniarz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, jeden z pracowników

9, 15, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 49,
53, 54, 56, 64, 65, 66, 68, 71, 72,

został ranny w nogę.

Fot. PAPICAF | 75, 80

Amerykanie odkryli

Zginęli piloci
Wojskowy samolot szkolnotreningowy TS-11 Iskra z 61.
lotniczego pułku
szkolnego
w Białej Podlaskiej rozbił się
wczoraj w okolicach Brańska
w województwie białostockim.
Zginęło dwóch pilotów - poinformował ppor. Arkadiusz
Obarowski, rzecznik prasowy
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Do katastrofy doszło
ok. godziny 11. w trakcie wykonywania lotu szkolnego na małej
wysokości. Do zbadania przyczyn katastrofy została powoła-

Piękny wieczór

Enzym
Badacze z Uniwersytetu Kalifornii w San Francisco poinformowali w poniedziałek, że odkryli enzym, który odgrywa rolę przy starzeniu się i obumieraniu organizmów.
Enzym

ten

występuje

we

wszystkich formach
żywych
i w każdej tkance ciała ludzkiego. Szczególnie dużo jest go

w mózgu. Odkrycie enzymu nie

na specjalna komisja Minister- | wyjaśnia wszystkich tajemnic
| Stwa Obrony Narodowej.

(PAP)

Przed godz.10 w Poznaniu doszło do strzelaniny. Przewożący pieniądze pra-

(PAP) | starzenia się ani nie rodzi na-

dziei na wytworzenie czegoś takiego, jak eliksir młodości, ale
lekarze uważają, że być może
uda się go wykorzystać do leczenia niektórych schorzeń związa-

nych zwiekiem. Dotyczy to mię-

dzy innymi zaćmy oraz choroby
_—

Alzheimera. Enzym jest znany
jako PCTM albo L-isoaspartyl
methyltransferase.
Uczonym z San Francisco
udało się wyhodować pozbawione go myszy. Były mniejsze
niż zwykłe. Wszystkie dostawały wylewu i padały przed ukończeniem 60. dnia życia, czyli

Osiągnięciem dojrzałości płcio— WeJ-
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Londyn
1dolar

Nie bardzo miałam
ochotę oglądać w poniedziałek sztukę Bjórgvik „Podróż
do Wenecji”. Przypuszczałam, że będzie to. coś w ro-

go

„z

dzaju „Końcówki” Becketa
albo „Krzeseł” Jonesco,

więc „dziękuję, już zaliczyłam”. Przeważyła jednak sympatia do Norwegów, ugruntowana wprawdzie na mistrzach dawnych, tj. Ibsenie i Zigridzie Undset, ale rozcią-

gająca się i na współczesność. Po obejrzeniu spektaklu przede wszystkim czułam

przemożną chęć złożenia gratulacji Teatrowi Telewizji za wybór sztuki, a nie znanej
mi osobie, która tekst podsunęła do lektury kierownikowi literackiemu - wręcz serdecznych podziękowań,

Sztuka jest piękna, melancholijna, ale pełna uznania dla ludzkiej czułości, god-

(PAP) | | ności, nic w niej mizantropii Becketa. Zbudowana znakomicie, z Ibsenowską precyzją i wyczuciem sceny, co reżyser, Janusz Majewski, uszanował, nie ulegając nie-

szczęsnej modzie „ufilmowienia” tekstu, przeciwnie, wykorzystując możliwości ka-.

mery by pokazać walory TEATRU. I jeszcze przekład (Halina Thylwe) - płynny, ży.
z
:
.
wy, nie czuło się, że to tłumaczenie.

Cała czwórka aktorów miała swój dobry dzień, choć panie wyprzedzały panów

(Przegrodzki, Borowski) co najmniej o krok. Zającówna z początku trochę szarżowała, potem utemperowała się tworząc postać sympatyczną, nie bez przebłysków he-

kurs średni

roizmu. Co do Szaflarskiej zaś, to po prostu brak słów podziwu. Wygrała każdy naj

Pekao SA (Gd.)
Kantory

lżejszy ton tekstu, tworząc kreację co się zowie niezapomnianą.
Spodziewam się, że spektakl będzie powtórzony, bo jest to sztuka do wielokrotne-

go oglądania. Od „Uczty Babette” nie miałam tak udanego wieczoru! Sławny film
duński przyszedł mi na pamięć nie przypadkiem, bo oba dzieła mają nieco podobne

przesłanie: iść za marzeniem, kochać życie, jakie jest, mimo że przemija, a nawet

3/7, szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
DRUK Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gdański,

ul. Obrońców Westerplatte 5, te. 82 30 68

nia wspólnego państwa. Decyzje podejmowane przez najwyż-

klasztorna wieża, nadbudowana

do dzisiejszej wysokości w 1906
r., została postawiona przez budowniczych nie dysponujących
odpowiednio
precyzyjnymi
przyrządami pomiarowymi.

Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka
do 15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 50 41 w. 155. |
Gazeta do domu: 0 800 500 26 bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.
Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176
STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny

fax 83 28 20; Drukarnia PATP Gdańsk

lamentarnego ZBiR. Jego statut podpisany przez prezydentów obu krajów 23 maja w Moskwie, nie przewiduje utworze-

Licząca ponad 100 metrów
wieża klasztoru na Jasnej Górze
jest odchylona od pionu o 54
cm, ale nie zagraża jej dalsze
pochylanie się i upadek.
Odchylenie wieży od pionu
odkryto już w siedem lat temu.
Obserwacje
prowadzone
w maju tego roku pozwoliły
sprecyzować, że wieża jest odchylona od pionu dokładnie
o 54,7 cm. Według naukowców
jasnogórska budowla jest jednak stabilna i nie grozi jej upadek. Geodeci uważają, że pochodząca z początku XVII w.

Świętojańska 141b, tel. 20 04 79, ul. Starowiejska 17/3 tel. 61 43 14,
nie odpowiada.

Zgromadzenia
Związku Bia-

Pochylona

218. Biuro Reklamy
- tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 1861,31 17

'H e Ry ss R

razem

Częstochowa

centrala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Ogłoszeń
iST,Reklamy
w Gdyni ul. Władysława IV 17 tel. 20 08.32, ul

tel/fax 61 43 06. Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54
55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32 70 94, tel. 33

czeniach dla rodziny. Jednoczesna realizacja wszystkich postulowanych w programie rozwiązań kosztowałaby ok. 40 bln
starych zł - ocenia Banach.
Rząd chce, by okres wychowywania dziecka był traktowany
jak czas przepracowany (obecnie 3-letni urlop wychowawczy
liczony jest jako okres nieskładkowy). Zamierza także m.in.
zweryfikować kryterium dochodów uprawniających rodziny
wiejskie do świadczeń oraz
wprowadzić świadczenia rze
czowe np. wyprawka niemowlęca i szkolna.
(PAP)

(AT, PAP)

odpłynęli z aresztu

- tel. 31 79 26; sekretarze:

cjalna, odrębna ustawa o świad-

czenie uroczystości

Marynarze

419.
Redaktor naczelny Andrzej Liberadzki - tel. 31 26 51, fax 31 35 60;
z-cy red. naczelnego: Aleksandra Paprocka, Grzegorz Rybiński,
Janusz Wikowski tel. 31 26 51; sekretarz generalny redakcji
Dariusz Wasielewski - tel. 31 11 13; red. „Rejsów” Tadeusz Skutnik

. Dokumenty te poparło 144
członków
Rady
Federacji
ze 147 obecnych na posiedzeniu, trzech - wstrzymało się od

przez Dumę Państwową Rosji.
Agencja Interfax przekazała

Załoga „Mariana Buczka” w Gdańsku

REDAKCJA: 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. Tel. centrali 31
50 41- 49, fax 31 35 60. Korespondencje: 80-958 Gdańsk skr.pocz.

ds.

e

głosu. W zeszły piątek traktat
i statut zostały ratyfikowane

tej ziemi - zapewniał na zakoń;| | trzebęstałej»formacjiwiary'- p_ ss
tiwon Krośnie
rne

A:

pełnomocnik

rodziny i kobiet, powstanie spe-

Rada Federacji, izba wyższa rosyjsk
Federalnego, a
wczoraj LA
łorusi i Rosji oraz jego statut.

Dobro odwzajemnione

trzebującym w kraju i za granicą. Przypomniał, że takiej pomocy sami doświadczaliśmy

2

Znowu

pełen jest zagrożeń. Docierają
one poprzez środki przekazu
także do polskiej wsi.

X

lanta Banach,

Białoruś - Rosja

bo próbuje się to robić. Świat

:
POLIFARBW

dzieckiem i nie mogące podjąć
pracy, miałyby prawo do renty
po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak poinformowała Jo-.

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

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

zwłaszcza dlatego. „Bardzo było u państwa przyjemnie” - powtarzają staremu małżeństwu młodzi, prości ludzie, którzy mają dość serca i rozumu, by nie wydziwiać, nie |
wyśmiewać się z zabawy w podróż do Wenecji, ale się do niej ze zrozumieniem przyłączyć. Bo o ile starość mroczy cień żalu, że wszystko minęło, to pada on także na młodość jako przeczucie, że wszystko mija. W tej solidarnej wiedzy o „nieprzemijającym
przemijaniu” tkwi i więź pokoleń, i urok mądrości sztuki norweskiej autorki.

Janina Wieczerska

1 czerwca 1997
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Załoga GDY-8 to dwóch rybaków z Władysławowa i jeden z Gdyni

Zaginiona

Ostatni rejs

Justyna żyje?

>

Dziewczyna, której ciało wyłowiono dwa dni temu
w okolicy Wyspy Sobieszewskiej prawdopodo bnie utonęła.
Wskazują na to wyniki sekcji zwłok. Rodzice zaginionej
ponad dwa tygodnie temu Justyny Strzelec nie rozpoznali

w sezonie
Kuter GDY-8 zatrzymali Rosjani

ciała.
Policja przypuszcza, że odnalezienie ciała w wodzie na wysokości Ptasiego Raju, zakończyło prowadzone od ponad dwóch tygodni poszukiwania Justyny Strzelec. W Zakładzie Medycyny Sądowej przeprowadzono wczoraj sekcję zwłok. Wstępne wyniki wskazują, że przyczyną śmierci było utonięcie. Jednak dopiero badania
stomatologiczne i genetyczne potwierdzą, czy ewentualnie jest to
zaginiona. Ojciec i brat Justyny nie rozpoznali ciała.
Zwłoki musiały znajdować się w wodzie przynajmniej tydzień.
Ciało uległo już rozkładowi, ale nie było na nim widać żadnych śladów ran kłutych.

i

rejsu Y sezonie. Szyper a
z yo
Nie wiadomo, czy ma ze
wystarczającą ilość insuliny.
Wczoraj kuter nadal stał sobota
*
Właścicielem
i szyprem
GDY-8 jest 50-letni Czesław
Beger. W morze wypływa od 26
lat. Od ślubu najstarszej córki
Hanny w 1992 r. zawsze towarzyszy mu zięć Leszek Szmidt.
Obie rodziny mieszkają po sąsiedzku we Władysławowie.
Trzecim członkiem załogi zatrzymanej przez Rosjan jest 59letni Albert Lost z Gdyni.
- Mąż nigdy nie miał żadnych kłopotów na morzu - powiedziała nam żona szypra, Maria Beger.

Albert Lost z wnuczkiem.
Fot. Ze zbiorów rodziny.

Pani Maria bardzo obawia
się o zdrowie męża, który ma
zaawansowaną cukrzycę. Dwa
razy dziennie musi brać zastrzyki. Nie wiadomo, czy w morze
wziął odpowiednią ilość lekarstw.

W niedzielę szyper poszedł
na osiemnastą do kościoła a potem z zięciem pojechali Polonezem do Gdyni. Tam o godz. 23
byli umówieni z resztą załogi.
O północy zabrali z portu
w Helu Iód i wypłynęli na łowisko.
To miał być ostatni połów
przed końcem sezonu na dorsze, który kończył się w poniedziałek o północy. Tego dnia
wieczorem szyper i jego zięć
mieli być z powrotem we Władysławowie.
- Zawsze wracał z morza
punktualnie, umawiał się ze
mną nawet na dokładną godzinę - mówi Maria Beger. - Jestem chora na serce, kiedy więc
Czesław musi zostać w porcie,
od razu do mnie dzwoni, żebym

się nie martwiła. GDY-8 został
zatrzymany w niedzielę o godz.
18.45. Czesław Beger uważa, że
działo się to w rejonie polskiej
wyłącznej strefy ekonomicznej.
Odmiennego zdania jest Federalna Służba Graniczna Rosji,
według której kuter prowadził
połów ryb na rosyjskich wodach terytorialnych.

Gdzie stanie
ottarze

chał
ŻZórawski,
w Królewcu.

W przyszłym roku Jan Paweł ll ma odwiedzić Gdańsk.
W Trójmieście nie ma praktycznie miejsca, na którym można by zorganizować mszę dla około miliona wiernych.

konsul

RP

- Konsul reprezentuje rybaków w rozmowach z rosyjskimi
władzami - zapewnił Bogusław
Majewski, rzecznik polskiego
MSZ.

W obu domach we Władysławowie panuje napięta atmosfera.
Oprócz
26-letniej
Hanny państwo Begerowie mają jeszcze dwie córki: 23-letnią
Joannę i 19-letnią Marzenę
oraz sześcioletniego Tomka. Na
powrót dziadka i taty czeka
w domu czteroletnia Angelika
Szmidt. Kobiety co godzinę słuchają radia. O zatrzymaniu dowiedziały się w poniedziałek
z Teleexpressu. Wczoraj po południu Czesław Beger w wypowiedzi dla Radia Gdańsk, powiedział, że załoga czuje się dobrze, ma żywność i oczekuje na
zwolnienie.

zakład
Bracia

L

ze

Szmeliy

Z dy imi wa
kończyn trafili do
. W ten sposób
wygrali zakład o „pół litra”.
niami

Przed dwoma
tygodniami
Piotr L. założył się z kolegami
z baru, że złapie przebiegające
nad ulicą nie izolowane linie
wysokiego napięcia.
Wspiął się na słup i chwycił
dłońmi za druty. W ciężkim szoku, z poparzeniami III stopnia
trafił do szpitala.
Po tygodniu ten sam wyczyn
powtórzył jego brat Leszek, tyle
że wcześniej zmoczył się wodą
i również znalazł się w szpitalu.
Jego stan jest bardzo ciężki.
Obaj mężczyźni mają po trzydzieści parę lat.

ks.

Kazimierz

Kotlarz,

pro-

(PS)

I mo

znany

poza Trójmiastem Piotr Laniecki. Nie zabrakło na liście też
miejsca dla Tadeusza Jędrzejczyka desygnowanego przez
Młodych Demokratów i Andrzeja Bartnickiego - przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmiku Samorządowego.
Na liście nie ma natomiast
innych znanych samorządowców wywodzących się z UW:
Tomasza Posadzkiego, prezydenta Gdańska oraz Tadeusza
Aziewicza z Gdyni.
Lista liczy 30 nazwisk - tyle
bowiem dopuszcza obowiązująca ordynacja wyborcza. Ostateczne zestawienie ma zostać
zatwierdzone przez władze regionalne UW, co ma nastąpić
w najbliższy piątek. Jedyna
możliwa zmiana to desygnowanie Donalda Tuska na wspólnei UW

do

Senatu, jednak do tej pory porozumienia W tej sprawie nie
uzyskano.
:

(aks)

Telefon Policyjnego Pogotowia Dziecięcego policja uruchomiła w kwietniu b.r. Pod numerem 44-73-67 funkcjonariusze
czekają na sygnały o maltretowaniu i zaniedbywaniu dzieci.
- Do tej pory odebraliśmy
kilkadziesiąt zgłoszeń - mówi
nadkom. Małgorzata Herman. Większość z nich to anonimy.
Na pogotowie dzwonią rodzice, którzy mają problemy
wychowawcze ze swoimi dziećmi. Babcie, które uważają, że
ich wnuki są zaniedbywane. Informacje przekazują też sąsiedzi osób, które urządzają ciągłe
libacje alkoholowe.
- Każdą taką informację musimy sprawdzić -.mówi dyżurująca policjantka. - Jednak prawie połowa to głupie kawały.

Nie tylko żebrzące
Policja otrzymała też sygnał
o dziesięcioletniej dziewczynce,
która na prośbę matki przychodziła do jednego z gdańskich
zakładów pracy i prosiła o pieniądze i jedzenie.
Z takiego telefonu mógłby
skorzystać np. chłopiec, który

Coraz więcej spraw
W ubiegłym roku do policji
dotarły informacje o blisko
sześćdziesięciu
przypadkach
seksualnego molestowania nieletnich.
- W latach siedemdziesiątych
takich przypadków bywało kilka w skali całego roku - mówi
seksuolog Jadwiga Gromska. Natomiast w ostatnim dziesięcioleciu zdarza się ich od kilkunastu do kilkudziesięciu na terenie jednego województwa.
Zdaniem psycholog Krystyny Kmiecik- Baran, działającej

A) ZARY: stal...
stal zbrojeniowa
rury
blachy
kształtowniki

Złote przeboje SMOKIE w oryginalnym wykonaniu

zespołem

legendarny wokalista grupy SMOKIE

w Ośrodku, istniejące statystyki
nie pokazują prawdziwych rozmiarów problemu.
Akty przemocy wobec dzieci
coraz częściej przyjmują postać wykorzystywania seksualnego i to ze strony najbliższych.
Bardzo często dotyka to dzieci
na tyle małe, że nie są one
w stanie określić, co się z nimi
dzieje.
:
- Do ośrodka trafiła niedawno dziewczyna, którą ojciec
gwałcił od szóstego roku życia mówi Krystyna Kmiecik - Baran.- Bała się ojca, ale przez całe lata myślała, że jest to normalne, tym bardziej, że matka
nigdy nie interweniowała.
Dopiero w piątej klasie zorientowała się, że jej koleżanki
nie muszą świadczyć ojcom tego rodzaju usług. Minęło jed-

- Już powinniśmy o tym myśleć, żeby nie okazało się że „za

pięć dwunasta” jesteśmy nie
przygotowani - twierdzi Romuald Nietupski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Najważniejszym problemem
będzie niewątpliwie znalezienie
miejsca na odprawienie mszy
świętej.
Zainteresowanie tegoroczną
pielgrzymką Jana Pawła II
wskazuje, że organizatorzy powinni szukać terenu zdolnego
pomieścić nawet milion osób.
Najczęściej
wymieniane
miejsca
spotkania
papieża
z wiernymi: dawny pas startowy
na Zaspie, gdzie Ojciec Święty
odprawił mszę w czerwcu 1987
r. oraz lotnisko w Rębiechowie.
Oba miejsca mają jednak równą liczbę zalet, jak też wad.

Nie ta Zaspa
- "Zaspa ma ogromny plus;
bardzo dobre połączenia komunikacyjne - twierdzi dyrektor
Nietupski. - Na pas startowy
można dojechać zarówno kolejką podmiejską, jak też dwupasmową drogą. W sumie nietrudno nawet tam dojść.
Z. drugiej jednak strony pas
startowy na Zaspie jest obecnie
znacznie mniejszy niż przed
dziesięciu laty.
Pojawiły się na nim nie tylko
przenośnesstragany, jak w części
położonej bliżej linii kolejowej.
Są też stałe budynki, jak chociażby obiekt handlowy w końcowej części pasa.
- To już nie jest ta sama Zaspa - twierdzi dyrektor Nietupski. - Obawiam

mo że podejrzanych o podobne

czyny było więcej.

(gram, WOS)

DARMOWY

- Trzeba jednak zorganizować to w ten sposób, aby nie
zwozić ludzi przez sześć godzina, a potem rozwozić np. przez
dwanaście - twierdzi.

Gdynia ma skwer
- W Gdyni Ojciec Święty odprawił poprzednio mszę na
Skwerze Kościuszki - wspomina
Joanna Grajter, rzecznik prasowy gdyńskiego magistratu: - Na
Skwerze i placu Grunwaldzkim
zmieściło się wówczas naprawdę sporo ludzi i sądzę, że jest to
sprawdzone miejsce. Nie ma co
na siłę szukać terenu poza miastem.

Jednocześnie Grajter zastrzega, że Gdynia zapewne nie
pokusi się o organizowanie
mszy dla miliona osób.

Pytanie o miejsce
Wizyta papieska planowana
na 1998 r., wywołuje zresztą
problem ogólniejszy. W Gdańsku nie ma obiektu do organizowania jakichkolwiek imprez
masowych. Stadiony pomieszczą do 30 tys. osób. Teren wokół Westerplatte - najwyżej 20

Pytania o lotnisko
Antoni

Szczyt,

naczelnik

tys.

Wydziału Inżynierii Miejskiej
w gdańskim magistracie jako
możliwe miejsce odprawienia

W wielkim mieście, nie ma

miejsca.

Artur Kiełbasiński

Zamek niezgody
Jarosław Struczyński, dy-

oskarżona o kazirodztwo,

mi-

O terenie lotniska myśli także dyrektor Nietupski.

się, że obecnie

Decyzja oficjalnie podyktowana została nawałem zajęć związanych z pracą zawodową. Faktycznie czarę goryczy przepełniły sugestie rady, aby nie powierzać
zamku w ręce Bractwa Rycerskiego. Przedstawiony przez zarząd projekt restrukturyzacji
Centrum
Kultury
Zamek

Jeśli już sprawa wyjdzie na
jaw, bardzo trudno jest udowodnić czyn, a potem doprowadzić do skazania sprawcy.
W ubiegłym roku tylko jedna
osoba w woj. gdańskim została

Gdy trzy lata temu zorganizowano w Rębiechowie pokazy
Air Show doszło do niebywałego zdarzenia - obwodnica Trójmiasta „zakorkowała się”. Tymczasem wizyta Jana Pawła II
ściągnie znacznie większą liczbę
zainteresowanych niż lotnicze
pokazy.

jest to teren zbyt mały.

by przyjść po pomoc.

ka przemogła wstyd na tyle, że-

- Jest tam bardzo dużo miejsca, jednak największym kłopotem pozostaje sprawa dojazdu
na lotnisko wszystkich wiernych - przyznaje naczelnik
Szczyt.

Miejsce dla miliona

rektor Centrum Kultury Zamek w Gniewie, złożył
mandat radnego podczas
sesji Rady Miejskiej.

nak kilka lat, zanim dziewczyn-

mszy podaje lotnisko w Rębiechowie.

w Gniewie, przewidujący m.in.
przekazanie w bezpłatną dzierżawę warowni dotychczasowym
użytkownikom, wywołał ostrą reakcję niektórych członków rady.
- Jarosław Struczyński był bardzo rozżalony - powiedziała nam
przewodnicząca Rady Miejskiej
w Gniewie, Alicja Samulewska.
Burmistrz Gniewa, Maria Ta-

raszkiewicz-Gurzyńska, stwierdziła, że decyzja podjęta przez J.
Struczyńskiego była bardzo trudna ale honorowa.
k

URLOP ZA GRANICĄ!

Wystarczy, że wykupisz prenumeratę

zapraszają na:

z

kilka miesięcy temu trafił do
Ośrodka Doraźnej Pomocy dla
Kobiet i Dzieci Maltretowanych. Ojciec za jakiekolwiek
przewinienie stawiał go pod
ścianą i uderzał o mur jego głową.
- Mimo że nikt jeszcze do
nas nie zadzwonił z takim problemem, policja notuje coraz
więcej takich wypadków - mówi
nadkom. Herman. - Podejrzewam, że ludzie na razie sprawdzają TPPD i za kilka miesięcy
będziemy mieli takie telefony.

R

HRIS NORMAN

wspólpraca (Krzyk)

fretowane

W jednej ze wsi w woj.
ńskim rodzice na noc zamykali dzieci w kurniku. Sami urządzali libacje alkoholowe.
Bili i znęcali się nad maluchami. Taka informacja trafiła do
Policyjnego Telefonu Pogotowia Dziecięcego.

Agencja Artystyczna Kontakt - Grzegorz Furgo, Bałtycka Agencja Artystyczna BART,

Eurowide Promotions England oraz

Tomasz Falba, Krzysztof Miździoł

/muszane

Chmiel-Woźnicka,

go kandydata AW„S”

Słaby sezon
Tegoroczny sezon był bardzo słaby i 17-metrowy GDY-8
zarobił niewiele. W marcu na
przykład było to pięć tysięcy
złotych, z czego cztery trzeba
było zapłacić za remont silnika.
Reszta musiała starczyć na
opłacenie podatków, ubezpie-

czenia i pensje załogi. Po tym
rejsie kuter miał przejść w Jastarni remont i malowanie.
To miał być także ostatni
rejs dla 27-letniego Leszka
Szmidta. >
- Marny sezon to i marne zarobki - mówi jego żona Hanna.
- Leszek zapożyczył się więc
i kupił używany wóz asenizacyjny.
Beczkowóz Szmidt remontował wraz z bratem. Zarejestrował działalność gospodarczą
i od 15 czerwca miał zacząć wywozić szambo w okolicach Władysławowa.
Ostatni z członków załogi
Albert Lost ostatnio pływał
mniej. Na GDY-8 zajmował się
naprawą sieci. Jest rybakiem od
ponad 20 lat. Ma 31-letniego syna Dariusza, który również pływa

Telefon Policyjnego Pogotowia Dziecięcego

Powstał oficjalny projekt isty kandydatów Unii Wolności
w wyborachdo Sejmu. Pierwszy na liście jest Bogdan Borusewicz. Oficjalne jej zatwierdzenie nastąpi w najbliższy
piątek.
rzata

dziny.
- Zresztą tatę zawsze ciągnie
na morze - mówi córka Marzena. - To jego żywioł.

boszcz władysławowskiej parafii.
- Mamy oszczędności, można też sprzedać Poloneza - mó-

prowadzi
Konwent
wyborczy
UW
przygotował projekt listy kandydatów UW do parlamentu.
Obsada listy jest bardzo silna każdy z pierwszej piątki kandydatów startując w niemal każdym miejscu w kraju zdobyłby
co najmniej kilkanaście tysięcy
głosów.
Listę otwiera szef regionalnej UW Bogdan Borusewicz,
druga jest Olga Krzyżanowska,
obecna wicemarszałek Sejmu.
Trzeci na liście jest Donald
Tusk, przed laty lider Kongresu
Liberalno-Demokratycznego.
Tuż po nim widnieje nazwisko
Janusza Lewandowskiego, podobnie jak Tusk wywodzącego
się z dawnego KLD, b. ministra
przekształceń własnościowych.
Pierwszą piątkę zamyka obecny
poseł Jacek Taylor, poza parlamentem znany gdański adwokat.
Poza tym na liście znalazło
się wielu samorządowców: m.in.
Marek Kostecki i Andrzej Jankowski - członkowie najwyższych władz Gdańska, gdańscy
radni: Jerzy Adamski, Małgo-

nak z obawy, że nie utrzyma ro-

ły do Urzędu Morskiego, gdzie
obiecano im nowe wiadomość.
Nikt się jednak nie odzywa. Pomoc obu rodzinom zaoferował

Borusewicz
Porażający

wią. - Są ludzie, którzy mogą
nam pomóc. Nie wiemy tylko,
co mamy robić. Nikt nas o niczym nie informuje, boimy się
czy Czesław powiedział Rosjanom o swojej cukrzycy.
Zarobki z kutra to niemal jedyne źródła dochodów obu rodzin.
Tylko w sezonie wynajmują
swoje pokoje turystom. Czesław Beger myślał już o przejściu na rentę. Nie robi tego jed-

Fot. Ze zbiorów rodziny

Rn

Regionalna lista Unii Wolności

W Rumi

Gdańscy urzędnicy twierdzą,
że przygotowania do przyszłorocznej wizyty papieża w Polsce
należy już rozpocząć.

Kuter GDY-8 w porcie w Gdyni. Szyper Czesław Beger z podniesioną ręką.

Żona i córki Begera dzwoni-

Załogą zaopiekował się Mi-

Fot. Ze zbiorów rodziny

Papież w Gdańsku

Niedzielny rejs |

W oczekiwaniu

Leszek Szmidt

(WOS)

„Dziennika Bałtyckiego” lub „Wieczoru Wybrzeża”.

GAZOBETON
KOMORKOWY
>romocyjna cena

Opera Leśna
20 czerwca 1997, godz. 20.00
B:

4

a

aE"T.

SUPER OFERTA

żeś

| Y:

Opera Leśna 511812, BART 510115, Orbisy : Gdynia 614250, Sopot 514142,
Gdańsk 314425, BMN Travel 412560, PIOMAR Wejherowo 722200,
Biuro Ogłoszeń Prasy Bałtyckiej315041 w 212, Sklepy Cepelia 510105
sklepy muzyczne, biura podróży, Agencja Kontakt 524932.

GDANSK
ul. Narwicka

17

tel. (0 58) 43 00 81
YYY

Le

B= e)
ul. Warszawska

LIB)

ky

128

%

1. Wykup do 30.06.1997 prenumeratę conajmniej trzymiesięczną.

2. Odbierz kartę Klubu Prenumeratora.
3. Weź udział w losowaniu letnich wycieczek
promem Lion Ferry do Szwecji.

Uwaga! Oferta tylko dla mieszkańców Trójmiasta
szczegóły - bezpłatna infolinia: 0 800 500 26

(kap)

Str.4

Nowe toalety w Gdańsku

zowe:

31-18-68,

52-14-62,

tech-

niczne PKM: wodociągów i ka

GDAŃSK, „Dworcowa” - Dworzec Główny, tel. 31-28-41 do 45

nalizacji: 31-20-67,

(w. 210); Apteka w Pogotowiu
Ratunkowym, al. Zwycięstwa
49, tel. 32-47-01; * „Aksamitna”,

SOPOT - gazowe: 51-10-68
(czynne w g. 6-22); - wodociągów
i kanalizacji: 51-40-55

:

opiekuńcze

państwowe: 41-10-42

|
|

GDYNIA - ciepłownicze: tel
23-19-41; dźwigowe: tel. 23-36

PRZYMORZE,

ul. Opolska 3,

65; 23-40-24; energetyczne: tel.
20-45-50; gazowe: tel. 20-44-73;

|
:

ul. Grunwaldzka

20-44-79; wodociągów i kanalizacji: 21-90-19

:

RUMIA

:

tel. 56-38-22;
WRZESZCZ,

52, tel. 45-43-01
„Jagiellońska”, ul. Ja-

SOPOT,

giełły 6, tel. 51-25-17
GDYNIA,

- gazowe: tel. 711-882;

wodno-kanalizacyjne: 710-030

„Pod Gryfem”, ul. Starowiejska

skie,

INFORMACYJN
TELEFONICZNA AGENCJA

'

INFORMACYJNA:
handel, :
usługi, produkcja, pon.-pt. w g. |
9-18, 45-14-11 do 13. Wspomaga
nie niepełnosprawnych wt.-pt. :
w g. 9-15, 46-56-70.
TELEFON
INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ - 22-22-22

chanino i Chełm) w dni robocze
lekarz ogólny, poradnia dla dzieci chorych, gab. zabiegowy, pediatryczny i dla dorosłych- czynne
w g. 20-7; ul. Startowa
1, tel.
56-66-81 (Zaspa, Przymorze, Żabianka, Oliwa, Wrzeszcz) - w dni
powsz. w g. 20-7 chorzy z tego
rejonu
przyjmowani
będą
w Nocnej Obsłudze Chorych
przy ul. Aksamitnej 1; ul. Jesionowa,

tel. 41-02-60

(Wrzeszcz,

Morena) - lek ogólny, gab. zabiegowy - w dni powszednie g. 19-7;
pediatra - w dni powszednie ul.
Aksamitna 1
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 - wejście od ul. Mieszka I. Telefony:
51-11-56, 51-24-55 i tel. alarm.
999, Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.

GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę, ambulatorium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 20-00-01, 20-0002. Przewozy chorych, tel. 251998; 251-999
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska 1 (tel. 25-19-99), dla mieszkańców dzielnic: Obłuże, Pogó-

rze, Oksywie, gm. Kosakowo lekarz ogólny, gabinet zabiegowy, w dni powsz. 15.30-7; ambulatorium pediatryczne, w dni.
powsz. w g. 17-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe,

ul.

Derdowskiego

24,

tel.

710-811

'

Gdańsk

15)

URZĄD MIEJSKI Gdańsk: 32- |
46-17; Gdynia: 20-72-71; Sopot: |

Pięćset złotych grzywny

tymafijny telefon zaufania Gdańsk 32-27-30, Gdynia 20-65- :
29, czynny codz. w g. 8-15.15 (dy- |
żurują prokuratorzy rejonowi :
obu miast)

AMAZONKI - Telefon zaufa-

Nowe bezpłatne szalety ustawiono w Gdańsku. Władze

Zmyli

Gdańsk, Wojewódzka Przychodnia Odwykowa - Pomoc dla osób
z problemem alkoholowym i ich
rodzin, ul. Łąkowa 58, 31-51-32 |
(codziennie od 8 do 20)

Zaspa, ul. Jana Pawła II nr 50

GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania
Styczniowego 1, tel. 22-00-51
* WIZYTY
LEKARSKIE,
EKG, 53-69-86, 56-27-40
* WYJAZDOWA POMCC lekarzy specjalistów, 57-33-33
* PRYWATNE przewozy ambulansem sanitarnym, 43-52-00
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe,

Trójmiasto, 56-89-

56
%* POGOTOWIE WETERYNARYJNE - 983; 0601/62-36-70
(całodobowo)
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich, rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)

Antoni R., dawny e

(Jul)

S.,

p

SWI

|

5

a

ode

rzeniu z
« Do wypadku doszło w poniedzia-

(Gdańsk, ul. Olszyńska 41).
Ośrodek i telefon czynny całą
dobę: 31-92-62

'

kobiet t dzieci mattretowanych | rzu.
1X wieczorem na Przymo

poza

* HOLSERVICE, 52-29-87, 56- ::|
64-98, 090-50-39-10, 24h
ś:
s

sz

* ZIELEŃ, Partyzantów 76, 41- :

1
ś:

20-71, 41-73-35

- mówi

: z Biura

* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59, 0601-31-59-59; udzielamy rabatu

W poniedziałkowy wieczór
Kenneth S. odwoził z jednej
SE

45 proc. + konkurs

|

ul. Pilotów 1 (kościół św. Kazimierza). Rumia, domu para-

fialnym NMP WW ul. Święto-

Billa

Scena mała (ul. Kołodziejska 4):
Ewa Hitler pali camele, g. 18
Miniatura (ul. Grunwaldzka 16):
Czarodziejski koncert (gościnne
występy Olsztyńskiego Teatru La-

Teatr Muzyczny,
Duża Scena (pl.

:

Grunwaldzki 1): nieczynny; Sala

|| kameralna: nieczynna

| MUZYKA
| GDAŃSK,
Bałtycka

Trzeżwości

Państwowa Opera
(al. Zwycięstwa

15):

Wiosna, lato, jesień, zima... wido-

wisko baletowe do muzyki Marka
Grechuty, inscenizacja i chore-

ul.
Mireckiego
3,
80-245
Gdańsk-Wrzeszcz przy Kościele
Najświętszego Serca Jezusowego
- przy
torach
codziennie
16-22, tel. 41-40-28

Na życzenie rozmówcy gwarantujemy anonimowość i dyskrecję.

43-letni Andrzej J., kierowca Opla Ascony, zginął na miejscu.
z gdańskich kawiarni członków
szkockiej kapeli ludowej. Grupa przyjechała do Gdańska
z cyklem koncertów w ramach

Fot. Robert Kwiatek

obchodów
jego
milenium.
W pierwszym kwartale tego roku gdańska policja odnotowała
486 wypadków drogowych - 150
O

|

Katolickie Centrum

Policyjny Telefon
Pogotowia Dziecięcego

Stanisław

p

lek), g.9i 11
SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): nieczynny
GDYNIA. Teatr Miejski, Scena
Duża (ul. Bema 26): nieczynny

304); „Zaspa”, Gdańsk-Zaspa,

„Przyjaciele

któremu

twierdzi,

że Jan

S., komendant

zakładowej straży pożarnej, nieumyślne sprowadził niebezpieczeństwo pożaru, który zagrażał
zdrowiu i życiu ludzi. Ryszardowi
G., pełniącemu obowiązki kierownika hali, zarzuciła zaniedbanie obowiązków. Według oskarżyciela nie dopilnował on otwarcia wszystkich wyjść ewakuacyjnych w czasie trwania koncertu.
Organizatorzy imprezy, Jarosław K. i Tomasz T. mieli m.in.
naruszyć
przepisy
ustawy
o ochronie przeciwpożarowej.
W wyniku pożaru 24 listopada
1994 r. zginęło siedem osób, ara
a
ssj
ac 200 zasłał o zanych:

widłowości działan

GDAŃSK, Wybrzeże: Scena duża (Targ Węglowy): nieczynny;

punktach: „Kotwica”, Gdańsk,

1.

stoczni,

następnej rozprawie 22 września
br.
Przypomnijmy, że w tej sprawie na ławie oskarżonych zasiadają cztery osoby. Prokuratura

OPZZ będzie

browskiego - wiolonczela i Piotra
Ejsmonta - fortepian, g. 18

.. odbędą się dziś (środa)
o godz. 17 w następujących

i Boba” Gdynia ul. gen. Maczka 2 (Dom Pomocy Społecznej) godz. 18, Grupa Centrum,
g. 17.30, Wrzeszcz ul. Mireckiego3

(DAJ)

Rane

więcej niż w zeszłym roku. Poniosło w nich śmierć 21 osób,
ranne zostały 592.

(ful

Wiśniewski,

wice-

przewodniczący OPZZ i poseł
Unii Pracy, który gościł wczoraj
w Gdańsku, domaga się zmian
w funkcjonowaniu Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych. Jego
zdaniem, zmiany powinny ukrócić możliwość nagłych zmian we
władzach przedsiębiorstw, które
podlegają
Programowi
Powszechnej
Prywatyzacji.
Wiśniewski narzeka na zjawisko zasiadania tych samych osób w radach nadzorczych kilku firm.
- Znam przypadki, że jedna
osoba pracuje w 8-10 radach
przedsiębiorstw w całej Polsce twierdzi poseł UP.

Według działacza OPZZ, wadą są też wygórowane zarobki ich

kierownictw.
- Niektórzy członkowie rad
nadzorczych zarabiają 30-40 tys.
zł miesięcznie - dowodzi Wiśniewski.
Stefan

Sandach,

szef

sekcji

portów
morskich
Wolnego
Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki
Morskiej,
skrytykował ustawę o portach
morskich, która ma wejść w życie
za dwa miesiące.
- Skomplikuje ona sprawy
własności terenów portowych
i pozbawi pracy ponad dwie trzecie administracji zarządzającej tymi gruntami - dodaje Sandach.

SAEe

:|

Spotkania
Anonimowych
Alkoholików

jańska

Rewers,

wie związkowi

Sikora

marańczowe światła.

GDYNIA

ul. 3 Maja 6 (oddział dzienny);
„Rodzina”, Stogi, ul. Stryjewskiego (przychodnia ZOZ pok.

Marek

Na kilku stołkach

Komendy

Szkocki kierowca był trzeźwy. Prawdopodobnie zmyliły go
migające na skrzyżowaniu po-

ś:

ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych, tel. 23
50-78, w g. 7-21

nam

szef Prokuratury Apelacyjnej. Dwa lata temu Zarząd Gdyni
przekazał prokuraturze budynek pod nową siedzibę.
Prokurator Rewers nie ma
wątpliwości, że postępowanie
gdańskiej PW było obiektywne
i taka byłaby ewentualna decyzja w sprawie doniesienia izby.
NIK wytknęła zarządowi
Gdyni niegospodarność w kilkunastu
przedsięwzięciach,
m.in: prywatyzacji Przedsiębiorstwa Dróg i Zieleni, nadzo- |
ru nad likwidacją MZK i przetargu na dostawę niskopodłogowych autobusów Mercedesa.

| czyźni zostaną przeskuchaa? na

u

- Jego sprawą zajęła się również
_EE Ambasada
Brytyjska.

30, 370-800, na telefon 30 proc.

* Taxi Plus, 200-400, 96-25; rabat

wiedział

SWE asie TEE

dE:

Wojewódzkiej Policji Gdańsku.

SE

* MILANO TAXI, 96-27, 37-30- |
taniej!

Gabriela

Prasowego

pracownik

podlega administracja obiektów
sportowych.
On właśnie ustalał z organizatorami imprezy warunki i podpi| sywałz nimi umowę. Obaj męż-

32-letni Kenneth S. ze Szkocji, kierowca autobusu, jechał
prawym pasem ul. Kołobrzeskiej w kierunku ul. Dąbrowszczaków. Na skrzyżowaniu z ul.
Chłopską i Rzeczpospolitą wymusił pierwszeństwo przejazdu.
Zderzył się z jadącym od
strony Zaspy, w kierunku Żabianki Oplem Ascona, którym.
kierował 43-letni Andrzej J.
Ten zginął na miejscu.
- O tym, co stanie się ze Kennethem S. „zadecyduje prokura-

tura

GDAŃSK

Działu

Socjalno-Mieszkaniowego Stoczni Gdańskiej, był zwierzchnikiem
oskarżonego o zaniedbanie obowiązków kierownika hali widowiskowo-sportowej. Sąd chciał go
przesłuchać jako pierwszego. Zaraz po nim zeznawać miał Gerard

Dzienny Oddział Odwykowy, ul. _ osobowego zginął po zde-

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

44-73-67
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 - wodociągów i kanalizacji; 995 techniczne

zapłaci świadek, który nie
stawił się na wczorajszą
rozprawę w sprawie pożaru
hali stoczni. Proces odroczono z powodu lego nieobecności.

Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk Śródmieście wystąpiło do policji i Straży Miejskiej z prośbą o objęcie toalet nadzorem.
- Zaczęły do nas napływać informacje o dewastacji tego typu
obiektów - mówi Grażyna Tarczyńska, kierownik działu eksploatacji PGM Gdańsk Śródmieście. - Nasi pracownicy mówią, że dokonują tego bandy wyrostków. Zwracanie im uwagi nie przynosi żadnych skutków.
Nowe toalety rozstawiane są również w Oliwie i we Wrzeszczu.

Gdańsk Przymorze

nów „Powrót z U”, środy, piątki,
w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71.

:

- Zgodziłem się, by uniknąć
niepotrzebnych domysłów - po-

ignorowanie sądu

51-20-21

TELEFONY ZAUFANIA:An

dla

i NIK
ada a a

Kara za

(czynna od pon. do pt. w g. 13-

Ośrodek doraźnej pomocy

zapobiec

Gdańska prokuratura chciała uniknąć ewentualnych posądzeń o koniunkturalizm.

PORADNIA JĘZYKOWA UG —
(język polski); tel. 41-15-15 |

Chirurgia: Szpital

Miejski Zaspa, ul. Jana Pawła II
nr 50; Interna: Szpital Miejski
Zaspa, ul. Jana Pawła II nr
50/Szpital Mar. Woj., ul. Polanki
117; Okulistyka: Szpital Miejski

miałoby

parlamentu z ramienia AWS”.

PRZESYŁKI KURIERSKIE
52-00-71 do 76

GDAŃSK.

co

ewentualnym naciskom politycznym na prowadzących sprawę; NIK przeprowadziła kontrolę na wniosek wybrzeżowych
posłów SLD, PSL i UP. Prezydent Cegielska kandyduje do

nia: 25-08-80 (pon.); 41-60-85 ' miasta obawiają się ich dewastacji.
(wt. i czw.); 51-59-88 (pt. i sob.),
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
Najwięcej - bo 47 toalet - stanęło w 16 punktach Starego i Główcentr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe | w g. 19-21;
:; nego Miasta. Są to samoobsługowe, niebieskie szalety bezodpłyzachorowania, wypadki, ambuInformacja o AIDS - 958; „Po- : wowe typu „TOI-TOT”. W zależności od lokalizacji ustawiono je
latorium chirurgiczne czynne capojedynczo lub zbiorowo. O wywóz ścieków i utrzymanie w nalegotowie Makowe”, środy, piątki
łą dobę
żytym stanie sanitarnym zadba firma, która je wynajęła.
16-18, tel. 51-59-22; „AnonimoPrzychodnie Międzyrejonowe
Miesięczny koszt utrzymania jednej toalety - w wysokości 780 zł
wy Przyjaciel”, tel. 988 (od 16 do
i Nocna Obsługa Chorych: ul.
- w całości finansowany będzie z gminnej kasy. Przedsiębiorstwo
6 rano).
Aksamitna 1, tel. 31-81-41
(Śródmieście, Nowy Port, Stogi,
Poradnia dla Rodzin NarkomaLetniewo, Brzeźno, Orunia, Su-

Apelacyjna.

by przenieść je poza woj. gdań-

34, tel. 20-19-82

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 - le-

olo

szłym tygodniu powstał pomysł,

apteka nr 19054, ul.

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

karz ogólny, gabinet zabiegowy
dla dorosłych w wolne sob.,
niedz. i święta - całą dobę, w pozostałe dni w godz. 20-7.30
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz. 20-7.30
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa 49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagłe zachorowania: tel. 32-2929, 41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76, 3236-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę.
- Laryngolog i stomatolog przyjmuje w dni powsz. w g. 19.307.30

uratura
ie si
ZKE
niee 7

Miesiąc
temu
Najwyższa
Izba Kontroli zawiadomiła Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku o popełnieniu przestępstwa
niegospodarności przez ostatnie dwa zarządy miasta, którym
szefowała prezydent
Gdyni
Franciszka Cegielska.
Prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające. W ze-

,

Łagiewniki 52, tel. 35-15-22,
sob.-niedz. 10.00-22.00; ZASPA,
ul. Pilotów 21; tel. 56-92-71;

o

+

GDAŃSK. Muzeum Narodowe,
ul. Toruńska 1: Wystawy stałe
oraz wystawa milenijna - „Aurea
Porta Rzeczypospolitej - sztuka
gdańska od poł. XV do końca
XVIII w.”, czynne codz. w g. 1017; Narodowe (Pałac Opatów
w Oliwie, ul. Cystersów 15): Galeria stała: Polska Sztuka Współczesna; Wystawy czasowe - Roman

Opałka - „W stronę liczenia”;
„Koniec i początek. Gdańsk 194555”. Prywatne kolekcje fotograficzne; Galeria Pałacowa: Stanisław Horno-Popławski - rzeźba;
Galeria Promocyjna - Paweł Wolański - grafika; Salon Mistrzów:
Jan Misiek - malarstwo, collage;

Salon Karykatury - Marek Polań-

ografia: Gustaw Klauzner, sceno-

ski - rysunek.

grafia: Tomasz Dobrowolski, wystąpią: soliści i balet Opery Bałtyckiej, g. 12
Bazylika św. Mikołaja: Koncert
z cyklu Bliżej Bacha, wystąpi Zespół Muzyki Dawnej „Capella
Gedanensis” pod dyr. dr Aliny
Kowalskiej-Pińczak, g. 20
Ratusz Staromiejski, Sala Mieszczańska (ul. Korzenna 33/35):
Koncert Kameralny w wykonaniu
absolwentów Arkadiusza Do-

pt., sob. 9-16, śr. i niedz. 10-17
rm - bezpłatnie); Archeologiczne - wystawy czynne codz. w g. 1018 (oprócz pon. ); Dom Przyrodników z wieżą widokową - czynne
codz. w g. 8-20; Poczty i Telekomunikacji: czynna pon.-pt. g. 10-

Czynne

wt., czw.,

16; sob. i niedz. 10-16; we wtorki

nieczynne; Etnograficzne w Oliwie: „Dawne rybołówstwo ludowe Pomorza Wschodniego”; czasowa: „Pszczelarstwo pomorskie

wczoraj i dziś”. Czynne wt.-niedz.
w g. 9-16; Muzeum Historii Miasta Gdańska - Ratusz Głównego
Miasta z wieżą widokową (ul.
Długa 47) i Dwór Artusa z Sienią
Gdańską - czynne wt.-sob. w g. 1016; niedz. 11-16; Wartownia Nr 1
na Westerplatte - czynna codz.
w g. 9-16; Centralne Muzeum

Morskie i jego oddziały - Żuraw,
budynek
„B”, statek-muzeum
„Sołdek”, Muzeum na wyspie

Ołowiance - wystawa „Prusowie.
Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego”; czynne wt.-pt. 9.30-16; sob.niedz. 10-16

- Galeria „Promyk” (ul. Świętojańska 68/69): Wystawa

styczne. Czynne codz. g. 11-19,
sob. g. 11-15.
NSZZ „Solidarność” (ul. Wały
Piastowskie 24): wystawa „Wojna
na rysunkach”. Wystawa czynna
pon.-sob. w g. 9-17 (bezpłatnie)
Autorska
Galeria
Rzeźby,
Gdańsk, ul. Pomorska 68 d - Wy-

stawa retrospektywna Józefa Sarnowskiego. Czynna wt.-sob. g. 1217
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad
Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul.
Bytowska la). Czynna g. 10-15
SOPOT. Galeria „Triada” (Boh.
Monte Cassino 36) - wystawa
zbiorowa twórców Wybrzeża: ma-

malarstwa

larstwo, grafika, ceramika, rzeźba,

Henryka Żarskiego. Czynna wt.-

unikatowa biżuteria artystyczna.
Czynna pon.-pt. g. 11-18; sob. 1116
Państwowa Galeria Sztuki (ul.
Powstańców Warszawy 2-6): wystawa pt. „Sztuka Sopotu”. Czynna codz. w g. 11-18, oprócz pon.
GDYNIA. Marynarki Wojennej
(bulwar Nadmorski), g. 10-16;
Okręt-muzeum „Błyskawica” czynny codz. w g. 10-13 i 14-17

sob.
w g. 10-16
Galeria Sztuki „Portal” (ul. Ogarna 29/30): wystawa malarstwa S.
Michałowskiego. Czynna pon.-pt.
w g. 11-18, sob. 11-15

Gallery of

Native Art (ul. Św.

Ducha

87/89): Sztuka Australii,

Nowej

Gwinei,

Nowej

Zelandii,

Indonezji, Afryki, Azji, Płd. Pacyfiku. Czynna codz. w g. 10-18,
w sob. 10-14.

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

(oprócz pon.); Muzeum przy pla-

ży: Ekspozycja plenerowa broni
i uzbrojenia morskiego czynna
codz. w g. 10-17 (oprócz pon.);
Oceanograficzne i Akwarium
Morskie (al. Zjednoczenia 1),
codz. g. 9-19; Dar Pomorza, g. 1016; Muzeum Miasta Gdyni, Pawi-

lon Wystawowy, ul. Waszyngtona
21 - Wystawa stała: Morski rodowód Gdyni; Czynne g. 11-17,
oprócz pon.; Domek Abrahama,
ul. Starowiejska 30: „Antoni
Abraham - Gdynia-wieś”. Czynna
w g. 11-17 codz. oprócz pon.;
Bank
Przemysłowo-Handlowy
SA (ul. Wendy 7/9): wystawa ma-

larstwa

i grafiki pt. „Światło

i cień” Barbary Badowskiej
i Aleksandra Widyńskiego. Czynne pon.-pt. w g. 8-18.

15 1., g. 16 i 20.15; Polubić czy poślubić, USA, 15 I., g. 18.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3):
Nocne

graffiti, pol., 15 1., g. 16;

Portret damy, USA, 15 I., g. 17.45;
Dzieciaki, USA, 18 L., g. 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego):
Kłamca,

kłamca,

USA,

12 I. g.

16.15 i 18; Sara, pol., 15 I., g. 19.45
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Pino-

kio, USA, bo., g. 16.15; Romeo
i Julia, USA,

15 1., g. 18; Donnie

Brasco, USA, 15 1., g. 20.15
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: Zakochany kundel,
USA, bo. dubbing, g. 15.45, 17.15
i 18.45; Komora, USA, 15 L., g. 20.15

GDAŃSK, Neptun ul. Długa 57:
Zakochany

kundel,

USA,

bo.,

dubbing, g. 10, 12 i 16; Plump Fiction, USA, 15 1., g. 14 i 18; Zabijanie na śniadanie, USA, 15 I., g. 20

Kameralne, ul. Długa: Plump fiction, USA, 15 I., g. 16; Sara, pol.,

151., g. 17.45; Zagubiona autostrada, USA, 18 I., g. 20
Helikon, ul. Długa: Donnie

Bra-

sco, USA, 15 L., g. 16; Śmieszność,
fr., 15 L., g. 18.15 1 20.15

Żak (Wały Jagiellońskie): Trainspotting, W. Bryt., 15 I., g. 16.45;
Miasto zaginionych dzieci, fr., 15
L, g. 18.30; Pogrzeb, USA, 15 1., g.

20.30
Watra-Syrena (ul. Za Murami 210): Gliniarz z metropolii, USA,

Polonia, ul. Boh. Monte Cassino
55: Złodzieje, fr., 15 1., g. 15.45;
Przełamując fale, duń./morw., 15 1.,
g. 17.45; Plump Fiction, USA, 15
l., g. 20.30

GDYNIA, Warszawa, ul. Święto-

jańska: Zakochany kundel, USA,
bo., g. 10, 12 i 14; Desperatki,
USA, 15 L, g. 16; Zabijanie na
śniadanie, USA, 15 I., g. 18; Sara,
pol., 15 1., g. 20
Goplana, Skwer Kościuszki: Autoportret z kochanką, pol., 15 L., g.
16.30; Sara, pol., 15 1., g. 18.30; Polubić czy poślubić, USA, 15 1., g. 20.30

GRABÓWEK, Fala: Czy to ty,

czy to ja, USA, 12 L., g. 17; Dym,
USA, 151., g. 19
PIF zastrzega sobie możliwość
zmiany repertuaru

- iynzaace

Pod czujnym okiem

GDAŃSK - ciepłownicze: 44-16
20, energetyczne: 41-23-23, - ga- |
Apteki pracujące non stop:

Gdynia
w Bydgoszczy
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Siedlce. Rekreacja i blok

Sopot. Ekologia

wszkole

Pieniądze
na
edukację
W konkursie ekologicz-

nym, ogłoszonym
przez
szwedzkie miasto Kalmar
zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 8 z Sopotu. Nagrodą jest 30 tys. koron
szwedzkich.
Informacja o konkursie organizowanym przez Kalmar trafiła
do Urzędu Miejskiego w Sopocie
dwa lata temu. Ponieważ działania „ósemki” na rzecz środowiska
były znane w mieście, przekazano
ją właśnie do tej szkoły.
- Zebraliśmy wszystko to co
robiliśmy do tej pory w formie reportażu słowno-fotograficznego
i wysłaliśmy do Szwecji - mówi
Jadwiga

Walczak,

nauczycielka

chemii. - Konkurs wówczas nie
został rozstrzygnięty, dlatego dosłaliśmy jeszcze kilka materiałów.
Kilka dni temu dowiedzieliśmy
się, że otrzymaliśmy pierwszą nagrodę. Wynosi ona 30 tys. koron
szwedzkich.
Walczak powiedziała nam, że
szkoła już od kilku lat uczestniczy
w różnych programach ekologicznych. Jest też inicjatorem wielu
działań, służących poprawie stanu
środowiska. Przykładem może
być oczyszczenie stawku, znajdującego się w jej pobliżu, uczestnictwo młodzieży w sesjach Rady
Miasta, kontakty z innymi szkoła-

mi w kraju i za granicą.
- Pieniądze
przeznaczymy
prawdopodobnie na dalszą edukację młodzieży np. na zieloną
szkołę - powiedziała Walczak.

(eop)

Pomysł

na altanki
e

Blisko osiemdziesiąt altanek i domków przy ul. Kolonia
Zręby zostanie zlikwidowanych - zakłada plan przestrzenny dla tej części miasta. Niektórzy mieszkańcy zainwestowali w domostwa dużo pieniędzy. Jedynie nieliczni godzą
się na ich wyburzenie.
Przypominający kotlinkę teren wokół ul. Kolonia Zręby
miał kiedyś służyć za nieckę
stadionu, powstać miał też
kompleks rekreacyjny z dużą
ilością zieleni. Od 1972 r. obowiązuje plan likwidacji wybudowanych tam altanek i domków. Przez 25 lat nic jednak
w tej kwestii miasto nie zrobiło.
Jedną z przyczyn były protesty
mieszkańców.

nych dla mieszkańców Siedlec

Muszą odejść
Mieszkańcy zdają sobie jednak sprawę z tego, że będą musieli kiedyś się stamtąd wyprowadzić.
- Wiemy, że jeśli plan wejdzie w życie, będziemy się musieli wynieść - mówi Teresa Ka-

muje na Kolonii Zręby „miesz-

kaniówki”.
- Sto naszych rodzin nie może przeciwstawić się 10 tys.
mieszkańców
Suchanina
-

twierdzi. - Ludzie nie rozumieją, że mieszkamy w wielkim
Gdańsku i trzeba pójść na kompromis z właścicielem tego terenu, którym jest gmina.
Władysław Kobylański uważa, że mieszkańcy powinni
stworzyć stowarzyszenie, które
byłoby ich głosem. Jego zdaniem „pyskówki” i kolejne ze-

pińska, mieszkanka ul. Kolonia

Zręby 36. - Zgadzamy się, że te
domki trzeba wyburzyć, ale my
chcemy, aby w zamian wybudowano tu jakieś szeregowce lub
bloki. Chcemy tu mieszkać.

Kompromis
z molochem

brania nic nie dają, „czego nie-

stety ludzie nie rozumieją”.
Mieszkańcy nie chcą opuszczać ulicy.

Wielu mieszkańców powiększyło lub całkowicie wyremontowało swoje altanki. Są tacy,
którzy wybudowali całkiem nowe domy.
- Dzieci

dorastały,

nie

Wieś
W mieście
+

było

innego wyjścia - mówi Władysław Kobylański, mieszkaniec
„szóstki”. - Budowałem, bo my-

ślałem, że problem Kolonii
Zręby nigdy nie zostanie roz- wiązany. Teraz żałuję tych kil-

Orunia. Kiedyś było inaczej

ULICA ZAMIEJSKA. Łączy Orunię z Chełmem. Mieszkanka
tej pierwszej dzielnicy podkreśla, że droga ta zawsze była malutka,
ale kiedyś mogły jeździć nią nawet autobusy.
- Teraz po różnych robotach, włącznie z kładzeniem gazociągów
i kabli ta spadzista ulica stała się brukowo-ziemną - mówi mieszkanka Oruni. - Zimą nie można tędy przejechać.

Nad 80 altankami i małymi
domkami górują blokowiska
Suchanina. Od ul. Kartuskiej
mieszkańców dzieli zaledwie
kilkadziesiąt metrów.

Władysław Kobylański zainwestował w budowę nowego domu kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Nowy Port

Sopot

Nowym

,

Porcie,
kilka

ok.

zaginął
godzin

CO

ich

ko-

sklepu

szczęśliwi,

że

w

Polsce

Murzyn jest szanowany.
Właścicielem

sklepu,

które-

go wizytówką jest obrazek czarnoskórego chłopca, jest 70-letni
Roman Klimarczyk. Obecnie
jest to sklep z drobnymi wyro-

dawno

była tu cukiernia

r., jak wielu wówczas, przenieśli
się do Gdańska. Piekarnię
otworzyli we Wrzeszczu. Przez
ostatnich 40 lat sprzedawali
ciastka przy Podwalu Staromiejskim.
Choć postać czarnego chłop-

tak
„Mu-

rzynek”.
Obraz namalował w 1956 r.
gdańszczanin pochodzenia nie'mieckiego, który mieszkał na
Oruni. Klimarczyk nazwiska
malarza nie pamięta.
- Mieszkam przy tej ulicy od
1953 roku - wspomina Kazimierz W., przechodzień. - Kupowałem „U Murzynka” pączki
i lody. Klimarczykowie to solidni ludzie.
:
Rodzina
Klimarczyków
przyjechała zza Buga. W Kobryniu na Polesiu od 1924 r.
prowadzili piekarnię. Po 1945

ca nie ma imienia, mieszkańcy

starej części Gdańska nazywają
go Bambo lub Bambino. Bywa,
że dzieci, stojąc przed szybą,
recytują wierszyk „Murzynek
Bambo w Afryce mieszka...”.
Wielu było kupców na obraz. Jednak - jak mówią Klimarczykowie - póki żyją, nie sprzedadzą Murzynka, należy do ich
rodzinnej historii. Czarnoskóry
chłopiec,

choć

ma

41

lat, nie

starzeje się. Jest odporny
słońce i czas.

na

(ODK)

EBLE
BIUROWE
. SKLEPOWE

? WŁASNA PRODUKCJA
A

tel. 525041 w. 251, 260 ud
tel./fax 52-23-18

naczelnika,

© zaprawy klejące do glazury
© spoiny białe i kolorowe
© zaprawy:
samopoziomujące,

Krzysztof Klewicz

Obiekt o powierzchni ponad
dwóch

tys. m

kw.

będzie

się

gowych

kortów:

Zaplanowana

jest również budowa drugiej hali sportowej, 20 odkrytych kortów, internatu, siłowni oraz nie-

publicznej szkoły sportowej.
Budowa hali związana jest
z planowanym na lato przyszłego roku uruchomieniem Centralnego Tenisowego Ośrodka
Przygotowań
Olimpijskich
w Sopocie. Jak powiedział nam
Edward

Gawłowski,

zastępca

dyrektora Sopockiego Klubu
Tenisowego, pierwsza faza budowy zakończy się jeszcze

NOWE

w tym roku. Pochłonie ponad
dwa miliony złotych i zostanie
w całości sfinansowana z kasy
Urzędu
Kultury
Fizycznej
i Sportu.
Inwestorem

zastępczym

Zo-

stało Biuro Projektów Budownictwa

Wiejskiego

„Budrol”

z Gdańska.
Na sopockich kortach trenować będzie kobieca reprezentacja Polski na igrzyska w 2000 r.
w Sydney - najlepsze tenisistki
grup olimpijskich A, B i C - od
juniorek w wieku 12 lat po
gwiazdy krajowego tenisa.

(eop)

WZORY!

=)
SKLEP I HURTOWNIA
EA)

Bnort

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 59

wodoszczelne,

— MARINOX

A

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47. W środę i czwartek, 4 i 5
czerwca trwały w chełmskiej podstawówce Dni Otwarte Szkoły.
Pierwszego dnia na boisku zmagali się młodzi sportowcy, wśród
których prym wiedli piłkarze identyfikujący się z gwiazdami Milanu i Bayernu Monachium. Znacznie uroczyściej było w czwartek.
Rano wszyscy uczniowie i nauczyciele, wzięli udział w mszy świętej.
W uroczystości w gmachu szkoły uczestniczyli: wojewoda gdański,
włodarze miasta, radni i absolwenci szkoły. Cykl imprez odbywających się pod wspólnym hasłem „40 lat szkoły w 1000-letnim Gdańsku” zakończyły występy artystyczne.
- Taka impreza może się już nie powtórzyć - twierdzi Barbara
Skierkowska, dyrektor szkoły.

Siedlce. Ruchoma kostka
ULICA POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. Kostka brukowa, z której zbudowane jest skrzyżowanie ul. Powstańców Warszawskich z ul. Dąbrowskiego zapada się tworząc duże dziury. Co
jakiś czas robotnicy przekładają kostkę. Historia po paru miesiącach powtarza się jednak.
- Na tych dziurach można stracić zawieszenie - mówi mieszkaniec ul. Powstańców Warszawskich. '
Niefortunnie rozwiązana jest również sygnalizacja świetlna. Na
tym długim skrzyżowaniu światła gasną jednocześnie przez co kieo Ś muszą raptownie hamować i stawać w pałowie jego długości.

ULICA KORZENNA I KRAMARSKA. Turystów i samych
gdańszczan rażą brudne okna w wielu zabytkowych budynkach.
- Tak jest na przykład na ulicy Kramarskiej, a przede wszystkim
w Ratuszu Staromiejskim przy ulicy Korzennej - mówi mieszkanka

JEDYNY SKLEP Z GLAZURĄ I TERAKOTĄ

Śródmieścia.

|

Według niej, szczególnie teraz w roku milenijnym okna powinny Iśnić i nie przynosić wstydu 1000-letniemu grodowi.

Śródmieście. Podwórko

e GLAZURA - TERAKOTA

ULICA DŁUGA. Podwórko znajdujące się na zapleczu restauracji Pizza Hut składa się, zdaniem mieszkańców Śródmieścia, z sa-

mych wybojów.
- Przez te dziury na pół metra, złamałem sobie resor w moim
Fiacie 125 p - mówi Andrzej Prośniewicz, mieszkaniec ul. Długiej.
Według niego, za nierówności odpowiedzialne są ciężarówki ze
wspomaganiem na przednie koła.
- W całym Trójmieście nie ma drugiego takiego podwórka twierdzi mieszkaniec Sródmieścia.

e CHEMIA BUDOWLANA

Śródmieście. Za dużo zezwoleń
ULICA OGARNA. Mieszkańcy skarżą się, że Straż Miejska
wydała za dużo zezwoleń na wjazd na tę ulicę.
- Ciężko tam zaparkować nam mieszkańcom - mówi lokator domu przy ul. Ogarnej.
Nad ulicą przez zbyt dużą ilość samochodów unosi się, zdaniem
mieszkańców, smród spalin i hałas.

OTWARTE:

h

.

; e

e

Śródmieście. Grill przy Katowni

pon.-pt.: 8-19

o

TARG WĘGLOWY. Przy Katowni w samym centrum miasta
stoją bary z zapiekankami i frytkami. Jeden z nich jest betonowy.
Drugi, zdaniem mieszkanki Śródmieścia, nie przystoi 1000-letniemu miastu.
- Na swoje milenium Gdańsk powinien być estetyczny - twierdzi
gdańszczanka.

© TYSAND - zaprawy

Ujeścisko. Potrzebna hydrofornia

PŁYTY KARTONOWO-GIPSOWE
GLAZURA TERAKOTA, PARAPETY

Mieszkańcy tej dzielnicy narzekają, że muszą korzystać z wody
czerpanej z ujęcia w Straszynie.
- Jest znacznie gorsza niż ta, którą kiedyś mieliśmy - mówi
mieszkanka Ujeściska.
Przed laty w dzielnicy działała hydrofornia, która zaspokajała
potrzeby jej mieszkańców. Chcieliby ponownie móc z niej korzystać.
Informacje z Chełmu, Ujeściska, Oruni, Siedlec, Śródmieścia
i Jasienia zebrał Krzysztof Klewicz, który czeka na sygnały czytelników pod numerem telefonu 31-45-17.

SYSTEM DOCIEPLEŃ:
klej, siatka, tynki mineralne i żywiczne
Tel. 43-12-17

|

W czasie szkolnego święta młodzi piłkarze grali w koszulkach, jakie mają ich:
idole z piłkarskich stadionów.
Fot. Maciej Kostun

ródmieście. Brudne okna

TEL./FAX: 43 28 11, TEL.: 42 14 41

sob.: 9-15
niedz.: 10-14

szybkotwardniejące, montażowe
© CEKOL - szpachlówka biała

Chełm. 40 lat w 1000 lat

bul-

Gdański „Mostostal” wygrał przetarg na budowę hali
tenisowej w Sopocie. Obiekt ma
w tym roku.

TYDZIEŃ

80-557 GDAŃSK

ULICA CHAŁUBIŃSKIEGO. Wystarczyły dwa lata od ostatniego malowania klatek w bloku przy ul. Chałubińskiego 22, aby
budynek zaczął przypominać - jak mówi Andrzej Gierżyński,
mieszkaniec Chełmu - slumsy w Pekinie.
- Blok ten wygrałby spokojnie wybory na „Mistera Brzydoty” twierdzi Andrzej Gierżyński.
Budynek jest w połowie ocieplony płytami, które w niektórych
częściach poodpadały. W klatkach schodowych, według Andrzeja
Gierżyńskiego, młodzież sprzedaje narkotyki, hałasuje i pije alkohol.
- Sposób pomalowania bloku przypomina Picasso z dżungli twierdzi inny mieszkaniec ul. Chałubińskiego.

dożery wjadą na ul. Kolonia
Zręby dopiero za kilka lat.

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71

GDAŃSK - OLIWA
ul. Grunwałdzka 540

niu. Zdaniem

« NARZĘDZIA
« ARMATURA

Kto widział?
Policja prosi o kontakt pod
nr. tel. 38-61-89 świadków wypadku, który zdarzył się 17 maja ok. godz. 17 w Gdańsku na
skrzyżowaniu ulic Czarny Dwór
z Jana Pawła II. Samochód
o nie ustalonej marce potrącił
rowerzystkę, która doznała licznych obrażeń ciała.
(WOS)

nie kilku domów, które są własnością mieszkańców i które
spełniają wymogi prawa budowlanego.
Reszta lokatorów miałaby
zamieszkać w bloku ustawionym równolegle do ul. Kartuskiej.
Edmund
Wiśniewski
uważa, że jedynie część mieszkańców
Kolonii
protestuje
przeciwko takiemu rozwiąza-

Będzie hala
tenisowa
składał z trzech typowo. trenin-

(WOŚ)

Chełm. Mister brzydoty

Fot. Maciej Kostun

| Fot Maciej Kostun

Od
lat stałym elementem wystawy
PA Sroyody 906 o
p
jest obraz Murzynka. Namalował go gdańszczanin niemieckiego pochodzenia.
nie

Wiśniewski, na-

Reszta do bloków

odnaleziony

|

drewnianymi,

mówi Edmund

czelnik
Wydziału
Rozwoju
Miasta. - Zdajemy sobie jednak
sprawę, że nie można wszystkiego wyciąć w pień. Trzeba coś
z tymi ludźmi zrobić.

Damian

Ośmioletni Damian W., uczeń

bami

-

Miejscy planiści przygotowali tymczasem nowy plan dla Kolonii Zręby. Dokument został
zaprezentowany Komisji Roózwoju Przestrzennego, której
członkowie zalecili parę poprawek. Plan zakłada pozostawie-

pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim oddalił się od grupy wycieczkowej w rejonie plaży na wysokości Łazienek Południowych.
Został odnaleziony przez Józefa
B., mieszkańca Dmochowa z gminy Trąbki Wielkie. Mężczyzna
zwrócił uwagę na błąkającego się
po dzielnicy chłopca. Zaopiekował się malcem, powiadomił policję, po czym odwiózł go do domu
w Starogardzie.

Murzynka 41 lat temu namalował gdańszczanin niemieckiego pochodzenia.

reszty Siedlec i Suchanina

- Tu jest jak w bajce - mówi
Teresa Kapińska, wychwalając
ciszę, spokój i własny ogródek.
Również Jerzy Skalski spod
numeru 78 deklaruje, że za żadne skarby nie chciałby przeprowadzić się do bloku. Nieco podniszczona altanka, w którą włożył sporo pracy, jest dla niego
i rodziny oazą spokoju.
W magistracie uważają, że
interesy pewnej grupy ludzi nie
mogą jednak decydować o planach miejskich.
- Musimy pogodzić interesy
mieszkańców Kolonii Zręby,

w Sopocie
wcześniej.

że

ż

Orunia. Dziury po deszczu

W

- Powiedziałam,

e

ULICA BRZEGI. Wzdłuż tej ulicy ciągnie się jednopasmowa
dwukierunkowa droga, po której bokach nie ma chodnika. Spacerujący tędy piesi mijają się zatem z samochodami. Duże problemy
mają tu też kierowcy, gdyż droga zatarasowana bywa przez parkujące tam samochody.
- Dodatkowo deszcz wyżłobił w jezdni dziury - opowiada Janina
Kowalczyk, mieszkanka ul. Granitowej na Oruni. - Kierowcy, chcąc
je ominąć, wymuszają pierwszeństwo.
A wystarczyłoby raptem, zdaniem Janiny Kowalczyk, parę łopat
ziemi...
Nh
$
+
e
L

Zachodnich i Suchanina. Przyznaje, że profil terenu nie pro-

Murzynek Bambo
za szk

cham, bo po angielsku znam
tylko tych kilka słów - opowiada pani Jadwiga. - Wyszli ze

e

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85. Przyjemne z pożytecznym
łączyć będą w sobotę dzieci z Jasienia. Od godz. 10 do 14 w szkole
królować będzie język angielski. Grupy uczniów średnio zaawansowanych wystawią „Trzy małe świnki”. Dokonany zostanie wybór
najlepszego aktora. 7-latkowie śpiewać będą z kolei znane przeboje. Zaplanowano również loterię dźwiękową, konkurs wiedzy
o zwierzętach i kulturze Wielkiej Brytanii. W podchodach znaki
będą napisane w języku angielskim. Imprezę organizuje Fundacja
Językowa „Centrum Językowe Jasień Lingua” przy pomocy dyrekcji szkoły.

kuset milionów, które wydałem. |
Kobylański twierdzi, że od
dwóch lat zupełnie inaczej patrzy na problem jego ulicy. Zdaje sobie sprawę, że dla wielowiekowego
rozwoju
miasta
mieszkańcy muszą umieć się
poświęcić. Rozumie potrzebę
urządzenia terenów rekreacyj-

Krótka historia pewnego obrazu

Kiedyś do cukierni weszło
kilku ciemnoskórych cudzoziemców. Byli wyraźnie zdziwieni, tym co zobaczyli na wystawie. Zadali tylko jedno pytanie - „Why?”. Zona właściciela
sklepu odpowiedziała: „I love
you”.

e

Jasień. Świnki trzy po angielsku

10027346/1340/51
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Gdynia przed sezonem

Oksywie. Festyn bez zabawy

Nadmorski

oałagan

Babie Doły. Radni z żołnierzami
ULICA DEDALA. W sobotę dzieci z Babich Dołów bawiły się
na festynie zorganizowanym specjalnie dla nich. Imprezę przygotowali radni dzielnicy i żołnierze z Brygady Lotnictwa Marynarki
Wojennej. W przygotowaniach pomogli właściciele osiedlowych
sklepów. Zabawa trwała od godz.12 do wieczora.

Na bulwarze Nadmorskim niszczeją obiekty usługowe
i sportowe. Nikt nie wyremontuje ich przed sezonem. Natomiast od poniedziałku zacznie się usypywanie przed bulwarem plaży.

Babie Doły. Dzika plaża
PLAŻA. Piasek na plaży w Babich Dołach jest brudny. Miejsce
wypoczynku mieszkańców dzielnicy pozbawione jest toalety i koszy na śmieci. Plażowicze przyjeżdżający tu z Obłuża, Oksywia
i centrum miasta, zmuszeni są załatwiać swoje potrzeby w pobliskich krzakach.
- W minioną sobotę był tu Hum plażowiczów - mówi Krzysztof
Pawski, przewodniczący Rady Dzielnicy w Babich Dołach.

Obłuże. Licealiści z papieżem
ULICA RYMARSKA 40. Uczniowie Gdyńskiego Liceum Katolickiego pojechali do Gniezna na spotkanie z papieżem. Dwa autokary i pociągi elektryczne wynajęte przez kurię biskupią wyruszyły we wtorek nocą, aby o godz. 7 rano licealiści mogli zająć miejsce w wyznaczonym sektorze.
- Nie mogliśmy się spóźnić - mówi Wiesława Zaleska, dyrektor
liceum - taki rygor spowodowały zaostrzone środki bezpieczeństwa.

Organizatorem pielgrzymki był ks. prałat Andrzej Czerwiński

Obłuże. Rozdana dojrzałość
ULICA RYMARSKA 40. W piątek 21 maturzystom z Liceum
Katolickiego wręczono świadectwa dojrzałości. Uroczystość zakończenia roku szkolnego urozmaicił program artystyczny przygotowany przez młodszych kolegów. Licealiści wystawili „Sąd nad Sokratesem” Haliny Poświatowskiej.

Obłuże. Chrzest sześciolatka
ULICA PŁK. DĄBKA. Sześcioletni Piotruś z Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego nr 1 przyjął w sobotę sakrament chrztu świętego. Matką chrzestną chłopca została Grażyna Plaskaty, jego nauczycielka i prawny opiekun, a ojcem chrzestnym - Andrzej Dorniak, nauczyciel rytmiki.
- Piotruś wszystkich ujmuje za serce - mówi Grażyna Plaskaty. Jest bardzo radosnym dzieckiem. Trafił do nas z Domu Dziecka
w Chyloni. Zaczęłam się nim interesować i okazało się, że nie był
ochrzczony. Podczas mszy świętej odprawionej przez ks. prałata
Andrzeja Czerwińskiego, proboszcza parafii, 12 wychowanków
ośrodka przyjęło pierwszą komunię świętą. Uroczystość zakończyła się w szkole słodkim poczęstunkiem.

Duże
rozczarowanie
spotkało
ostatnią niedzielę kilkadziesiąt
dzieci. Przybyły na
z okazji Dnia Dziecka. Nie było zapowiadanych atrakcji.

Fot. Ewa Sipowska

żu. Zaprezentowali maluchom krótką paradę koni.
- Mieszkańcy zarzucali mi złą organizację - żali się Pikta. - Było mi przykro. Na
drugi dzień szłam po osiedlu ze spuszczoną
głową. Z „Akademią” Rada Dzielnicy Oksywie
współpracuje od roku. W ubiegłrocznych
półkoloniach w Kolibkach, zorganizowanych przez „Akademię Przygoda” uczestniczyło 75 dzieci z Oksywia. Zarówno dzieci
jak i rodzice byli z' organizatorów bardzo
zadowoleni.

w

Organizatorem imprezy była Rada
Dzielnicy Oksywie. Jak powiedziała nam
Irena Pikta, przewodnicząca rady, stało się
tak, ponieważ „Akademia Przygoda”, któ-

ra miała przygotować dmuchany zamek,
siatkę wspinaczkową, gry, konkursy z nagrodami i zabawy dla najmłodszych nie pojawiła się na festynie. Grupa ta miała także
zapewnić zespół muzyczny i nagłośnienie.

Tylko plotki ...
się plotki, że „Akademia Przygoda” bierze

udział w festynie na Obłużu.
« - Przyjechała do mnie Irena Pikta i zapy-

Żal mieszkańców

tała, czy jest

u mnie

„Akademia

Przygo-

„da”- mówi Jerzy Wieczorek, przewodnicząX AM rezultacie, na: placu; baw: przed w. cy Rady Dzielnicy Obłuże.-- Odpowiedzia'oksywską Szkołą a placu zała'ńr 33 na" temj jej, że nikogo z „Akademii” nie ma na
- | dzieci czekały stoiska z balonami, słodycza- . Obłużu.
ześcioletni Piotruś z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 przyjął w sobo- mi, cukrową watą 1 książkami. Było piwo = Festyn rodzinny na Obłużu był udany.
tę sakrament chrztu świętego.
Fot. Ewa Sipowska i kiełbaski. Nad dziećmi ulitowała się Straż
Wzięło w nim udział około trzech tysięcy
Miejska na koniach, która uczestniczyła
osób. Tam nagłośnienie i oświetlenie zaw tym czasie wfestynie na sąsiednim Obłupewniał Jan Zszywacz, który współpracuje

Oksywie. Na kłopoty dzielnicowy

ULICA ZIELONA. Zbiornik na paliwo zniknął z Poloneza zaparkowanego przy ogródkach działkowych na ul. Zielonej. Kradzieży dokonano wieczorem w minioną sobotę. W zbiorniku było
40 litrów etyliny wartości ok. 60 zł.
Jest to już czwarta tego typu kradzież w ciągu minionego miesiąca. Poprzednio łupem złodzieja padły zbiorniki z trzech Fiatów 125

Do Portu Wojennego
w Oksywiu przybył wczoraj
amerykański okręt straży
przybrzeżnej „Legare”. Będzie uczestniczył
rach „Baltops '977.

c Ktoś opracował sobie metodę - mówi Ryszard Mormol, zastępca komendanta komisariatu policji na Obłużu. - Będzie kradł tak
długo, aż go złapiemy.

Jest to okręt patrolowy, stacjonujący stale na atlantyckim
wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Do Europy przypłynął po
raz pierwszy. Wcześniej uczestniczył m.in. w akcjach ratowania na morzu uciekinierów
z Haiti i Kuby oraz w zwalczaniu
przemytu
narkotyków.
W latach1992 - 1994 załoga

ULICA PUCKA. Skrzyżowanie pięciu ulic jest niewystarczająnickiego, Złota i Platynowa krzyżują się w jednym miejscu. Kierowcom „rozwiązanie” tej krzyżówki sprawia duży problem.
- Skrzyżowanie to sprawia trudność w ruchu drogowym - powiedział Ryszard Mormol, zastępca komendanta komisariatu policji
na Obłużu. - Może być niebezpieczne dla każdego pojazdu.

Pogórze. Potrzebna piaskownica
ULICA ŻELAZNA. Dzieci z osiedla przy tej ulicy nie mają
swojej piaskownicy. Mali mieszkańcy pięciu wieżowców przy ul.
Zelaznej muszą chodzić z łopatką i wiaderkiem na odległe podwór-

Pogórze. Show z playbacku

„Legare”

zatrzymała

Informacje z Pogórza, Babich Dołów, Oksywia i Obłuża

Zbigniew Jujka spotka się dziś w Rumi z miłośnikami

dobrej satyry. Biblioteka Miejska podczas wakacji będzie
prezentować jego rysunki.
O godz. 18 w NMP, ul. Pomorska

11,

zostanie

otwarta

wystawa stu rysunków Zbigniewa Jujki, znanego satyryka
z

„Dziennika

Bałtyckiego”.

Autor przybędzie na wernisaż,
by odpowiadać na pytania gości
i podpisywać swoje prace, które
będzie można nabyć na miejscu.
Wystawę satyr można oglądać do końca sierpnia. Urodzo-

ny w Starym Targu Jujka zasłynął z prostych linią rysunków,
błyskotliwie ukazujących komizm
współczesnego
życia,
zwłaszcza nasze postawy wobec
politycznych zmian.
Jest laureatem wielu nagród,
a jego prace zdobią galerie grafik i satyr całego świata.
(PS)

Jak powiedział nam Ciupiński, „Akade-

mia Przygoda” w minioną niedzielę organizowała biwak na Kaszubach. Jako rekompensatę za nieudaną zabawę „Akademia,

Przygoda” zorganizuje, dla. mieszkańców,

Oksywia festyn w późniejszym terminie po.
tzw. kosztach własnych.
- Nie znam jeszcze terminu festynu, Zadecyduje o tym Rada Dzielnicy na najbliższej sesji - powiedziała Irena Pikta.,

Małgorzata Skibińska

Wysława
krucha
pami”, ul. Mickiewicza 19.
Jest to pierwsza wystawa
w MDK osoby spoza kręgu
rumskich artystów.
Murka Sykora powiada o sobie,

że jest humanistą,

fot. Ewa Sipowska

Gdynia. Nowy czasomierzna Urzędzie Miasta

W Rumi

„Wiersze na skie malowane” Murki Sykory można

Po „setce” dowcipu

.

Na „Legare” służy Joel Szymczyk, potomek polskich emigrantów z Warszawy.

Zegar zaświeci jutro
Nowy:

W Rumi

demii”. - Byłem przekonany, że impreza na
Oksywiu jest zamówiona na 15 czerwca.

przemyt

893 kilogramów kokainy i 834
kilogramy marihuany. W 114osobowej załodze służy 15 kobiet.
Okręt ma jedną armatę 76
mm
i śmigłowiec pokładowy.
-Rozwija prędkość 19,5 węzła.
Między 14 a 15 czerwca zostanie udostępniony zwiedzają
cym.

(ok, MSki)

Największą atrakcją dziecięcego festynu przy SP 43 były występy młodzieżowych zespołów, tańczących w rytm muzycznych przebojów.
- Zainteresowanie konkursem było tak duże, że myślimy o corocznym festiwalu - powiedziała Zofia Gawlik, radna dzielnicy
z Pogórza. Konkurs „Miniplayback show”, jak i całą sobotnią imprezę zorganizowała Rada Dzielnicy Pogórze. Oprócz młodzieżowych tańców dzieci mogły od wewnątrz obejrzeć wóz strażacki, pograć w kręgle i minihokeja oraz przejechać się konno.

Ciupiński, szef „Aka-

Łowca narkotyków i imigrantów

Oksywie. Tankujący złodziej

co, zdaniem kierowców, oznakowane. Ulice Pucka, Unruga, Czer-

«+ I NIEPporozumienia
- Wyniknęło nieporozumienie co do da-

Amerykański okręt w Gdyni

na sygnały od mieszkańców dzielnicy w każdy wtorek w godzinach
17 - 19 w siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie przy ul. Podchorążych
10 A.

* Pogórze. Zawiła krzyżówka

z „Akademią Przygoda”. Na niego czekano
również na Oksywiu.
Przed feralnym festynem 20 maja na sesji oksywskiej Rady Dzielnicy, obecni byli
radni, przedstawiciele policji i „Akademii
Przygoda”. Rozmawiano o organizacji festynu dla dzieci. Termin imprezy wyznaczono na 8 czerwca. Zabawa miała rozpocząć
się o godz.15.
Policja zabezpieczająca imprezę pojawiła się w wyznaczonym dniu punktualnie.

ty - twierdzi Danek

Przed godziną 16 na Oksywiu pojawiły

- Program był bogaty - przekonuje Irena
Pikta. - Niewiele jednak da się wymyśleć na
poczekaniu.

UL. PODCHORĄŻYCH 10 A. Dzielnicowy z Oksywia czeka

przeznaczone są głównie dla
młodzieży i dorosłych.
- W wakacje planujemy zorganizować na plaży centrum
sportowe - mówi Olszewski. Będą się mogły tam bawić również dzieci.
Inspektor wyjaśnił, że w natłoku spraw przed sezonem nic
nie będzie na starych placykach
robione. Jeśli natomiast ktoś
chce skorzystać z asfaltowego
boiska do koszykówki to musi
przynieść własną siatkę.

Sportowa wizytówka

Skrupulatni malarze

W podobnym stanie znajduje się położony o kilkadziesiąt
metrów dalej minigolf. Teren
zarósł trawą, drewniana kasa
zabita jest deskami. Umowa
z dzierżawcą wygasła w marcu.

Zniszczone są również schody prowadzące na bulwar. Miejscami zapadły się stopnie. Jan
Gawin, zastępca naczelnika
Wydziału Eksploatacji, przyznał, że schody nie wyglądają
estetycznie ale uważa on, że
można spokojnie z nich korzystać. Wydział nie planuje w najbliższym czasie remontu stopni.
Według naczelnika Gawina
regularnie natomiast zamalowywane są napisy „zdobiące”
betonową balustradę biegnącą
wzdłuż bulwaru. Jednak niektóre graffiti datowane są przez ich
autorów np. na zimę 1996.
Bulwar służy mieszkańcom
Gdyni od ponad 20 lat. Od poniedziałku rozpocznie się nasypywanie przed bulwarem piasku na plażę, która ma tam po-

Wiłucka twierdzi, że los obiektu

Irena Pikta, mówi, że na drugi dzień po fatalnym festynie szła po osiedlu ze spuszczoną głową.

trochę

muzykującym, trochę piszącym
a ostatnio do swoich pasji dorzuciła malowanie.
W folderze wydanym z okazji wystawy zamieszczono jej
wiersze i trudno powiedzieć,
czy to wiersze są malowane, czy
też może obrazy są nierozerwalną częścią tych wiersży.
Z pewnością wystawa trwająca
do końca czerwca warta jest odwiedzenia.

($Aga)

A

Gdyni ponad 20 lat.

A asta s

a oto

ry bob!

pieszo

Dwie starsze panie przechodzą przez pasy na ul. Świętojańskiej. Rozmawiają o zegarze
i zastanawiają się, co się z nim

miarach 60 cm na 185. Jego
sponsorem jest jeden z gdyńskich banków. Zapłaci za niego
13 tys. zł.

stało.

- Wyprodukowano go w Kanadzie i jest sterowany radiowo
z Frankfurtu nad Menem - mówi dyrektor Zieniutycz. - Podobny jest w Sopocie i Elblągu.

Jedna

stwierdziła,

że

pewnie jest w remoncie, bo
gdyby go ukradli, to mówiłoby
o tym całe miasto.
- Pamiętam jak stary zegar
pokazywał kiedyś temperaturę
60 lub 90 stopni Celsjusza - mówi druga. - Ludzie żartowali sobie, że to na pewno temperatura
wrzenia
pracowników
w urzędzie.

Andrzej Zieniutycz, dyrektor firmy „Nautica”, która zegar zamontuje, powiedział nam,

że nowy czasomierz będzie miał
dwa podwójne ekrany o roz-

Jutro nowy zegar zostanie
zamontowany tam, gdzie poprzedni. Dwa ekrany będą wisiały na ścianie urzędu od stro-

ny ul. Świętojańskiej, a kolejne
dwa od al. Piłsudskiego. Stary
zegar, który pokazywał godzinę, temperaturę i datę ściągnięto na początku maja. Urszula
Nawotna, naczelnik wydziału
gospodarczego UM, powiedzia-

ła nam, że zmianę zegara planowano już od zeszłego roku.
- Stary był na żarówki, które
często się przepalały i pobierał
mnóstwo prądu - stwierdziła
naczelnik Nawotna. - Był nieczytelny i musieliśmy go zmienić.
Nowy pobiera zaledwie 10
wat mocy. Aluminiowa obudowa jest pomalowana na czarno,
a stojak ma jasnoszary kolor.
Na czarnym tle, żółte cyfry, będą co 6 sekund pokazywać godzinę,

a

co

12

temperaturę.

Liczby są fluorescencyjne, dzięki czemu dobrze odbijają światło. Mają 30 cm wysokości.
Wieczorem
zegar będzie
podświetlany lampami. Dyrektor Zieniutycz twierdzi, że
koszt jego zakupu zwróci się
w ciągu roku.

(Atu)

przeznaczeniu są nieczytelne.
Można się z nich tylko dowie-

U wylotu al. Piłsudskiego
straszy całkowicie zrujnowany
stary bar. Wokół budynku,
w którym kiedyś sprzedawano
piwo, walają się kawałki dykty
i drewna. Według informacji
uzyskanej od Elżbiety Wiłuckiej, zastępcy naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, dzierżawca od pół roku nie reaguje
na wezwania urzędu. Sprawa
o wydanie nieruchomości toczy
się w tej chwili w sądzie.
- Mamy nadzieję, że wszystko rozstrzygnie się na przełomie sierpnia i września - twierdzi Wiłucka. - Do tej pory nie
zgłosił się jednak nikt chętny do
ponownego zagospodarowania
tego terenu.

zostanie rozstrzygnięty w przeciągu dwóch tygodni. Trudno
jej jednak powiedzieć co się
z nim stanie.
- Sezon już trwa - mówi Mał-

gorzata Kowalewska, spacerująca po bulwarze mieszkanka
Gdyni. - Jestem zbulwersowana, że wizytówką mojego miasta są ruiny.
W podobnym stanie są dwa
place z metalowymi przyrządami sportowymi. Ich ewentualni
użytkownicy mieliby jednak
sporo kłopotu z wykorzystaniem urządzeń do celów sportowych. Tablice informujące o ich

dzieć,

że

„sprawność

to zdro-

wie”.
Jacek Olszewski, inspektor
do spraw turystyki z Urzędu
Miasta, twierdzi, że urządzenia

wstać.

(TEF)
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Grand e wędruje do eee
Wasz
= „Szczęśl
człowiek” - zdobywa „Złotego Lajkonika”. Jak się robi takie filmy,
które wygrywają?
- Najważniejszy jest temat. Bardzo
ważny jest też nastrój opowieści. Jeżeli jej bohater zgadza się z nami
współpracować, to jest wspaniale.
Tak było w przypadku „Szczęśliwego
człowieka”, Żyda, który po kilkudziesięciu latach odnalazł w Stanach
swoją siostrę i wyjechał za ocean pozostawiając tutaj swoje korzenie, polską rodzinę, żonę. Pomysł podsunął

łoby się utrzymać. Zdarzyło nam się
realizować filmy, których efekt finansowy był dla nas zerowy.
- Czy spory zawodowe nie przenoszą się czasem do domu? Dwoje
wiecznie zajętych twórców to chyba
zagrożenie dla codziennego życia rodzinnego?
- Oczywiście spieramy się czasem
w trakcie realizacji filmów, czy reportaży, ale to nie wpływa na stosunki
w domu. Staramy się raczej zmierzać
do wspólnego, najlepszego rozwiązania, niż narzucać, jedno drugiemu
swoje zdanie. Poza tym na co dzień
nie pracujemy ze sobą, a spotykamy
się tylko przy większych produkcjach.

dzienni-

Życie rodzinne nie cierpi tak bar-

karz „Gazety Wyborczej”, który zajął
się tym tematem przy pomocy pióra.
Towarzyszyliśmy naszemu bohaterowi w pierwszym, wzruszającym
spotkaniu z siostrą, rozmawialiśmy
z jego bliskimi. Wszystkie wydarzenia
przedstawione w filmie są autentycznie zarejestrowane na żywo. W trakcie realizacji nagraliśmy około trzydziestu kilkudziesięciominutowych
kaset, z którym powstał liczący trzydzieści minut film. Dużo pracy włożyli w to związani z nami od lat gdańscy
filmowcy: Jerzy Kankowski, Henryk
Motyl i kompozytor Wiktor Niemiro.
- Nagrody i prestiżowa pozycja to
jedno, ale codzienna rzeczywistość to
drugie. Czy twórca gatunku tak mało
popularnego, jak dokument telewi-

dzo z powodu naszych zawodowych
pasji. Wychowaliśmy dwudziestoletniego syna, który studiuje informatykę i jest tak zajęty swoim życiem, że
chyba nie narzeka na brak kontaktów

nam

Mietek

Abramowicz,

zyjny może się ze swojej pracy utrzy-

mać. Telewizje prywatne w naszym
kraju wciąż kupują teledyski discopolo i mydlane seriale.
B.B. - Ja na co dzień zajmuję się
pracą w gdańskiej „Trójce”, gdzie realizuję m.in. cykliczny program
o kwiatach. Mąż też jest ciągle zajęty:
animacja komputerowa, montaż tele-

wizyjny dla prywatnych firm producenckich i praca w telewizji publicznej. Z samego dokumentu trudno byz

z

rodzicami.

Poza

tym,

że

- Mimo że wybrał pan „prowincję”, zazwyczaj nazwisko: Kalukin
pojawia się przy filmach, które robią
nie tylko polską, ale i zagraniczną karierę. Jest pan m.in. autorem zdjęć do
„Defilady” Andrzeja Fidyka - jednego z najbardziej intrygujących obrazów dokumentalnych ostatnich lat.
K.K. - Przystępując do realizacji
nie przeczuwaliśmy, że film zdobędzie nagrody na zagranicznych festiwalach filmowych. Podczas całego
pobytu w Korei towarzyszyło nam
trzech opiekunów, podobno litera-

tów, którzy mieli pisać książkę o naszej pracy. Rzeczywiście dużo pisali
ale były to, jak sądzę raporty dla
służb specjalnych. Kiedy za oknem
wiozącego nas samochodu widać było
woły

na

roli, nasi opiekunowie

na-

tychmiast wyjaśniali, że to nie brak
traktorów, tylko przywiązanie do narodowej tradycji każe rolnikom korzystać z tak prymitywnych narzędzi.
Pamiętam, że wynajęto dla nas
specjalną salonkę kolejową, abyśmy '
mogli dotrzeć do miejscowości oddalonej o jakieś trzysta kilometrów od

stolicy. Na miejsce mieliśmy dotrzeć
o północy, ale gospodarze wymyślili,
że będzie nam wygodniej, jeśli zajedziemy koło ósmej rano. W związku
z tym pociąg czekał kilka godzin
w szczerym polu. W pewnej chwili
idąc do toalety ujrzałem za drzwiami,
w drugim wagonie, niemiłosiernie
stłoczonych, stojących Koreańczyków. Na dziesiątkach twarzy wpatrzonych we mnie, umęczonych pasażerów pojawiły się życzliwe, wesołe
wręcz uśmiechy. Żałuję, że nie miałem wtedy kamery.

rzadko

urządzamy rodzinne obiady (każdy
jada gdzieś na mieście) to jest to chyba normalny dom, jak każdy inny.

" Prawie

wszyscy

ER
ennikarze,

reżyserzy,

którzy cokolwiek

K.K. - Ja Warszawy po prostu nie
lubię. Tymczasem Gdańsk, tak jak
Kraków, jest miastem, w którym ciągle coś się dzieje.
Znalazłem się tutaj trochę przez
przypadek: po maturze uzyskanej
w Poznaniu trzy razy bezskutecznie
zdawałem do szkoły filmowej w Łodzi i w końcu zdecydowałem się na...
ekonomię w Gdańsku. Czasy mojej
młodości to epoka teatrzyków studenckich na Wybrzeżu. Pojawiali się
tutaj ówcześni „wielcy”, Cybulski,

Z Międzynarodowego Festiwalu Chóral2 czerwca,
a Orkiestra Symfonicz e
na Ak
im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku. Młodzi
filhar-

Czołowe polskie zespoły
rockowe Armia, Houk, 2 Tm

bie tablic z „rajskimi” nazwami.

Nieźle się nagimnastykowaliśmy,
aby w tym obrazie przemycić za plecami cenzury prawdę o groteskowej
rzeczywistości PRL.

" Nad czym pracują teraz zdobywcy „Złotego Lajkonika”?
- Realizujemy równolegle kilka
produkcji, a z nowości: za tydzień
„Jedynka” wyemituje trzyodcinkowy
reportaż o amerykańskich policjanFot. Tomasz Zając | tach. Zapraszamy do oglądania.

Życie rodzinne nie cierpi z powodu naszch zawodowych pasji, mówią Barbara Balińska i Krzysztof Kalukin.
ZUNE

Stojące owacje dla gdańskiej orkiestry

nego w Sienie, który trwał od 28 maja do

Wielki Wódz, Kim Ir Sen i... o zgrozo,

jemu też się podobał.
- Innym filmem Andrzeja Fidyka
zrealizowanym z pańskim udziałem,
który stał się już klasyką są „Ostatki”
- obraz ostatniego zjazdu PZPR. Podczas gdy pada sławetna komenda
„Sztandar wyprowadzić” delegaci kupują kiełbasę w kantynie i stoją w kolejce po krem „Nivea”. Jak udało się
panu uchwycić w obiektywie kamery
te momenty?
K. K.- Film dokumentalny nie zawsze powstaje według scenariusza.
Często staje się przed wydarzeniem,
ludzkim losem, niezwykłą chwilą i po
prostu rejestruje się to. Trzeba oczywiście mieć oczy otwarte.
- Który ze zrealizowanych razem
filmów wspominają państwo najczęściej?
- W latach osiemdziesiątych nakręciliśmy cykl dokumentów o niezwykłym mieszkańcu gminy Raciąrzył, by w jego gminie powstał ośrodek przyjaźni polsko-radziecko-amerykańskiej. Władze chciały tymczasem pozbawić jego ukochany Raciążek gminnego znaczenia. Lewandowski natomiast uważał, że to miejsce to
raj na ziemi i walczył o zainstalowanie na ulicach wykonanych przez sie-

Kobiela, Polański.

Z Mozartem w

- Mimo to, ironiczna opowieść
o koreańskim reżimie zrobiła na widzach w wielu krajach niezwykłe wrażenie.
K.K. - Wiem, że film oglądał sam

żek, panu Lewandowskim, który ma-

cja.
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2,3 i New Life Music, kłónie z Chrystusem, wystąpią
w piątek o godz. 18 w Operze Leśnej
w Sopocie.
Organizatorzy koncertu - katolickie

stowarzyszenie

„Jezus

żyje” - pragną, aby miał on wyraz nie tylko muzyczny, lecz
przede wszystkim ewangelizacyjny.
Tomasz Budzyński (Armia),
Robert

„Lica” Friedrich (Acid

Drinkers) i Darek Malejonek
(Houk) to ludzie, którzy cały
czas grają twardą, czadową muzykę zarzucili jednak ostry styl
życia i.przestali wstydzić się
swojej wiary. Z ich inicjatywy
powstała sporadycznie kocertująca supergrupa 2 Tm 2,3, z którą w rytm muzyki rockowej gło-

szą Pismo Święte.
- „Tymoteusz” jest wyrazem
naszej wdzięczności dla Boga.
Chcemy też pokazać młodym
ludziom, że w świecie, w jakim

teraz żyjemy, są jeszcze takie
wartości jak przyjaźń i miłość
oraz że do Boga przyjść może
każdy - niezależnie od tego, co
robił wcześniej - powiedział
nam Darek Malejonek.
Sponsorami koncertu są firmy: „Nata”, Urząd Miejski
w Sopocie, „Atlas”
„Trefl”,
„Słoń”, Radio Gdańsk, agencja
Colosseum, Drukarnia Ouńska

i agencja reklamy „Abakart”

(AK)
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pięknej sali koncertowej, jaką jest Bazylika św.
Augustyna w Sienie, 2 czerwca zagrała w koście-

le Wszystkich Świętych we Florencji, jednej z.najwspanialszych świątyń renesansowych w tym
mieście. Podczas obu wieczorów artyści wykonali Symfonię nr 41 C-dur Jowiszową oraz Requiem
W.A. Mozarta.

Pięćdziesięcioosobowy zespół pracował we
Włoszech przez tydzień pod kierunkiem młodego
amerykańskiego dyrygenta Donalda Nelly. Artysta ten, związany z operą w Filadelfii, mający największe doświadczenie w pracy z chórami, nawiązał dobry kontakt z naszymi muzykami.
Wytężona praca podczas organizowanych dwa
razy dziennie prób przyniosła pożądane efekty.
Orkiestra gdańska pod dyrekcją Donalda Nelly
z towarzyszeniem trzech znakomitych chórów
(dwóch amerykańskich i jednego z Włoch) oraz
trojga wybitnych włoskich śpiewaków i chińskiego basa, zaprezentowała się 1 czerwca w prze-

- Poziom obu koncertów - powiedział inicjator
wyjazdu gdańskich artystów, artysta śpiewak Stanisław Daniel Kotliński - był bardzo wysoki. Pierwszego i drugiego wieczoru obie świątynie
wypełniła licząca przeszło tysiąc osób publiczność, która oklaskiwała wykonawców na stojąco,
co we Włoszech należy do rzadkości. Fakt ten
cieszy tym bardziej, iż 2 czerwca we Florencji
o tej samej porze odbywał się wielce prestiżowy
koncert prowadzony przez jednego z najświetniejszych dyrygentów świata, Zubina Mehtę.
Po koncercie dyrygent podziękował gdańskiemu zespołowi za wspólną pracę wyrażając ochotę
dalszej współpracy. Prezes Towarzystwa Muzycznego w Sienie, który gdańszczan zaprosił na festiwal, oficjalnie powiedział, iż jest bardzo zadowolony z obu koncertów. Oba koncerty nagrane zostały przez miejscowe radio i telewizję. Do rektora, prof. Waldemara Wojtala, organizatorzy festiwalu wystosowali list dziękczynny oraz przekazali piękną plakietę pamiątkową z wizerunkiem
Mozarta; to prawdziwe pamiątkowe dziełko wykonane zostało według najbardziej wiarygodnego
wizerunku kompozytora stworzonego przez siostrę artysty.

Pamiątkowa plakieta z wizerunkiem Mozarta przyjechała
Fot. Maciej Kostun
do Gdańska.

Udział gdańskiej orkiestry w festiwalu był
możliwy dzięki pomocy sponsorów włoskich
i amerykańskich, którzy w całości pokryli koszty
podróży i pobytu zespołu. Stało się tak dzięki
staraniom inicjatora przedsięwzięcia. Wszyscy
pozostali uczestnicy płacili za swój pobyt sami.
Stanisław Daniel Kotliński, który przez przeszło dziesięć lat mieszkał we Włoszech i wciąż regularnie występuje na tamtejszych scenach, zamierza w przyszłym roku zorganizować w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki Ogólnopolski Kurs Śpiewaczy, który poprowadzi legendarna artystka, jedna z najznakomitszych
śpiewaczek tego wieku, Fedora Barbieri.

otwarte

Katarzyna Korczak

Nie tylko dla dzieci

Zwierzyniec Żurowskiego
Nazwisko Andrzeja Żurowskiego nieodparcie kojarzy się
zteatrem. A tu - niespodzianka.
Znakomity krytyk i eseista, wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Teatralnej, napisał książkę dla
dzieci!
„Kłopoty Klary”, bo taki tytuł nosi książka, to rzecz o do-

mowym zwierzyńcu. Tytułowa
Klara jest świnką morską, Maja
- kocicą; Rocky i Szarotka - to
chomiki, Białasek i Czarnuszka
są myszkami. A Batiar i Rumor
- to psy: owczarek podhalański

ijamnik długowłosy. To prawie

cała domowa menażeria. Prawdziwa, co potwierdzają Zamieszczone w książce fotografie. Bo dom - z dziećmi Kają
i Rafałem, z tatą Andrzejem,
mamą Magdą i -Dziadkiem,
a także ze znajomymi i sąsiadami - też jest autentyczny. A Zatem choćby wzmianka o teatrze
też musi się w nim pojawić.
I oczywiście jest, bo w domu
odwiedzanym przez ludzi te-

atru,
domu żyjącym teatrem
i zwierzakom sztuka musi stać
się bliższa.
Właśnie. Autor rozwija swoją opowieść z perspektywy
zwierzaków. Sytuacja jest dokładnie taka jak w „Dziadku do
orzechów” Hoffmana i w podobnych historiach o zabawkach, które żyją własnym Życiem, kiedy tylko opustoszeje
dziecięcy pokój. „Z dziećmi,
a nawet i z dorosłymi ludźmi,
Jakoś da się żyć, chociaż oczywiście nie mogą równać się Z nami,
zwierzakami”
czytamy
w podtytule. Wspólnym problemem zwierzęcych bohaterów
staje się pragnienie oswojenia
ludzi według pewnego planu,
którego nigdy nie udaje im się
opracować. Andrzej Zurowski
napisał tę „niepoważną” książkę na życzenie swej córki Kai.
To ona miała poprosić tatę
o „porzadną książkę: dla dzieci”. Domowy chomik skomentował ten zamysł z rezerwą:
„Andrzej jest za stary, Żeby

mógł coś z dzieci zrozumieć”.
Nie miał racji. Ani za stary, ani

za mądry - wypada powiedzieć
przeczytawszy z uśmiechem pogodne „Kłopoty Klary” - opowieść pełną wdzięku, a przy
tym mądrą. Jej dydaktyzm jest
tak dyskretny, że prawie niewidoczny. A przecież sam pomysł
takiego właśnie zbliżenia domowych zwierzaków, zindywidualizowania ich niemal na
wzór ludzki ma niebagatelny
walor dydaktyczny. Książka

Żurowskiego

żywa,

ciekawa

i zabawna, subtelnie uwrażliwia
małego czytelnika, każąc mu
pamiętać, że pies, kot, mysz
i chomik

to istoty, które czują.

I zapewne trzeba dojrzałości,
wiedzy i literackiego doświadczenia, aby mówić o tym w takiej formie i w całkiem „niepoważnej” książce.

Anna Jęsiak
Andrzej Żurowski, „Kłopo-

Czasami dzień jest zbyt krótki na załatwienie wszystkich ważnych spraw.
Dlatego, dbając o czas i wygodę naszych Klientów, Centrum Daewoo
uruchomiło na terenie całej Polski 9 punktów serwisowych czynnych
24 godziny na dobę. Teraz możecie Państwo liczyć na nasz serwis non stop.
* Gdańsk-Wrzeszcz — PM CENTRUM

Sp. z o.o., ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 410401, 455308

* Białystok — PP POLMOZBYT ASO-5, Al. 1000-lecia P.P. 8, (0-85) 754550 * Gliwice - P. i E. OREŃCZUK CENTRUM DAEWOO,
ul. Tarnogórska 12, (0-32) 1799660, 318261-63 +* Katowice — PPHU EUROMARKET ŚLĄSKI, ul. Bytkowska 1B, (0-32) 598287
* Lublin - POLMOZBYT Sp. z o.o., ul. Wojciechowska 40, (0-81) 5254394 + Poznań — MSP POZMOT, ul. Jackowskiego 49,

(0-61) 411238 * Warszawa — CSS „TOWAROWA ”, ul. Towarowa 33, (0-22) 6320567, 6323130 - AUTO GROTEX Sp. Z 0.o.,
ul. Toruńska 31, (0-22) 119075, 113815 + Wrocław — ADD MOTOR Sp. z o.o., ul. Karkonoska 45, (0-71) 681101

Szczegółowe

informacje

możecie

Państwo

uzyskać

pod

bezpłatnym

numerem

telefonu

0-800-20-500

ty Klary”, Wydawnictwo „Tower Press”, Gdańsk 1997.
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est nas coraz więcej! Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników
szpitali „Dziennik Bałtycki” ma zaszczyt przedstawiać Państwu
nowo narodzonych mieszkańców Trójmiasta. Powitajmy ich na
świecie razem. Dziś w cyklu - „Nasi milusińscy w Trójmieście” - kolejne noworodki. Rubrykę publikujemy co tydzień, od poniedziałku do
czwartku.
Drodzy Rodzice! Nasz Fotoreporter odwiedzi Was w szpitalu, aby zrobić
zdjęcie dzieci. Fotografie zamieścimy na łamach gazety, aby w ten sposób uczcić ich narodziny. Mamy nadzieję, że będzie to miła pamiątka dla rodziców,
dziadków, krewnych, a także dla samych maluchów za lat kilkadziesiąt.
Zdjęcia ukazują się w przeciągu dwunastu dni od daty wykonania.
Redakcja

Jakub Laskowski z

z

30.05.97

r.,

ur.

g.14.30,

3900

r., g.16.15,

Szpital Miejski

3900

g,

58

59

g,

z

Mateusz Kita z Oliwy,

Bendzimirowskich
z
Przymorza, ur. 3.06.97 r.,
g.16.10, 3400 g, 53 cm,
Szpital Miejski |

Przymorza, ur. 3.06.97 r,
g. 8.45, 3500 g, 56 cm,
Szpital Miejski

Janecka

ur. 3.06.97 r., g.17.15,
3700 g, 58 cm, Szpital
Miejski

Bartłomiej Kądziela z
Chełma, ur. 3.06.97 r., g.

Córka
Dagmary
i
Wojciecha Zawarczyńskich z

g, 53 cm,

Wrzeszcza, ur. 3.06.97 r,
g.11.35, 3000 g, 55 cm,

Kamil

Rutkowski

z

Paulina

Gdańska Śródmieścia, ur.

Soboń

Koleczkowa, ur. 31.05.97

Pruszcza

57

cm,

Tr.$. 7.20, 3650 g, 57 cm,

r., g.12.25, 3500 g, 55 cm,

Szpital Miejski

Szpital Miejski

g,

z

Mateusz

Sosiński

z _ Syn

Gdańska Śródmieścia, ur. Zaspy, ur. 3.06.97 r., g.

3.06.97 r., g.10.20, 3350 g, 3.06.97 r., g.12.15, 3500 g, 6.00, 3650 g,
54 cm, Szpital Miejski
56 cm, Szpital Miejski | Szpital Miejski

57

Potrykus

Klaudia

z

Szpital Miejski

r., g. 4.30, 3750 g, 54 cm,
Szpital Miejski

z

Jakub

r., g.

Mrozewska

3950

9.50,

ur. 31.05.97

z Wrzeszcza,

cm,

Oliwy,

Bojarski

z

ur. 31.05.97

Emila

i

Genowefy

Córka

Andrzeja Augustyniaków

Piotra

cm,

Bernadety

i

Bigusów

ur.1.06.97

Gd.,

Syn

Magdaleny

i

Mirosława Kostuchów ze

Kościerzyny, ur. 4.06.97'
r., g. 5.55, 3500 g, 56 cm,

Stogów, ur. 3.06.97
r., g.1.30,
3400 g, 57 cm, Wojewódzki

Szpital Miejski

Szpital. Zespolony

z

ur.2.06.97 r., g.17.45, 3800
g,55 cm, Szpital Miejski

Sojewski

Oliwy,

cm, Szpital Miejski

Agata Chyła z Oliwy, _ Syn Anety i Piotra | Nikol

Żabianki, ur. 31.05.97 r.,
g. 2.15, 4000 g, 54 cm,
Szpital Miejski

Paweł

Syn
Malzeny
i
Rafała
Reyadów
z
Wrzeszcza, ur. 30.05.97

Syn Jolanty
i Włodzimie--

rza Toczków

Jeasica

z Dolnego :Łapina,

ur.

Kotarska

z

2.06.97

r.,

Miasta, ur. 3.06.97r., g. 4.55, * g.17.25, 3800 g, 58 cm, 4.55, 3400

3500 g, 54 cm, Wojewódzki Państwowy
Szpital Zespolony
© Kliniczny

Nicol Gajewska z Płyty

Szpital
:

Radosław

Taszarek

Redłowskiej, ur.1.06.97 r., Karwin,
ur.1.06.97
g.18.20, 2980 g, 53. cm,
g.10.50, 3670 g, 54
Szpital Morski
„Sepia Morski
;

er

Państwowy
Kliniczny

z

r.
cm,
Tina

Szpital

Dominika Radłowska

GDYNIA

Oskar Tomaszewski

Er"

Klaudia Krzemińska

z Chyloni, ur. 29.05.97 r., Wrzeszcza, ur. 30.05.97 r.,

Z Żabianki, ur. 31.05.97

Muszyńskich

g. 20.55,

g.19.45,

T., g. 21.05,

ur.

2900

g, 55 cm,

Szpital Morski

Córka Ewy

tm? p
ś

Sry

ss)

Marcjaników

z

ur.1.06.97r., g.17.00, 2610

g, 49 cm; Szpital wszy
ik

try: ika si r
r
Fri

i

b

81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87

Bydgoszcztel. (052) 754-715, 754-714, 736-971

kandydaci mogą uzyskać w:

- rewelacyjne ceny - sprawdź - hotele 2*-4*
- sprawdzone programy
- noclegi tranzytowe!!! -

Dziekanacie Wydziału, tel. 47-12-58, pok. E 45
Sekretariat Wydziału, tel. 47-24-02, pok. 108

zaprasza do składania ofert
wstępnych na prowadzenie
stołówki studenckiej
wraz z kawiarnią
oraz bufetu pracowniczego.

80-952 Gdańsk, ul. G: Narutowicza 11/12, fax 47-18-02

Istnieje możliwość uzyskania stypendium
Termin zgłaszania się na studia doktoranckie na rok 1997 upływa 15.09.1997 r.
10029968/1861/51

PA

wydeczki objazdowe:

dd

:

AUSTRIA - Wiedeń - 5 dni od 380 zł

ANGLIA - Londyn - od 850 zł

s

NORWEGIA - ordy - od 1660 z
BENELUX - 6 dni! hit sezonu -

e

wausy pobytowe: [do]. otokaem)
WOCY-Li

jk

k.

FIRMY

s!

WYKŁADZINY

:

Wencji

wile

(U 58) 23 09 78

sdańsk, ul. Śląska 39A

A mowila”

MONA

ONE

”

HURTOWNIA:

p

I SUFITY PODWIEANE:

jaś. s z aroDoNe

FIRMY

Gdynia, ul. T. WerIĘ

HISZPANIA
- Costa Brava - hotel *Esplendid""**

tel. (0 58) 21 08

wydeczki samolotowe

(objazdowe
i pobytowe)
EGIPT
- z rejsem po Nilu 5” statkiem
REPUBLIKA DOMINIKANY - MAURITIUS - wkrótce!

JAMAJKA (komfortowe *"*****" hołk, pobyty 7114 dni

PRZEDSTAWICIEL

CERSANIT

Prowadzenie żywienia obowiązywać
będzie od 1 października 1997 r.,
po wcześniejszych negocjacjach,
wybraniu najkorzystniejszej oferty
i podpisaniu umowy.
Oferty można składać w sekretariacie

dyrektora administracyjnego WSM
|

- członek

”*CONCORDIA”
POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

g. 22.20,

Nowotnik
3000

g, 51

Szpital Morski

cm,

3700

cm, Szpital Morski

KRASNYSTAW

pok. 228 w terminie 10 dni

zaprasza do współpracy
Sopot, al. Niepodległości
tel. (058) 506-958, fax 506-511
Hurt - Detal

od daty ukazania się
W prasie niniejszego ogłoszenia.
2004818

R-2081/A/24

ochrony?

KRĘGI BETONOWE
PŁYTY DROGOWE,
YOMBY
RURY BETONOWE
RURY VIPRO
BLOCZKI BETONOWE
PŁYTKI CHODNIKOWE

Alexandra

ur.1.06.97 r.,g. 4.50, 3650

Kleinschmidt

Syn

g, 57

tel. 31-09-27

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej ochrony

1

tAY

;

+

:

zdrowia i życia Twoich pracowników,

i sprzętu BHP. Zadzwoń po ofertę.

ROBOD

ul. Jedności Robotniczej 223/225, tel.+fax 058 / 39 49 50, 39 03 02, 39 02 20
ul. Spokojna 10, tel. 058 / 64 87 54 b ul. Słupecka 12 A, tel. 058 / 20 80 82
R-1790/A/235

z Sopotu,

31.05.97

r.,

g.10.05,

z

Daniel
Obłuża,

Tobiasz

z

3.06.97

r.,

ur.

20.50, 4010 g, 58 cm, g.14.50, 3300 g, 54 cm,

Szpital Miejski

E

: Szpiial Miejski.

ŚRO

Po

|

6

|
|

pie RA

Ilość zestawów objętych promocją
telefony posiadają SIM Lock.

Telefon Dancall HP 2731
z kartą SIM

555,-złi
W prezencie aparat fotograficzny KODAK
Punkty sprzedaży:
Gdańsk 80-853 ul. Wały Jagiellońskie 24, Tel./Fax: (+58) 31 92 99 Tel GSM: (0-602) 21 24 15
Elbląg 82-300 Firma "Vidmuz"
S.C. ul.Brzozowa 20,Tel/Fax:(+55) 34 51 23 Tel GSM:(0-602) 35 50 10
Puck 84-100 Firma P.H."Sibuk" ul. Mors. Dyw. Lotniczego 11 A, Tel/Fax: (+58) 73 27 50 Tel GSM: (0-602) 255 088
Słupsk 76-200 Firma "Domtel" S.C. ul. Gdańska 4c, Tel/Fax: (+59) 41 22 06, Tel GSM: (0-602) 31 41 71do72

(l) martel
56 53 39,56 54 01

Era GSM to pierwszy polski operator
przenośnej telefonii cyfrowej.

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UG
ogłasza rekrutację na czteroletnie zaoczne filologiczne
studia doktoranckie, prowadzone w dwóch
dyscyplinach: literaturoznawczej i językoznawczej.
Zajęcia będą odbywać się we wtorki i środy co dwa tygodnie.
Rozmowa kwalifikacyjna jest przewidziana na 30 czerwca br.,
dokumenty należy składać do 27 czerwca br. Dalsze informacje
Wydziału Filologicznego-Historycznego
- Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, pok. 145 w godz. 11.00-13.00.
10029978/2310/23

pow. wypiekowa 13,0 m?
wydajność 1400 KG/8h
olej napędowy 11 KG/h
|
rok produkcji 1993

ODZIEŻ ROBOCZA

i Witolda

3600 g, 60 cm, Szpital

Obłuża, ur. 3.06.97 r., g.

ur. 3.06.97
r., g. 20.20, 2600

"Społem" PSS w Sopocie sprzeda
piec piekarski typu REM-13

Pełen asortyment odzieży ochronnej

Ligi

"Wyrażnie lepszy telefon,
wyraźnie lepsze warunki"

Jes

to na pewno czytasz właściwe ogłoszenie.

Natalia Suszyńska

Chyloni,

56 cm, Szpital Miejski, i gi55 5 um wieka Miejski

w sekretariacie Studium, w gmachu
ul. Litewska 11

z

ul. Pilotów 7, 80-460 Gdańsk ,Tel./Fax(+58)

w Gdyni, ul. Morska 81-87, bud. F,

Potrzebujesz

Gdańsk:
Gdynia:

5

finansowych
do prowadzenia
działalności, z możliwością
partycypowania w kosztach modernizacji
pomieszczeń gastronomicznych.

P

oraz 70 biur.na terenie Trójmiasta.

cm,

z Oksywia,

przygotowania oraz zdolności

| ekon

s

s

wi

52

Od oferentów oczekuje się fachowego

WŁOCHY - 5 wariantów - największy wybór - od 600 zł
FRANCJA
- Paryż, Zamki nad Loarą - Bruksela,
Alpy - Lazurowe Wybrzeże - od 630 zł
SZWAJCARIA - 8 dni - od 955 zł

g,

Magdalena

Podniesińska

PAŹ

Wyższa Szkoła Morska w Gdyni

Kierownik Studium, tel. 47-28-11, pok. 204
Adres Studium: Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Anna

Cisowej,

STUDIUM DOKTORANCKIE
Bliższe śyformacje o programiei regulaminie studiów doktoranckich

LOL
nn

Szpital Morski

i Jarosława

ogłasza nabór na dzienne 4-letnie

nasze komfortowe
klimatyzowane autokary
YCIU
AE E
Wejherowa, Gdyni, Gdańska,

3100

Agata

Morski

z

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Biuro Podróży "CONCORDIA"

Mateusz Knapkiewicz

Państwowy Szpital Kliniczny

Chyloni, ur.1.06.97 r., g.
Sopotu, ur. 2.06.97 r., g. +: Pustek
Cisowskich,
ur.
3.50, 3000g, 51 cm,Wi
ane
6.25, A: © cm,R. Szpital
0.05.97 r., g.15.15, 2660 g,
Morski 4.
- ooonkog tMiorski>?
SO
Szpital Miejski”
rr py
;

z

z Redłowa, ur. 28.05.97 r.,

Dodatkowe informacje w Zespole ds. handlowo-gospo-

darczych, tel. 51-13-21.

10030015/r

w. 44

sM
Autoryzowany

dealer

o

sł

KU
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Najdłuższa pielgrzymka Jana Pawła ll do ojczyzny

Krok po kroku z Papieżem
© 31 maja, Wrocław

© 1 czerwca, Wrocław
Na wrocławskim lotnisku na
Jana Pawła II czekają tłumy
rodaków. Papieża wita m.in.
prezydent Aleksander
Kwaśniewski.
| Modlitwa ekumeniczna w Hali
| Ludowej. - Kiedy Chrystus modli się o jedność dla swoich

| Msza św. na zakończenie 46
Międzynarodowego Kongresu
Eucharystycznego.
Jan Paweł II przypomniał, że
wolność jest prawdziwa wtedy,
gdy istnieje „ład wolności”, ład
moralny. - W sytuacji pustki
w dziedzinie wartości, wolność
umiera, człowiek staje się niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości stwierdził Papież.
Pytał czy człowiek może ów ład
wolności zbudować sam, bez
Chrystusa, czy wbrew Chrystu-

uczniów, uznaje, że ta jedność

jest darem, ale także powinnością. Europa potrzebuje nas
wszystkich zebranych solidarnie wokół Krzyża i Ewangelii. Jezus
Chrystus oczekuje od wszystkich
świadectwa wiary.

© 2 czerwca, Legnica i Gorzów Wielkopolski

9

e

Msza św. - Żadna społeczność chrześcijańska nie da się wytworzyć, jeśli nie ma korzenia i podstawy
sprawowania Najświętszej Eucharystii. Dzielenie Eucharystycznego Chleba było dla chrześcijan wezwaniem dla tego, aby dzielić również chleb codzienny z tymi, którzy go nie mają.
Jan Paweł II podkreślił, że dopóki na świecie dzieje się choćby najmniejsza niesprawiedliwość, trzeba powracać do problemów społecznych. Zadaniem naszego pokolenia jest niesienie światła Chrystusa w życie społeczne.
- W dobie budowania demokratycznego państwa, w dobie dynamicznego rozwoju gospodarczego, ze
szczególną wyrazistością odsłaniają się wszystkie braki życia społecznego w naszym kraju.
Papież zaliczył do nich m.in. niedostatek panujący w wielodzietnych rodzinach, problemy samotnych
matek, zjawisko bezdomności. Zwrócił również uwagę na bezrobocie. Często, zdaniem Papieża, tak
zatrudnia się pracowników, że nie tylko nie gwarantuje się im żadnych praw, ale i zniewala poczuciem tymczasowości, lękiem przed utratą pracy.
- Celem pracy, każdej pracy, jest sam człowiek. Dzięki niej powinien się udoskonalać. Nie wolno
nam zapomnieć, że praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.
Jan Paweł II wezwał wiernych, aby słowem i czynem dawali w życiu czytelne świadectwo o Bogu, zawsze i wszędzie przyznawali się do Chrystusa.
Po zakończeniu oficjalnego wystąpienia Papież powiedział, że przyjechał do Polski, aby wyprosić sobie od Boga łaskę pomocy w wypełnieniu misji wprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie.

© 4 czerwca, Kalisz i Częstochowa

SOWI.

03 czerwca, Gniezno i Poznań
Msza św. z okazji tysiąclecia męczeństwa św. Wojciecha.
Po upadku widzialnego muru dzielącego Europę, jeszcze bardziej odsłonił się mur niewidzialny, któ- |
ry przebiega przez ludzkie serca.

- Mur dzielący Europę zbudowany jest z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pocho- |
dzeniu, innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych. Jest zbudowany z egoizmu politycznego
i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieAleksander Hall, Jacek Rybicki oraz w niecodziennej roli konka.
eransjera prezydent Sopotu Jan Kozłowski
Mur ten nie runie bez nawrotu do Ewangelii.
Ponad 300 osób uczestniczyło
emerytur na jesień życia Pola- W imię poszanowania praw człowieka, w imię wolności, równości, braterstwa, w imię międzyludzw niedzielę 8 czerwca w prezenków. Ewa Trela z Uniwersytetu
tacji regionalnych kandydatów
kiej solidarności i miłości, wołam: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Gdańskiego cytowała świeże jeAWS do parlamentu. Spotkanie
szcze słowa Jana Pawła II z kraSpotkanie z prezydentami siedmiu państw krajów Europy środkowo-wschodniej.
w plenerach Opery Leśnej w Sokowskiego spotkania przekonują- Trzeba, aby Europejczycy umieli zdecydowanie podjąć wysiłek twórczej współpracy, aby umacniali
: pocie zorganizowano w rocznicę
ce, że droga do dobrobytu i uznapokój między sobą i wokół siebie - mówił do przybyłych prezydentów Papież. - Nie można pozostapowstania Akcji Wyborczej Solinia w świecie wiedzie przez uniwić żadnego kraju, nawet słabszego, poza obrębem wspólnot, które obecnie powstają.
arność. Przy ustawionych na
wersytety. Sekundował jej w tym
Spotkanie z młodzieżą.
:
- scenie stolikach zasiadała prawiJerzy Grzywacz. Człowiek Roku
- Nie dajcie się zniewolić. Nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od * cowa śmietanka polityczna regioGazety Polskiej, a nade wszystko
których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym żyu gdańskiego, wśród której błysłynny likwidator majątku po byciem.
łej PZPR Marek Biernacki obiecywał swój udział we współtwoze. Nie wszyscy wszelako przyrzeniu państwa prawa. Aplauz
yli. Zabrakło nr 3 na liście AWS
wzbudził kandydat nr 2 listy
regionie — prezydent Gdyni
Maciej Płażyński, przedstawio: Franciszki Cegielskiej, której
ny jako pierwszy niekomuniBeatyfikacja dwóch siostr za: służbowy wyjazd do USA nie postyczny wojewoda.Z kolei drobkonnych: Bernardyny Marii Ja: zwolił uczestniczyć w konwencji.
ną konsternację wywołał Jacek
błońskiej i Marii Karłowskiej.
: Za to prezydent Sopotu Jan KoRybicki — lokomotywa wyborcza
złowski wystąpił w roli prezenteOjciec Święty apelował, by nie
gdańskiego AWS — proponując
: ra przedstawiając wraz z Beatą
toast za... przeciwników politycz-.
wstydzić się krzyża. Codziennie
woździewicz (TVG plus Radio
nych. Lecz życzenia dla nich —
podejmować jego trud i odpo+ Plus) kandydatów na posłów.
wielu lat w opozycji — natychwiadać na miłość Chrystusa.
: Dwa zespoły — Detko Band i miast rozwiały wszelkie obawy.
Bronić krzyża, i nie pozwalać,
: Trzeci Oddech Kaczuchy umiPrzybyłym dziennikarzom nie
aby Imię Boże było obrażane
udało się zwietrzyć żadnych istot| przypominając najlepsze
kawałki
nych tajemnic AWS, rozchodzili
w sercach, w życiu społecznym,
ze swych repertuarów, m.in. wesię więc lekko rozczarowani. Nie
czy rodzinnym.
:; sołość wzbudzając piosenką o
zabrakło za to piwa. Aż sam
- Niech krzyż przypomina o na| Józwie Oleksym, którego Kaczugłówny organizator, nad wszystszej chrześcijańskiej godności
+ chy wysyłały do Ameryki, aby -kim czuwający szef Edward
i narodowej tożsamości, o tym
| „tak dla jaj, zasilił efbiaj” (czyli
Ściubidło dziwił się. Może więc
: FBI — amerykańskie Federalne
kim jesteśmy i dokąd zmierzaszkoda, że nie zaprosił większej
Biuro Śledcze).
liczby gości? „Macie świetny pro|| my, i gdzie są nasze korzenie.
+
Potencjalni parlamentarzyści,
gram” mówili ci z zaproszonych,
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- Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Najbardziej podstawowym prawem człowieka! - mówi Papież.
Pragnę przypomnieć wam słowa matki Teresy z Kalkuty, skierowane do uczestników Międzynarodowej Konferencji ONZ na temat Zaludnienia i Rozwoju, jaka miała miejsce w Kairze w 1994 roku:
„Życie jest najpiękniejszym darem Boga. Dlatego z tak wielkim bólem patrzymy na to, co dzieje się
w wielu miejscach świata: życie jest umyślnie niszczone przez wojnę, przemoc, aborcję. A przecież
zostaliśmy stworzeni przez Boga do wyższych rzeczy, by kochać i być kochanymi. Wiele razy powtarzam i jestem tego pewna, że największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj
aborcja. Jeżeli matce wolno zabić własne dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się
nawzajem nie pozabijali? Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył. Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna agencja, żadna konferencja i żaden
rząd. Przeraża mnie myśl o tych wszystkich, którzy zabijają własne sumienie, aby móc dokonać aborcji”.
Spotkanie z pielgrzymami w Częstochowie.
Ojciec Święty powiedział, że obok rzeczywistości boskiej, w Kościele działa również rzeczywistość
ludzka, ułomna. Zapytał, czy wolą samego Chrystusa nie było, aby nasza wiara w Kościół zetknęła
się z tą słabością? Przywołał w tym miejscu słowa papieża Pawła VI, który chciał uczestniczyć w uroczystościach milenium na Jasnej Górze 3 maja 1966, ale nie zezwoliły na to ówczesne władze.

uskrzydleni zapewne wspomnie-

© 7 czerwca, Zakopane
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Msza św. i konsekracja kościoła Niepokalanego Serca Maryi.
Kościół to nie tylko budynek sakralny, ale także wspólnota ludzi wierzących. Pismo Święte nazywa
wierzących żywymi kamieniami, z których zbudowany jest Kościół. - To my stanowimy owe żywe kamienie, które składają się na całokształt duchowej świątyni. Jej kamieniem węgielnym jest Chrystus.
Spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi i ich rodzicami w kościele św. Rodziny.
- Wasze zadanie jest następujące: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w was zamieszkał. I nigdy nie czyńcie tego, co jest złe.
To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus was kocha i pragnie, abyście i wy kochały Go ze wszystkich sił - pouczał dzieci Papież.
Przypomniał również rodzicom o obowiązku wychowywania potomstwa w wierze Kościoła i miłości
do Boga.
- Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek
wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom,
które mogą przekazać niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać świadectwa rodzicielskiej troski
i miłości.
Apelował też Papież do rodziców, by nie dali się zwieść pokusie zapewniania potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę czasu i uwagi.

Msza św. kanonizacyjna królowej Jadwigi.

© 9 czerwca, Kraków
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Ojciec Święty zachęcał do naśladowania św. J adwigi, która umiała korzystać z daru wolności i wiedziała, że spełnieniem wolności jest miłość.
- Uczmy się w szkole św. Jadwigi Królowej, jak wypełniać przykazanie miłości. Zastanawiajmy się
nad polską prawdą. Zastanawiajmy się nad polskim czynem. A może tego czynu miłości, polskiego,
chrześcijańskiego czynu jest zbyt mało?
Uroczystość 600-lecia Wydziału Teologicznego, spotkanie ze światem nauki i kultury.
S
- Wolności badań naukowych nie wolno oddzielać od etycznej odpowiedzialności uczonego.
Potrzebna jest wrażliwość moralna, która pozwala zachować bardzo istotną dla nauki więź między
prawdą i dobrem.
Papież dodał, że „zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, iż nauka przemienia się łatwo z dobrodziejstwa w poważne zagrożenie dla człowieka”.
- Człowiek z podmiotu staje się przedmiotem lub wręcz surowcem - podkreślił Papież, podając przykład inżynierii genetycznej, która - jak powiedział - budzi wielkie nadzieje, ale i niemałe obawy
o przyszłość rodzaju ludzkiego.

Poświęcenie nowej polikliniki
kardiochirurgicznej.
Przemawiając Jan Paweł II
| zwrócił się do wszystkich pracowników służby zdrowia w Polsce. - Wasz zawód każe wam
strzec ludzkiego życia i służyć
| mu.
:
Papież podziękował polskim lekarzom i pielęgniarkom którzy
Boże prawo »nie zabijaj!« stawiają ponad to, co dopuszcza
prawo ludzkie.
Zwracając się
do chorych powiedział, że dzięki
nim Kościół otrzymuje bezcenne
duchowe bogactwa.
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wybrzeże odwiedziły sławy polskiej archeologii

O Nubii w Gdańsku i Gniewie
Na
że
kowcy, którzy zajmują się odrze a
a: pustynne piaski śladów po
kulturach występujących na terenie afrykańskiej krainy
zwanej Nubiq.
Wzięli oni udział w czwartej
już konferencji nubiologicznej
zorganizowanej przez Muzeum
Archeologiczne w Gdańsku, którego pracownicy od kilku lat prowadzą wykopaliska w Sudanie,
między innymi na terenie Nubii.
Nubia to kraina geograficzna
na pograniczu Egiptu i Sudanu.
Na przestrzeni dziejów istniało
tam wiele systemów państwowych. Do najbardziej tajemniczych, a jednocześnie wykazujących wysoki poziom rozwoju
technicznego zalicza się kulturę
meroicką, związaną z państwem
Meroe (od V w. p.n.e. do IV w.
n.e.),

które

było

bezpośrednim

spadkobiercą kultury państwa
Napata (IX - VI w. p.n.e.). wchodzącego w skład starożytnego
Egiptu. Kultura meroicka stanowi mieszaninę tradycji egipskich
i rdzennych tradycji nubijskich.
Budowano wspaniałe świątynie,
np. ku czci boga Amona, Iwiogłowego Apedemaka, czy krowiogłowej bogini Hathor. Wytwarzano też wyjątkowo piękną i dzisiaj
bardzo cenną ceramikę, pokrytą
różnymi typami ornamentów.
W Sudanie, obok dwóch polskich misji archeologicznych
z Gdańska i Warszawy, wykopaliska prowadzą również Niemcy,
którzy zaprosili do współpracy

kilku Polaków. W miejscowości
Nagaa prowadzą prace we wspaniałej
świątyni
meroickiej
(z przełomu er) poświęconej
Amonowi z procesyjną aleją
z posągami baranów. Gdańszczanom w tym roku udało się odkryć
dziewiętnastowieczną twierdzę
z okresu panowania Turków
Osmańskich, ukrytą w pasie zieleni niedaleko brzegu Nilu, wiele
cmentarzysk z neolitu oraz z czasów epoki brązu, ślady po dużych
osiedlach ludzkich, m.in. meroickich, kiedy to gliniane domy budowano na kamiennych fundamentach. Dotarli do licznych stanowisk z rytami naskalnymi datowanymi od III tysiąclecia do początków naszej ery. W Sanam
Abudom dotarli do kolejnej budowli, która tylko w jednym rzędzie ma ponad 50 kolumn. Naj-

niami odbywających się w sopockiej operze festiwali piosenki,
prezentowali się śpiewająco. A co
najważniejsze — obyło się bez fałszywych tonów. Składając obietnice wyborcze życzyli sobie i innym doczekania mądrego ministra oświaty, nowoczesnej gospodarki, większej liczby kobiet w
parlamencie, godziwych rent i

prawdopodobniej jest to skarbiec
z czasów państwa Meroe. W jej
okolicy znajdują się cmentarzyska prawdopodobnie z grobowcami budowanymi dla Egipcjan
współuczestniczących w budowie
skarbca.
W czasie konferencji, która
częściowo odbywała się w Gdańsku, a częściowo w Gniewie, mówiono o odkrytym nieopodal
klasztoru zespole pieców garncarskich. Prezentowano również
znalezione w tym roku nietypowe
malowidło ścienne przedstawiające jednego z archaniołów.
W skrzydłach anioła malarz
umieścił po sześciu apostołów. Za
ciekawostkę uznano też znalezienie klasztornego klucza przedstawianego na malowidłach, a także

ikonę odlaną w brązie.

|

Maria Giedz

którzy do opery przybyli, zajada-

jąc ze smakiem sałatki i kiełbaski
(wyborcze). Nad operą unosił się
dyskretnie amerykański duch, nie
tylko za sprawą znanych standardów grupy Manhattan Transfer,
udatnie naśladowanych przez
Detko Band. Bo pomysł konwencji wyborczej stamtąd właśnie
pochodzi.
(mm)

Solidarni dzięku
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Stowarzyszenie „Solidarni ze
|: Stocznią Gdańską” wyraża ser-

darowanie środków uzyskanych
z publicznej zbiórki i emisji cegie-

osobom, instytucjom, podmiotom
gospodarczym, które zakupiły
cegiełki w ramach publicznej
:: zbiórki na pomoc Stoczni, za
-: udział wtej inicjatywie i życzliwą
odpowiedź na apel stowarzysze-; nia o wsparcie tej akcji.
Pragniemy poinformować, że
Msza św. kanonizacyjna Jana
stowarzyszenie podjęło kolejne
z Dukli.
czynności zmierzające do aktywnego uczestniczenia w postępoPapież apelował o wierność trawaniu decydującym o dalszych
dycjom praojców, o trwanie przy
losach Stoczni Gdańskiej.
narodowej tożsamości i miłość
W tym celu stowarzyszenie podo ziemi.
wołało samodzielną firmę o
- Pozostańcie wierni tradycjom
nazwie Fundusz InwestycyjnoRestrukturyzacyjny „Solidarni”
waszych praojców. Oni w imię
sp. Z 0.0., której misją jest wystąBoże rozpoczynali każdy dzień
pienie ze stosowną ofertą restruki każdą swoją pracę, i z Bogiem
turyzacji i prywatyzacji Stoczni.
swoje rolnicze dzieło kończyli Niewykluczona jest także możlimówił do rolników.
wość zakupu majątku Stoczni
Wieczorem Jan Paweł II
wspólnie z innymi wiarygodnymi
inwestorami w ramach wspólnezakończył swoją piątą pielgo konsorcjum. Odpowiednia
grzymkę do Polski.
oferta została już wypracowana
Zdjęcia: PAPICAF oraz złożona w biurze syndyka.
Jest to jeden ze sposobów na
prawidłowe i racjonalne zagospo-

się doprowadzić do końca, będzie
to także sukces i powód do satysfakcji dla wszystkich tych,
którzy odpowiedzieli na apel o
— pomoc Stoczni i jej pracownikom.
Zwracamy się o propagowanie
akcji zbiórki wśród najbliższych i
znajomych. Nadal zachęcamy do
kupowania cegiełek. Prosimy o
zachowanie cegiełek jako dowodu swego współudziału w ratowaniu Stoczni. Każdy przejaw
życzliwości i udział w zbiórce ma
olbrzymie znaczenie — powiększa
szansę odrodzenia Stoczni i przy-

KUROPA
HOTEL
NOWO OTWARTY
HOTEL EUROPA *""

deczne podziękowanie wszystkim

C

łek. Gdy przedsięwzięcie to uda

wrócenia kolebce „Solidarności”

dobrego imienia.
.
Szeroki udział w zbiórce jest
dobrym sygnałem, że społeczeństwo potrafi mobilizować się wokół pozytywnych działań, wokół
wspólnego dobra. Jest także
wspaniałym przejawem czystej i
autentycznej solidarności społecznej z poszkodowanymi. Jest wreszcie dowodem wielkiej wrażliwości, jaka nadal tkwi w nas.
Zarząd Stowarzyszenia

przy kościele, w tramwaju, przy kasie na dworcu.
Stoją i proszą o pomoc. Niektórzy siedzą przy

wejściu do tunelu z kartką na piersi lub na kolanach.
Kartka zawiera kilka słów lub zdań. To prośba lub
wyjaśnienie. To wołanie lub tylko zimna informacja.

Drobna rączka lub jeszcze silna męska dłoń wyciągnięta
w wołaniu o lepsze jutro. Z twarzy wyziera smutek,
zażenowanie, chwilami nadzieja. Często mijamy ich bez
zatrzymania. Nieraz zdarza się wyciągnąć grosik i

wrzucić go do kapelusza lub pudełka prawie bez
zatrzymania. Rzeczywista pomoc czy oczyszczenie
sumienia. Co jednak można zrobić więcej? Mamy wszak

SOPOT
al. Niepodległości 766
tel. 51-44-90

swoje życie. Jesteśmy zabiegani, mamy własne rodziny i
nie musimy przy pomocy puszki walczyć o dzisiaj. Może

.

| Jednak lepiej wspomagać odpowiednie charytatywne

instytucje. Wspomagać regularnie. W ten sposób damy im

szansę snu nie pod mostem, a w skromnym lecz czystym

łóżku. A z ulic znikną pomniki naszej porażki

DYSPONUJE JESZCZE
WOLNYMI
MIEJSCAMI
NA SEZON LETNI

cywilizacyjnej. Czy jednak znikną? A może ci ludzie tak
właśnie chcą żyć? A czy rzeczywiście wiemy, jak im
pomóc? I czy jest nas tylu, aby tej pomocy wystarczyło?

. oraz zaprasza na

(bo)

- lunch - już od 9 zł

Redaguje Małgorzata Kuźma tel./fax: 31-71-21, tel. 38-42-72

- weekendowe obiady rodzinne - już od 15 zł
-R-2393/A/11
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Zarząd Miasta Lęborka

DRZEWNY SA
w GDAŃSKU

oglasza I przetarg

ogłasza przetarg nieograniczony

nieograniczony

położonej w Miechucinie. Działka położona

ul. ks. Rogaczewskiego 9/19

ZAKŁADY PRACY
CHRONIONEJ
do składania ofert na dozorowanie
obiektów produkcyjnych i handlowych
na terenie województwa
elbląskiego

i gdańskiego.

:

W ofercie prosimy podać podstawowe
warunki
dozorowania,
cenę
usługi,
wysokość obniżenia wpłat na PFRON.
Szczegóły- tel. (0-58) 32-12-41 do 43.
Termin składania ofert - 30 czerwca 1997 r.
R-2425/A/442

Zarząd Miasta Władysławowa

ogłasza publiczny przetarg
ustny, nieograniczony
na dzierżawę terenu położonego
we Władysławowie przy ul. Żeromskiego s:
z przeznaczeniem na wesołe miasteczko,

stanowiącego własność Gminy Władysławowo.
a

tz

ai

120 piw 2000 m*, obręb
4 k.m. 2 KW

sy
oHpiz ab w dniu 26.06.
1997 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiegowe Władysławowie
(p. nr 309 - Ill piętro).
Cena wywoławcza wynosi 7,50 zł/m? w stosunku miesięcznym + 22% VAT.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu 25.06.97 r.
do godz. 13.30 w kasie tut. Urzędu (p. nr 215, Il piętro).
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 7
dni od daty przetargu powoduje przepadek wadium.
Osoby, które nie wygrają przetargu, są zobowiązane odebrać wadium w kasie tut.
Urzędu niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Opłaty czynszu dzierżawnego płatne będą w sposób następujący:
- 50% wylicytowanego czynszu dzierżawnego w dniu podpisania umowy,
- 50% wylicytowanego czynszu dzierżawnego 14 dni przed wygaśnięciem umowy.
Nieprzekraczalny okres dzierżawy do 30.09.1997 r.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Biuro Gospodarki Gruntami
tut. Urzędu, pokój 318 lub telefonicznie 741-266 w. 49.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania
przyczyny.
asa

PRZETARGI

Urząd Celny

w Gdyni, ul. Polska 8
ogłasza przetarg
nieograniczony ofertowy
©

o

L na holowanie na terenie miasta Gdyni i okolic pojazdów samochodowych,
II. na sprzedaż komisową na terenie miasta Gdyni pojazdów samochodowych znajdujących się w dyspozycji Urzędu Celnego w Gdyni,
ILna zakup urządzeń i akcesoriów komputerowych na

KORZE ww Szu
potrzeby Urzędt Celnego w Gdyni: *GOdWY CG Geaa

Oferty należy składać w Dziale Gospodzeczymi Gdynia,
ul. Dokerów 13, pokój 23, tel. 27-49-18, po odebraniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 1997 r.
o godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 1997 r. o godz.
13.00 w sali narad Urzędu Celnego Gdynia, ul. Dokerów

13 (I piętro). .

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą
o zamówieniach publicznych.

|

Przem

_—

na sprzedaż działki nr 145/5 o pow. 0,38 ha

na sprzedaż nie zabudowanej działki
nr 152/84 o pow. 5771 m?, obręb 11,
Kw 14977, położonej w Lęborku
przy ul. Sportowej.

zaprasza

Parom

Zarząd Gminy w Chmielnie

GDAŃSKI PRZEMYSŁ

Działka przeznaczona pod zabudowę produkcyjno-składową, zgodnie z planem ogólnym . zagospodarowania
przestrzennego m. Lęborka.
Cena wywoławcza - 33 000 zł.
Nabywca ponosi koszt przygot. dokumentacji w wys. 1300 zł.

sprzeda stoiska
na hali targowej

jest przy drodze krajowej Kartuzy-Sierakowice,

w Gdyni w Spożywczym

mycia samochodów, ogrodzenie, telefon,

(pod halą płaską)

3) portiernią

R-2444

Zarząd Miasta Władysławowa

ogłasza publiczny przetarg ustny
na dzierżawę parkingów położonych
na terenie administracyjnym miasta
Władysławowa tj.:
1. Władysławowo- u nasady Półwyspu Helskiego (po lewej stronie)
obręb 10k.m. 1 działka nr 5/2 o pow. 2568 m2, cena wywoławcza wynosi 1153 zł (słownie: jedentysiącstopięćdziesiąttrzy zł),
2. Jastrzębia Góra, ul. Pucka k.m. 7 część działki nr 51, 52/2, 53
o pow. 1675 m?, cena wywoławcza wynosi 3459 zł (słownie: trzytysiąceczterystapięćdziesiątdziewięć zł),
3. Jastrzębia Góra, ul. Droga Rybacka k.m. 9 część działki nr 28/43
o pow. 1700 m2, cena wywoławcza wynosi 3459 zł (słownie: trzytysiąceczterystapięćdziesiątdziewięć zł),
4. na trasie Ostrowo-Karwia część działki nr 426 o pow. 6000 m?, cena wywoławcza wynosi 1300 zł (słownie: jedentysiąctrzysta zł).
Publiczny przetarg ustny odbędzie się w dniu 26.06.1997 r. o godz.
11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie (pokój 309
- IM piętro).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w dniu
przetargu tj. 26.06.97 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 w kasie Urzędu Miejskiego (p. 215 - II p.).
Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 7 dni od daty przetargu powoduje przepadek wadium.
Osoby, które nie wygrają przetargu, są zobowiązane odebrać wac W kasie tut. Urzędu niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
dzierżawnego „płatne będą w sposób RaAEpoIa
I:
dus U

2004285/A/864

OBWIESZCZENIE

1) Roboty budowlane remontowo-konserwatorskie elewacji budynku,
2) Roboty elektryczne modernizacji instalacji elektrycznej i p.poż.
„Oferty na wykonanie prac objętych przetargiem, zawierające

miotem będzie uchwalenie miejscowego planu ogólnego gminy Kolbudy,
uchwalonego
uchwałą
nr

* termin wykonania prac,

cych działki: 101/23, 104, 105, 106/1,
106/2, 107, 109/9, 109/14. we wsi Kowale.

R

RZĄD
;

MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

ogłasza pisemny przetarg ofertowy
:

e

>

I.
DZIAŁKA
POŁOŻONA
NA
SKRZYŻOWANIU
ULIC
GRUNWALDZKIEJ I CHOPINA
Działka nr 12/20 o pow. 512 m* zapisana w KW-41847 przeznaczona na cele usługowohandlowe.
:
Cena wywoławcza gruntu wynosi - 153 600,00 zł
Na działce znajduje się budynek przeznaczony do rozbiórki przez nabywcę działki.
Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na działce służebności przechodu.
Koszty związane z przygotowaniem przetargu - 1500,00 zł.

II. DZIAŁKI POŁOŻONE PRZY UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE

Nieruchomość zapisana w KW-68799, obejmującą działki niezabudowane nr nr 77, 79,
80 i 82 o łącznej powierzchni 1.2505 ha, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Łączna cena wywoławcza działek wynosi 285 000,00 zł.

(o wartości szacunkowej do 20 000 ECU) na wykonanie modernizacji
kotłowni dotychczas opalanej paliwem stałym na jodowie opalaną
olejem opałowym w obiekcie:
1) UP Młynary, ul. 1 Maja 8 (woj. elbląskie)
Wymagany termin realizacji zamówienia do 15.09.1997 r.
Wykonawcy zainteresowani niniejszym zamówieniem mogą osobiście odebrać Warunki Szczegółowe Zamówienia wraz z kserokopią ślepych kosztorysów z możliwością wglądu do posiadanej dokumentacji technicznej w Dziale Inwestycji i Techniki DOP pokój nr 15, po uprzednim uiszczeniu w kasie Zamawiającego
bezzwrotnej wpłaty w wysokości 50 zł + podatek VAT za sztukę.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z Ustawy o Zamówieniach
Publicznych oraz ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pracownikiem uprawnionym do udzielania informacji na temat ww. zamówienia jest inspektor Edward
Piotrowski, pok. nr 15, telef. (058) 31-62-20, 31-36-27 codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. 7.00-8.00.
Wadium w wysokości 2500 zł należy wnieść u kasy przedsiębiorstwa w terminie do dnia 7.07.1997 r., godz.

12.00.

Oferty na opracowanym przez Zamawiającego formularzu należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem "Przetarg - modernizacja kotłowni” do dnia 7.07.1997 r., godz. 13.00, w Dziale Inwesty-

cji i Techniki (pokój nr 15) DOP Gdańsk. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (po-

M

ogłasza przetarg nieograniczony

Dodatkowe koszty związane z przygotowaniem przetargu wynoszą 2000,00 zł.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem *PRZETARG - NAROŻNIK” należy
złożyć najpóźniej do 3 lipca 1997 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 20 do godz. 10.00.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem *PRZETARG - WESTERPLATTE”
należy złożyć najpóźniej do 3 lipca 1997 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz
Gdański, ul. Grunwaldzka 20 do godz. 12.00.

Oferty winny zawierać:

6

- imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę oferenta,
- koncepcję zagospodarowania terenu wraz z formą architektoniczną obiektów,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z uwarunkowaniami urbanistyczno-architektonicznymi na przedmiotowy teren i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- oferowaną cenę.
Część jawna przetargu na DZIAŁKĘ NR 12/20 położoną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Chopina odbędzie się w obecności oferentów w dniu 3 lipca 1997 r. o godz.
10.30 w sali konfrencyjnej Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20.
Część jawna przetargu na DZIAŁKI PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE odbędzie
się w obecności oferentóww dniu 3 lipca 1997 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20.

na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy
ul. Dąbrowskiego 10 w Rumi na działalność handlową, usługową lub biurową.
Powierzchnia podstawowa pomieszczeń wynosi 137,08 m2. powierzchnia pomocnicza- 116,40 m*

(pomieszczenia piwnicy).
Cena wywoławcza za 1 m” powierzchni podstawowej wynosi 11 zł oraz 50% ww. stawki za 1 m”
powierzchni pomocniczej. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT.
Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat.
Najemca zobowiązany będzie do poniesienia kosztów wszelkich remontów.
Oferty pisemne w zaklejonych kopertach, oznaczonych *Najem lokalu - Dąbrowskiego 10” należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta p. 204 do dnia 24 czerwca 1997 r. do godz. 10.00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500 zł w kasie
Urzędu Miasta Rumi. Przed złożeniem oferty, oferent zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem przetargów i projektem umowy najmu, które są do wglądu w Wydziale Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i1 Ochrony Środowiska, p. 213.
Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta (bądź nazwę firmy), datę sporządzenia oferty,
oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjęciu tych warunków
bez zastrzeżeń, oferowaną cenę, dowód wpłacenia wadium, oświadczenie o przyjęciu warunków
określonych w projekcie umowy oraz oświadczenie na jaką działalność lokal zostanie przezna-

czony.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 1997 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta, p. 203.
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta, p. 213,
tel. 710-394.

PZemeGI

10030045/36/51

położonych w Pruszczu Gdańskim.

Zarząd Miasta Rumi

R-3220

J

na sprzedaż gruntów stanowiących własność komunalną

ci

Przemka

pkt. 1

należy składać w kancelarii RDLP w zapieczętowanych kopertach z
dopiskiem „Przetarg - roboty budowlane” lub „Przetarg - roboty elektryczne” w terminie do dnia 27.06.1997 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 30.06.1997 r. w budynku RDLP W
sali konferencyjnej na parterze o godz. 9.00.
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu można
uzyskać w Wydziale Administracyjnym RDLP w Gdańsku.
Koszt wykupienia ślepych kosztorysów wynosi:
- roboty remontowo-konserwatorskie elewacji budynku w cenie 40,00
zł,
- roboty elektryczne modernizacji instalacji elektrycznej i p.poż. w
cenie 20,00 zł.
Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferenta i odwołania przetargu bez podania przyczyny.

130 z 28 grudnia 1992 roku, obejmują-

kój nr 15) w dniu 9.07.1997 r., godz. 9.00.

Zgodnie z art. 24 ustawy każdy, którego interes prawny lub
uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do
Zarządu Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

czy

z dnia 28 września 1992 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Gdańskiego nr 23 poz.

ogłasza przetarg nieograniczony

jęte w projekcie planu, może wnieść protest.

* koszt wykonania prac,
+ zastosowane kosztorysowe składniki cenotwórcze,
« zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w zakresie konserwacji kamienia, rzeźby i detalu architektonicznego) - doty-

XXVII/173/92 Rady Gminy Kolbudy

tel. 31-62-20, 31-36-27
W trybie Ustawy o Zamówieniach Publicznych

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) zawiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego *Wrzeszcz Centrum” w rejonie ulicy Jaśkowa
Dolina nr 33 i 37 (działki nr 500/1, 500/2, 425, 426) będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.06.97 do 8.07.1997 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Wydział Rozwoju
Miasta, pokój nr 448 w godzinach od 9.00 do 14.00.
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy-

Zakres przetargu obejmuje wykonanie następujących prac:

Gminy Kolbudy, odbędzie się sesja
Rady Gminy Kolbudy, której przed-

80-940 GDANSK

e

na wykonanie następujących robót remontowych w budynku biurowym Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,
objętym ochroną Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.

wiadomości, że dnia 19.06.1997 r.
o godz. 12.00 w sali nr 25 Urzędu

ul. Targ Rakowy 7/8

:

ogłasza
Przetarg nieograniczony

poz. 415), podaje się do publicznej

MIESZKANIOWA
Gdynia, ul. Helska 8

lub telefonicznie pod nr. 23-39-73.
Przem

80-248 Gdańsk tel. 32-00-71 do 79

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrznnym (Dz.U. nr 89,

DYREKCJA OKRĘGU POCZTY

Remont kapitalny instalacji odgromowej w budynku przy ul. Okrzei 11-17.
Oferty w zapieczętowanych kopertach, sporządzone o Specyfikację istotnych warunków zamówienia,
które można nabywać w siedzibie Sp-ni, pok. 54, należy składać do dnia 23.06.1997 r. do godz. 10.00.
GSM zastrzega sobie prawo dodatkowego prowadzenia negocjacji w II etapie przetargu, odstąpienia
od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.
ś
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych w Gdańsku
ul. ks. Rogaczewskiego 9/19,

ZARZĄDU GMINY
KOLBUDY

-TS "wylicytowanego czynszu "dzierżawnego do dia 31 0. każde:
go roku,
- 50% wylicytowanego czynszu dzierżawnego do 30.09: każdego roku.
Y
Nieprzekraczalny okres dzierżawy do 31.12.1998 r.
Stawka czynszu dzierżawnego za 1998 rok będzie ustalona w drodze
" | uchwały Rady Miejskiej we Władysławowie o stawkach czynszu
dzierżawnego.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Biuro Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 318 lub tel. 741-266 w. 49.
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

Przera.

R-3202

PRZETARGI

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA

robót w zakresie:

Cena wywoławcza 190 456 złotych.
Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 1997 roku o godz.
10.00 w sali Domu Kultury w Chmielnie.
Wadium w wysokości 5000 złotych płatne w dniu przetargu.
Obiekt można oglądać w godzinach pracy urzędu gminy
- telefon 84-22-1
Zastrzega się odstąpienie od przetargu bez podania
:
przyczyny.

Informacje - Administracja Hali, tel. 21-64-63

bez podania przyczyny.

ogłasza przetarg ofertowy
na wykonanie w 1997 roku

zbiorniki paliwa, zabudowana:

1) budynkiem administracyjno-socjalnym o kubaturze
1115
2) budynkiem warsztatowo-garażowym o kubaturze
2421 m'

Branża spożywcza
- wędliny, mięso, drób.

Wadium w wys. 25% ceny wywoławczej może być wnoszone w płatnych na okaziciela książeczkach oszczędnościowych, obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych i wekslach lub w gotówce w kasie UM (pok. 4)
w dniu przetargu do godz. 12.00.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny na
rzecz nabywcy, pozostałym uczestnikom zwrócone będzie
bezpośrednio po przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent,
którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia
umowy notarialnej.
Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje
się w UM pok. 118 i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00, tel.
624-280 wew. 48.
Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

=

z placem utwardzonym przygotowanym do

Centrum Handlowym.

Przetarg odbędzie się 30 czerwca 1997 r.
o godz. 13.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego
przy ul. Armii Krajowej 14.

PRZETARGI

w sąsiedztwie stacji kolejowej, uzbrojona
(prąd, woda, szambo, oświetlenie terenu),

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miasta lub na konto - BG/O Pruszcz Gdański nr
10401253-808-139-329.
Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z warunkami przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone w poczet
ceny nabycia nieruchomości, a wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwróci się niezwłocznie po zakończeniu przetargu lub następnego dnia.
Ostateczny termin wpłaty całej sumy sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium
upływa najpóźniej dzień przed zawarciem aktu notarialnego.
Ustala się termin zawarcia umowy notarialnej w ciągu 30 dni od daty przeprowadzonego przetargu.
Niedotrzymanie podanego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni
niebyłym.

Zarząd Maista zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.

Szczegółowe informacje dot. uwarunkowań architektonicznych można uzyskać
w Referacie Planowania i Rozwoju, pok. 27, a informacje dot. nabycia gruntu
w Referacie Gospodarki Terenami Urzędu Miasta, tel. 83-29-48.
10029993/496/17

R-3253

tel./fax 31 80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213, 214
w pon. .-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 800150
ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Cisse
— Gdańsk,
Qórisk tel./fax
Elblag,
(055) 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; ke tel./fax (069) 31-63-26
w godz. 8.00 - 16.00;
Gdański, tel/fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 1

w sob. 9.00-14.00; Sopol tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;

RW
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Gdzie po maturze?

Akademicka służba zdrowia

Prawo, ekonomia

Gdy zostaniesz
studentem
Prawo do opieki akademickiej służby
zdrowia świeżo upieczony student zyskuje
w momencie, Bad jego nazwisko znajdzie
się na liście o:
ętych na uczelnię. Na
ogół potrzebuje wtedy dużo snu, kontaktu
z przyrodą i ruchu na świeżym powietrzu.
Teoretycznie nic mu nie dolega - tak przynajmniej dowodzą karty - bilanse zdrowia 19-latków,
które wraz z kompletem dokumentów składają
kandydaci na studentów.
- Karty zdrowia nie są w pełni wiarygodne,
gdyż pokutuje pogląd, iż chorowita osoba ma
mniej szans na indeks niż zdrowa - wyjaśnia Janina Borówko, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych.
Prawda wychodzi na jaw podczas roku akademickiego: okazuje się, że wśród studentów nie
brakuje przypadków alergii, astmy, wrodzonych
wad serca, chorób tarczycy itp.
Studenci roku I, którzy indeksy i legitymacje
dostaną dopiero w październiku, powinni okazać
przy tej okazji stosowne zaświadczenie z dziekanatu. Szpital oraz poradnie specjałistyczne znajdują się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej
dla Szkół Wyższych przy alei Zwycięstwa
w Gdańsku Wrzeszczu.

proc.

AMG,

przede
wszystkim
w Trójmieście, ale też w Toruniu, Warszawie
i od-

Po maturach - czas odetchnąć
i po krótkiej przerwie - o ile jeszcze ktoś się nie zdecydował - pora wybrać kierunek studiów
i uczelnię, na której chce się kontynuować naukę.

Najbardziej oblężona jest na ogół poradnia ginekologiczna - pacjentki - studentki, najczęściej
proszą o porady z zakresu antykoncepcji. Drugie
miejsce zajmuje poradnia okulistyczna. Z porad
laryngologa korzystają głównie nauczyciele akademiccy (mają problemy ze strunami głosowymi). W poradni chorób płuc leczą się alergicy
i astmatycy - w skórno-wenerologicznej - m.in.
pacjenci z grzybicą. Studenci mogą ponadto korzystać z opieki poradni: internistycznej, neurologicznej, zdrowia psychicznego, chirurgicznej oraz
rehabilitacyjnej. W kompleksie przychodni studenckich znajduje się też mini szkoła rodzenia
dla przyszłych mam, studentek oraz nauczycie-

Zanosi się na to, że podobnie

stanowią

zaledwie

8

i jowej 111

( 2 lekarzy ogólnych, 2 stomatologów)
Politechnika Gdańska
Przychodnia ZOZ dla Szkół Wyższych.
Akademia Medyczna w Gdańsku- Zeólą
przychodni przy ul. Dębinki 7
Akademia Wychowania Fizycznego- gabinety lekarzy ogólnych znajdują się na terenie
uczelni.
Akademia Muzyczna - ZOZ dla Szkół ;
Wyższych
Akademia
Sztuk
Pięknych
- zo:
dla Szkół Wyższych

|.
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Tak zwane „ostre” przypadki (np. student z zapaleniem wyrostka robaczkowego) trafiają do szpitala aktualnie dyżurującego w Trójmieście.
Na 1600 pacjentów leczonych rocznie w szpita-

:

$
Uniwersytet Gdański
ś
Ś
Dom Studencki nr 5, Gdańsk Oliwa, ul. Po- $
: lanki
:
( 2 lekarzy ogólnych, 2 stomatologów )
i
Dom Studencki, Sopot, ul. Armii Kra-

Ę
;
5
;
„
ś*
ś
$
:
z
*
Ś
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Z informacji, jakie zebrali re-

porterzy „Dziennika” wynika, że
absolwenci gdańskiego Conradinum zwykle wybierają oceanotechnikę i informatykę na PG,
Kolegium
Języków
Obcych
i WSM. Część młodych mężczyzn kończących Technikum
Budowy Okrętów chce studiować w Warszawie i zostać oficerami pożarnictwa.

jak w ubiegłym roku, najbardziej
oblegane będą prawo, ekonomia
i filologie- przede wszystkim angielska oraz, co może nieco dziwić, szkoła policyjna w Szczytnie. Popularne są też college'e językowe.

lek.

Poradnie zdrowia dla studentów:

w

czmą się w ostalniej dekadzie czerwca.

Psychiatria i szkoła rodzenia

;

.

większości uczelni

wstępne

ległym Krakowie. Egzaminy

oraz

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

Ostre przypadki na dyżur

studenci

ASP, AM, AWF), częściowo - WSM

Tegoroczni maturzyści

kandydackie
na uczelnie wyższe.

szeregu prywatnych szkół wyższych, które otrzymały certyfikat MEN.

Nerwice i wrzody

Studentów I roku, głównie mieszkańców akademików, nękają przede wszystkim nerwice sytuacyjne. Z dość dobrych warunków domowych
przenoszą się do domów studenckich, w których
spotykają obcych ludzi. Trudności w adaptacji
potęgują stresy wynikające z niekontrolowanego
dostępu do alkoholu, papierosów i „wolności”.
Na II roku wszystko wraca do normy.
Przewlekły stres, którego nie sposób uniknąć
podczas studiowania, powoduje często przewlekłe choroby przewodu pokarmowego. Najbardziej popularna wśród studentów jest choroba
wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Dla odmiany
studenci przyjezdni (na ogół III, IV roku) cierpią
na Wybrzeżu na choroby reumatyczne.

lu akademickim,

policja

13 proc. to, pracownicy szkół wyższych,

reszta - chorzy z miasta, którzy przyjmowani są
na tutejszy oddział internistyczny, gdy szpital pełni ostry dyżur dla miasta.
Pod opieką Zespołu Opieki Zdrowotnej dla
Szkół Wyższych pozostaje ponad 40 tys. słuchaczy sześciu dużych uczelni Trójmiasta (PG, UG,

Po sąsiedzku
Zdaniem Jana Kakareko, dyrektora II LO

w Gdańsku, kie-

dyś uczniowie skłaniali się bardziej ku różnorodnym kierunkom. Absolwenci wybierali się
na Uniwersytet Jagielloński

Większość absolwentów sopockich liceów wybiera kierunki
humanistyczne.
- W poprzednich latach młodzież klas czwartych, szła przede
wszystkim na politechnikę, do
szkoły morskiej, na wydział ekonomii UG - mówi Ryszard Mampriejew, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Sopocie. Obecnie wybierają prawo, politologię, część chce zdawać do
Akademii Medycznej a niektórzy na ekonomię.
Jak powiedziała nam Teresa

Większość tegorocznych maturzystów już wkrótce rozpocznie boje o indeksy szkół wyższych.

na wydziałach, których nie ma
w Gdańsku.
Obecnie
Akademia
Sztuk
Pięknych, Akademia Muzyczna
oraz ekonomia i zarządzanie na
uniwersytecie to kierunki najchętniej wybierane przez absolwentów szkoły z ul. Pestalozziego.
Kończący
gdyńskie szkoły
średnie w poprzednich latach zasilali głównie Politechnikę Gdańską
i Wyższą Szkołę Morską.

Trzebiatowska-Data, dyrektor LO

nr 1 w Gdańsku, jej uczniowie, podobnie jak w poprzednich latach,
idą na ekonomię i prawo oraz na
Akademię Medyczną.
- Politechnika traktowana jest
raczej jako uczelnia rezerwowa,
na wypadek, gdy absolwent nie
dostaje się na wybraną uczelnię twierdzi dyrektor.

Włodzimierz Cichoszewski,
dyrektor „dwójki” uważa, że

i w tym roku Wyższa Szkoła
Morska i Politechnika Gdańska,
głównie kierunek informatyczny,

będą się cieszyć największą po-

pularnością.
- Uczniowie wybierają po sąsiedzku - Wyższą Szkołę Morską

oraz różne wydziały uniwersytetu i informatykę na Politechnice
Gdańskiej - mówi Wiesław Kossakowski, dyrektor II LO.
Absolwenci gdyńskich szkół
średnich zdają też często do
Akademii Marynarki Wojennej.
Studia na tej uczelni to marzenie
wielu młodych mężczyzn.
Zdaniem naszych rozmówców utrzymuje się trend do studiowania w szkołach prywatnych
i college'ach językowych dających stopień licencjata, a po ich
ukończeniu - możliwość kontynuowania studiów magisterskich.

Gorący miesiąc
*

Chętni do studiowania na
Uniwersytecie Gdańskim mogą
składać dokumenty do 20 czerwca. Egzaminy wstępne na Wydziale Zarządzania UG rozpoczynają się 25 czerwca. Większość wydziałów tej uczelni rozpocznie rekrutację 1 lipca. Ostatnie egzaminy przeprowadzone
zostaną 11 lipca.

e

Egzaminy wstępne w trójmiejskich uczelniach wyższych

Nie Iylko dla studentów
Z czytelni i bibliotek akademickich może korzystać ra
z
większości

Akademia Medyczna przyjmuje kwestionariusze kandydatów jeszcze przez dwa dni. Egza-

lipca

(ASG, współpr. HDB)

a! Młodzież
Hi z

Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,

jest Biblioteka

z

tel. 47-15-00

aS

none uczy się angielskiego i nie-

to nowe możliwości współ , bez władania ję-

Działające od 1990 r. Kolegium Kształcenia Nauczycieli
Języków Obcych przy Uniwersytecie Gdańskim przygotowuje do zawodu nauczyciela języków angielskiego, niemieckiego
i francuskiego.

tel. 31-77-15

Biblioteka Główna
Akademii Medycznej
Gdańsk, ul. Dębinki 1, tel. 32-39-14

Miejsca czekają

Biblioteka Główna
Uniwersytetu Gdańskiego

Sopot, ul. Armii Krajowej 110, |
tel. 51-00-61 ,

Biblioteka Główna Wyższej
Szkoły Morskiej

go. W zajęciach mogą brać też
udział wolni słuchacze. Dziewięciu może uczestniczyć w zajęciach z języka niemieckiego.
Po trzy miejsca przygotowano
na innych kierunkach. Zaocznie jęz. angielski będzie mogło
studiować 70 osób, język niemiecki 33.

Biblioteka i Czytelnia
Akademii Wychowania
Fizycznego
Gdańsk, ul. Wiejska 1, tel. 52-50-51
Biblioteka Państwowej

Studia stacjonarne są bez-

Wyższej Szkoły Sztuk

W okresie wakacyjnym do godziny

0

a

płatne. Studenci zaoczni płacą

Plastycznych

api
(Cze) | Te książki
czekają,: by je: otworzyć. ż

A
Fot Robert Kwiatek

W nowym roku akademickim przewidziano 45 miejsc dla
studentów studiów stacjonarnych języka angielskiego i po 15
miejsc dla maturzystów pragnących zostać, nauczycielami języków niemieckiego i francuskie-

Gdynia, ul. Morska, tel. 21-70-41

Biblioteka czynna jest od godz. 9 do

:
Gdańsk,
Targ Węglowy 6, tel. 31-28-01

1500 zł za semestr. Mogą wnieść

czesne w dwóch ratach - jedną

Niepubliczne Studium
Medyczne Terapii Zajęciowej

Szkoły Wojewódzkiego Zrzeszenia Prywatnego Hand i Usług

wpisane do ewidencji placówek niepublicznych
kuratora oświaty w Gdańsku
ogłasza nabór na rok szkolny 1997/1998

2-łetnie Policealne Studium Kupieckie (dzienne, wieczorowe, zaoczne)
3-łetnie Liceum Kupieckie na podbudowie Zasadniczej Szkoty Zawodowej
4-etnie Liceum Ekonomiczne (nmanse i rachunkowość, ekonomika przedsiębiorstw)
2-etnie Policealne Studium Ekonomiczne
Praktyki I egzaminy dypłomowe na tytuł technika handlowca lub ekonomisty

2-letniego Studium.

W najlepszych firmach, wymiana zagraniczna, stypendia, 3 języki obce,

| Informacje: 80-026 Gdańsk, ul. Dworcowa 9
tel./fax 39-04-54
tel. 53-17-65

ZOST AŃ

SZKOŁA

BIZNESMENEM!
FINANSISTĄ!

BIZNESU

Zapraszamy

na rok szkolny

Towarzystwo Edukacji Bankowej
SA w Poznaniu

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA

ogłasza nabór na rok akademicki 1997/98
do rocznego policealnego

dwuletnia, policealna

STUDIUM
FINANSÓW

e

ZKU 4 p

szkoła
ban kowości

i finansów

pH ść PASE

ŹĆ

bankowość : księgowość
podatki « ubezpieczenia
B rzy tyby nauki

:
nabór 1997/1998

Ź

dzienny + zaoczny + wieczorowy

specjalności SMALL BIZNES

ża
FINANSE i RACHUNKOWOSC
* Posiada uprawnienia szkoły publicznej

/

A.

ciekawe

lian
1056/P/R-1744/A/30

Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 61-43-63

1997/98

80-239 Giańsk: Wrzeszcz, u. Miszewskiego 12, tl. 44-96-78

|

* Kadra: Pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego
* Możliwość kontynuowania nauki na wyższych studiach licencjackich
* Atrakcyjna cena
Liczba miejsc ograniczona

na początku semestru, drugą
już w trakcie trwania nauki.
Zajęcia odbywają się przy ul.
Hallera 14. Kolegium nie ma
jeszcze swojej siedziby. Język
niemiecki
wykładany
jest
w Brzeźnie przy ul. Chodkiewicza 14. Pracami Kolegium kieruje prof. Halina Stasiak.
Warunkiem przyjęcia jest
zdany egzamin pisemny i ustny
z języka kierunkowego. Wymagana jest znajomość języka
w stopniu zaawansowanym.
Kandydaci powinni złożyć
kwestionariusz
rekrutacyjny,
świadectwo dojrzałości, świadectwo lekarskie o przydatności kandydata do studiów, czteTY fotografie oraz opłatę egzaminacyjną- 40 zł.
Dokumenty należy składać
w dziekanacie przy al. Gen.
Hallera14.
;
Termin
składania podań
upływa 20 czerwca. Egzaminy
wstępne
rozpoczną
się 30
czerwca.

si

persj

A
Ra
dro iare Sanie SAKO

w

nika ekonomi
ERNI nauki

Wyższej

Szkole

. pałki zawodowe

Gdańsk, Podwale Staromiejskie 51/52

;

tel. R(058) 38 01 rege
77, 38 01 78
Elbląg, ul. Rycerska 2, tel. (055) 32 54 27
ZAMÓW BEZPŁATNY INFORMATOR
R-2159/A/30

:

an,
specjalności

finanse i rachunkowość

A uiminkuo
. A

mają te: ;! |

Bankowej

a

bankowość
w trybie

kcyjne perspekty wy Pd
NE
wieczorowym i zaocznym
Aez ogżaninów wstępnych
Informacja i zapisy:
GDAŃSK 80-842, Osiek 11/12, tel. (058) 31-48 82.
R-2157/A/30

Zajęcia prowadzą pracownicy
naukowi i dydaktyczni UG oraz
nauczyciele - obcokrajowcy
m.in. z Korpusu Pokoju i stowarzyszenia World Teach.
Studia w Kolegium trwają
trzy lata. Po ich ukończeniu absolwenci otrzymują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych.
Na Uniwersytecie Gdańskim
rozpoczynają studia od czwartego roku, zarówno na filologii
angielskiej, niemieckiej jak i na
nowo utworzonej filologii romańskiej. Inne uczelnie wyższe
również przyjmują absolwentów Kolegium na siódmy lub
szósty semestr studiów magisterskich.
Absolwenci kolegium są
uprawnieni do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych i średnich.
Gdańskie Kolegium współpracuje
z
uniwersytetami
w Kassel,

Flensburgu, Trewirze,

Wiedniu i katolickim uniwersytetem w Louvain.

(ASG)

„NSTRaa, PIERWSZA
X 2 % W TRÓJMIEŚCIE

Ś =
Ca

AM

2 NIEPAŃSTWOWA

WŚ

R

Uczelnia utworzona została decyzją MEN

i wpisana
do rejestru wyższych uczelni
niepaństwowych 15 czerwca 1994

komputery - gwarantują dobrą pracę w każdym biznesie.

ozoztańzaajos

Kolegium

- same prawa i obowiązki jak stu-.
denci UG. Program studiów -

obejmuje praktyki w szkołach.

Muzycznej
Gdańsk, ul. Łagiewniki 3,

nich starać.

:
Policealna 2-letnia

Studenci

Biblioteka Akademii

Zasady korzystania z akademickich
bibliotek
regulują
przepisy
wewnętrzne uczelni. Zgodnie z nimi z
wypożyczalni
danej
uczelni mogą
korzystać tylko studenci i pracownicy
akademiccy.
Czytelnie
natomiast
dostępne są dla wszystkich.
Inaczej jest w Bibliotece Głównej
Politechniki Gdańskiej oraz jej siedmiu
filiach. Zarówno z czytelni jak i
wypożyczalni może korzystać każdy.
Jak twierdzi Bożena Hakuć, zastępca
dyr.
ds.
udostępniania
zbiorów,
spowodowane jest to tym, że biblioteka
posiada najszerszy zakres literatury.
Warunkiem
korzystania
z
wypożyczalni jest poręczenie ze szkoły
i legitymacja uczniowska.
Biblioteka PG organizuje co roku
spotkania z uczniami liceów i techników, podczas których informuje o
zbiorach oraz służy informacjami o
samej uczelni.
- Przecież to nasi potencjalni studenci - tłumaczy Hakuć. - Musimy się o

do zaocznego,

Prawa
i obowiązki

Zainteresowanie nauką języków obcych systematycznie

Biblioteka Główna

Politechniki Gdańskiej

© stłu-

iem

Paszport do Europy

Główna Politechniki Gdańskiej.

19.
15,

miny na AMG rozpoczną się 1
lipca.
Politechnika Gdańska kończy
przyjmowanie podań 13 czerwca, a egzaminy wstępne rozpoczynają się 30 czerwca. Wyniki
egzaminacyjnych zmagań na PG
zostaną ogłoszone 7 lipca.
Kandydaci do Wyższej Szkoły Morskiej mogą składać dokumenty do 20 czerwca. Egzaminy
wstępne na WSM rozpoczynają
się 1 lipca.
Akademia Marynarki Wojennej zakończyła przyjmowanie
podań kandydatów 15 maja. Egzaminy do Akademii rozpoczną
się 30 czerwca i potrwają do 5

rozpoczynają się już za kilka dni
- w Akademii Muzycznej 16
czerwca, w gdańskiej AWF 21
czerwca. Rekrutacja do Akademii Sztuk Pięknych zacznie się
16 czerwca.

Szkoły językowe

Biblioteki

denci.

Fot. Robert Kwiatek

i Warszawski, aby tam studiować

PRZYJMUJE KANDYDATÓW
NA STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE
NAUKA W WSAiB TRWA 3 LATA
ABSOLWENT UZYSKUJE DYPLOM
UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH
Z TYTUŁEM LICENCJATA
ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ NA WYDZIALE:
ZARZĄDZANIA I MARKETINGU
w następujących specjalnościach:
e marketing

|z0n0cnnarc
* finanse i bankowość

Studia odbywają się w systemie:

- dziennym, od por © pt.
- zaocznym, co
y

tyg

A Tnad

odnie w sob. i niedz :

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO

:

PAŹDZIERNIK '97

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Wszelkich informacji udziela Dziekanat uczelni,
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7, tel. 612 800, fax 211 270

'

yoyo "ora
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Dla dorosłych

Szkoły policealne

Dla pragnących
wiedzieć więcej

Skończyłeś szkołę średnią.
Masz maturę, ale z różnych przyczyn
nie chcesz studiować.
Nie masz jej, ale chciałbyś kontynuować
naukę, złóż papiery w jednej
przez ” różne plaszkół policealnych. Oto kilkanaście kierunków,
ORA

higienistka stomatologiczna
instruktor higieny
asystentka stomatologiczna

cówki, także niepubliczne.

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3

12. CENTRUM KSZTAŁCENIA
EK!

80-441 Gdańsk, ul. Legionów 7 tel. 41-3639
SZKOŁA
larstwa

POLICEALNA

81-704 Sopot, ul. Kościuszki 22/24 tel 5100-11
SZKOŁA POLICEALNA technik informatyk

technik hote-

technik obsługi turystycznej
technik prac biurowych

80-266 Gdańsk ul. Grunwaldzka 238 tel.
SZKOŁĄ POLICEALNA technik elektryk
- elektrotechnika przemysłowa

i

—

3. ZESPÓŁ SZK

niepubliczne

- ekonomika i organizacja przedsiętechnik prac biurowych

NO-EKONOMICZNYCH
81-524 Gdynia, ul. Orłowska 57 tel. 24-8286

-elektronika ogólna

SZKOŁA POLICEALN A technik administracji
technik prac biurowych
technik ekonomista
- bankowość

80-880 Gdańsk, ul. Lastadia 2 tel. 31-10-20
SZKOŁA POLICEALNA technik che-

14. ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GA-

mik
- analiza środków spożywczych

STRONOMICZNYCH

5. CENTRUM

81-225 Gdynia, ul. Morska 77 tel. 20-12-89
SZKOŁA POLICEALNA technik hote-

NEGO MECHANIKÓW I ENERGETYKÓW

larstwa

80-819 Gdańsk, ul. Augustyńskiego 1 tel.
31-42-08
SZKOŁA POLICEALNA technik elektryk

15.
ŻYWCZEGO

- elektroenergetyka
technik informatyk

technik obsługi turystycznej

SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPO-

81-265 Gdynia, ul.Grabowa 2 tel. 21-95-22
SZKOŁA POLICEALNA technik technologii żywności

technik elektronik

- elektronika ogólna
technik bezpieczeństwa i higieny pracy

16. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA

81-184 Gdynia, ul. Energetyków 13a tel.
21-66-13

80-401 Gdańsk, ul Hallera 16 tel. 41-89-63
SZKOŁA POLICEALNA technik han-

SZKOŁA

POLICEALNA

technik thor:

matyk

|

17. ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRO-

7. PANSTWOWE SZKOŁY
BUDOWNICTWA

DOWISKA
80-058 Gdańsk, ul. Smoleńska 5/7 tel. 3905-06
SZKOŁA
POLICEALNA
technik
ochrony środowiska

80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238 tel.
41-02-30
SZKOŁA POLICEALNA technik budownictwa

ków

8. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 9

technik inżynierii środowiska i melioracji

18.

80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 35
tel. 53-28-92
,. SZKOŁA POLICEALNA technik bezpieczeństwa 1i szk pracy

19. ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH NR 2

r"

80-401 Gdańsk, ul Hallera 17 tel. 41-25-93
SZKOŁA POLICEALNA położna
technik fizjoterapii
technik farmacji

80-152 Gdańsk, ul. Powstańców Warszaw-

skich 25 tel. 32-28-16
SZKOŁA POLICEALNA technik architekt
10. SZKOŁA POLICEALNA NR 1
80-450 Gdańsk, ul. Pilotów 7 tel. 56-51-95
SZKOŁA

POLICEALNA

SZKÓŁ MEDYCZNYCH
NR 1

80-416 Gdańsk, ul. Hallera 132 tel. 41-05-31
* SZKOŁA POLICEALNA pielęgniarka
4
opiekunka dziecięca.

9. ZESPÓŁS:
o

80-239 Gdańsk, ul. Miszewskiego 11 tel.
41-00-76, 44-96-78
SZKOŁA POLICEALNA technik handlowiec

2. GDANSKA AKADEMIA GOSPODARCZA
80-830 Gdańsk ul. Długi Targ 39/40 tel. 3119-54 w.55, 31-13-25
POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI technik prac biurowych

3. POLICEALNA SZKOŁA OBSŁUGI TURYSTYKI
80-336 Gdańsk, ul. Wiejska 1 tel. 52-50-51
w. 143
SZKOŁA POLICEALNA technik obsłu-

gi turystycznej
4. POLICEALNA SOPOCKA SZKOŁA INFORMATYKI
80-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35 tel. 5127-92
SZKOŁA POLICEALNA technik informatyk

5. POLICEALNE STUDIUM SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH
81-838 Sopot, al. Niepodległości 763 tel.
51-41-31
SZKOŁA POLICEALNA technik ekonomista o specjalności handel zagraniczny

- uzdatnianie wody i oczyszczanie ście-

- budownictwo ogólne

ou

81-372 Gdynia, plac Grunwaldzki 1 tel. 2095-21
aktor scen muzycznych

13. ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJ-

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO

dłowiec

23. POLICEALNE STUDIUM WOKALNOAKTORSKIE

biorstw

80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie
51/52 tel. 31-13-77
SZKOŁA POLICEALNA technik elektronik

.

81-346 Gdynia, ul. Zeromskiego 31 tel. 2081-17
SZKOŁA POLICEALNA pielęgniarka
ratownik medyczny
dietetyk

technik handlowiec
technik ekonomista
- bankowość
- finanse i rachunkowość

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH
41-15-24

22. ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH

80-216 Gdańsk, ul. Tuwima 15 tel. 32-39SZKOŁA POLICEALNA technik analityki medycznej
technik elektroradiolosii

32-98-88
SZKOŁA POLICEALNA technik usług
kosmetycznych

80-741 Gdańsk, ul. Reduta Miś 5/7 tel. 3165-51
SZKOŁA POLICEALNA technik den-

80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie

64

biurowych
technik obsługi turystycznej

11. ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWYCH

21. ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH NR 4

81-704 Sopot, ul. Kościuszki 18/20 tel. 5111-92
SZKOŁA POLICEALNA technik eko-

tystyczny

nomista

7. POLICEALNE STUDIUM JĘZYKÓW
OBCYCH I E
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 tel.
32-98-88
:
SZKOŁA POLICEALNA technik prac
biurowych

8. POLICEALNE STUDIUM KOSMETYKI
NATURALNEJ

20. ZESPÓŁ SZKÓŁ MEDYCZNYCH NR 3

technik prac

81-106 Gdynia, ul. Unruga 76 tel. 25-48-10
SZKOŁA POLICEALNA technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51 tel.

9.
ROCZNE POLICEALNE
STUDIUM FINANSÓW

51/52 tel. 38-01-77

ROZWIJAJ

SIĘ

( oprac. Cze)

OD

GŁOWY

Oto adresy rejonowych urzę| dów pracy, gdzie można uzyskać
więcej informacji na temat wolnych posad. Dowiesz się tam także wszystkiego na temat kursów
i możliwości przekwalifikowania
się.
Urząd
Pracy
1. Rejonowy
w Gdańsku
ul. 3 Maja 9, tel. 32-04-99 .
2. Filia RUP Gdańsk w Prusz'czu Gdańskim
ul. Łukasiewicza 2, tel. 82-22-51
3. Rejonowy
Urząd
Pracy
w Gdyni
ul. Witomińska 19, tel. 21-11-50
4. Rejonowy
Urząd
Pracy
w Kartuzach
ul. Hallera 1, tel. 81-14-52
5. Rejonowy Urząd Pracy w Kościerzynie
ul. 3 Maja 9%, tel. 86-58-88
Rys. Marek Wdziękoński
6. Rejonowy
Urząd
Pracy
w Pucku
Strach przed założeniem żołnierskich kamaszy i nie- ności przydają się im potem
ul. Wejherowska 25, tel. 73-24powodzenia w czasie egzaminów na studia wyższe są w prowadzeniu interesów.
73
Lucyna Licznerska uważa,
powodem kontynuowania nauki w szkołach po7. Rejonowy Urząd Pracy w Staże bardzo łatwo można rozróżrogardzie Gdańskim
licealnych.
; nić tych, dla których szkoła
ul. Kanałowa 3,tel. 235-39
policealna jest jedynie pocze8. Rejonowy
Urząd
Pracy
rów, swoje zalety. Ankieta
Dyrektorzy
większości
kalnią.
w Tczewie
przeprowadzona w Policealszkół policealnych w Trójmie- Jeśli pytają jedynie o wyal. Solidarności 14a, tel. 31-32nym Studium Ubezpieczeń,
ście przyznają, że prowadzone
sokość czesnego i datę rozpo13
Bankowości i Biznesu wykazaprzez nich placówki są swego
częcia zajęć, to wiadomo po co
9. Filia RUP Tczew w Gniewie
ła, że 90 proc. jego uczniów
rodzaju przechowalnią - przydo nas przyszli - mówi dyrekjest zadowolonych ze szkoły.
ul. Konopnickiej 10, tel. 32-24stankiem dla młodych ludzi,
tor gdańskiego studium. - Ci
Co prawda absolwenci placóktórym nie powiodło się w sta59
poważniej nas traktujący dowek policealnych nie mogą
raniach o przyjęcie na studia
10. Filia RUP Tczew w Pelplinie
pytują się dokładnie o proprzed
nazwiskiem
dopisać
wyższe.
ul. Mickiewicza 39, tel. 36-16-08
gram.
„mgr”, ale legitymują się świa11. Rejonowy Urząd Pracy
- Faktycznie część uczniów
dectwem,
będącym
atutem
Dyrektorzy szkół policealw Wejherowie
nie dostała się na studia i dlaw staraniach o pracę lub
nych chwalą się, że ich absolul. I Brygady Pancernej WP 32,
tego są u nas - mówi Lucyna
awans. Dwa lata nauki pozwawenci bez trudu znajdują pratel. 72-21-62
Licznerska, dyrektor Policeallają szybko uzyskać - niewycę. Pomaga im w tym dyplom
12. Rejonowy Urząd Pracy
nego Studium Ubezpieczeń,
kluczone, że dobrze opłacany oraz praktyki organizowane
w Elblągu
Bankowości
i
Biznesu
zawód. Dlatego, według Toprzez szkoły.
82-300 Elbląg, ul. Saperów 24,
w Gdańsku. - Po dwóch latach
masza Michlewicza, do szkół
znów próbują szczęścia. Idą
Danuta
Lasota, zastępca
tel. 33-66-61
policealnych garnie się rówprzeważnie na zarządzanie i fidyrektora Policealnej Szkoły
Ofertami pracy dysponują
nież młodzież wiejska.
nanse.
Handlowej w Gdańsku, wśród
także organizacje pozarządowe.
osiągnięć swoich absolwentów
Dla części młodych mężTa reguła dotyczy, zdaniem
Centrum Promocji
wymienia etaty w bankach,
czyzn wystarczającym motyTomasza Michlewicza, dyrekGdańsk-Wrzeszcz, ul. Do Stuagencjach reklamowych, biutora Policealnego Sk sę Ję- ' wer, by rozpocząć naukę
dzienki 26, tel. 47-19-94
ź
e policealnej..jest. nie-. „rach rachunkowych. |
Biznesu/:..W..
zyków .Obcych...
Ośrodek Doradztwa 4 Dochęć do porannej pobudki, >
w Gdańsku, kównie młodzie- W czasie praktyk w róż- skonalenia Kadr
manierki z fasolówką oraz
ży z dużych miast. Po niefornych instytucjach mają okazję
Gdańsk, ul. Grunwaldzka
strach przed mającą złą sławę
tunnych egzaminach chcą posię wykazać - mówi Danuta
76/78, tel. 41-12-36
„falą”. Za tę swoistą ucieczkę
żytecznie spędzić rok lub dwa,
Lasota. - Jeśli zbierają dobre
Ośrodek organizuje kursy dla
przed wojskiem muszą płacić
ucząc się na dobrym poziomie.
oceny, są później chętnie zaksięgowych, agentów celnych.
kilkaset złotych semestralnie.
trudniani.
- Niewielki procent naszych
Zakład Doskonalenia Zauczniów to młodzież, której się
Potwierdza to Tomasz MiAmatorami szkół policealnie powiodło w czasie matur chlewicz, dyrektor Policealnenych okazują się być również
80-239 Gdańsk, ul. Miszewmówi Monika Gołdzińska, dygo Studium Języków Obcych
studenci wyższych
uczelni,
skiego 12/13, tel. 41-00-76
rektor Policealnego Studium
i Biznesu.
którzy chcą mieć dodatkowy
Instytucja prowadzi pośredReklamy w Gdańsku. - Szukazawód, większą możliwość wy- Nie Wszyscy idą jednak do
nictwo pracy.
ją więc szkół, w których nie
boru. Również wielu właścipracy - mówi Tomasz Michlejest wymagane
świadectwo
cieli firm, małych przedsięwicz. - Około 40 proc. decyduIMPEX
dojrzałości.
biorstw decyduje się podnosić
je się na studia wyższe.
81-097 Gdynia, ul. Swarzewswoje kwalifikacje na dwuletSzkoły
policealne
mają
Krzysztof Klewicz ska 43, tel. 23-41-73, 23-43-80
nich studiach. Nowe umiejętrównież, zdaniem ich dyrektoAgencja prowadzi Bank Informacji o wolnych miejscach
pracy.

PWHU Agencja ELECTRO-

studia dzienne, zaoczne i wieczorowe

Zainwestuj 6 dni w intensywny kurs DynaMind.
Poznasz techniki łatwego zapamiętywania, szybkiego czytania,
nauki języka obcego, szybkiego notowania i koncentracji.

na następujących kierunkach:
Instytut Elektroniki, tel. 43-33-31
- Automatyka i Robotyka
- Elektronika i Telekomunikacja

ss DynaMind'

- Budownictwo

ul. Akacjowa 74 (w pobliżu SKM), tel. 20-34-50
Posiada uprawnienia szkoły publicznej

Studium Technik Umysłowych

- Inżynieria Środowiska

:

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 (Zieleniak), tel. 37 44 61, tel./fax 37 47 38

Wydział Mechaniczny, tel. 42-78-81 w. 330
- Mechanika i Budowa Maszyn
- Technika Rolnicza i Leśna

ODST
RR ARO

- Wzornictwo

O ZAWODZIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Instytut Zarządzania i Marketingu,
tel. 439-105, 439-155, 439-104, 439-154
- Ekonomia
- Zarządzanie i Marketing

Zawód rzeczoznawcy majątkowego mimo 7 lat trwania nowej koncepcji ekonomicznej Państwa - tj. gospodarki wolnorynkowej - to ciągle jeszcze zawód tworzący się, choć bez
niego ta gospodarka - zwłaszczaw zakresie nieruchomości nie może poprawnie funkcjonować. Stąd też stałe zapotrzebowanie na rzeczoznawców majątkowych w Polsce. Jest nas
już przeszło 2000 a potrzebnych jest około 5000 osób.
Jest to zawód ciekawy, kompleksowy i popłatny - choć wymagający wysiłku i kosztów zwłaszcza w okresie przygotowywania się do niego. Wynika to m.in. z tego, iż występuje
tu podział na zdobywanie wiedzy polegające na uczestnictwie w odpowiednich systemach kształcenia i na uzyskiwa-

Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego, tel. 43-33-31
Uczelnia od roku akademickiego 1997/98 będzie
prowadziła studia zamiejscowe
- w Słupsku, tel. (059) 423-981
- w Chojnicach, tel. (0531) 730-72

a niezbędnych zwłaszcza na ważnym rynku wycen nieruchomości Skarbu Państwa i gmin.
W systemie zdobywania wiedzy i nadawania uprawnień, rzeczoznawców obowiązują: zasada najwyższych AK
zasada wzorowej etyki i zasada nienaganne przyszłości.

POLICEALNE

* wyższe lub średnie ji razie jeszcze/ wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze,
* ukończone studia, studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne z zakresu szacowania nieruchomości, spełniające wymogi programowe ustalone przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju
Miast,
« prezentacja umiejętności praktycznego działaniaw zakresie szacowania nieruchomości,
* przejście z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez państwową komisję kwalifikacyjną.

SZKOŁY

Na postępowanie kwalifikacyjne składa się:

« złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami,
* badanie 3 operatów szacowania - jako dowodów wiedzy praktycznej,

tryb wieczorowy i zaoczny

* oraz część sprawdzająca, a W niej: egzamin pisemny i egzamin ustny.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

Zapowiadające się zmiany w systemie kształcenia rzeczoznawców, które zawiera projekt
. ustawy o gospodarce nieruchomościami, będącej obecnie przedmiotem rozważań komisji sejmowych, to m.in.: likwidacja tzw. list biegłych wojewodów - jako list osób mających oficjalne upoważnienia do szacowania nieruchomości, a więc doprowadzenia do wyłączności w procesie szacowania osób posiadających uprawnienia, ograniczenie kandydatów do zawodu tylko dla osób
mających wyższe wykształcenie, a także prace nad rozwiązaniem problemu podwyższania wiedzy praktycznej tych kandydatów- np. poprzez odbywanie praktyk zawodowych - na wzór aplikacji adwokackich lub radcowskich. Są to jednak na razie tylko zamiary- których ostateczny los

* roczna - pierwsza w Polsce szkoła księgowości

* dwuletnia - uprawnienia
szkoły publicznej

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

(a.

jest jeszcze nie znany.

* rekomendacja
Ośrodka Szkolenia

Prof.
dr hab. Andrzej Hopfer

Do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego przygotowuje PODYPLOMOWE

Państwowej
Inspekcji Pracy we Wrocławiu

STUDIUM WYCENY NIERUCHOMOŚCI. Akademia Rolniczo Techniczna realizująca program i wy-

A

"Add X OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA KADR Sp. z 0.0.
80-244 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 76/78
(róg Jaśkowej Doliny) lip. pok. 215
EA EE a R DEO
ZA PER WERE CIE)

dająca świadectwo ukończenia studium posiada pełne prawa akademickie. Zajęcia odbywać się
będą w Gdańsku w trybie zaocznym przez dwa semestry. Wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, pracownicy WYDZIAŁU GEODBZJI ART oraz uczelni warszawskich, kórzy są również
współautorami podręczników dotyczących wyceny.

Orrcniuca

Słudk

muje się

wszednie (3 razy w tygodniu)

ul. Klonowa
1, III p., pokój 1, tel. 460 311, 0-90 50 17 90.
R-25/R-912/A/494

FIRMY POSŁUGUJĄCE SIĘ

81-805 Sopot, al. Niepodległości 797, tel. 51-57-41
Agencja prowadzi pośrednictwo pracy dla osób z wykształceniem średnim i wyższym. Zajmuje się także doradztwem kadrowym,
badaniami
testowymi
i przeprowadzaniem kursów na

stanowiska kierownicze.

TYM ZNAKIEM

Instytut Promocji Kadr

POMAGAJĄ DZIECIOM

81-829 Sopot, ul. Moniuszki

Absolwenci uzyskują dyplom technika ekonomisty
o specjalności
bankowość i mogą kontynuować naukę
'
na wyższych studiach zawodowych - kierunek: zarzą-

POLICEALNE
STUDIUM
ADMINISTRACJI
A

dzanie i marketing (bez egzaminów)! Oferta również
dla tegorocznych i ubiegłorocznych absolwentów innych policealnych szkół ekonomicznych.
Przedmioty bankowe, praktyka w banku, języki obce.

o specjalności Zarządzanie i Kadry | | dydatów A ini Azow nkcze
przyjmuje kandydatów
stanowiska.
PrOWanzI
KOMU
bez egzaminów wstępnych
"x
ANR ayWE
do grupy dziennej,

Warunki przyjęcia: świadectwo maturalne, zaświadcze-

A

1.

e

Ua

czynny poniedziałek

esa

- pią

*

:
.

80-437 Gdańsk, ul Wajdeloty

12/13, tel. 41-65-82
Podania - do wyczerpania miejsc:

A IŚNADU

rouceAINA BAŁTYCKA SZKOŁA
TURYSTYKI I UBEZPIECZEN

Firma zajmuje się doradztwem

Gdańsk, Gdyńskich Kosynierów 11 | | personalnym i pośrednictwem
tel./fax (0-58) 31-61-45.
R-1793/A/30

oraz badaniem rynku pracy.
(oprac. Cze)

81-183 GDYNIA, ul. BOISKO 4,
tel. 25-48-10; 65-23-41; fax 65-23-26

2

Specjalności dwuletnie - program MEN
- technik obsługi turystycznej (dzienne, zaoczne),

przedszkola tel. 20-45-80 Gdynia Grabówek, ul. Kapitańska 11/B
W programie: angielski, duński, rytmika, klasa O. Organizujemy grupę dla

- technik hotelarstwa (dzienne, zaoczne).

Specjalności dwuletnie - program autorski
- menedżer turystyki gminnej (zaoczne).
Specjalności roczne- program autorski (dzienne, zaoczne)

- organizator turystyki gminnej i agroturystyki,
- specjalista ubezpieczeniowy.

dzieci skandynawskich;

Szkoły podstawowej tel. 29-07-80 Gdynia Dąbrówka, ul. Sojowa 33.
W programie: angielski, niemiecki, duński, informatyka, nauka jazdy konnej, nauka gry w tenisa, nauka pływania, taniec towarzyski, szachy.
Organizujemy linię skandynawską dla dzieci duńskich, szwedzkich i norweskich;

Szkół policealnych o specjalności:

WARUNKI PRZYJĘCIA

złożenie podania/formularza w biurze/, świadectwo ukończenia |
szkoły średniej, rozmowa kwalifikacyjna, podpisanie umowy
o naukę, dostarczenie 2 zdjęć legitymacyjnych.
Najniższe wpisowe i czesne.
Baza szkoleniowa: nowoczesny obiekt wyposażony w 5 sal
wykładowych, salę komputerową, bufet.
Adres szkoły: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina 93
Szkołę prowadzi i przyjmuje zapisy:

Sopot, ul. Pułaskiego 29/2, tel./fax 058-51-10-71

ZAIE Się in
wy
s
s
szukiwaniem pracowników róż
nych specjalności, selekcją kan-

wieczorowej i zaocznej.

nie lekarskie, pomyślny wynik testu psychologicznego.

TOURS SERVICE POLAND

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE *PROFTT" Gdańsk
R-1866

Nauka trwa 2 lata, zajęcia w soboty i niedziele lub w dni po-

niu uprawnień zawodowych - ważnych merytorycznie

R-2374/A/30

PEWNA PRACA

Kadr „GAPRO”

w GDYNI

z

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, tel. 42-78-81 w. 305

Gdyńska Agencja Promocji

POLICEALNA
SZKOŁA
BANKOWA

proponuje w roku akademickim 1997/98

R2354/A/553

. organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
usługi kosmetyczne,
analizy chemiczne, tel. 25-48-10; 65-23-26; 65-23-41;
Szkoły wyższej nadającej tytuł: The Bachelor's degree in Commercial
Language (with Economics).
Zajęcia w języku angielskim, duńskim, szwedzkim, norweskim,
niemieckim i częściowo polskim.
W roku szkolnym 97/98 zapisy na rok zerowy (intensywna nauka języków:
angielskiego, duńskiego, szwedzkiego, norweskiego, niemieckiego).
Zatrudnimy nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach w ww. placówkach.

penne

- finanse i rachunkowość

technik obsługi turystycznej

przechowalnie

PORTS

Szkoły policealne

- ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa

lepiej

Pożyteczne
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Wakacyjne szkoły językowe

Wypoczynek
a ambitnych

WAKACJE W CENTRUM
JĘZYKOWYM BERLITZ
atrakcyjne kursy ranne i popołudniowe

dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zajęcia z angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego i francuskiego
od poniedziałku do piątku.

Letnie obozy językowe dla młodzieży będą w tym roku
kosztowały od 700 do 1300 zł. Wypoczynek np. w Szwajcarii Kaszubskiej połączony z nauką języka trwać będzie

ok. dwóch tygodni.

Jak zapewniają szefowie trójmiejskich szkół językowych, na
takich obozach można się pozbyć bariery językowej i doszlifować zdobyte wcześniej umiejętności.
14-dniowe turnusy, jak co roku zaczną się 15 czerwca i potrwają do połowy września. Organizowane są dla kilku grup
wiekowych. Liczebność grup
jest bardzo różna - od kilku do
kilkudziesięciu osób. Z wyjazdów może skorzystać przede
wszystkim młodzież szkolna,
jednak niektóre firmy nie określają górnego pułapu wiekowego. Dotyczy to zwłaszcza kursów
zagranicznych. Nauka języka
trwa zazwyczaj ok. 50 - 60 godzin tygodniowo.

Niezawodna metoda
Każdy z organizatorów zapewnia o sprawdzonej i niezawodnej metodzie nauczania Języka. Ogólny koszt imprezy waha się od 700 do 1300
zł od osoby. W koszty wliczony jest dojazd, wyżywienie, zakwaterowanie, wycieczki oraz ubezpiecze-

Sesje trzy- i czterotygodniowe
w terminach:
23 czerwca - 11 lipca
14 lipca - 1 sierpnia
4-29 sierpnia

nie. Zakwaterowanie najczęściej
w ośrodkach wczasowych, w pokojach 2- 3 - osobowych z łazienkami. Materiały do nauki zapewniają organizatorzy.

Nie

Najpierw nauka

zmarnuj

OBOZY
do SOMIN
k. BYTOWA

(cop, ASG)

AKTYWNY, ATRAKCYJNY WYPOCZYNEK
: proponujemy bogaty program
(kursy: jazdy konnej, żeglarstwa, językowy,
samoobrony, rycerski, warsztaty teatralne)

INFORMACJE:
80-107 Gdańsk, ul. Malczewskiego 51

tel. 33-30-30

Książki, Grobla III 12

WAKKAOCWYEJNZAE GKRUARNSIYCĄ

JĘZY

Wielka Brytania, USA, Australia,
Hiszpania, Włochy, Francja, Malta

ka, Wita Stwosza 55

Gdańsk

13-

Maryland.

Śląska 66b

1- Best. Księgarnia angielska, Pestalozziego 11/13
2- Ceal. Książki szkolne i podręczniki
metodyczne, al. Hallera 14
3- Edukacja, Grunwaldzka

Księgarnia

językowa,

26- Morska, Obrońców Wybrzeża 11

Sopot

128

27- Gdański Dom Książki, Księgarnia,
Bohaterów Monte Casino 26
28- Księgarnia, Bohaterów Monte Casino 61
29- Księgarnia artystyczna, Powstańców Warszawy 2/4/6
30- Kallimach. Księgarnia uniwersytecka, Armi Krajowej 101
31- Kallimach. Księgarnia uniwersytecka, Armi Krajowej 119

16- Naukowa, Grunwaldzka 111/113

17- Prime Books. Księgarnia angielska,
Grunwaldzka 76/78 lok.313

18- Światowid, Długi Targ 31/32

kowe, Rajska 1/Sf,

19- Walter, Grunwaldzka 43

6- First Book Bank. Lingwistyczna
Międzynarodowa Księgarnia, Heweliusza
11

20- Księgarnia medyczna, Grunwaldzka 58

Gdynia

7- Fantom Press, Grobla 1/13

Księgarnia Naukowa,

21- ABC. Księgarnia prawnicza, Skwer

Ła-

WSPANIAŁE WAKACJE PRZED TOBĄ!!!
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Kursy angielskiego i niemieckiego
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* JĘZYKÓW OBCYCH I BIZNESU

pz O:

J> wyJAZD DO SZKOŁY JĘZYKOWEJ

,

Zajęcia w godzinach rannych lub popołudniowych

Rn

o

A

GÓRACH OSTROW
3 OÓZ JĘTYKOWYW

WSZYSTKIE POZIOMY ZAAWANSOWANIA

HIGIENY

o kawy spr o

o A

ONI

A

JEDEN SEMESTR W JEDEN MIESIĄC

* INFORMATYKI

Kłącznie, nad jeziorem,
turnusy, 38 uczestników

WYDATEK BEZ RYZYKA

nie tylko z angielskim

ZONA

, FRANCUSI (I,

,

DIUM

STU

E

LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ

MECIE ARE WAKE
WŁOSKI

Ep

x

CAMP

Obóz dla dzieci i młodzieży w
rejestrowany w Kuratorium. Trzy
obra opieka.

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH | b omnie zznowe

109/05

centre

ENGLISH

_—

CZP

ż

do zaocznych i dziennych szkół policealnych

L4/3A

401-175

41-41-87;

language

: sitit w Monachium, jest on uznawany na całym świecie.

KD

Grunwaldzka

tel.

ŻE MASZ
Z CAŁEJĘZYKA
RZYMIE.

a | KURSY W ANGLII
Harykand sze

ogłasza nabór
rok

ul.

Są tam też prowadzone kursy przygotowawcze do egzaminów w Instytucie Goethego. Odbywają się w cyklu semestralnym. Egzamin
w warszawskim Instytucie Goethego, m.in. na GroBes Deutsches
Sprachdiplom, dzięki certyfikatowi Ludwig - Maximilians Univer-

- LINGWISTA

O |O
aa

W DORY

PRACOWNIA JĘZYKOWODYDAKTYCZNA | DOM KULTURY

OŚ
OSWIATA

="

POCHWAL SIĘ WE WRZEŚNIU,
WIELU NOWYCH PRZYJACIÓŁ
GO ŚWIATA DZIĘKI NAUCE
W OXFORDZIE, PARYŻU CZY

CIEKAWY
I BEZPIECZNY

_—

o

>

e

26.07 - 10.07
11.07 - 25.05
26.07 - 9.08

su - 270 zł.

(oprac. Cze)

Kościuszki 13

giewniki 56

4

- kursy dla dorosłych - ogólne i specjalistyczne

ss” Szkoła Języków Obcych EMPiK w Gdańsku, ul. Ogarna 27/28;
Długi Targ 28/29
Obóz językowy dla młodzieży oraz osób dorosłych. Zakwaterowanie w Domu Harcerza oraz w hotelu „Zaułek” w Gdańsku.
Turnusy 30.06 - 13.07
12.08. - 25.08
Odpłatność 700 zł od osoby. Dla posiadaczy karty klubowej - 550 zł.
ts Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Ogarnej.
Letni kurs języka niemieckiego. Początek 21 lipca. W programie 30
godzin lekcyjnych. Zajęcia w grupach sześcioosobowych. Koszt kur-

25- Księgarnia szkolna, Cechowa 18

14- Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. Księgarnia, Narutowicza 11/12
- 15- Muza, Garncarska 33

4- English Unlimited. Księgarnie językowe, Podmłyńska 10
5-English Unlimited. Księgarnie języ-

8- Gdańska

24- Książnica. Księgarski skład konsygnacyjny, Władysława IV 61

Niemcy

| -kursy dla młodzieży idzieci od lat 8

ts” Stanley School, Gdynia ul. Syrokomli 31
14 dniowy obóz językowy w górach - dla dzieci powyżej 12 roku życia
Koszt wyjazdu - ok. 700 zł
Stacjonarne kursy dla dorosłych - w programie 3 spotkania po
2 godz. lekcyjne

kowa, Świętojańska 14

11- Literka. Księgarnia uniwersytecka,
Wita Stwosza 55
12- Omnibus. Księgarnia uniwersytec-

1061/P/R-1822/A/30

Największe w Polsce i najdłużej działające Przedstawicielstwo Zagranicznych Szkół Językowych zaprasza na

uz

Turnusy 14 dniowe. Koszt wyjazdu - 1250 zł.
Terminy wyjazdów -

22- Bolero. Podręczniki szkolne, Radtkego - Hala Targowa paw. 323
23- English Unlimited. Księgarnia języ-

*

zapewniamy

ss Els - Bell School of English, Gdańsk ul. Polanki 110
Kolonie językowe dla dzieci w wieku od 9 do 18 lat w Łączynie k.

9- Gdański Dom Książki, Rajska 6
10- Grobla III. Księgarnia Domu

lata!!!

CENTRUM JĘZYKOWE BERLITZ
Gdańsk, Wały Piastowskie 24
OPR
RR
DZ
DSR
OE)

Oprócz nauki uczestnicy obozów mogą skorzystać z wielu
form wypoczynku. W programie
przewidziano wycieczki autokarowe i piesze oraz liczne imprezy sportowe.
- Na pewno nie można nauczyć się języka w dwa tygodnie
- mówi Stanisław Rymkiewicz,
jeden z organizatorów. - Można
język doszlifować, nabrać pewnej płynności. I to w bardzo
przyjemny sposób, bez stresów,
jakie
towarzyszą
każdemu
w zwyczajnej szkole.
Organizatorzy pomyśleli też
o dorosłych, pragnących dokształcić się podczas wakacji.
Niektóre szkoły językowe organizują dla nich stacjonarne kursy, zazwyczaj 2 - 3 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

ss Zespół Lektorów „Best” organizuje obóz z jęz. angielskim dla
młodzieży w Kłącznie k. Bytowa.
Turnusy
27.06 - 10.07.96
10.07. - 23.07.96
23.07. - 5. 08.96
Koszt wyjazdu ok. 990 zł
Zapisy Gdańsk ul. Pestalozziego 11/13
ts English Unlimited zaprasza dzieci i młodzież na obozy językowe
w górach i nad jeziorem.
Obóz w Kiekrzu k/ Poznania organizowany jest dla dzieci od 8 do 17 lat.
Turnusy:
30.06. - 13.07
13.07. - 29.07
26.07. - 8.08.
Koszt wyjazdu
- od 970 zł
Obóz turystyczny w Pieninach dla młodzieży w wieku od 14 do 16 lat
Turnusy
5.07 - 19.07
18.07 - 1.08
31.07. - 14.08
Koszt wyjazdu
- od 770 zł
Zapisy: Gdańsk ul. Podmłyńska 10; Wrzeszcz ul. Klonowa 1; Gdynia:
ILO ul. Legionów 27.

. Zdajesz sobie sprawę z własnych
braków. Chcesz wiedzieć więcej niż
twoi konkurenci w walce o indeks.
Sięgnij po książkę. Jeżeli masz kiepski dostęp do literatury fachowej,
pamiętaj o księgarniach.

O£/V/E9ET-U

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

RZN
ATC

11 czerwca 1997

Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 2,02 zł netto).

Wszystkie

trzy dla

HEC

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych*

Ciebie...

wystarczy wyciąć kupon z gazety

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

ak

4FPu—

I

kz

romicnych załudni Spdy-

Wilczy bilet

cja Międzynarodowa i Agencja Celna. Wymagana duża

fjdya zrośi

zacyjne, dyspozycyjność, ję-

Redaguje Alicja Peplińska

angielski, wiek do 30 lat,

tel. (058)27-41-75/
77 Gdynia

COW
OK ZO
pracy), nabywa prawo do zasiłku po upływie

oeśni I

zależy między innymi od tego, w jaki sposób

90 dni od dnia rejestracji.

nii publicznej, 565-300

pożegnaliśmy się z poprzednim miejscem praktóre zostały zwolnione dyscypli-

W obu przypadkach okresy karencji (90 i 180
:

DOSTAWCÓW: kierowców,
młodych, energicznych oraz pra-

narnie mogą zostać w ogóle pozbawione pra-

na pobierać zasiłek. Oznacza to, że bezrobot-

U Sopot Al. Niepodległości

ny zamieszkały w regionie,

w którym przysłu-

ROZNOSICIELI prasy zamiesz

guje półroczny zasiłek (tak jest na przykład

kałych
w Góyni: Obłużu, Pogó-

cy. Osoby,

otrzymywali

zasiłek

dni) są odliczane od okresu, przez który moż-

wa do jego otrzymywania.
Zwolnienie dyscyplinarne to szczególny spo-

ny tylko w wyjątkowych wypadkach. Kodeks

miesiące,

Domowy

sam wypowiedział umowę
:
te
:
:
o pracę lub wyraził zgodę na jej rozwiązanie

pracy wymienia trzy takie przyczyny:
- ciężkie naruszenie podstawowych obowiąz-

jeżeli

za porozumieniem

stron.

Nie otrzyma

ków pracowniczych przez zatrudnionego,
- popełnienie przestępstwa, które uniemożli-

ili zwolniano go pyscypinamie:
ią)
w ogóle, jeśli

wia dalsze zatrudnienie

Powyższe przepisy wejdą w życie z dniem

pracownika

rzu, Oksywiu zatrudni Kolportaż

w Gdańsku) będzie mógł go pobierać przez 3

na do-

lipca

tychczas zajmowanym stanowisku (jeśli prze-

141b,tel. 22-76-58

UCZNIA
nauki zawodu
kaletnietwa,tel.do 43-17-13,
do 1500

1

ABSOLWENTKĘ szkoły ogrod

br. i będą do
bezrobotnych rejes
kk
tyczyły
re

niczej zatrudni kwiaciarnia
Gdańsk, Marusarzówny
2/8. 48-

strujących się po tym dniu. Natomiast do 30

97-70

czerwca obowiązują dotychczasowe przepisy -

ABSOLWENTÓW, uczniów za-

- gdy pracownik z własnej winy traci upraw-

prawo do zasiłku po 90 dniach ma bezrobot-

kaka

nienia konieczne do wykonywania zawodu na

ny, który sam wypowiedział umowę o pracę,

KA

danym stanowisku (np. gdy kierowca zostanie

ale tylko u ostatniego pracodawcy lub po 180

pozbawiony prawa jazdy za jazdę po pijanemu).

dniach, gdy zwolniono go dyscyplinarnie.

lub zostało stwier-

przed

zarejestrowaniem

urzędzie

pracy

o pracę

bądź

sam

się

w

rejonowym

wypowiedział

rozwiązał

stosunek

umowę
pracy

na

©

w.210,8.00- 16.00
HYDRAULIKÓW, tel. 23-788

panie

EKSPEDIENTKI, sklep ogóno-

SPAWALNIKA do działu

handowego, 0602-21-60-30
spożywczy. Gdańsk Wrzeszcz, -- SPECJALISTĘ
Al. Legionów róg Kościuszki, pad/s handlowych,

FRYZJERKĘ, kosmetyczkę, 41-

wilon nr2
EKSPEDIENTKI
do sklepu ogó-

branży chemiczno- mineralnej ze. znzjomością języka angiel-

36-49, 43-50-06
FRYZJERKĘ damsko- męską,

62

przypadających w danym miesiącu (28, 29, 30

MŁODYCH do produkcji kaset

A

ostatnią część miesiąca, to jego wysokość ob-

STUDENTÓW
i absolwentów do

licza się dzieląc zasiłek miesięczny przez 30,

pracy sezonowej
i stałej zatrudni

090-530-

=
SEKRETARKĘ zatrudni Interva-

wisie kserokopiarek, tel. 22-

| 6854, 205900

A e

na

niczych, tel. 23-46-58
BLACHARZY- lakiemików, 71-

69-25, 0-601-61-40-45

a

KAFELKARZA, 468-810

KIEROWCĘ
do ciastkami, 090-

sieje OSOCZU,

KIEROWNIKA robót budowa:
nych, 21-90-57

521694
45-50-58 (17.00-19.00)
KIEROWCÓW
z praktyką na | | KSIĘGOWYCH.
Praca wksięgo-

KELNERKI, kelnerów zatrudnię

HANDLOWCA doświadczonego | miątkarskie. Znajomość |

na stałe, przyuczę
do zawodu:

zsamochodemchemia rzemysłowa,tel. 42-15-73
KASJERKĘ
(gz niemiecki,

MECHANIKA samochodo-

poi e

go, 42-59-69, 42-55-77
MECHANIKA

sjonowane
pośrednictwo pracy „ODDKtel.

wego, blacharza samochodowe

MALARZA: murarza, 45-44-94

Swoje

A RU

"41-12-36, 41-1231 wew. 312,

MALARZA do ogrodzenia, tel. | Załrudnimy,

22-65-85
HAACY mz esa:

MECHANIKÓW samochodów |
ciężarowych, 0602-360-482

Gdańsk

:

(14.00-16.00)

jach Pik

MALARZY

Ono"

RK

©

313, 44-40-12

OSOBĘ z doświadczeniem do
powazna kę grzchodów
i rozchodów zatrudni

ki

aNnianianI,

z Gdańska,
tel. 456-000

0

7

KRAWOOWĄ zatrudnię (800.

tech tel. 22-56-86po 18.00 |

KRAWOOWE, 23.2547

MURARZY- tynkarzy, docieple-

KRAWCOWE, 43-10-49

niowców, 43-11-91

[DEALERA niemieckich urzą.
dzeń do hydromasażu, przed

wentki- konfekcja lekka, na do-

niowe, 090-52-39-49

KRAWCOWE do szycia tapioer-

4017

brych warunkach,
tel. 52-83-99

090-540-242

SZWACZKI zakwaterowanie,

u

my, Gdańsk, Wielopole 6, tel.

Spożywcze | Mlonopolony, — 52!
Gdańsk: Przymorze,
ul. KrzywoKUCHARKI, kelnerki, 82-33-62

SPRZEDAWCZYNIE. Bar ga- - MAGAZYNIERA, kierowcę, ser

MAGAZYNEERAz

stronomiczny — „Coco-Cey*

vogo naro PROSTE

SPRZEDAWCZYNE dobanubr | 227979

090-50-31-19

stro, tel. 50-00-91 -98w. 41, 50-

|

PRZY
ON

KOMPL

;

| angielski, specjalistę d/s mar- |

a:
H.

o SmE
-

EKSPEDIENTKĘ z praktyką.

ASYSTENTKĘ dyrektora,j

|

k

Sklep mięsny, 32-91-07 po

w

Piatowskie 11505 374-661; | . zFKSPEDIENTKI,
do 22-36-95,
SexShop
374-210
Gdańska, Sopotu,

zewnętrzynych

bów, rurociągów, spawaczy do

pracy zagranicą, lel.21-1306

OFICERÓW poktadowych, OFF.

0602-33-05-90 8.00- 18.00

SPRZEDAWCZYNIĘ do saonu

Włoska Komni a zbiomikowoe

Pam. r

ITEJ Szybki wyjazd da Ch. of

:

kpt. Kontakt: Dalpol
z dyplomem

n9ii 67-52-79

OGRODNIKÓW zatrudni firma

ogrodnicza, 0602-31-39-22

|

magazyno-

Bros, ul. Matejki 6, GdańskWrzeszcz

16.00)

PRZEDSTAWICIELA Kihantłowego w branży oukiemiczejspo-

AGENTÓW ochrony,
rencistów, emerytów, wojsko:

11-61

PRZEDSTAWICIELA handowego, wyksztaloenie min. |

14.00, niemiecki
osoby z biegłą znajomo: — 17
ści
:
AMA
PLASTYCZKI, Gdynia ul.
CUKIERNIK samodzielnego,
Chwaszczyńska
50, tel. 21-69

średnie, prawo jazdy, prakty-

tel. 32-48-19

wych, tel. 72-76-05, 10.00-

PIEKARZY ciastkowych i pieco-

wych, 522382
PILOTA wycieczek zagranicz:

nych- doświadczonego. 46-08-

12

ka w pracy ze sklepami.CV. | CUKIERNIKA zatrudnię, praca POLERNIKA
do srebra, tel. 41na adres Torbacz
ul. Łąkowa | nocna, Rumia 25-40-51
30-78

19.00

Sp z 0.0.

MONTERÓW maszyn, kadłu-

głelskm do obsługi w galer, 31- - mechaników /pomperów/ zarud.

żywczej z doświadczeniem,83-

:

py! AE

RON

MAGISTRA, technika farmacji

| stopnia, icen- OPIEKUNKA dziecka, 44-49-43
Tal Bros- kontakt osobisty-Tal kurs zawodowy
cja, 31-16-31 w. 172 (8.00OPIEKUNKĘ, 36-79-35

(Wzg. Mickiewicza),
ul. Wojski

30-06

— Wisanta, mechanika, 27-48-90

dlowa (materiały budowlane),

y

„Telimena”, Gdańsk- Chelm
go 36

śwnoorawem | SPRZEDAWCZYNIĘ sprze

RANK

EKSPEDIENTKĘ do cukiemi

STOLARZY, z prawem jazdy,

34-78

HR ane zi gey

sklep mięsny, tel. 41-88-02

mogą być absolwenci, 51-99-39

'

H

Obu SEAT

Zajazd „Jawor

64915

No pnie Sm DS!

do

601-62-32-%6

SKAD—
TYNKARZY

SPRZEDAWCÓW, Sklep

Obr. Wybrzeża 12, te. 59-08 (10.00-18.00)
Gdańsk,

do 35 lat -

ROBOTNIKÓW budowlanych, 0. | Góynia 23444

ników budowlanych. 35-36-99;

do hurtowni ogrodniczej, tel. 64

lb an
jazdy kat. B zamudni frma han- dawcę zjęz. niemieckim

stawiciela handowego

dowy sieci sprzedawców za-

OPERATORÓW z uprawnie- |

niami na koparki jednonaczy- |

z uprawnieniami na stałe, robot-

gu zatrudni Firma Reklamowa,
tel. 646-222
KIEROWNIKA stolami zatrudni

MR: e

dzeń biurowych, osobę do bu-

ik

budowlanego

przemysłowej, 20-63-41
SPRZEDAWCÓW, handlowców,
64-68-50

cent kosmetyków. Wiadomość | ustego25, tel. 53-75-56

900

KELNERÓW zatrudni Restaura

SPRZEDAWCÓW,
do hurtowni | KIEROWNIKA
Działu Markelin-

12-12
MAGAZYNIERA zatrudni produ:

Firma

pawilon31,

mi do prowadzenia
wózka widło- Gdańsk, Dworzec PKP

MONTERÓW instalacji sanitar15.00) 41-92-78 w. 207, po |
nychi CO zatrudni
firma „Cieplo- 20.00 63-01-65

TECHNIKA

z do:

Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr

a

- F6B40

ORNE

DESERANTA
Do cukiem, POMOC domową Hiszpania /0-

56-94-84

46/ 857-13-79 Sawicka

PUB W CENTRUM GDAŃSKA

„LATAJĄCY HOLENDER

znajdziesz

n

ZATRUDNI KUCHARZY

w bezpłatnym dodatku

GDAŃSK - BUDYNEK „LOT'u [piwnica]
tel. 31-40-26 w. 245, 35-12-09
||

10029869/1255/19

Tel. 20-67-75, 22-39-25.

OPEL©

Handlowców,

Firma zatrudni

magazynierów,

sekretarkę

kasjerkę

zatrudni hurtownia tkanin.

wymagania: biegła znajomość angielskiego, znajomość obsługi komputera PC, miła aparycja.

Wskazana znajomość obsługi komputera.

Tel. 20-67-75, 22-39-25.

Oferty składać do 7 dni od ukazania się ogłoszenia:
BO, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, nr oferty R-2438.
5000121

Ć makro cash and carry |
Makro Cash and Carry Poland Sp. z 0.0.
Jesteśmy międzynarodową firmą prowadzącą sprzedaż artykułów konsumpcyjnych. Tworzymy samoobsługowe Hale na terenie całej Polski, w których
zakupów mogą dokonywać osoby prowadzące działalność gospodarczą.
W Polsce działa już dziesięć Hal Makro: dwie w Warszawie, po jednej
w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Lublinie
i Szczecinie w których zatrudniamy razem 5300 osób.

Do Hali Makro w Gdyni pilnie poszukujemy kandydatek
na stanowisko:

SEKRETARKI
Odpowiedzialna będzie za:
- korespondencję w języku angielskim i polskim,
- organizację pracy w sekretariacie,
- obsługę komputera i urządzeń biurowych.

Zatrudni:

- elektryków samochodowych
- mechaników
- sprzedawców części
samochodowych

R-2438/A/886

Firma

handlowo-usługowa branży kosmetycznej
zatrudni pracowników
na następujące stanowiska:

- magazyniera

- sprzedawcę

kat. B, obsługa

(prawo jazdy

komputera)

- ekspedientkę do salonu sprzedaży kosmetyków
- konserwatora (złotą rączkę)

Poważna firma produkcyjno-dystrybucyjna zatrudni:

profesjonalnych handlowców
- działających na terenie Trójmiasta i okolic. |
| Wymagania: Operatywność, umiejętności negocjacyjne, komunikatyw- |
ność,anym
doświadczenie
handlu, własny samochód.
Oferujemy: Wybr
kandydatom w oferu
jemy ciekawą i samodzielną pra-

- dyspozycyjności.

Życiorys wraz z aktualną fotografią prosimy
przesyłać do dnia 16.06.1997 pod adresem:
Makro Cash and Carry Poland Sp. z 0.0.
ul. Hutnicza8

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8
Telefon 31-00-44, 35-92-48

cę, atrakcyjne wynagrodzenie zależne do wkładu pracy.
Oferty
nr 10029843, BO Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7.

tel. 53-53-03
10029958/933/09

|

Na oferty pisemne lub zgłoszenia osobiste
(w sekretariacie firmy w godz. 9.00-15.00) czekamy do 18 czerwca

i:

10029843/2032/23

R-2385/A/14

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK PANSTWOWY
ODDZIAŁ REGIONALNY W GDAŃSKU

Zatrudni:
- osobę do prowadzenia sekretariatu.

Od wszystkich kandydatek oczekujemy:
- biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- zdolności organizacyjnych,
- doświadczenia w pracy w sekretariacie,
- znajomości obsługi komputera PC oraz programów Excel
i Microsoft Word,
- mitej aparycji,

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: CZ

85-08

10280274
KIEROWNIKA sklepu,
79-1 -2
MAGAZYNIERA i sprzedawcę

leniu teoretycznym, 314-754

KROJCZYNIĘ, 31-78-01

Wymagane prawo jazdy kategorii B.

o

an-

oboego mie widziana, te. tyko - — codziennie
od 16.00- 17.00 Dlu11. czerwca (18.00- 21.00) 48giTargdt

wa

MALARZA, tapeciarza, katelka:

specjalność:
:
maszynoznawstwo chemiczne.

81-061 Gdynia

81-38-40

SPRZEDAWCĘ na p

cja Rybna Jackish,
Gdynia, Jena z Kolna 55, tel. 29-75-34

Więcej ofert pracy

inżyniera/technika

sezon
w zajeździe k. Kartuz,tal.

tektojeldakwiatowa,

090-52-39-49

(Starówka), 0602-255-425

chemika

KELNERA, barmana, stałe lib

KIEROWNICZKĘ

ŚLUSARZY, Gdynia, 0-601-02-

Firma zatrudni

33-21-51 od 16.0
FRYZJERKĘ
męską, Gdynia 23530
INTROLIGATORA
ub osobę do
pracowni introligatorskie ałrudni Firma Wydawnicza,
tel. 35-9047 (12.00-16.00)

ia
ul. Zawodników, godz. 10.00eleganckiej pertumerii. Ofeńy | 1200

strów z uprawnieniami wod-

700 PLN, 281847

Prosimy o nadsyłanie listów z uwagami i pytaniami. Odpowiedzi prawników specjalizujących się w prawie pracy, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników pośrednictw pracy oraz innych fachowców od zatrudnienia będziemy drukować na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać
pod adresem: „Dziennik Bałtycki”, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem „Rynek pracy”.

A

śred: — | Białej Foty. 31-63-35
po szkole dek
SPRZEDAWCĘ
e

EKSPEDIENTKĘ-

OE

noc

w Góyni,

praca stala, 31-59-88
gielski.
(10.00- 18.00)

on przysługuje.

czytelników

zanurzenia statku zalnudni na

KIEROWNIKÓW oraz maj: | | Samochody Tara wywrotka, | wości po bezpłatnym przeszko-

smażalni
w Sopocie, 51-56-32

SPRZEDAWCÓW młodych do
sprzedaży widokówek, 0601630-553

robki. Kontakt osobisty
Gdynia,
ul. Morska 4a

KRAWCOWE zatrudnię, min.

_—
OOOOo"

magazynów, komputer, samo- ciekawą pracę i alrakcyjneZa:

chód, 43-20-98

wych oraz pracowników

ki, Gdynia 090-522-579

zawroria
rowania; tal. LALA
4-02

54

nospożywczego, 33-17-09
skiego zatrudni ima handlu za.
EKSPEDIENTKI zatrudni
od za- granicznego,tel. 20-79-4
raz Sklep Rema 1000, ul. Po
$pECJALISTÓW
tów 35, tel. 56-57-01
dls sprzedaży
chemi przemysło.
HANDLOWCA:
usługi remonto- wej oraz maszyn zatrudni
firma
we, 37-21-52
BKFFedorowicz, do oddziałów |
HANDLOWCA: wyposażenia | w Gdyni i Gdańsku, oferujemy |

komputera
OEI (ms offce),
koa urządzeń
Gdańsk, ul. Reduta Źbik 5, 3571-66
do 69

a następnie mnożąc przez ilość dni, za które

W następnym wydaniu odpowiedzi na pytania

17.00

TECHNIKÓW dopaywser | — PSRZ00: a.

(B. Mar.)

lub zmniejszenia zadotyczących zakładu

Kowary. Cler

po 17.00

MONTAŻYSTÓW do produkcji
okien PCV, 42-16-46
MONTERÓW gipsu, 0602-26-

NĄ

czy 31). Jeżeli zasiłek przysługuje tylko za

podstawie porozumienia stron (chyba, że porozumienie to nastąpiło z powodu upadłości,
likwidacji pracodawcy
trudnienia z przyczyn

R

go na sezon i stałe, 090-53-09-

od zaraz, tel. 0601-65-06-58

Wania pracy fizycznej
w za-

ny w stałej wysokości niezależnie od liczby dni

dla bezrobotnych przysługuje jej dopiero po
upływie 180 dni od dnia rejestracji.
Natomiast bezrobotny, który w ciągu pół roku

uprawnieniami, 41-80-81

9879

Zasiłek przysługujący za miesiąc jest wypłaca-

Osoba zwolniona dyscyplinarnie ma nie tylko
kłopoty ze znalezieniem nowej pracy. Zasiłek

nego z

rza, 35-50-46

dzone prawomocnym wyrokiem),

stępstwo było oczywiste

tel. 44-59-89, 9.00spożywczy,

jan

ELEKTRYKÓW, SEP- dozór,
IDT, 37-21-52

płaca, 218-021 wew. 30

„Prasy Bałtycki

oszenia telefoniczne lub osobiste do dnia 18.06. godz. 9.0015.00. Gdynia, Świętojańska

go

ż 76-01-55
DEKARZA, murarza- wysoka

EKSPERTÓW
w zakres us

lania wagi ładunku wg pomiaru

firma Da-

m bn Joke BŁON se. 6 PRA z TE"

kj

cownika kuchni, zatrudni „Pizza

:

sób rozwiązywania umowy o pracę, stosowa-

. tynkarzy, 76-00-68, 47-97-

DEKARZY, pomocników
rzy, 48-99-762090001300
10.00- 13.00|
DEKARZYY- blacharzy (Starów- |
kaj, ae

EKSPEDIENTKI,
sklep ogólno. PRZEDSTAWICIELA handłowe-

A

SEPdo1kVisamochademoso— || przy
Pasyul. Sadać
w Gata
:
E. Orzeszkowej
tom zat
Za. | w godz. 10.00- 17.0, tel

szkoli zachodnia firma, 52-42-29

ABSOLWENTÓW szkół eko-

będziemy

ELEKTRYKA z uprawnieniami

preznac, maturzystów prze

Jeśli szukasz pracy...

To, jak długo

TAE

ONE

Stawiane wymagania:
- wyższe wykształcenie,

„A

Elektronika Automatyka Telekomunikacja

- dyspozycyjność,

- mile widziana znajomość języków obcych.

zatrudni do Siedziby Zarządu w Gdyni

Oferty kandydatów powinny zawierać:
- pisemne zgłoszenie podjęcia pracy w PKO-bp,
- opis przebiegu dotychczasowej pracy,
- odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikac-

je zawodowe,
- kwestionariusz osobowy z fotografią.
Gwarantujemy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie prawo
do nieskorzystania z oferty, bez podania przyczyn.
Oferty prosimy składać w terminie czternastu dni od daty
ukazania się ogłoszenia, bezpośrednio lub listem poleconym,
pod adresem:
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Państwowy
Oddział Regionalny w Gdańsku
Wydział Polityki Zatrudnienia i Płac
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
10029847/39/09

tel. 43 12 71 wew. 3437

Gdańsk, tel./fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213, 214
8.00-18,
9.00-15.00, fax 46-35-68
; Gdynia, tel/fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00,
16.00; Tczew,I tel./fax (069) 31-63:26
Fig, tel/fax (056) 92-70. tl. 60.540 w godz. 6.00.1600 Pruszz Gdańsk tal/fax 60235
500 - T6K
BBNw godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel/fax
82-23-25 w godz. 8.00

e Kierownika Działu Handlowego
Wymagania: znajomość jęz. angielskiego
znajomość zagadnień techniki i elektroniki,
obsługa programów Ms Office, dyspozycyjność
Wynagrodzenie: 1500-2500 zł
Prosimy o przesłanie pisemnej oferty ze zdjęciem pod adresem:
ae

ona! S.A. J.V.,, 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 2

R-2422/,

tel/fax220-80
20-89-17,
pon.-pt.
8.00-18.00,
Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
- 16.00 w sob. 9.00-14.00; Sopot,
8.00
w godz.
(069)

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

Wszystkie trzy dla

Ciebie...

APC)

PRACOWNIKA
na stanowisko d/

SERWISANTÓW systemów fi-

$ kredytów gospodarczych

nansowo- księgowych, zatrudni

z praktyką bankową zatrudni
Bank w Gdańsku,
ul. Grunwaldzka 345. Informacji
udziela się pod
numerem telefonu 52-20-05

oddział dużej firmy komputero-

STUDENTKĘ prawa studiów zaocznych, zatrudni Kancelaria
Prawnicza, tel. 090-50-95-74

wej. Wymagania: znajomość
DOS, Windows, Novell, podstaw

w Gdyni, tel. 615-683

00-968 Warszawa45 skr. poczt.

TAPICERA zatrudnię, tel. 71-30gł
TECHNICZKĘ farmacji zatrudni
apteka we Władysławowie, tel.
74-14.56

66. Info: 0-22/ 34-65-40 godz.

PRZEPALACZY, 31-47-51

RECEPCJONISTKĘ z angielskim, 50-30-38

SAMODZIELNYCH stolarzy meblowych, wysokie zarobki, 83-3230, 8.00- 16.00

Si.15/ |

Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 stowo - 2,02 zł netto).

11 czerwca 1997

księgowości, dyspozycyjność, sa-

mochód, tel. 20-25-77, 9.0016.00

STOLARZY, Gdańsk, Wielopole
6, tel. 43-15-21
STOLARZY, parkieciarzy, 39-9084

Wszystkie

SZLIFIERZY

do — bursztynu

komputerowej, 444-054

KOBIET „mężczyzn,
dzieci w celu

PANIĄ w średnim wieku do opie-

zatrudnienia
w charakterze stałystów i modeli, poszukuje
Agencja

ki nad domem i dzieckiem,
naj:

Reklamowa. Fotooferty kierować:

9.00- 18.00

KOBIETĘ do pracy na działce,

chętniej z okolic Chwarzna, tel.

PRACOWNIKA
do biura serwisu
zatrudni Intervapo
sp. z 0.0. de-

CIĘŻKA praca, wysoka płaca, 43-

aler Peugeot, wymagania: wy-

DAM pracę, 0-602-358-356
FIRMA handlowa zatrudni dwie

28-60

kształcenie techniczne- samo-

osoby. Tel. 39-02-93 (8.00-

297-535 (8.00- 16.00)
dziany staż w ASO, Gdańsk ul

PANIĄ ze znajomością
jęz. nieeskiegoś
angielskiego dopracy

Reduta Źbik 5, 35-71-66
do 69

PRACA stała- sklep metalowy,po

MĘŻCZYZN gospodarstwo warzywne, Pogórze, Wiejska 40

wojsku, znajomość branży, tel.

PRACOWNIKA
do obróbki bursz-

28-60

16.00

kuje pracowników na stałe i na
sezon, tel. 316-818
MŁODYCH! Lubiących głośną
muzykę, szybkie samochody, 0601-61-23-91
MŁODYCH na stałe, 24-02-91

tynu, zatrudnię, 45-51-86 10.00-

w Galerii w Gdańsku, 31-04-96

24-08-66

16.00)
HURTOWNIA AGD zatrudni, 43-

AGENCJA Reklamowo- handlo-

41-15-31

wa zatrudni, 0-601-61-23-89

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych*..
wystarczy wyciąć kupon z gazety
*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne
PRACA, 43-50-71

MECHANIK: blacharz, 477-040

PRACA dla 12 osób, 300 zł tygodniowo,
tel. 31-68-18

OPIEKUNKA, 25-00-64

PRACA na stałe, tel. 50-30-44
PRACA stała i sezonowa
w kraju
i za granicą, adresowanie
kopert
i wiele innych ofert pracy. Infor-

macje bezpłatne. Zalączyć koper-

tę zwrotną +znaczek 0,60 zł.
FHUiR „BOOM' 14-200 Iława box
1
:
PRACA stała od zaraz, 21-79-32
500 ZŁ tygodniowo, na rękę,2063-41

KIEROWCA, samochód dostaw-

OPIEKUNKA, 32-13-43
OPIEKUNKI, 43-16-05 |
SZPACHLARZ, malarz, 46-69-37
SAAR tapeciarz, 46-69-

KIEROWCA
KIEROWCA
KIEROWCA
KIEROWCA

TECHNIK BHP, 333-733
"TECHNIK farm., 53-74-29

AGENT celny, 52-76-95
BHP-OWIEC, technik, 33-37-33
BHPOWIEC, szkolenia, 0602301-916

BHPOWIEC, szkolenia, 33-14-18
BHPOWIEC, szkolenia, 50-63-58
DORADCA podatkowy, 41-30-26
EKONOMISTA, HZ,4 języki, 41-

74-37
HYDRAULIK, spawacz, 45-72-31
KIEROWCA, B.G,D,E, (055)3556-48

czy, (055)38-65-94

ONE

GDAŃSK, wykończony! surowy!

Superpilnie!! (10.00-20.00)
-Hanna!!!

GDAŃSK: Kiełpinek, stan suro-

GDAŃSKI1-, 2-, 3-, 4-pokojowe,

wy, 41-90-31

GDAŃSK- Morena, szereg, 3112-28, 0601-61-08-44

ANNO, uzbrojone, 8172.74
BANINO działki budowiane,

uzbrojone,
(woda, prąd, gaz), 26

zł/ m, 20-35-13
CIEPLEWO
k/ Pruszcza, budowlana, Apeks, 45-12-89

działki budowlane po ok. 1500
m kw., położone pod lasem,
w ulicy,
cena 10 USD/
mkw. Tel. 41-91-99; 44-11-93

GDYNIA, Hutnicza, 3800 m, 0601-62-12-15

GDYNIA, Sambora, działka bu-

„Sędek” 20-46-29

:

GDAŃSK: Zabornia, stan surowy,

Apeks, 46-08-47

GDAŃSK pas nadmorski.
kro,

basen, 46-12-91-

Lege Aris

GDYNIA, 0601/65-22-06, 27-0679

GDYNIA, szeregowy, 290-328
GDYNI,
ul. Morska, duży dom,
wolne mieszkania, sklepy, tel.
056 621-02-79
ny, nowoczesna architektura, 2434-01

115.000,00
zł, 615-246
GDYNIA,
ul. Morska, budowlana,
tel. 056 621-02-79
GDYNIA- Mały Kack, Gdańsk:
Osowa,
tanio, 22-14-59

GDYNIA: Orłowo, 61-39-96
481 m kw., uzbrojona,
cena 650

USD/ m kw, Kancelaria

GDYNIA- Chylonia, tanio z po-

wierzchnią handlowo- usługową,
22-14-59
GDYNIA- Gdańsk, „Filar” 20-4203
GDYNIA
Mały Kack, 1/2 bliźniaka, 210 m kw, działka 720 m kw,
4 pokoje, tel. „Dobrowol-

ski- Trybulec" 61-2677, 61-21-00
GDYNIA-Ortowo, pół bliźniaka,
A.B. 21-95-42, 61-34-41

GDYNA- Redłowo, atrakcyjne,
(1137),419031 JANKOWO, 2,2 ha., budowa,

malownicze położenie, wodociąg

GDYNIA- Orłowo /piętro, do remontul/ 23-73-18 „Wiktoria*
GDYNIA: Wzgórze
, bliźniak, 22-14-59
KOŚCIERZYNA, dom, działka,
garaż, 46-98-27
MISZEWKO, działka 10.000

m przy trasie Chwaszczyno-Żu-

kowo, 29-79-27
ROTMANKA,
duży, ladny, wy-

Kancelaria Kucharski, 31-62.
16, 35-87-67, kredyt hipoteczny
GDAŃSKI 46-07-66, duży wybór!
Lokum
ae Starówka, 31-62-

/X, 3-pokojowe, osobno wc, łazienka, 85.000- Hanna!!!, 5338-93, 53-09-28

GDAŃSK- Żabianka,
we (42 m), „Pawlicki”, 57-74-08,
0-602-222-252

GDAŃSK 3-pokojowe, „Berg 61-

jowe, Impuls, 35-19-97,
GDAŃSK, dzielnice, 57-02-99, 0602-334-048
GDAŃSK, kawalerka w falowcu,
Domus 44-74-72; 44-74-73

GDAŃSK, Sopot, 52-42-34
GDAŃSK- centrum, parter (90),
idealne - na -działalność, - Home,

35-34-60

GDAŃSK- Chelm (35), 0/ X,
55.000,-. Pośrednictwo 52-42-34
GDAŃSK: Chelm, mieszkanie 59
m kw., (058)57-37-97

GDAŃSK: Morena, 53 m, 3-pokojowe, blok, M

p 80 tyś. złotych,

470-254, 0601-65-25-98

GDAŃSK. Morena, dwupokojowe, czienpolclnie, 401

GDYNIA, Bema, 3-pokojowe

(58), własnościowe, telefon, moż-

MIA Gdańsk, „Filar 20-42GDYNIA, Helska, 2-pokojowe

„Agencja Sierant”, 612-974

GDYNIA, kawalerka, Agencja Ko-

. nieczka, 51-66-92
GDYNIA, kawalerki, 2-, 3-pokojowe, okazja! Część nieruchomości, ? mieszkania+
garaże, „Berg”
61-39-52

(48), „Michalak” 615-176,
615-177

GDYNIA: oentrum, (56), 3-poko' jowe, „Sędeki 20-46-29 |
GDYNIA- centrum, trzypokojowe,

56 m kw, „Comax” 20-31-88

Wspólnicy”, Sopot, Ko-

GDYNIA Chylonia, 53 m, tanio,

21-94-82
„Drex” 20-71-51

kojowe+ garaż, „Coma 21-9482

GDYNIA- Grabówek, trzypokojo:
we, „Posesja” 20-32-17
GDYNIA: Grabówek /nowe, duże,

mkw. Informacje:
Gdynia ul. Pił

sudkiego
34/ 20
RUMIA, Borówkowadziałka buson
OGROM. BIE

m.

.

SKARSZEWY,
2000 m, 41-47-09
SOPOT, budowalana, 2650, Niepodegłości, 0602-31-08-14
STAROGARD Gdański centrum,

gdalnia Gdynia 23-42LAW
PANA
1635 m, 7 USD/ m, 20-05-54,
090-50-93-30

SOPOT-

214495

BIESZKOWICE, komfortowy, 2081-56
NO nieukończony, 27CHWASZCZYNO, komfortowy,
Apeks, 46-08-47
GDAŃSK, bliźniak, 32-40-34
GDAŃSK, dzielnice, atrakcyjne!
: 35-87-66
mkw. działka 540 m kw., Radus 52-04-70 .
GDAŃSK, szereg, 33-17-73

DĄBROWA, komfortowy, 20-81

56
DOM, środek lasu, 150.000,-, 4174-37

DOM sprzedam, 64-67-86
ORŁOWO, komfortowy, 20-81-56
WITOMINO atrakcyjny, 214-495

lefon, 3-pokojowe, 46-25-16; 3746-05
GDAŃSK:
290 m, 31-67-79
GDAŃSK: kiosk pod warzywa-

GDYNIA, okolice Centrum, 2-pokojowe, 22-63-21

GDYNIA, 2-pokojowe, 23-22-35

23-62-68
GDYNIA- Gdańsk, 1-, 2:, 3-poko-

GDAŃSK, bar odstąpię, 41-07-

jowe, „Berg' 61-39-52

SOPOT, apartament około 100
m. Lenz-Nieruchomości 31-46-%6

ność, 22-14-59

SOPOT, karaleńę, 51-93

GDAŃSK, lokal, 24 m, 56-99-13

SOPOT, Oliwa,

trzypokojowe, pine, 50-05-32.
TRÓJMIASTO „Filar
61-13:

|

GDYNIA: Chylonia, pawilon handlowy, doskonała
35.000 zł, „Bona* 712-226
OBIEKTY przemysłowe, biura
„Ekspert-K:, 41-19-24

GDAŃSK, 32-41-81

GDAŃSK:
hala 350 m kw., ogrzewana, 41-49-05

tanio wydzierżawię,
tel. 21-71-13
GDYNIA- centrum, sklep. 75
m kw, Agencja Sierant, 612-974
GDYNIA centrum- lokal na biuro,
tel. I p, 100 m kw, po kapitalnym
remoncie, 17, m kw. miesięcznie+ opłaty, 61-51-21
GDYNIA: Karwiny, pawilon handlowy, tel. 22-38-60

"GDYNIA- Orłowo, sklep;. 280
m kw, Agencja Sierant, 612-974

21 m, 0-601-65-04-02

GDYNIA- centrum- sklepynowy biurowiec
Plac Kaszubski) 100 m, 216 m, 20-89-01

GOTEX, 46-99-37. Nieruchomości

1 lub 2 pomieszczenia
z telefonem, tel. 29-15-45, 0601-64-15
45

PÓŁWYSEP Helski, letnie cen-

GDYNIA, Hala Tujuik pawilon

TRÓJMIASTO, skleppunkt, 0-601-31-34-91
TRÓJMIASTO centrum, sklep,

|”

50.000,- „Olimp” 536-136

GDAŃSK Wrzeszcz, 84 m ku, 3

pe

, JednopokoPa, S7740k

ska,
50 m, dwupokojowe, telefon,
85.000DobrowolskiTrybulec 502-066, 612-100

GDAŃSK: Zaspa, (50), dwupokojowe, 22-14-59

dwustronne, 77.000,-; 4-pokojowe, 85 m kw., 122.000,-, „Olimp”
536-136

Ofert auto-moto

24-55

25-13-80

ś

DĘBKI, letniskowy, 72.54-14; 72

SOPOT, biuro, 51-26-48
SOPOT- biuro, 51-26-48
SOPOT- centrum,
(80), „Michalak 51-53-04,
: 51-60-77
ONSI ao Si

65-61

DĘBKI letniskowy, 72-54-14
GOWIDLINKO, letniskowy, 5732-18

WEJHEROWO, przy PKP, 38,
058/56-50-13
FIRMIE piętro, (115), 527-415

browolski

-Trybulec,

502-066, 612-100
GDYNIA- Karwiny, Osiedle
e
ulga, garaż,
I 20-00-13, 21-01-34 lb
20-55-01 wew. 140, Gdynia,
Śląska53
GDYNIA: Karwiny, trzypokojowe,
„Posesja* 20-32-17

GDYNIA- Obłuże, trzypokojowe,

50.000,- „Fides* 23-54-41, 20-74-

GDAŃSK, pokój umeblowany,
43-16.05

48

TRÓJMIASTO, „Filar 61-13s

chomościami |. Pietraszkiewicz,
21-60-74

szukaj w dzisiejszym
dodatku

GDYNIA, kamienicę, 24-17-92
TRÓJMIASTO, „Filar 61-13-

ściowe w Elblągu w Śródmieściu,

29-33

runkowe
54 m, zamienię naJów-,
norzędne w Sopocie, (0-22)618-

kominek,

atrakcyjne, 41-10-79
RUMIA, nowe, dwupokojowe, od
pis budowlany, 1.200,/ m kw.,
ej 712-2%6

ALA! A! Fiesta- sprzedaż, wynajem. Setki ofert! Duży! wybór lokali użytkowych! 57-49-95
AlABI Polstar Kancelarńa.
Kupno! Sprzedaż! Wynajem! Zamiana! 476-764
A-ARCAN, 21-63-13, 21-62-64,

Kancelaria Prawnicza
„Koprowski 8 Wspól-

nicy*, Sopot, Kościuszki 61,
50-44-27, 50-44-28, 50-26-80
SOPOT, Dolny, 3-pokojowe, widok na zatokę, „Michalak”
51-53-04, 51-60-77
SOPOT, duże, 61-39-96.

-Domu!! -53-07-61 -Natych-

miast!!
GDAŃSKI! 1-, 2-, 3-pokojowe! Większel! 53-09-28, 53-38-93 +
Superpilnie!! -Hanna!!!
GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe, 37-42-

Ms
GDYNIA, Kamienna Góra, (80),
„Sędek” 20-46-29
GDYNIA, kawalerkę, 51-15-53

GDAŃSKI 41-22-22
GDAŃSK, kawalerka umeblowana, 43-16-05

ak
15.00- 17.00
AGENCJA Global, ik
Długi Targ 31/32, 35-36-46
AGENCJA Impuls, 35-19-97,
35-43-94 Gdańsk, Ogama 45
AGENCJA Nieruchomości Jakub
Tekieli Kancelaria Prawnicza,
Przymorze, Jagiellońska 2, 5386-84, 53-26-40
AGENCJA Nieruchomości Konieczka- Sopot- 51-66-92

AGENCJA wynajmu, 61-12-65

29-70-01!

nom niepalącym, 216-797 |

lie

rowanie, Vat, „Atut 649-182,
648-812
UKŁADANIE, przekładanie, cyklinowanie, 32-16-08
UKŁADANIE parkietu, panele,
20-97-57

go, 43-16-05

GDAŃSK,
sezon, 090-52-15-27
GDAŃSK,
sezon, 53-06-03
GDAŃSK: Gdynia, 35-44-52
GDAŃSK:
Gdynia, 53-06-03, 24-

GDYNIA, kawalerki, 23-57-76
GDYNIA- centrum, 0601-65-19%

BOAZERIA, 42-54-31
MARMUROWE odpady,

(602-269-467, 78-56-65
PŁYTY drogowe, 33-14-18
A

boze, listwy, 42-

O sok dt Urny
Transport bezpłatny. (0-59)1127-17, 42-78-42

- SIDING
i dzohówki biuniczne

prod
anenkańskaj,
zdac er
miczne „Ursa” ścian i stropoda-

AGPOL 21-84-94, 61-14-70

AKCENT: Biuro Nieruchomości, Kupno- Sprzedaż Wynajem-

Wycena,tel. 50-02-07

DRZWI, 46-93-46, zbrojone
DRZWI, zamki, kamisze, drzwi
przesuwane, 41-45-92, Politechniczna 9

DRZWI dodatkowe, tapicerka,
22-65-37
DRZWI drewniane, antywłamaniowe, 25-47-95
DRZWI sosnowe od 250 zł, raty,
31-45-71
MARKIZY, Dragon, tel. 39- 4651

OKNA 23-89-04

ATUT MM, 20-00-13

U
GLAZURA, hydraulika, malowanie, 37-03-22
GLAZURA, terakota. Płyty gipsowe, Podłogi szwedzkie, 42-76-01
RK
ke 33-03GLAZURNICTWO, hudrauliczne,
ogólnobudowlane, solidnie, jaEAT 57-48-64, 090-54-18-

GALAKCNO hydraulika,

a 57.7453, hydraulika,
remonty, VAT
KAFELKOWANIE, 3556-

OKNA 33-19-87
- 25-47-95

OKNA, rolety, PCV, produkcja,
83-14-75

29.

KAFELKOWANIE, hydraulika,
36-12-39

OKNA, rolety PCV, aluminium.

- KAFELKOWANIE, hydraulika,
Przeciwsłoneczne folie, rolety, + . 36-12-86
żaluzje.
Janex 51-60-22
KAFELKOWANIE, remonty, releOKNA- drewno, POV, aluminiumrencje, 23-89-04, 39-21-16 |
montaż, 35-75-37
KA ONE solidnie, 35OKNA PCV, drewniane, drzwi
Porta
i sosnowe, montaż, raty. P. KAFELKOWANIE, solidnie- tanio,
W. Horta, Gdańsk, Marynarki
Pol78-55-10
skiej53, tel. 43-20-34w. 16
OKNA PCV, drzwi, ka kom

GŁADŹ, malowanie, hydraulika,
katekowanie, 56-95-14, tanio, solidnie, u
1236
MALARSKIE, 46-14-04
MALARSKIE, ogólnobudowlane, solidnie, jakość,
VAT, 57-48-64 lub 090-54-18-26

MALARSKIE, szpachlowanie,
500-056
MALARSKIE, tapetowanie, hydraulika, 24-58-03

MALARSKIE: gipsy 477-435
MALOWANIE, tapetowanie, 32-

tel. 20-48-60
MALOWANIE, tapetowanie- tanio, 0601-64-23-26
MALOWANIE natryskowe, 0-602240-325
MONTAŻ płyt-gipsowych, VAT,
72-05-87, 72-78-67
OCIEPLANIE budynków pianką
krylaminową lub styropianem
* wdmuchiwanym, (0-58)81-74-97
Leźno

PŁYTY gipsowe, 65-34-26

PŁYTY gipsowe, remonty, 31-65-

podest wiszący 650 zł- sprzedam,
tel. 63-33-57

w Gdyni. Gdynia,ul. Morska

118c, wjazd od ul. Zakręt do
Sywia.
Prowadzimy Sprzedaż ratalną! tel. 63-33-17,6333-57

CYKLINIARSKIE, 20-14-77
CYKLNIARSKIE, 20-74-81
CYKLINARSKIE, 21-85-23

olpsowe, 44-85-00, 33-07-36

natryskowe,

0602-225-076; 53-66-03
18-16

TAPETOWANIE natryskowe,5644-32

CYKLINIARSKIE,
19
CYKLINIARSKIE
CYKLINIARSKIE
CYKLINIARSKIE
CYKLINOWANIE,
CYKLINOWANIE,

solidnie. 57-2632-06-10
52-46-93
56-01-95
32-56-69
32-68-85

pomiar
i montaż, „Eldis”, Gdańsk,
Narwicka
1, tel. 43-08-30, fax. 4307-21
ROLETY tekstylne, żaluzje
pionowe, poziome, „Amarant”,
antywalamaniowe. 57-70-12, 5102-60 (9.00- 16.00)
ROLETY zewnętrzne, kraty
zwijane, bramy- promocja.
„Balnord”, tel. 52-84-76

ŻALUZJE, 48-75-17
ŻALUZJE, 61-48-88, rolety, producent „Urbaniak Gdynia, Słupecka 21 (od Warszawskiej),

DRZWI, (058)53-30-29,
zamki, tapicerka

Gdańsk, Targ Drzewny3/7, pon. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, pon.„pt. .00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia8, pon. pt. .00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. .00-16.00; Skarogard Gdański, Basztowa 3, pon. pt. 8.00-16.00

ELEKTROINSTALACJE, 48-74-

27, 0-601-275-884
ELEKTROINSTALATORSTWO,
44-40-74

Gdynia, Wiekopolska 209, 6472-82, 29-38-99

:

ELEKTRYCZNE; 5248-01
4151-79
:

ŻALUZJE, rolety, okna- produ-

cent, 72-12-17

ŻALUZJE, tanio! 23-55-69

ŻALUZJE, tanio, 71-16-31
ŻALUZJE, Żanwo, tel/ fax 39-

ŻALUZJE pionowe; poziome,

DRZWI, (058)52-31-88. Profesjonalnie. Gwarancja.

przyjmie zle-

ELEKTROINSTALACJE,
20-49%

DEKARSKIE papy zgrzewalne,

DRAWI, (050)31-66-66,
montaż grali
DRZWI, (058) 39-94-69, Każde solidnie

32-86-97
42-90-10
57-13-75
ZHU AE

ducent, Wrzeszcz, Grunwaldzka
70

ŻALUZJE:
tanio, 43-46-49

BRAMY garażowe, rolety antywłamaniowe, Rolux, 359-119,
359-121

98-56

ŻALUZJE, 46-08-95, rolety, pro-

00-24

sprzedaż: serwis, 0-602-343-918
DEKARSKO- blacharskie, papy
zgrzewalne, Vat, 52-20-89
DEKARSTWO- blacharstwo, papy termozgrzewalne, 42-36-31
DEKARSTWOblacharstwo,
VAT, 35-08-04
MALOWANIE,
konserwacja,
0602-27-44-77
PAPY termozgrzewalne, 090540-242
PAPY zgrzewalne. ocieplenia,
51-20-65

HYDRAULICZNE. Konserwacje.
Remonty. VAT. Tanio, 61-26-80
HYDRAULICZNE 23-61-77
HYDRAULICZNO- gazowe, 32-

ŻALUZJE, 23-57-86
ŻALUZJE, 31-66-66, 56-1357- Sun- Stop

CIESIELSTWO, dekarstwo, 5782-87
DEKARSKIE, 64-81-41

CYKLINARSKIE, 31-55-77, VAT
CYKLINIARSKIE, 31-66-66
CYKLINARSKIE, 41-73-23
CYKLINIARSKIE, 53-18-40

ROLET
asap
insektowe, do wszystkich okien-

ŻALUZJE, producent „Hanles”,

SZWEDZKA
blacha na Twój

dach oferuje Hurtownia
„Suima. jedyny + dyatrybutor

130, 64-22-14
OKNA PCV atrakcyjne
raty, „Terra' 31-45-71
ROLETY, markizy, żaluzje, okna
+ PCV, Gdynia; Warszawska 1/3,
61-12-62, 52-45-22

SUFITY podwieszane, ściany

TAPETOWANIE natryskowe,23-

0,50 gr/1szt,

promocja! Gdynia, Chylońska

Gdańsk, 32-29-04

nia, Rozewska1 |
STĘPLE budowiane, 4 zł/szt, da-

chówkę karpiówkę

5 tel.61-1291
OKNA PCV, drzwi, witryny,

5

TAPETOWANIE

CYKLINIARSKIE, 53-22-62

ARENDA 25-42-08
ASTRA, Świętojańska 5/7/A,
2028-35

04

drewniane

77; 0602-330-292

Chów, papy zgrzewalne, rynny
PCV. Kontept 23-14-50 Chylo-

48, 21-96-53, fila 23-54-41!

26-77 Pilnie

GDYNIA, 21-06-52
GDYNIĄ, 24-37-30
GDYNIĄ, dzielnie, 20-81-56

kostka brukowa, obrzeża,
tel. (0-59)624-208

Gdynia, 10-Lutego 19/7 20-74Władysława IV 34B/2, 20-36-22,

16.00 33-14-89

SIDING amerykański biały i kolorowy, sprzedaż, ceny od 14.50,
Gdańsk- Osowa, Galaktyczna
12A, tel. 41-96-77, wieczorem
SIDING układamy, VAT, 35-08TYNKI szlachetne, 500-422

GŁADZENIE, malowanie, 35-5147,0-601-63-52-73
GŁADZENIE, malowanie, 35-84-

MALOWANIE,
tapetowanie,
szpachlowanie, gładzenie, itp.
31-07-84
tapetowanie,

20-98-93, 21-69-64! „Fides”.

GDAŃSK, pokoju umeblowane-

we, (65), umeblowane, „Arenda”
25-42-08
GDYNIA- Wzgórze Maksymilana, (100), „Sędek” 20-46-29
GDYNIA koło dworca, dwóm pa-

inowanie

83-88

Bema 6/1, 21-09-95, 29-72-70!

„Odrzywolska”. Gdynia,

GDAŃSKI t-, 2-, 3-, 4-pokojowe,
53-07-61 — -Natychmiast!
GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe,
Kancelaria Kucharski, 31-6216, 35-87-67
GDAŃSKI 1-pokojowe 46-07-66
GDAŃSKI 2-3-pokojowe, 41-222

bloczki bełonowe, pustaki teriwa.

„Into”. Gdynia, Abrahama 10,

GDAŃSK, kawalerkę, 53-06-03

GDYNIA Osiedle Zamek, dwupoziomowe, 4-pokojowe, niedrogo! Kancelaria „Into
20-98-93

ALFAPUSTAKI 2, 18, 12,

AGENCJE Trójmiejskiej
Korporacji Nieruchomości!

GDYNIA, samodzielne, 2-pokojo-

„Agencja Sierant”, 612-974
GDYNIA Oksywie, 65 m, | p, 6563-48

na 36,1 m kw., 42-54-41

MALARSKIE, remonty, 41-72-72.

Miszewskiego 16, 41-

we, (ogrzewanie piecowe), bez-

WRZESZCZ, Oliwa, bliźniak
(200), 250.000,-, zdecydowanie,
0602-31-08-14

WYCENA i obrót nieruchomościami, (055)35-38-26

A-ARTUS! 37-42-91, 37-43-56 Zieleniak*

WRZESZCZ,
okolice, Lili Venedy,
możliwość remontu, 125.000,-,
0602-31-08-14

dzietnym, 400/ m-c- płatne kwartalnie, 25-21-75, 25-41-95
GDYNIA- Karwiny,
j

układa „Parkietusć 16-letnia
firma. Cyklinowanie, lakierowanie. Gwarancja, VAT. Tanio,
51-26-04
PARKIET exportowy,
gwarancja jakości, 57-49-55
PARKIET własny powierzonywykona kompleksowo „Heban”, 5163-35
PODŁOGA panelowa, okazja, ce-

cje, VAT, doświadczenie z USA,
64-68-14, 0-602-280-487, po

s:

Gdynia, Starowiejska25

TRÓJMIASTO, 52-42-34

.

SOPOT, 1-pokojowe, Agencja

Sierant, 612-974
SOPOT, Abrahama, 90 + 40
m kw., garaż, ogród, 78 tys. USD,

GDAŃSKI 1-, 2. 3-, 4-pokojowe!

DRZWI, 22-19-82, dodatkowe
drewniane

PARKIET (wiasny, powierzony),

MALARSKIE, solidnie, 23-12-00

GDAŃSK, kawalerkę, 090/52-1527

2

komfortowe,

GDYNIA, 21-06-52

dowanie!!

.

GDAŃSKI dzielnice, 35-87-67
ak Sopot! Gdynia 41-901

towe,

kojowe, pilnie, 41-90-31
GDYNIA, 1-pokojowe, umeblowane- Pośrednictwo Obrotu Nieru-

DRZWI, 058/31-93-78 różne

Nieru-

;tel. (0553-60-86
>
WARSZAWA, Brzeska, kwate-

GDAŃSK- Wrzeszcz, własnościowe, 54 m, telefon, |piętrozamienię na mieszkanie własno-

cji Góynia, Kopemka 19. Kup-

GDAŃSKI! 53-07-61 Superpilnie!!

GDAŃSKI! 53-07-61 Zdecy-

Grunwaldzka

POSESJA, Świętojańska 91,
20-32-17, 20-61 a
RADIUS,
nalnych usług, 52-04-70
TABOR, 20-71-96

Atrium, 57-73-19

AGENCJA Bank Informa-

GDYNIA- Osiedle Zamek, 4-pokojowe, garaż, 29-79-27

Zpsłopne
6750. Gl
Żabianka, (31) 1-pokojowe,

36, Wrzeszcz,
9298, 48-81-97

OSKAR, 35-44-52

GDAŃSK, kawalerka, 2-pokojo-

we, 57-65-59

BE

TRÓJMIASTO, okolice, od 5- 20
tys m kw, „Unikat: 51-47-12, 5005.32

39, Zaspa, Startowa 13E; 56-99-

ne, (38), falowiecna kawalerkę;
44-metrowe na kwaterunek,

GDAŃSK, 32-41-81
GDAŃSK, 35-44-52
GDAŃSK,
350 zł- 37-43-56
GDAŃSK, 53-06-03

m, tel. (058)25-44-17

176, 615-177

KANCELARIA Prawnicza „Berg”
61-39-52
KONTRAKT, 50-46-13
KORPORACJE „Skłucki i Wspó.
nicy”, Gdańsk, Piwna 61/63, tel/
fax 35-90-37; 35-90-38; 35-90-

producent

chomości, Świętojańska 75,

AGENCJA -Sierant, kupno, sprzedaż, wynajem, tel. 612974
AGENCJA Apeks, ul. Grunwaldzka 102; 41-05-33, 46-08-46, 4608-47, 45-12-89

GDYNIAOrtowo, 53 m+ sklep 40

2

szybko- rzetelnie

tel/fax 21-79-71

AGENCJA! Kancelaria Kucharski, Gdańsk, Za Murami,
(Dom Harcerza), 31-6216, 35-87-66

53 m kw, „Comax” 20-31-88

jowe, „Michalak* 615-

jem. Gdynia, Zgoda 1/4 20-46-29

GDAŃSK- Przymorze, zadłużo-

a

-Hanna!!

kalną albo usługową, 61-51-70
POŁCHOWO, zakład stolarski
430 m, działka 8.000 m 451556

„Sę-

ABB Korporacja Strzelczyków,

Dom!! 53-09-28, 53-3893 -Trójmiasto!!
-Natychmiast!!- (10.00- 20.00)

„ dwupokojowe,

A.S.

DRZWI, (058)53-74-37. Zewnętrzne. Wewnętrzne.
Raty
DRZWI, (058)56-05-88. 7abezpieczenia.
Raty
DRZWI, (058)56-46-85,

CYKLINOWANIE, 47-90-58
CYKLINOWANIE, 53-09-40
CYKLINOWANIE, 53-63-85
CYKLINOWANIE, 82-25-37
CYKLINOWANIE, lakierowanie, solidnie, 31-89-52
CYKLINOWNIE- lakierowanieVAT- 53-31-49
PARKIECIARSKIE, solidnie, 3147-07, 45-42-90
PARKIET „Drewus* układanie,
cyklinowanie, lakierowanie, tanio
510-583

Gwarancja

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojo33 m, IV bez windy, 56.000 Do-

KANCELARIA

GDAŃSKIE, tczewskie, 058/3109 - -

dbane, Apeks, 45-12-89

GDAŃSK- Wrzeszcz, 47 m,

HOME ul. Rzeźnicka 2, 35-34-60,
46-20-37

nictwo Centrum

97-13 wieczorem

DOMEK letniskowy, 24-08-66

we, 44-16-00

FINANSOWANIE, kredytowanie
i zakup nieruchomości, tel. 21-7523, domy, mieszkania, lokale
GEM, 41-46-93

GDYNIA,
|
sklepik, 21-05-59
TRÓJMIASTO lokalu biurowego

GDYNIA centrum, 20-81-56
GDYNIA- centrum, do 50
m „Drex' 20-71-51

57, 0602-229-542

GDYNIA, luksusowo wykończony
lokal 200, 29-08-78
GDYNIA- centrum, sklep 75
m kw, Agencja Sierant, 612-974

TRÓJMIASTO, 32-41-81
1-, 2-pokojowe, 29-24-71

biura, 41-90-31

GDYNIA, 24-37-30
GDYNIA, dzielnice, 29-79-27

GDYNIA- Chylonia, 3-pokojowe,

mkw,

FILAR Nieruchomości, 61-13-20,
20-42-03

GDAŃSK: Śródmieście, (74), za-

GDAŃSK- Zaspa, 2-pokojowe,
53-38-93-

ORŁOWO, piętro domu, 83 m, tanio, 51-73-22
PRZYMORZE, Falowiec, 48, parter, 61.000,- 090-28-50-52

we, parter/ IV, Radius 52-04-70

GDAŃSK- Zaspa, (56), 3-pokojo-

53-09-28,

pomieszczenia biurowe 62 m., te-

m, PBK, 42-59-85

2.POKOJOWE, 65.25.75
DĄBROWA, budowane, raty, 597-16, 0602-227-559
OBŁUŻE, (51), M W, 65.000;
25:33:35

GDAŃSK- Chełm, pawilon 25

two mieszkaniowe

GDAŃSK- Wrzeszcz, 85 m, 130

GDYNIA, „Arcan' 21-63-13
GDYNIĄ, t-pokojowe, 21-62-64

GDAŃSK, pawilon, 46-28-48

GDAŃSK, pawilon, 46-28-48
GDAŃSK, sklep odsprzedam, 24

owoce, 31-71-63 po 19.00

024

EKSPERT-K, 41-19-24, obrót

nieruchomościami, wyceny,

m, 56-99-13
GDAŃSK, Targ Drzewny 12/14

pokojowe, 23-22-35

najem, 44-74-72; 44-74-73

GDAŃSK, 32-41-81

KASZUBY, letniskowy, 32-28-62

we, „Sędek” 20-46-29

GDAŃSKI! -, 2-, 3-, 4-pokojowe!

. GDAŃSK,
Sopot, t- 2- 3pokojo
we, większe, 52-42-34
GDAŃSK, Wejherowo, kawalerkę, większe mieszkania- pilnie
„Bona, 712-226, 41-51-47
GDAŃSK: Brzeźno, Oliwa, dwu-

WEJHEROWO, 2-pokojowe, 724-

GDAŃSK. Przymorze, 2-pokojo-

Górny, wolno stojący,

p.e. 220 mkw, „Comax” 20-31-88
WYGONIN, dom letniskowy, (069)31-10-07
CHEŁM, segment, 0601-641-202

„Koprow-

19-97, 35-43-94

GDYNIA, Zbożowa, 3-pokojowe

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe,

„Michalak 718-719, 615177

KSIĘGOWOŚĆ poprowadzę, 64-

MALARZ budowlany, 35-89-09

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

niem od 01.07.97. Kontakt telefoniczny 9.00- 16.00: „Super

" GDAŃSK,
1- 2- 3-pokojowe, 35-

kojowe, „Domenać 20-83-01

44 m kw, okazyjna
cena „Coma

RUMIA, Reda arakojnedony,

praktyka, 24-00-

wystarczy wyciąć kupon z gazety

CHODKOWSKI- Nieruchomości
(kupno- sprzedaż) 31-41-48
DOMUS- kupno- sprzedaż: wy-

kojowe, pilnie, 41-10-79
GDAŃSKI Sopot! duże mieszka
nie, 41-10-79

GDAŃSK,
box Gildia II, 399-015

dzie, Kancelaria Prawiz
oo
©

go remontu,
pow. 80 m kw., działka 415
m kw., Kancelaria
Prawnicza „Koprowski£
Kościuszki 61, 50-44-27, 50-4428, 50-26-80
SOPOT- Gómy, wolno stojący,
210
m kw., 7 pokoi, działka 550
m kw., garaż, rów. 130 tys. USD,
Kancelaria Prawnicza
„Koprowski 8 Wspólnicy*, Sopot, Kościuszki 61,
50-44-27, 50-44-28, 50-26-80

Prawnicza

lekarskiego, III piętro, winda, 680
USD/m kw, 090-540-489
NA budowane, raty, 51-97-

metrów na życzenie- do 1.500

RUMIA, Św. Józefa 20, budowla-

(40), IV X, 74.000,-. Pośrednictwo 52-42-34
SOPOT centrum,
40 m kw., pokój z sypialnią, 3/ 3, własny
strych, 70 tys. zł, Kancelaria

I piętro, telefon, umeblowane, 6

ściuszki 61, 50-44-27, 50-44-28,
50-26-80

vo, 214-495

GDAŃSK: Zaspa, Pilotów, 57m,

SOPOT, kawalerka, 50-33-72
SOPOT, kawalerka, 50-33-72
SOPOT, kawalerka, 50-33-72

GDAŃSK,
(68), na sklep lub biuro, Apeks, 46-08-47
GDAŃSK, 1-pokojowe, 53.000,
(058)53-78-03
GDAŃSK, 2-pokojowe, pilnie!
476-764
GDAŃSK, 2 pokoje, Apeks, 4608-47
GDAŃSK, 3-pokojowe, 35-83-36
GDAŃSK, 3-pokojowe, 41-58-82
GDAŃSK, 3-pokojowe, 78 m,

+ kończony
w. wysokim. standar-

MSZEWO
7.9 ha, pod budowne

GDAŃSK- Zaspa, człeropokojo-

we, (75,5), | piętro, komfort,
„Arenda* 25-42-08

ski 8 Wspólnicy”, Sopot,
39-52
Kościuszki61, 50-44-27, 50-44GDYNIA, „Arcan* 21-63-13
28, 50-26-80
GDYNIA, 4-pokojowe, 22-03-10
SOPOT- K. Potok, 47 m kw., 3
pokoje, 2/ 4 p., telefon, garaż, do
GDYNIA, 76 m kw., Zakopiańska,
remontu,
Kancelaria
41-19-24
GDYNIA, atrakcyjne kawalerki, + Prawnicza „Koprowski £
, Sopot,
„Michalak” 615-176, 615Kościuszki61, 50-44-27, 50-4417
28, 50-26-80

minut od centrum,
85 tys zł tel.
41-93-38
GDAŃSK, dzielnice, 1-2-3-poko-

69-48

Za darmo pierwsze trzy słowa w apłoszeniach drobnych *

trzy dla Ciebie...

476-764

NADZÓR budowany; Kieroknietwo budowy przyjmę, 41-04-46
POPROWADZĘ,
dom, 29-11-77
POSPRZĄTAM mieszkanie,46-

ABSOLWENTKA, zarządzania,
22-03-10
AKADEMIA Sztuk Pięknych,
komputer, 41-74-37

KSIĘGOWA, rencistka, 56-67-14

IERUCHOMOŚCI 90M
NIERUCHOMOŚCI
SW VU

B+C, 05547/20-85
B,C,E, 32-32-73
B.C,E, 64-18-67
BCE, 64-67-86

MIESZKANIE posprzątam, 4462-53

AFABAGaz, naprawa, kors
wacja, montaż pieców, junkersów, kuchenek, 25-31-49

AIBAAA naprawa kuchenek, junkersów, wykonuje zakład mistrz
gazownietwa, 24-17-94

ŻALUZJE: 24-35-66, 29-54-83," taż, naprawa, 33-44-12.
42-90-10
rolety, markizy, okna POV.Producent,Aga”, Oliwa, Kaprów 17a,
52-45-22, 61-12-62

ŻALUZJE pionowe, rolety

ALARM, 78-31-13, domotony

antywłamaniowe, oferuje producent

Dekor-

System,

Gdańsk, Polanki 110, 52-37-36

fony, kamery, 25-50-74
ALARMY, hurtownia,

ŻALUZJE pionowe. Rolety antywłamaniowe, tekstylne.
Markizy, drzwi harmonijkowe.
Produkcja „Porolef” Gdynia, 2971-55, Oliwa, 54-92-52, Gdańsk,
31-31-23

ŻALUZJE poziome, pionowe,
producent „Marlux”, 56-46-85
ŻALUZJE producent, 32-06-10;
51-66-70
ŻALUZJE producent, 56-01-95;
51-66-70

dy, 41-12-44
BRAMY. Rolety antywiamaniowe. Okna, „Marpol”, 52-83-34,
0601-61-03-52

DOMOFONY, 41-66-40
DOMOFONY, 53-08-25
DOMOFONY, alarmy, 52-36-11
DOMOFONY montaż, sprzedaż,

alamy, 24-00

DRZWI, (058)52-31-88. Antywłamaniowe.
SIDING ,23-89-04
SIDING „33-19-87
ŚIDING, docieplanie budynków,
39-28-68, 062-295-880
SIDING, VAT, tel. 27-62-16

DRZWI, 21942 niani

we, zbrojone
DRZWI, 46-93-46, antywłamaniowe drewniane

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

Str. 16

Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 słowo - 2,02 zł netto).

Wszystkie trzy dla Ciebie...

ERUCHOMOŚCI VM
ROLETY antywiamaniowe,

ei

a

drzwi. Janex 51-60-22
KRATY, drzwi, 32-45-57

Gia ai

MIESZKANIA

ROLETY

PAWILONY BIUR.-HANDLOWE

ROLETY, antywiamaniowe, pro-

- „Key, Grunwaldzka
100 (Super-

19-87

sam Zatoka), 41-38-93, 46-09-08
W.

Bogumił. Górka, brany,

ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany
servis, La-

okna, 32-62-51 wew.
208, 209, 090506431, 20-21-89, 57-93-37

16-97

ROLETY

aniywiamaniowe

CZYSZCZENIE, 22-62-20

REMONTY kompleksowo- wykończenia wnętrz, 32-94-48
ROBOTY budowlane (stany surowe)- przyjmę zlecenia, 32-36-26
po 16.00
ROBOTY ogólnobudowiane, remonty, stany surowe od podstaw.
35-36-99; 32-82-66
po 18.00
SPAWALNICZE u klnta, 62028

ZAMKI, wkładki atestowne,
sprzedaż, montaż, faktury Vat,
nowość!- Układy Master Key-

ROLETY
Rolux, 359-119, 359-121

61-48-88 Gdynia Słupec-

ka 21, Gdańsk 32-29-04
* ROLETY antywiamaniowe, 3166-66
ROLETY antywiamaniowe, 33-

P.B „LAMNMEX” ul. LEGIONÓW 130 GDYNIA
Tel. (8-15) 22-00-41 w. 377, 393 Po 17%78-69-17
„NON - STOP” (0601) 63-40-36, (090) 50-51-26

antywiamaniowe,

gate, 45-30-13

Grunwaldzka70

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

ROLETY zabezpieczające, bramy, Top, Kartuzy, Gdańska 41,
81-42-39

71-16-31

ROLETY, antywłamaniowe, producent- 46-08-95, Wrzeszcz,

ducent-

Za darmo pilerwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych*
wystarczy wyciąć kupon z gazety

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE, 41-32-01

CZYSZCZENIE tapicerki samochodowej, 0-602-286-446, 0-602-

dywanów,

SPRZĄTANIE wnętrz. Rachunki,
5191-53,519153

DEZYNSEKCJA, 56-53-95
DEZYNSEKCJA,
VAT, 51-87-59

CZYSZCZENIE dywanów, (VAT),
41-87-90
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 24-68-88

re, 51-74-68

47, 0-601-63-52-73
PRANIE dywanów, tapicerki, 3275-37

274-023

56-85-19

STOLARSKIE, zabudowy, boaze-

MYCIE okien, sprzątanie, 35-51-

tapicerek, VAT, 23-33-22

CZYSZCZENIE, 56-53-95
CZYSZCZENIE, trzepanie,

res Gdynia, Świętojańska
98, 20

VAT, 56-48-32, 0602-277-234

CZYSZCZENIE, 23-88-59
CZYSZCZENIE, 24-41-04
CZYSZCZENIE, 52-16-18

STOLARSKIE, 45-55-61

DEZYNSEKCJA. Gwarancja!

rek, najtaniej! 44-76-31

CZYSZCZENIE, 23-57-53

deratyzacja

SAUNY, 48-73-31
STUDNEE, hydrotomie, 35-91-22

SCHODY, 0602-317-019
SCHODY, 33-29-48

DEZYNSEKCJA, gwarancja! 51-

91-53

Jedna z najładniejszych
lokalizacji na Karwinach

8s XII 97, Ill 98, XII 98

PRZEDSIĘBIORSTWO

ś

P

e ładna architektura

zań

« trwałe, zdrowe, ciepłe budynki

F

OFERUJEMY MIESZKANIA| W CENTRUM GDAŃSKA I W SĄSIEDZTWIE CENTRUM

* przestrzeń i spokój

BUDOWLANE

Pomagamy

Naszym

Kredytu

Gdynia-Ortowo,ul.
59 A
pn.-pt.
w godz. 8-16”, tel.: 649-180, 0602 360-382

Wszystkie

e tylko 120 mieszkań
w kameralnej zabudowie

ORAM

Klientom

w

trzy dla

prowadzi
kursy: agentów oelnych,
kasjerów walutowych, kompue-

rowe oraz studium doradztwapo-

datkowego, BHP, 41-12-36, 4112-31 wew. 312, 313, 44-40-12

Ciebie...

ROWER stacjonamy, 31-34-31

KOSZULE, „Jet”, Grunwaldzka
219, 46-09-39.

SOLARIUM, 3371-96
AMA.

KE Flea srug eektyczny,

MAJTKI, „Jet', Grunwaldzka 219,
46-09-39
ROZPALACZE
do grli, pochod

SOLARIUM, 5261-17 |
SOLARIUM 39-71-86

wypoczynek, 090-50-8683

KOMIS techniczny, lombard,So-

ROWER stacjonamy, 31-34-31 — — Pob Podjazd7, 50-39-49

HEY

BIZNESPLANY, 012225912 | ŚFA880

SPRZĘT elektyczny AGD fr. | - DŁUGI- odzysk, 374-216, 374

5 komputera, 120 zł, 61-2300, 20-18-76
ABC księgowości komputero-

wej, obsługa biura, niepełno-

sprawni bezpłatnie, 444-054, 4153-47
AGENT Celny, Studium Wyceny
Nierchomości,

„Profit!

460-311

BOAZERIA świerkowa, sosnowa,
42-54-31

cayo Fm ada

|.

PRAWO jazdy „Emhador, 53-0180, 52-23-05
PRAWO jazdy, 211-403
PRAWO jazdy, 24-13-42, 0602357-806

BULLTERIERY, 24-57-90

112, tel/AE:
fax 21-53-28

ne, 81-17-65

PRAWO jazdy, 24-81-36 po
17.00; 22-22-15
PRAWO jazdy- rozpoczęcie

11.06.97. Wrzeszcz, Matki Poki
3a, 41-47-13

paterowy, CorelDraw, WordExcel, maszynopisania, księgowości, 45-47-50, 41-49-19, 41-03-06
BCI Profesjonalna Szkoła Se- BIURA Bankowe Falla,
kretarek- renomowana, kursy
38/5A, (058)33-45-29
komputerowe, księgowości, 2171-10
* BIURA Rachunkowe „Fal-Mać,
pełny zakres. Rzęsna3, (058)35CENTRUM Szkolenia
paptoniek Sekretarek, 53-

89-35
w. 373

O eNTRUM

BIURO Rachunkowe, doradztwo,
45-15-74

Wiedzy-

Agent celny- profesjonalne przy-

gotowanie do uzyskania licencji
CENTRUM Wiedzy- kadrowe,
VAT, dwustopniowe księgowe,
BHP
CENTRUM Wiedzy- komputerowe (Windows 95), 21-90-66
CZTEROTYGODNIO:
WY kurs kat. „B' rozpoczęcie 18
czerwca, Wrzeszcz, Chrobrego
79a, 41-36-76
DUET, prawo jazdy 16.06 Uno,
41-96-20, 31-34-96
GDAŃSKA Akademia Ksztalcenia Zawodowego zaprasza
na kursy: asystent menagera,
sekretarka, obsługa kasy fi
skalnej, komputerowe (ABC
Word Excel), cieśla, kucharz,
BHP, minimum sanitarne, tel.
46-31-42, 31-27-31 w 23, Straganiarska 20/22

KOMPUTEROWE: PodI (WM. NG, DOS), Corel
Draw. Niepełnosprawni
nie, 44-05, 45047

uczania, 41-80-21 w. 328
KOMPUTEROWE idywidualne,
100% skutecznosci, 43-17-53,
53-42-98
KOMPUTEROWE wielotematyczne, 21-80-21

struktorów, Oświata, tel. 41-2182, 41-65-62

" KURSY, palaczy kotłów c.o. (ole-

jowe, gazowe, elektryczne); spa-

wanie gazowe, elektryczne; operatorów wózków widłowych; obsługi agregatów; Oświata, tel. 4121-82, 41-65-62

KURSY operatorów żurawi, szłaplarek, szkolenia BHP, tel. 53-1030

32-18
KURSY samochodowe B, C, E,
Malczewskiego 32-11-39; Waryńskiego 41-65-62 „Oświała”

tel. 52-12-58 w. 24, 21; 0-602208-191
BIURO rachunkowe Audytor-

BULLTERRIERY, szczeniła, su
ki, ticolr, 35-70-43
BURSZTYN- surowy- wyroby.
VAT, tel. 52-23-72, 0602-3376-33

DRZWI harmonijkowe, 333-908
FAXY, kserokopiarki, noWe- Używane, gwarancja; serwis;
51-51-12, 52-48-36
GRY zarobkowe, 058/56-50-13
HEBLARKA 320, 64-79-20
JAMNICZKI, miniaturki, 51-13-53
JAMNICZKI miniaturki, 51-03-53
JAMNICZKI miniaturowe, 51-1358
KAMERA video, 29-54-83
KASY

pancerne,

64-

67-69
KODAK, antyk, 20-66-08
KOLBY kukurydzy, mała gastronomia. Dostarczamy sprzęt do

Komp, 46-01-16

Any ulcznej. (089)512-

O

KOMPUTEROWY zestaw, okazyjnie, 0-602-237-069
KONTENERY socjalne i standardowe, (058)63-00-79
KOSIARKI do trawy
„Jaan.
Gdańsk:

ATERAN 39OO

DORADZTWO, księgi, Zaspa tel.

090-537-328
OBRONA w sprawach podatkowych. Doradztwo. 41-30-26

ET
BIURO Tłumaczeń Babel, Sopot,
Kościuszki 61, 51-72-58,

50-01-32,

ba-

belQikp.atm.com.pl

NIEMIECKI, 33-73-75
techniczne, 41-07-54

TŁUMACZENIA, Gdynia,
Starowiejska 26, 20-50-72,
Gdańsk, 44-16-05
TŁUMACZENIA: „Tetrans'- tel.

284-543, Gdynia, PL. Konstytucji

EA

Wrzeszcz, (058]44-12-

ODDK- Policealne Szkoły Rachunkowości i Finan-

skrzynkowe, barometry, pudełka

sów, Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy, Stu-

rotowe, zegarki kwarcowe,
zegarKioski, słono
Zagnł

dium Rachunkowości,
41-12-36, 41-12-31 wew. 312,
313, 44-40-12

strzowskie oferuje: — Firma
sKwarc”, ul. Poprzeczna 17, Gdynia- Witomino, 24-00-30

zegarowe, minutniki, zegaryob-

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: e

|
SUKNIA ślubna, 81-83-63

ME

SZAFA grająca, Mozga | (pny, pank

PRALKI, 562021

7432

AE

ANTENY Tv-Sat, 51-19-57

:

WRÓŻENIE- Tarot. Astrolog, 51

WAGI, odważniki, 055/34-07-27,

40-51, 35-16-55

Elblag

WRÓŻĘ, 21-01-71

ZAMRAŻARKA
(055)76-26-13

EO

Ć

o
LAMPA Bino Zoper, tel

EE

Sa

s gp
ABAD, Neptun, Curis,Sie-

*

AO

„AML: Tourist"> naj
tańsze, codzienne
przewozy31-89-51,Europa"
zniżki:
374558, 374-543 , .

CMK

0602/30-

:
:
Grunwakdzprawa, Wrzeszcz,
ka 132 (przy Jesionowej) 41-35-

Cypr. Primatour 20-13-42

05:21
|
RE wew.22,090.521156
ak

myje toni Tagu,
Taj
(050)27-06-68

PIANINA, fortepiany kupuje:
my, 41-52-40

one

3559.22

AADROMEDK: sanożnó 61

BRYLANTY, złoto, samochody,

RTV, Sopot, Haffnera 24/1, 51dziennie do 19.00, soboty do
14.00, 46-33-42

„Albor” codziennie Hamburg: Bremen- Koln- Europa,

przejazdy autokarowe. Niem. | _ Gdańsk- 314816, 31454
(cy, 315525, Brama Wyżyna | - DRUSKIENNIKI- sanalo

dojazd

przewozówWycieczki
międzynarodowych
TELENAPRAWA,| 4137272, do. | zn
Wyraem mi
e

przesrjane

Beni Ho eknagan-b—

Panda| Tczew,
SP 46-54-52.
(069) 31-46-60

„Eurotour”, i50-14-24.

ŚĆ
Największa
olerta codziennych

,

AM Curtis, Sony, Neptn,
Sesta.. Naprawy domo-

z

we.

LODÓWKI, zamrażarki, 22-10- | dojazd, 53-74-37, 32-37-30

MIKROBUS, 32-76-49

A Inte Else Be

PF

o

MIKROBUSY, 3550-70
ACTIVE-LIFE"
cala Europo, | MIKROBUSY,
36:8237

GRECJA,
zyc objazdowa,
zaonyo 14Alidni,

UNIMOR- fabryczny serwis

odzienie (600: 2000) 2192

MIKROBUSY, 448059

tku. Luksusowy autokar, Hotl

pospieszny,

men, Oferta promoc

Partenon,

A AR:

;Giańsk. Bremen, 100 dni. Wczasy
na Peloponezie ze:

PO

29, 45-70-33,
dojazd bezplatny | AKA Curtis, Sory, Samsung,

Hamburg, Bremen, Bremeha- | pa,

VIDEOFILMOWANIE! 476-764. | ver AR

0602:352-045,
po 17.0064-47-46 | mowe. Bezpłatny dojazd, 56MIKROFALÓWKI, 53-43-79
2497, 32-97-62

VDEOFLMOWANE, s.
341

AUTOBUSY. ropiamo e
Holidays 41-27-61

WCZASY- Kaszuby, (058)333%4

WCZASY i wycieczki zagranicz
ne, turystyka krajowa, wczasy od
chudziące Jastrzębia Góra -475,«; bilety lotnicze, ubezpieczenia.
Balt-Tur Sopot, Kościuszki 12,
51-64-44

dzanie. Luksusowy

Od 399

USD, Gree Bo Tujsyczne

*** Greckie Biuro Turystyczne
,

GRECJA, samolotową, 12

men- Gdańsk, 60 DM,
tel. 0421/16-90-870

Greckie Biuro Turystyczne
Partenon, 46-00-79, 449-567
<

Zaznacz krzyżykiem podrubrykę, w-której ma ukazać się ogłoszenie:

PRACA

TE

[_ JDom odnajmę

[__] Samochód sprzedam

[__Jokal biur.-usług. odnajmę

[Mieszkanie odnajmę

[my
poje sprzedam5do 10tys.zł | [_[Jora
ocnjm
[__] Samochódkupięod
JMieszkanie poszukuję
[__] Samochódkupię powyżej 10tys.ż |
|

Aby ogłoszenie drobne ukazało sięw „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze
Wybrzeża nalady:
1. Wyciąć kupon z gazety

:

2. Wypełnić kupon

3. Przynieść, wysłać pocztą lub faxem

wypełniony kupon na nasz adres.

o

| fm

Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 3 słowa, opłać ko- awa

lejne słowa.
Pieniądze
zaROCOD kolejne słowa można wpłacić:
O LA

6
wą

* w banku

| ©

« w jednym z naszych biur ogłoszeń:
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
Sopot, ul. Kościuszki 61
Gdynia, ul. Władysława IV 17
Gdynia, ul. Świętojańska 141 b

l
m

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

2

-

ę

su

E
Hin: syn

a

a

o

|

ROZMAITOŚCI
[__]Biznes
Sprzedaż

i

Kupno '

!

[__] Dom sprzedam

(__ ]Sprzęt elektr.-elektron.

|_| Mieszkanie sprzedam

(_JSprzęt gosp. dom. sprzedam |

[__] Lokal biur.-usług. sprzedam

[__JAudiovideo sprzedam

[] Garaż sprzedam

i telefonie

X, kontaktowym

"w treści ogłoszenia

Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy treści
lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie z obowiązują- |
cym regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.
Kupon bez załączonego dowodu wpłaty nie jest ważny.
Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z 0.o., Biuro Ogłoszeń, 80-886
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48-69.
Nasz nr konta bankowego:
BRE SA o/Gdańsk 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

zzyszoroweowe

Gdańsk,
tel./fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. RE 218, faxw. 213, 214 w pon. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17,
Elbląg, tel./fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25
w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.0: Słarogany Gdański elfa (069) 220.80 w jod

|

|

[Nauka

I

:

!

LI
ucROM kupię
OŚĆ Sneouam
[__] l
Działki,m A grunty

JKorepetycje
[[_ Jzeuby

[_] Dom kupię

[__JMatrymonialne
——

Nie zapomnij

Pruszcz Gd., ul. Tysiąclecia8

Tczew, ul. 1 Maja 4

o

|!
!
i
i

[__] Działki, grunty sprzedam

5

i

[__JMieszkanie zamienię

| ] Części zamienne
NIERUCHOMOŚCI-DOM
[__] Nieruchomości-lokale

|

Ą

[_JLokal biur.-usług. poszukuję |

| "[_ ] Samochód (marki) kupię

peruwiański,

i

[Mieszkanie kupię

[__] Szukam pracy

AUTO-MOTO

A

MASZYNY krawieckie, różne,

SETERKI- szczenięta, 058/4108-20

51-18-%

MAROROH OR SUE |, Patou GODS ASÓW

lormał, inne, 375-375

25-21-98
MASZYNY krawieckie, 5606-06

ROWER górski, tanio, 647-044
ROŻEN elektryczny, 24-58-03

Kaszuby-

sem po Adriatyku,
tydzień plażo-

,

szt., 35-53-23

„Torbacz” przedstawiciel Sinplastu, 35-53-23

szewskie, Jastania. „KMS”*,

Sopot, Chopina 10, tel. 51-00-02,

AROBUS f6'osobowy 5164 Wania na Pebponezie
pls wie

KUBKI do piwa 0,5 |, wysokie,
smukłe, klarowne; 9,80 zł/ 100

RATLERKA- pudelka, miniaturki,
31-20-79
REKLAMÓWKI
25/6 * 45; 1,24zł,

chowo, Stężyca, Wdzydze Ki:

Goluń, Gowidlino, ine

Bremerhaven, Oldenburg, Ham-

JW.

WCZASY- jeziora, morze:
Chmielno, Gołuń, Ostrzyce, Par-

objazdowa, przez Wody,

krobusów

OTVC, Siesta, Neptun. Naprany — 21,358041

50-66-90, 51-07-27, 51-93-31

GOTEX, 4699.37 wycieczki * GRECJA, 1616 chii pobytowo, pobys
ejj
z rj

2.06/100 szt. 46-31-71 „WKL*

(055)34-18-35
MEBLE skórzane,

EID-POL,

(069)

dd
35-50-92,
od.

29-02-33

dojazd bezpła
ny,TELEWIZYJNE.
32-37-30, 25-21-97

TRAPER, wczasy, kolonie, wy-

e
katalog- Gdynia-04.21
ślemy gralis
7:5) 211-600,
Sopot 5141-42

A

jp

Grecja, Tunezja, Kolonie, obozy
374575

Wiedeń, Budapeszt,
Londyn, wy-

[EST. wynajem autokarów, |

35-49-55, zniżki
A. „Autocentrala”. Naj

38-37. Gdańsk, 31-28-61 wew.

205

Francja, Hiszpania, Norwegia,

SONY, Sanyo, Curtis, : Otake, |

kia

Francja, Hiszpania, Grecja. Za-

praszamyGdynia, 61-38-45, 61-

ne ceńy: Wady, Savajafa

wych, Wczasy,

ABANIX (058)41-83-87, 51-7330, Telewideonaprawia

:

OD s1a40

ga, Wiedeń- 690 zł. Wycieczki,

Buro Broke- | | ra Hońdzys 412751
większa! Najańsza! Oferta prze. — | (sedzka PTTK).
wozów międzynarodowych. 356- | rów, 46-20-46 (sedzia NOT). | | FID-POL, 35-50-02, Hiszpana
205; 374-406; 974-664
Falcon Centrum Handlowe Za- | Rodos, Kreta, Turja

zamiana: ay, 6-4 OR
ODOWKI 50-65-78. Napa. | Jaz
bezyany, 416966, 44-12.
52,SPzedaź
0602-29-41-69,
34, 46-79-45

p

Ć

Pep ru NOM | TELEWIZYJNE, 320082 Gwa- | tury Ke Lube codżemie. |

GIĘTARKA pcmadobacy 1. HA Lota ams Sun. topówKa 00775

w Czechach
z wycieczkami Pra-

FO/eh Funai, Sony, Sanyo.
Specalzacja. Bezplalny dojazd,
56-24-97, 24-41-04

88-63, 41-3866, 51-30-65
LODÓWKI, 32-06-10

ach przejazdów

ABAD kineskopy, 21-62-75, 52-

wisz, inne, dojazd bezpłatny, 31-

Aziniat

Mana”. wice niż przewo

A

i

CENTRUM Informacji Przejaz: | kana, tel. 211-600, 51-41-42,
dów Międzynarodowych i wycie. — 314-816
ek Holidays, 41-27-61 CONCORDIA- wycieczki, wczaCENTRUM
międzyna-o sy: komirtowe SAN
autkay, rowek
:

wycieczki, Druskienniki. Tunezja,

.. Bzpiatn dojazd, 52-

LAST minute, „Globex* 20-37-06

| CHORA zo:

ne, telewizory, wakamany.Na- — 29916099

bezplatny
ABASONIC, Axion, Neptun, Jo- jazd
TELENAPRAWĄ,

BETONAKA, og 202

e

diomagnetofony, tunery satelitar:

roczna

KOLONIE,
obozy „Vektor” 61-230

Francja, Holi-

jazdów autokarowych. „Biuro
p
Brokerów: Dom Technika, | Holidays,

e

|

biwaki,
(058) 84-42-23

(800- 2000) Gdynia 21-422,

cji Międzynarodowych prze- I ANGLIA Nanda Szkocja

COLORNAT. Sony-Curis-S.
nyo RoyarSamsung
NePtun...
Specjalizacja. Dojazd
bezplany, 323730, 23510
VU).

wa.Wszystkie marki, Bezpłatny | 31.98, 41.83.97, 24-41-04

:

ACTIVE-LIFE. wczasy, ko

js

bezpłatny

fesjonalizm,
R
guarane

ŁY:

+

|
;

ABANIX! (058)20-05-06, 32-05-31,
o
A:
PHILIPS, Otake, Samsung,

72-65-61

greckie, Tunezja,
Majorka, Hisz-

tów, stcientówiwczni 32-350, — GĘeASk
OB 11
AMERYKA:
CENTRUM informa- | days41.2761

Curis, Royal, Fun, Sanyo,
Neptun, Siesta..

si, S29-4, 210275, dojazd | KAMERY, Gompa, vi, fa
2934

zh
276-217
FOTOGRAFICZNY : _YASHICH"

BILETY lotnicze Bał-Tur So-

pania, Turcja, Włochy. Bilety autokarowe- Europa, promoweWłochy- Grecja.

85

nysa TERI

zysk Sak

(06338520

atrakcyjne
ceny- „Balicana”, 51
20-74
GRECKIE
Biuro Podróży „Barkost* 21-95-16, 20-10-26. Imprezy samolotowe, autokarowe
Grecja 14 dni- 799, wyspy

poł, 51-64-44

COLORLUX, Samsung, So

o60)33.67n handowy, arka
AN
ARENwydzierżawię,
EO
chodnia dziecięca)

91457,

ika 10% Wynajem mikro- | | WYJAZD dn. 15.0697 Gdańsk
| busów. Pilety lotnicze caly | | Lubeck, 3 wolne miejsca. 37-06

| Sak Smok Ks 12]

PRALKI 22-29-38, 23-74-27, 0- — ANTENY TV.SAt 41-89-97

601-63-57-05

CAMERYVideonaprawa, 5311-26

WINDYKACJE, 0612:350259

UNIT stomatologiczny, 57-83-27

VDEONAPRAWA, 45450]

ANTENY, 39-94-32, 46-14-28

aaa

ŚREDNICÓWKA, 4761-93
sofa, 44-14-52, 44-453
TERRIERKI: szczenieta, 50:27M4
TUwszystkim.
wydrukujesz
Serigraf wszysko
Service, 44-ra
OEOIGZ:
|
0452
440459
TERRIERY rosyjskie,
|
.

Bremen, Pu

i mych krajów. Do Niemiec | 090-54-17:90

ANTENA: 52.2971
VIDEOFILMOWANIE 78.5659
ANTENA -sateitame- tanio, 35- VIDEOFLMOWANIE, 46-54-17

NADRUKI reklamoweAA

NUMER telefonu 32., 31-841; — 47-12;06014613349

- NAGROBEK, tanio, 0602-293IMPORTER obuwia poszukuje
686
odbiorców
(0-59) 621-596
* NAMIOT czteroosobowy, tanio,
POSIADAM lokal 20 m kw. na. 31-54-57
NOTES Casio, 41-94-40
Oczekuję propozycji. Oferty
OBRAZY, (5), absolwentka ASP,
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
41-74-37
10288100
PRODUCENT art. spożywczych . OWCZARKI belgijskie, (089)5269-365
poszukuje kandydatów do utworzenia i prowadzenia
hurtowni pa55-28
tronackiej, 18- 36% marży handlowej.
Tel. 068/261-993
UWAGA! Jadłodalnia „Zaułek”
PANASONIC KXT3250, 31-34-31
zaprasza
do współpracy. SzczePONTON, silnik, (058)56-54-74
góły na miejscu. Gdańsk, Ogarna
PRZYCZEPA
campingowa,
108/109
w podwórzu
N126, 51-85-59
"RATLERKA- mini, 31-20-79
BUDZIKI,
zegary ścienne, zegary

090-599577

GRECJA- wyspa Santoni! samolot z Warszawy,
super oferta,

POŁ-OLA- Hannover, Hamburg,

ANTENA,
47-09-36, — | rami,
BALTTURnicob przewozy
auta: | | PRZEWOZY
ER 61-33-47, satelia| | VIDEOFILMOWANIE,
zk
sami do Nemiec
do wach, czaki

ARN. masznonka

nia, 20-49-77, Kapitań-

(055)32-04-33

ze skóry, zegary drewniane,

VIDEOFILMOWANIE, 39-26-56

Raty

:

AE kulturystyczny, 055/34-

MEBLE używane

KUBKI
do piwa, 0.5 |, transparent 8.35/100 szt., talerz
7.40/100 — szt,
widelec

PRALKI! 32-06-10

oj

81, Kościuszki 8; Gdy:
ska 4; Gdańsk- Orunia,
39.02-51,
Jedności
Robotniczej 223

|

ee | owe

21-12-36, 41-12-31 wew. 312,
313, 44-40-12

BULLTERRIERY, rodowodowe,
kolorowe, 51-15-60

AUTOKAR odnajmę na dłużej,

PRALKI, 41-32-01

:

my Clatronic oraz wentykłoy | 417

560,-, 72-65-61

VIDEOFILMOWANIE, 367-982

DETEKTYWISTYCZNE
SZŁSf1 | NAJTAŃSZE
Qpuże Unrugapożyczki!
56, 25.2459Gdynia, | pRALKI 5661-11

SPANIEL rodowodowy, 32-75-14

wystarczy wyciąć kupon z gazety

PRALKI! 32-00-05, 33-61-61 | ANTENA, 22-45-05 Satelitame-

LOMBARD,
zobo,
Gdafsk,samochody,
Kolorzeska RTV,39, | PRALKI 32-07-75
tel. 53-0468

w ogłoszeniach drobnych *

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

LOMBARD, samochody, RTV, _ PRALKI, 534379
zloto Sopot, Nepodlegości743, PRALKI, 5352-53

SOLARIUM 33-71-86

i APARAT fotograficzny „Yashica”

Za darmo pierwsze trzy słowa

<< LzKATOŚCI

SKIEROWANIE
na tani wiejski

CZAPKI, „Jet', Grunwaldzka 219,
46-09-39

KILEURODZINNEJ I WIELORODZINNEJ

SYSTEM WPŁAT: RATALNY DO CZASU OTRZYMANIA MIESZKANIA.
PRZYJĘCIA ZAINTERESOWANYCH: PON. ŚR. PT. OD 9.00-15.00
WT. CZW. OD 9.00-16.00
tel.: 44-96-72

INFORMACJE
I SPRZED/
Gdynia, ul. Lipowa 5, tel. 29 50 30 w. 35, 37, fax w. 36

ODDK koncesjonowane
pośrednictwo pracy

ss baza- Weekendy, 46-12

W SYSTEMIE ZABUDOWY: R

Uzyskaniu

Hipotecznego

i

|

——

i
|

—

Proszę o jednokrotną emisję w „Dzienniku Bałtyckim” i

Wi

„Wieczorze

|

:

Wybrzeża"

ogłoszenia drobnego (zaznacz

Wybrzeża”

krzyżykiem tylko jeden dzień tygodnia):
[]pon.

[wt

L]śr.

[1 czw.

Cena jednego kolejnego słowa od czwartego z VAT-em
w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze Wybrzeża”:
w pon., Wt., śr., lub czw.
—
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8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00;
tel. 51-54-55
8.0” 16.00
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RATY, PREMIA, ULGA

EFEKTY:

RZA DZ
Ź
. SZCZE
10029540/2135/51

DĄBROWA,UL.GORCZYCOWA

A

r.

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

kiedy?

a

SĘ

za ile?

Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo - 2,02 zt netto).

Wszystkie

trzy dla Ciebie...

KOLONIE, obozy na'Mazurach. Tel. 41-15-36 wew. 432;
kom. 0601-613-885
ATRAKCYJNE kolonie, obozy,

KOLONE.

A:

:

kopanego- alrakojjneh kolonie

Wiadysa.

,

:

y

:

,

Holdays- Kanada,
41.2761 Australia, ine,

'

GINEKOLOGIA Kaliningrad, za:
biegi, 52-08-33
._

AALKMED Piotr Stefanowicz, lczenie poalkoholowe.
Esperal. 51-97-64, (0-

GINEKOLOGIA
os OODSD-6S7 szeroki za-

.

1-

w

ATRAKCYJNY obóz młodzieżo. | SFO0-U2,51-18%

NEUROLOG | Niżnkiewicz. | jogo, 536946, RR

„KMS*, Sopot, Chopina 10, tel. | rzą 35-68-14

|

LARYNGOLOG, 61-28-13

NL

Szczecińska 32, wizyty. 56-12-49

elrakcyjny program, 84-40-41

AALTOURIST- Angia- kursy ję-

KOLONI z angekkim: Kaszy. | ZAOM6 30951

W

HISZPANIA, Francja- zwiedza

by- Szkola Języka Angloamery-

ACTIVE-LIFE" międzynaro-

REHABILITACJA, masaż, wizyły | ternista, laryngolog,

dowe obozy językowe, 21-92-21,

35-83-11 (8.00- 20.00) :
Aa Kanada, Holidays, 41-

18-48; , 20-75-29
j
KARKONOSZE, ranging „Go | MAZURY. Rasy szkoleniowe

Wenecji, 35-68-14

be 20-07-27

Patenty żeglarskie. Wynajem

271.06. 08.07.97, cena: 657 zł, | 50)
„Gro- Tour" 35-82-42, 31-93-31

:

KOLONIE, obozy. kraj

czulanie, leczenie, Gdynia, Armi

dd, 20-9461
Krajowe

językowekursyna
obozy
PERFECT
Kaszubach,
wakacyjne

jachtów,
styczne, Sudenckie
41-00-88 w.Biuro311,Try.po

KOLONIE, obozy, Budapesz,

ALERGIA, Bicomem, testy, od-

:

OBOZY jezkow, językowo

w Angii, Gdynia, Krasickiego 28,

ALERGIA: Bioom, testy, odczuła

20-69-43, wtorki, czwarki 16.00

ie, terapie, Gdańsk, Arkońska

42, 56-1474

konie, żagle, tenis, rowery, mo-

Żeglarskie, językowo- górskie,

GINEKOLOG, 41-19-05

GrecjaHiszpania,
ca:
HPSLMEFrancja,OLZA
SKODA

Śląska 66b, 53-40-21

30

119

16.00

GINEKOLOG- Gdynia, 71-02-51

recjezora, gór, obozy zagrani. | Lonódm. Maryland, Przymorze,
,

OBOZY

W.

Naszej Drogiej Koleżance

CHIRURG Łącki, 31-25-26

Dent*, protetyka, paradontolo-

wizyty domowe Da

gia, narkoza, 41-92-96,
41-85-04

s
internistyczne

z powodu zgonu

Uczniowie Conradinum.

alkoholowe, esperal,

10

8

województwo

INTERNISTA,

MA Alkmedyk, leczenie po- log, 31-89-53, 21-99-

drogowego w Koszalnie, Ford

- Mszaświęta odbędzie się 12 czerwca 1997 roku w kościele pw. Najświętszego
Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu o godz. 7.30.

głębokie wyrazy współczucia

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30 na cmentarzu Łostowice.

Pogrążeni w smutku

żę PONO
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ś. fp.
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MATEJKO
się t

Pogrzeb odbędzie ie tego Yei

dni

dz. 14.00

Pogrążona w smutku

|

Rodzina

:

: 2004870

5000127

że z naszego grona odszedł Kolega

ś. fp.

ś. fp.

JOANNA
HUPKA
z domu NETKOWSKA

KAZIMIERZ

Syn z Żoną i z Dziećmi

P>

ś

wdowa

20069

po kpt. WP, jeńcu Starobielska

Fa cmentarzu Katolicki w aron

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

r sA „

10030142

S : o

4

A

Ś fp.

JADWIGA

na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
5000130

Pogrzeb odbędzie się dnia 12 czerwca 1997 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu w Gdyni, ul. Spokojna.

Pogrążona w smutku |
Rodzina

2004854

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 czerwca 1997 roku zmarł

RYSZARD
STRYJEC
wybitny artysta wielu wspaniałych grafik,
prac malarskich i ceramicznych,
współtwórca "Liter" i "Czasu”, człowiek,
który na zawsze zostanie w pamięci
wielbicieli Jego talentu.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia

11 czerwca 1997 r. o godz. 8.00

współczucia i szczerego zek

w kościele pw. św. Brygidy.

zinie Zmarłego, wszystkim Jego Przyjaciołom
Wojewoda Gdański

akcja

Dyrekcj
|

Rodzina

MROZOWSKA

z d. NOWOSIELSKA

i Wielbicielom Jego wielkiego talentu składają

E K

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00
Bl

ae

ą

Siostra i Babcia

RYSZARD
STRYJEC

:'

|
E

:

Dnia 7 czerwca 1997 r. odeszła Nasza Ukochana Mama,

ś. fp.

Żona , Córka z Mężem, Wnuk

o

nie

składają

że dnia 5 czerwca 1997 r.

:

:

i

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie ż

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

odszedł od nas na zawsze wybitny artysta grafik

M

KOT

lat 27
Żegnamy Go na mszy św. w kościele parafialnym
w Pszczółkach 12 czerwca 1997 r. o godz. 11.00.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie
składają
Dyrekcja, koleżanki i koledzy z Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 9 w Gd.-Oliwie.

| Msza św. żałobna odprawiona zostanie w Orłowie przy |
| ul. Wielkopolskiej zj
dnia 12 czerwca 1997 ; r. o godz. 12.00. *

w smutku

Syn z Rodziną

ź 10030125

RYSZARD

ś. ?..

MARIAN

H

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00

KAMIŃSKA

mgr BOGNA MIELECKA

BURY

z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że dnia 8 czerwca 1997 r. zmarł nasz Brat i Wujek

Msza 11.30
św. żałobna
odprawiona
zostanie 12 wczerwca
1997 r.
Gdańsku-Zaspie.
pw. św. Kazimierza
w kościele
: o godz.

ś. Tp.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,

|: 10030121

s Pp.
„KERT

ś. f..

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 3 czerwca 1997 r.
zmarła nasza koleżanka - nauczycielka

* Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 12 czerwca 1997 r. w Sopocie
:
w kościele pw. św. Michała o godz. 7.30.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Bardzo prosimy o nieskładanie kondolencji.
Pogrążeni w smutku

zmarła w wieku 82 lat

MARIA

Dnia 8 czerwca 1997 roku zginął śmiercią tragiczną

ZBIGNIEW WOLNIARSKI

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego —
składają
>
Dyrekcja i Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. |
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 12 czerwca 1997 r.
o godz. 7.30 w kościele pw. św. Michała w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.30
na cmentarzu Katolickim w Sopocie, ul. Malczewskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 8 czerwca 1997 r. zmarła

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 1997 r.
zmarł nasz Najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

mgr inż. ZBIGNIEW WOLNIARSKI
Emerytowany długoletni pracownik Lasów Państwowych.

w Gdyni-Orłowie dnia 12 czerwca 1997 r. o godz. 9.00.

Rodzina

; 10030114

zmarł w wieku 66 lat

w Gdańsku

Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy tego samego
dnia na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Orłowie.
Córka z Mam
< 2004874

Pogrążona w smutku

Rodzinie Zmarłego wyrażamy serdeczne
anie współczucie.
Koledzy z Koła Łowieckiego „Bekas”.

Pogrążeni w smutku

A NOSOL IGI AGO

SUSKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej, ul. Boczna

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 13 czerwca 1997 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. św. Michała w Sopocie przy ul. 3 Maja.
Pogrzeb o godz. 14.00 na cmentarzu Katolickim w Sopocie, ul. Malczewskiego.

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 czerwca 1997 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 12 czerwca 1997 r.
w kościele pw. Chrystusa Króla w Gdańsku o godz. 12.00.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu Srebrzysko.

ZDZISŁAW

Solista Państwowej Opery i Filharmonii Bałtyckiej

na cmentarzu Komunalnym w Rumi.
Pogrążona w smutku
Rodzina

KRYSTYNA

Z żalem zawiadamiamy,
w Bogu w wieku 88 lat nasza ukochana Mama i Babcia

Dnia 7 czerwca 1997'r. zmarł w wieku 69 lat Ukochany Ojciec

RESZKA

i

Córki z Mężami, Wnuki i Syn

w Wejherowie.

Pogrzeb w tym samym dniu po mszy św.

Msza św. żałobna wraz z pogrzebem odprawiona zostanie
Archanioła w Gdyni-Oksywiu.

:

Inspektoratu ZUS *

w Gdyni.

w dniu 12 czerwca 1997 r. o godz. 14.30 w kościele pw. św. Michała
-

Pracownicy

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 13 czerwca 1997 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Rumi.

z domu NIEZABITOWSKA

ukos nose

składają

składają

ś. fp.

GENOWEFA CHMIELEWSKA

Msza św. odprawiona zostanie w kościele pw. Świętego Krzyża
w Gdyni-Witominie dnia 12 czerwca 1997 r. o godz. i2.30.

Dyrektorowi mgr. JÓZEFOWI LESZCZYŃSKIEMU

Z głębokim żalem 'żawiadamiamy, że dnia 9 czerwca 1997 r.
zginął tragicznie nasz ukochany Syn, Brat i Przyjaciel

Nic nie ukoi naszego bólu po utracie Mamy, która była nam najdroższa
Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że dnia 9 czerwca 1997 r.
zasnęła w Panu nasza Kochana Mama, Teściowa, Babcia

A

C

Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego S.A.

EL;
Pogrążeni w rozpaczy

Babcia, Siostra i Ciocia

J

6,

I

ROMAN

Mąż, Córki i Syn z Rodzinami
Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 12 czerwca 1997 roku
o godz. 11.00 w kościele Ojców Cystersów w Oliwie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
mentarzu Garnizonowym przy Bramie Oliwskiej.

Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 9 czerwca 1997 r.
w wieku 65 lat zmarła nasza ukochana Żona, Mama, Teściowa,

ie

MAJEWSKIEMU

2004804

lat 74

z powodu śmierci

Dyrekcja i Pracownicy

WIKTORIAz domu JACKIEWICZ
BIZEWSKA

, Jezusa przy ul. Mireckiego w dniu 12 czerwca 1997 r. o godz. 7.30.
Wyprowadzenie Zwłok z kaplicy tego samego dnia
o godz. 11.30 na cm. Łostowice.
Pogrążeni w smutku :
Mąż z Synami
Ś 10030141

Wyrazy współczucia

ŻONY

ś. fp.

zdomu LIPA
MŁ
Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana

ŁUCJA

w Gdańsku.

10029852/43/09

OOO ONNN

KRYSTYNA BORYCHOWSKA

składa

z powodu śmierci

Z głębokim żalem zawiadamiamy; że w dniu 6: czerwca 1997 roku"
: zaopatrzona Sakramentami św. zasnęła w Panu nasza Najukochańsza Żona,
:
. Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia

BOGNY

Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Państwowego Oddziału Regionalnego

Zarząd i Pracownicy

ś. tr.

CÓRKI

składają

SODO120/32218]

'""Pełni'smutku'zawiadamiamy, że w dniu 9 czerwca 1997 r.»
zmarła moja Żona i nasza Matka

wyrazy najszczerszego współczucia z powodu śmierci

Dyrekcja i Pracownicy

składają

Brat i Asia

POSZUKIWANIE skradzionych | DANA 23-29-09

samochodów, odszkodowania
ubezpieczeniowe, 0-602-231- | QMEN 23-66-25
920; (022) 826-87-40

OLSZEWSKIM

z powodu śmierci

Najgłębsze wyrazy współczucia naszemu byłemu,
długoletniemu pracownikowi

:

(068)83-64-12

Państwu BENEDYKCIE i KAZIMIERZOWI

MATKI

MOCHA

:

drogowa
nia 26. 03. 1997 godz.
3.30, kontakt: Wejherowo 058/722551

Koleżance

WACŁAWA

zdm LIPA

Transit niebieski i pomoc

nych, markelingu, usług kosme-

STANISŁAWOWI

KRYSTYNA BORYCHOWSKA

STA

ny. Zatscnie Pań grała. Tek

POSZUKUJĘ świadków wypadku

MAŁGORZACIE KACZMAREK

z powodu śmierci

z powodu śmierci

ER

Błyskawiczny kontakt telefoicz

DENS- Prywatny Gabinet Denty-

$
Sr

DNIA 30.06.1997 Przedsiębior-

stwo Produkcyjno Usługowe

towa 210/16 kończy działalnoś.
tycznych, analiz chemicznych,
szkoły wyższej językowo: ekonoANGIELSKI, egzaminy, 46-74-26 | micznej, 25-48-10

towarzy-

skie „Astrd”- ciekawe kontakty,
nowe przyjaźnie, dobra zabawa
:
NORA
Kilkaset ofert z Polski i Niemiec.

„Danco” Sp. z 0.0. Gdańsk,
Star-

styczny, Gdańsk, ul. Długa

pediatra, w

skie- Martymonialne, Setki Ofert!

:

panty, nakoza, 51058, 51-38

:*

Zgł

90219/BGIO/96, Łukasz Tomczak

BIURO matrymonialno-

pediatra, wizy, | G7/68/6. Czynny od poniedziałku
47-80-20,0-601-62-48-63,41-59- o soboty 8.00- 19.00. Rejestra78
cja 31-12-58

10029884

- podługich i ciężkich cierpieniach odeszła od nas nasza kochana Siostra i Ciocia |

SKRADZONOkg suni | PFO, 46151 Pan

j Jadwigi 9, im-

składają |
Lekarze z Oddziału Neurologii Szpitala Gdańsk-Zaspa. -

|
*

Wosig. ie pozory, Gd
nia Wadysłama Ve, 61-45-32

soboty, 20-46-64

OJCA

składają
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy,

dencką nr 62468 na nazwisko

GDYNIĄ, 3 Maja 16, róg Star
SOPOT,

j

pete
giehdueda angielskie

Wiejskiej,
czynny 9.00- 19.00 rów

sta pediatra, neuro-

ALNNED. Gosh o odb
KMEDpoak
U
wanie. Esperal (0-602)-338-148

radziwa Personalnego, 46-33-45

i

Centrum Stomatologiczne „Vis=

EKG Lekarz Domowy Intermi- nież

wyrazy głębokiego współczucia

MATKI
: R-3193

GDANSK al. Zwycięstwa 8,

Koleżance dr ANNIE PROKOPSKIEJ

mgr MAŁGORZACIE DZIEDZIUL
i Jej RODZINIE
serdeczne wyra zy współczucia

e Medica,
Clinica
Gdynia, operacje okulistyczne,

kienicz 31-96-49

ak

ZE

pediatra, 96-46, 413291

j

JSK iumaczenia 4241. | STUDIUM Pbic Relaions Do-

Agata Wika, ENG

domowe, tel. 0-602-309-841

(zaćma, jaskra), 270-194

51

Gdynia, Plac Kaszubski 1, 20-

CHODORONO Tónanime | ST = Mb
EKG

:

PRYWATNA Szkoła Podstawo:

we, aty, możliwość częściowej,

96:56-07 ja ej 51.6597

PRYWATNA

s

REKLAMY, tel. 51-53-19

PHILIPS Aparzty Słucho-

fan

31-89-53, 21-99-10, cale | INTERNISTA, 41-42-75

GINEKOLOG, Wrzeszcz, 44-43-

Zedo 46R
:
eglarskie,
po — BILETY promowe, „Holidays”, 41
27:61

.

Gs, Powroźnicza 1990,

226155715

w

BIESZCZADY- obozy konne, 35.

Kańskiego, (0-58) 41-06-71; 31-

e-

PŁYWANIE, tenis, 42-41-51
POLICEALNE Studium Rekalmy,
46-33-45

;
ANGIELSKI, szybko i sku:

TRANSPLANTACJA włosów, 0- | '1*9

KOLONIE nad jezio-

nie: Genewy, Baroelony, Monako,

:

Paszkiewicz, 35-71-91 | | czenieosteoroy, e. 32.2428

wy Grecja, 51-79-32, 0-602-278-

Ge

ANGIELSKI, niemiecki, 32-83-76
ANGIELSKI, solidnie, przyjemnie,
32-49-51
APARATY słuchowe GEERS,

,

ki

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

PEDIATRA, 48-30-07
PEDIATRA
dr med. Joanna Steicz, 51-97

fe
602)-33-47-16 Trójmiasto-

ATRAKCYJNE kolonie i obozy, - Grecja, Włochy; żegłarski: Puck. — ŻĄGIE. kursy na stopień żega

50-14-96

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *
wystarczy wyciąć kupon z gazety

BRzMAMCI

PROFESJONALNE kolonie, obo- PRZEJAZDY autokarowe, paszzy młodzieżowe, 24-28-05
porty, Holidays, 41-27-61
SŁOWACJA: Wiedeń, Ząbk.Za- | WY
>

Str. 17

|

| R-3345

Prac

:

Henryk
Kultury;
alu Wojciechowski,

ownicy Wyd
Urzędu Wojewódzkiego

.

Wyrazy głębokiego współczucia bliskim i przyjaciołom -

ry Sportu
i Turystyki

w Gdańsku.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia
o godz. 13.00 na cmentarzu Srebrzysko.

:

R3819

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, pon. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.-pt. 8.00-16.00; Goynis, Świętojańska 141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. .00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00; |
Pruszcz Gdański, Tysiącłecia 8, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja 4, pon-pt. 8.00-16.00; Siarogard Gdański, Basztowa 3, pon.-pt. 8.00-16.00

Rada

składają
Zmarłego
Miasta Gdańska.

i Zarząd

:

MM
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6.00
8.00
8.30
8.40
8.45
9.00
9.30

Kawa czy herbata?
„Doogie Howser, lekarz medycyny” (6/25) — serial
Wiadomości
Gimnastyka
Dla dzieci: Mama i ja
Dla dzieci: Tut turu
Dla dzieci: Domowe przedszkole

9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00
10.50
11.10
11.25
12.00
12.10
12.20
12.50
13.15

„Milagros” (17) — serial
Stawka większa niż szycie — teleturniej
Szkoła zdrowia i urody
„Umarli modlą się za nas” — film dok.
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Notowań: Siostry z głębin
Indeks — magazyn finansowy
Współczesna proza polska — „Sny
i kamienie” — Magdalena Tulli
13.35 ... swego nie znacie — Katalog zabytków:
Krzeszów — Kościół Cystersów
13.50 Poezja współczesna: Czemu nie tancerki

14.20 Chochlikowe psoty, czyli zmagania
z gramatyką: Tworzenie wyrazów
14.40 „Arcydzieła” (41/45) „Anselm Kiefer —"Wnętrze”” — serial dok.
14.50 No problem — nauka języka ang.
15.00 Wiadomości
15.10 Ochroniarz
15.25 „Tajemniczy świat Aleksandry”
15.50 Dla młodych widzów: Chwytaj dzień

38

6.45

Look Ahead - kurs języka angielskiego (106)
7.00 Panorama
7.05 Dziennik krajowy

7.20 Optimus — Sport telegram
7.25 Reporterzy Dwójki (powt.)
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Panorama

8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 „Między wierszami” (10/26)
8.55 Niezbędnik Dwójki
9.00 Świat kobiet — magazyn
9.30 „Podglądanie przyrody”
10.00 Dla dzieci: Po rozum do głowy
10.30 Studio sport: Koszykówka zawodowa NBA
11.20 „Na wysokości” - film dok.

11.50 Niebiańska dusza: TrebunieTutki
12.30 Skrzydła bliżej marzeń
13.00 Panorama
13.20 Niezbędnik Dwójki
13.25 „Doktor z alpejskiej wioski”
(23/26): „W potrzasku” - serial
obyczajowy

7.00 Panorama

8.00 Panorama

7.15 Zwierzolub — pr. poradnikowy

8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 Trójmiejski serwis inform.
8.40 Zderzenia — program publicy-

7.30 Nie bójmy się wiosny — kon-

Clipol — magazyn muzyczny
„Taz-mania” — serial anim.
Akademia Zdrowia Dwójki
Co myślimy o Bogu, zbawieniu,
wierze i kościele: Przed maturą
— program redakcji katolickiej

8.05 DTV

- program

zabawa
satyryczny

7.55 Poranne informacje
8.00 Polityczne graffiti
8.10 „Maska” (15) — serial animowany dla dzieci
8.30 „Na południe” (5) - serial
sensacyjny, Kanada 1995,
reż. Paul Haggis

Jacka Fedorowicza (powt.)

9.20 Pętlowa lista przebojów
9.50

6.00 Muzyka na dzień dobry
7.00 Poranek z Polsatem
7.35 Drzewko szczęścia: gra —

cert (2) (powt.)

styczny
„Rahan — wędrowiec” - serial

animowany
10.15 „Rozmowy ze zwierzętami” —
program przyrodniczy
10.40 „Zagajnik” - serial dla młodzie-

ży
11.05 „Ptaki Wisły” — film dok.

8.30 Wiadomości
8.40 Labirynty kultury: Jama Mi-

chalikowa (powt.)
9.00 „Maria Anto - listy do przyjaciela” — film dok. (powt.)
9.30 „Gruby”: „W podziemiach
klasztoru” - serial

9.30 „Żar młodości” (202) — serial obyczajowy, Kanada
1973 (70 min)
10.30 „Czarne kapelusze” (2) — serial sensacyjny, USA 1992
11.30 „I wszyscy razem” (7) — serial

10.00 „Trapez” (3/4): „Sylwia” - se-

11.35 „Maria Celeste” — serial
12.20 „Do widzenia do jutra” — dramat obyczajowy, Polska 1962,
reż. Janusz
Morgenstern,
wyk. Zbigniew Cybulski, Teresa Tuszyńska, Barbara Baranowska, Grażyna Muszyńska (81 min)

rial, Polska 1983

11.00 Historia — współczesność
11.30 Gwiazdy tamtych lat: Stanisław
Hadyna
12.00 Wiadomości
12.15 „Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” (11/13) — serial

— serial dokumentalny
14.50 Program dnia
14.55 Panorama

15.10 „Mokradełka” — serial popularnonaukowy
15.35 „Maluda” - serial animowany

12.30 „Płonąca pochodnia” — serial

przygodowy, Meksyk, reż.
Gonzalo Martinez (50 min)
13.15 Disco Relax
14.15 Magazyn
14.55 Link Journal — mag. mody

13.35 Bohater w alfabecie (powt.)
14.10
14.30
15.00
15.30

14.25 Etos — magazyn katolicki

12.00 „Odyseja” (7/39) — serial SF,
Kanada (25 min)

film dokumentalny K. Wierzbickiego i T. Zygadły (powt.)

Karajana — pr. muzyczny

14.00 „Dookoła świata”: W Kapadocji

komediowy, USA 1995

13.10 „Prawdziwa historia guźca” —

13.40 Kolekcja nagrań Herberta von

14.10 Muzyczne nowości Dwójki
14.25
15.00
15.25
15.35

POLONIA

7.55 Program dnia

Auto-Moto-Klub
Rozmowa dnia
Panorama
Historia obyczaju: Chata — czte-

(25 min)

15.25 „Czarodziejka z Księżyca” —
serial animowany
15.50 Bractwo Białego Orła — pr.
ekologiczny dla dzieci

ry pory roku (3): Jesień, zima
15.50 ... swego nie znacie — Katalog
zabytków: Tarnów — Katedra

7.00

Muzyczny Budzik

7.30 Diabelski Młyn — filmy anim.
8.00

(K) „Stinky i Jake przedstawiają” — serial anim.
8.25 (K) „Nell” — dramat
10.15 (K) Kuchnia Filmowa: „Nell”
10.40 (K) „Wspomnienie miłości” —

film obycz., USA 1992
12.30 (K) „Poliester” - komedia, USA

14.00 (K) „Historyjki z ulicy Broca” —
14.25
14.50
15.50
17.35

serial anim.
(K) „Szaleję za tobą” - serial
(K) „Misjonarze konsumpcji”
(K) „Mortal Kombat” - film sensac.
(K) „Wojny potworów” — anim.

18.00-20.30 Okno otwarte „NA GAPĘ”
18.00 Diabelski Młyn — filmy anim.
18.20 Nie Przegap

18.25 Cyberia
18.50 „Bajer w Bel-Air” - serial
19.20 x 5 — minimag. regionalny
19.25 „Kroniki Seinfelda” - serial

19.50 Aktualności Filmowe
20.00 Kuchnia Filmowa:„Braveheart”

20.30 (K) Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Francja '97: Francja - Włochy

22.40 (K) „Anioły i owady” — dramat
0.40

(K)

„Wichry

namiętności”

—

dramat obycz., USA 1995
3.05 (K) „Sugar Hill” — film sensac.
5.10

(K) „Amator”

— film obycz

x

20
Zadyma — O.N.A.
Dni walki z rakiem
Panorama
Niezbędnik Dwójki
Optimus — Sport telegram
Spotkanie po latach — Dni walki
Brown (90 min)
z rakiem
Spotkania kabaretowe — Koń Polski
22.10 „Dziewięćdziesiąt dziewięć do.
W centrum uwagi
jednego” (12/14): „ZagubieWiadomości
ni” — serial, W. Bryt. 1994, reż.
Światła rampy, czyli rzecz o teatrze
Charles McDougall, wyk. Lew Grudziądzu - reportaż
slie Grantham (45 min)
Studio sport: Ligi polskie — magazyni
23.00 Okna: Współczucie
„Miejsce na świecie” — film 23.40 Jacek Podsiadło
0.05 Panorama
obycz., Argentyna, reż. Adolfo
0.15 Andreas Vollenweiter
Aristarain, wyk. Jose Sacristan,
1.15 Zakończenie programu
Federico Luppi, Cecilia Roth, Le-

* „Zbuntowany księżyc” — dra-

mat obyczajowy, W. Bryt. 1971,
reż. Bryan Forbes, wyk. Malcolm
McDowell, Nanette Newman,
Michael
Flanders,
Georgia

22.05
22.30
22.50
23.00
23.30

20.00
20.45
21.00
21.30
21.35
21.40

onor Benedetto (118 min)
2.20 Zakończenie programu

20.00 „Uderzenie” (7/13) — serial sensacyjny, W. Bryt., reż. Ądrian
Shergold, wyk. Malcolm Str-

ry, David

Morrissey,

C.L.

Johnson, Anthony Valentine
„Terra X — wyprawy w nieznane” — serial dokumentalny
Panorama
Leksykon katolicki - Ziemia
święta
Kamerton — magazyn muzyki
klasycznej

20.55
21.45
22.00
22.20

22.45 „Namiętność” — serial
23.30 Stanisław Horno-Popiawski —
uroczystość nadania tytułu
doktora honoris causa gdańskiej ASP
23.45 Gdańskie święto książki — relacja
0.05 Zakończenie programu

20.00 FILM TYGODNIA: „Hudson
Hawk”
— komedia sensacyjna, USA 1991, reż. Michael

20.00 Wiadomości
20.30 MOJE WIDZENIE ŚWIATA
— Cykl filmów Stanisława
Różewicza: „Ryś” — dramat
wojenny, Polska 1982, reż.
Stanisław Różewicz
21.55 Gwiazdy tamtych lat: Stanisław
Hadyna (powt.)
22.30 Panorama
23.00 Ze sztuką na Ty: Artes
23.25 Sześć pieśni z Wyspiańskim —
program poetycko-muzyczny
0.00 „Lenin z Krakowa” — film
dokumentalny Jerzego Ridana i Jerzego Kowni

Lehmann
22.00 Informacje i biznes informacje
22.25 Polityczne graffiti
22.35 „Cwaniak” (7/44)- serial sensacyjny, USA
1986-1991,
reż. James Whitmore Jr.
23.30 Na każdy temat — talk show
Witolda Orzechowskiego
0.30 „Dolina lalek” (9/65) — serial obyczajowy, USA 1993
0.55 Muzyka na BIS
2.20 Pożegnanie

0.30 Auto-Moto-Klub (powt.)
0.50 Panorama
1.00 TEATR TELEWIZJI: Feliks
Falk — „Koncert”

* 14.00 „Zakonnica w przebraniu” —
swe"komedia;
USA 1992:
15.40 „Zagadka piasków” - film
przyg., W. Brytania 1984
17.20 „Reggae na lodzie” —- kome-

dia, USA 1993
19.00 „Wydra wielka” - film przyrodniczy
: 20.00 „Ja cię kocham, a ty śpisz” —
komedia, USA

1995

a
„Zakonnica w przebraniu” — komedia, USA 1992
23.25 „Obywatel X” - film krym.,
USA 1995
1.05

„Tajemnicze

zniknięcia.

Żywi czy martwi?” — film
dokumentalny

EUROSPORT:
7.50 Muzyka w RTL7
8.10 Siódemka dzieciakom
9.00 „Świat pana trenera” - serial
925 „Łobuzy Robina” - serial
10.10 Muzyka w RTL7
12.55 Gram w Siódemkę — pr. muz.
13.45 Polskie seriale anim.
14.15 „Siódme poty” — serial dla młodzieży
15.05 Teleshopping
15.30 „Trzecia planeta od Słońca” — serial komediowy
15.55 Siódemka dzieciakom
16.55 „Słodka dolina” - serial
17.15 „Słodka dolina” — serial
17.35 „Trzecia planeta od Słońca” - se-

rial komediowy
18.00 „Łobuzy Robina” - serial

18.50
19.10
19.15
19.25
19.55
20.00
20.50

Polskie seriale anim.
Prognoza pogody
7 minut — wydarzenia dnia
„Świat pana trenera” — serial
Program rozrywkowy
„Robin Hood” - serial
„Siódme poty” -— serial dla młodzieży
21.45 7 minut — wydarzenia dnia
21.55 „Policjanci z Miami” — serial
22.45 „Basen” — film obycz., Francja
0.25 Muzyka na Dobranoc

7.00 CNN News
7.30 „Tajemnice piasków” — serial
8.00 Cosmix — mag. muz.
8.30 „Grand Prix” — serial anim.
9.00 „Motomyszy z Marsa” anim.
9.30 „Robinson Sucroe” anim.
10.00 „Ufozaury” — serial anim.
10.30 „Domek na prerii” — serial
11.30 „Antonella” — serial
12.30 Music Television - lista przebojów
13.30 PM.A.M. — mag. muz.
14.00 Muzyczne instalacje — mag. muz.
14.30 Koncert gwiazd —
15.30 Mag. Motoryzacyjny Młodych
16.00 „Robinson Sucroe” anim.
16.30 „Ufozaury” — serial anim.
17.00 „Lucy May” - serial anim.
17.30 „Super Mario Bros anim.
18.00 „Domek na prerii” — serial
19.00 CNN News
19.30 „Tajemnice piasków” - serial
20.00 „Antonella” — serial
21.00 GRA!MY News
21.05 Music Television — lista przebojów
22.00 P.M.A.M. — mag. muz.
22.30 Dance Jump — mag. muz.
23.00 GRA!MY News
23.05 Przytul mnie — nocny pr. muz.

17.00 „O czym szumią wierzby” — serial
17.30 Disco Polo Mix
18.00 „74.5 Nowa Fala” - serial
18.45 Geografia Polski — szkolna powt.
19.15 To i moto — sport i motoryzacja
19.45 Z planu filmowego
20.00 „Klasa 1984” — film sensac., USA
21.45 AutoMajster
22.00 „Zabójcze zauroczenie” — horror,
23.30 Midnight Love — mag. muz.
0.00 Muzyczne dobranoc

PTKI
15.00 Matematyka „Ciągi zbieżne”
15.30 Fizyka „Prąd elektryczny”

16.00 Środowisko
kiego

Morza

8.30 Lekkoatletyka:
Mityng
Grand Prix IAAF w Braty-

sławie

17.30 Roadshow

18.00 (P) Podróże w czasie

10.00 Automobilizm: Wyścigi formuły Indycar w Detroit
12.00 Kick — mag. motocrossowy
12.30 Koła — mag.
13.00 Piłka nożna: Legendy Mi-

strzostw Świata
14.00 Triathlon: PE w La Grande
Motte i Geel
15.00 Tenis ziemny: Turniej ATP
w Londynie
20.00 (P) Kulturystyka: Miss Fitness

21.00 Rzutki: MŚ w Londynie
22.00 Tenis ziemny: Turniej ATP
w Halle
23.30 Tenis ziemny: Turniej ATP
w Londynie
0.00 Kolarstwo: Legendy Tour
de France

18.30 (P) Justice Files

19.00 (P) Wild Things: Wielkie polowanie

20.00 (P) Poza rok 2000
20.30 (P) Katastrofa: Ścieżka przeznaczenia

21.00 (P) Świat tajemnych mocy Arthura

C.

Clarke'a:

Korzenie

zła

:

21.30 (P) The Quest: Oblicza strachu
22 00 (P) Niewyjaśnione: Odkrycie
w Loch Ness
23.00 (P) Discovery Signature: Superczłowiek — najszybszy człowiek na świecie
0.00 (P) Wojownicy

1.00 Pierwsze loty: Myśliwce
rzutowce

od-

__CARTOON
CHANNEL
6.00 - 22.00
CARTOON
NETWORK - SERIALE ANIMOWANE „Omer i gwiezdne dziecko”
22.00 NOCNY SEANS FILMOWY
TNT ERROL W TARAPATACH - SEANS Z ERROLEM FLYNNEM „Przygody
Don Juana” - film kostiumowy, USA 1948, reż. Vincent
Sherman, wyk. Errol Flynn,
Viveca Lindfors, Robert Douglas, Ann Rutherford
0.00 „Get Carter” — film sensacyjny, W. Bryt. 1971, reż. Mike
Hodges, wyk. Michael Caine,

Britt Ekland,
John Osborne

Ian

Hendry,

2.00 „Biały żar” — dramat kryminalny, USA

Bałtyc-

1949, reż. Raoul

Walsh, wyk. James Cagney,
Virginia
Mayo,
Edmond
O'Brien, Steve Cochran

„Ekonomia i ekologia”

16.30 J. polski - zagadnienia językoznawstwa
17.05 Literatura
17.30 DAMP-owy Klub Filmowy

17.00 High Five

4.00 „Przygody Don Juana” - film
-

kostiumowy, USA 1948

13.00
14.00
14.30
15.00

Travel Live - magazyn
Planeta Dominiki
- serial (Hol)
Pionierzy: Alaska
Śladami Champagne Charlie -

serial dokumentalny (S/Hol)
15.30 Smak podróży (S/Hol)
16.00 Na wakacje do Australii (S)
16.30 Za granicą: Grecja
17.00 Piechotą dookoła świata: Kerala w Indiach

17.30 Świat Grega Graingera
18.00 Ocean Spokojny - serial dok.
18.30 Stalowe wstęgi: Historia kanadyjskiej kolei
19.00 Na ryby - magazyn
19.30 Pionierzy (powt.)
20.00 Travel Live - magazyn
21.00 Zagubieni w dzikiej Afryce:
Zimbabwe

21.30 Śladami Champagne Charlie serial dok. (S/Hol) (powt.)
22.00 Ucieczka - magazyn (S)
23.00 Smak podróży (S/Hol)

23.30 Świat Grega Graingera
0.00 Miasta świata: Sajgon
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20,50 zł/m”
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*** Dla firm terminy płatności **

27,00 zł/m”

Ta io

NYSY SYNA

>

R

Kaczmarek

Ó

Zakroowaki

GDANSK
ul. Marynarki Polskiej 87
tel./fax (0-58) 43-08-28
tel. 43-12-01 w. 193

OKNO
SYSTEM
————————

DIA

A DAE
tel.
54 17 8

Wczasy 7- i 14-dniowe

* DORADZTWO
* SZKOLENIE
« USŁUGI

Gilańsk, ul. Wielopole 7 c
tel./fax

GDAŃSK

058 43-11-80

i< tel. kom. 090 50-31-49

ul. Marynarki Polskiej 96

Ę tel. kom. 090 50-29-40

tel./fax (058) 43 16 61 w. 326
Śri

Jeziora
Pokoje 2-, 3-, 4-osobowe z łazienkami
sauna, siłownia, kort tenisowy

(4

HURTOWNIA MATERIAŁÓW
KUTNICZYCH | BUDOWLANYCH

COPERNIT$JC.

APB

LATO NA KASZUBACH

NA RATY I ZA GOTÓWKĘ

81-963 Gdynia, ul. J. Bema 18
tel./fax 61-12-91, tel. 61-56-95

"TECHMAPROJEKT"

TERMOZGRZEWALNA

DYSTRYBUTOR WENTYLATORÓW I MIESZACZY POWIETRZA
HURTOWNIA - Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 7/15A

Ą

* Produkujemy stolarkę budowlaną w systemach:
- niemieckim VEKA (PCW)
- włoskim PROFILATI (aluminium)
© URNY przy zamówieniach:
ac 2000 zł - 5%, - powyżej 7000 zł - 8%
* Kom
ksowa obsługa

HURTOWNIA

DA

KN

P004173/A/12

W, razie potrzeby
naprawimy |

10014256

doradzimy,
«uruchomimy,

EIC EUZCE

A 133 294

cegła budowl. i klinkier, cement, wapno, gazobeton,
pustaki, styropian, wełna min., papa, lepik, folia
budowl., silikony, siaty zbrojeniowe, zaprawy
budowlane, akryle, pianki poliuretanowe

OKNA PCV - SPRZEDAŻ |

+ Automatyczne odszranianie
chłodziarki
+ Zamrażarka trzyszufladowa
* Pojemność całkowita: 317 I
* Pojemność chłodziarki: 200 I
* Pojemność zamrażarki: 117 |
* Wys.xSzer.xGłęb.: 171x60x60 cm

* Wys„SzerxGłęb.: 150x60x60 cm

10029933/1270/19

ogłasza przetarg nieograniczony na:

dostawę i montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych w budynkach mieszkalnych w ilości 7000 szt.

SIEMENS_
LODOWKA

Rada Nadzorcza i Zarząd Powszechnej Spółdzielni
Mieszkaniowej "Przymorze" w.Gdańsku-Oliwie
zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 1997 r.
o godz. 17.00 w sali Domu Kultury przy ul. Śląskiej 66 B
w Gdańsku-Oliwie odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI PSM "PRZYMORZE”
Porządek obrad oraz materiały dotyczące zebrania
znajdują się do wglądu w biurze spółdzielni
w Gdańsku-Oliwie przy ul. Czarny Dwór 12, pok. 213.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Niłyniec"
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3

* WAŻNA TYLKO DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

* Automatyczne odszranianie
chłodziarki
* Zamrażarka dwuszufladowa
* Pojemność całkowita: 273 I
* Pojemność chłodziarki: 200 I
* Pojemność zamrażarki: 73 I

Wypożyczalnia sprzętu wodnego
2004777/A/536

zek

SUPEROFERTA'
od 9 do 29 czerwca

LODÓWKA

Restauracja, kawiarnia

Termin wykonania zadania 30.08.1997 r.

LODÓWKA

LODÓWKA

* Dwa agregaty z niezależną
regulacją temperatury
i możliwością niezależnego
odłączenia
* Automatyczne odszranianie
chłodziarki
+ Zamrażarka trzyszufladowa
* Pojemność całkowita: 319 I
* Pojemność chłodziarki: 201 I'
* Pojemność zamrażarki: 1181
* Wys»SzerxGłęb.: 171x60x60 cm

+ Dwa agregaty z niezależną
regulacją temperatury
i możliwością niezależnego
odłączenia
* Automatyczne odszranianie
chłodziarki
* Zamrażarka trzyszufladowa
* Pojemność całkowita: 357 I
* Pojemność chłodziarki: 239 |
* Pojemność zamrażarki: 118 I
* Wys.xSzer.xGłęb.: 186x60x60 cm

Oferty należy składać w sekretariacie Sp-ni do dnia
24.06.1997 r. z podaniem pełnego kosztu zaworów i ich
montażu oraz stawki roboczogodziny z narzutami.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości 5000 PLN oraz opłaty bezzwrotnej
w wys. 50 PLN.

Wybór oferty nastąpi w dniu 26.06.1997 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
R-2400/A/494

PRZETARGI:

"spółdzielnia Mieszkaniowa

„Młyniec”

80-460
do każdej prezntowanej lodówki
aparat fotograficzny

KG 31V04

ŻELAZKO PAROWE AZUR EXCEL
*« Unikalna stopa Excel
ze stopu anodilium,
* Moc 1600 W
+ Wzmocnione uderzenie
pary do 60 g/min.
+ Prasowanie w pionie
* Blokada kapania
* Funkcja samooczyszczania
SATYSFAKCJA GWARANTOWANA!

GOLARKA
AKUMAULATOROWO-SIECIOWA
* Dwie niezależne głowice,
typ HQ 4
*« Bardzo cicha praca
* Trymer
* 1 godz. ładowania wystarcza
na 10 dni bez) przewodowego
golenia
+ Wskaźnik ładowania

Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni do dnia
20.06.97 r. z podaniem pełnego kosztu malowania klatki
wysokiej oraz stawki roboczogodziny z narzutami.

KG 37S72

KG 32572

PHILIPS

ul. Pilotów

ogłasza przetarg. nieograniczony
na remont i malowanie
klatek schodowych
bud. ul. Startowa 25 A-F

MINGSLUA

KG 26V04

Gdańsk,

DEPILATOR SIECIOWY
SATINELLE SENSITIVE

DEPILATOR SIECIOWY
SATINELLE

* Nasadka masująca, minimalizująca ból
* Depilacja oparta jest na sprawdz onym
systemie wirujących 21
* Dwie prędkości depilowania
* Długotrwały efekt depilacji
SATYSFAKCJA
GWARANTOWANA!

—* Depilacja oparta jest na sprawdzonym
systemie 21 wirujących dysków
* Nasadka zabezpieczjąca
* Etui podróżne, gąbka, szczoteczka
* Długotrwały efekt depilacji

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości 2000 PLN oraz opłaty bezzwrotnej w
wysokości 50 PLN.
Wybór oferty nastąpi w dniu 25.06.97 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
ZETA RGI
R-2399/A/494

* Etui

GRATIS!
HQ 482

do każdej zakupionej golarki
HQ 482 dodatkowo
suszarka PHILIPS

HP 6414

HP 2840

MSON

do każdego z prezentowanych
telewizorów radiobudzik
TELEWIZOR

14 cali

z telegazetą
+ Kineskop Black Matrix
* Pełne pasmo telewizji
kablowej
* 60 pamięci programów
* Automatyczne wyłączanie
przy braku sygnału
* Programowany włącznik
i wyłącznik czasowy
* Eurozłącze
* Pilot

ODTWARZACZ OSOBISTY
Z RADIEM CYFROWYM,
autorewersem, pamięcią
12 stacji i systemem Bass
Boost

ODTWARZACZ OSOBISTY

TELEWIZOR PRZENOŚNY

z radiem i autorewersem

10 cali
* Zasilanie z sieci lub akumulatora
(12 V/24 V/220 V)
* Pełne pasmo telewizji kablowej
* Pamięć 59 programów
* Programowany włącznik
i wyłącznik czasowy
* Eurozłącze
* Pilot

YAUKE płaski kineskop High Gloss
* Maska Iinwarowa
*Cyfrowe

księgowe, kadrowe, płacowe, celne,
kasowe, bankowe,magazynowe, BHP,
ZUS, budowlane, inwentaryzacyjne,
materiałowe, handlowe i inne

stereo w systemie

Nicam 2x20 W

ARTYKUŁY

BIUROWE

długopisy, zszywki, kleje, segregatory,
koperty, kalendarze, skoroszyty, teczki,
obwoluty, pisaki i 1000 innych artykułów

TECZKI DO AKT OSOBOWYCH

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE
taśmy, tusze, tonery do drukarek, tonery

*Telegazeta

*60 pamięci programów
*Pełne pasmo telewizji kablowej
* Programowany włącznik
i wyłącznik czasowy
*2 Eurozłącza,

do kserokopiarek, dyskietki, CD,
pojemniki na dyskietki, kalkulatory

PAPIERY

S-VHS$,

gniazdo słuchawkowe

36 MT

RIVi AGD:
RTV:

M 2505

11 TX

RTV i AGD:

papier ksero, fax, pakowy, toaletowy,
składanka komputerowa, rolki do kas,
taśmy do metkownic, ręczniki papierowe

EURO - KUF Trójmiejskie Centrum Handlowe, Gdynia - Orłowo, Al. Zwycięstwa 256
EURO - ETC Centrum Handlowe, Gdańsk - Zaspa, Al. Rzeczpospolitej 33
EURO - EKSPERT RTV, Gdynia, Starowiejska róg Władysława IV

IZYTÓWKI
JECZĄTKI

WYKONUJEMY

pon. - sob. 9-21, niedz.11-21
pon. - sob. 9-21, niedz.11-20

pon. - pt. 9-19", sob. 10-15
ŚWIADCZYMY US Ł UGI

DRUKARSKIE

Informacje i zamówienia: RTV i AGD - 64 91 21, 46 77 87 w. 241, RTV - 20 25 07
">

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

RZA

p

pon.-

FEE

ul. Olsztyńska 3
tel. 53-94-53

GDAŃSK-ŚRÓDMIEŚCIE
ul. Św. Trójcy 3
tel. 31-90-35

GDAŃSK-WRZESZCZ
ul. Gronwaldzka 76/78
tel. 41-12-31 w. 327

GDAMSK-LETNIEWO
ul. Marynarki

Pol:
tel, 42-14-02

R-2968

100

GDYNIA
ul. Obrońców
Wybrzeża 10
tel. 26-30-32

SOPOT
el. 23 Marca 77 €
tel.

Wszystkie sklepy EURO posiadają Studia Odsłuchowe do prezentacji wysokiej klasy sprzętu Hi-Fi. Zapraszamy !
Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, pon. godz. 8.00-18.00, wt. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Sopot, Kościuszki
AE 61,
Pruszcz Gdański, Tysiąclecia8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański,

GDAŃSK-PRZYMORZE

51-48-81

ELBLĄG
ul. Słoneczna 4
tel. 33-95-59

1810/A/442

141, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elblgg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;
mm
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Gollob.

Żużlowiec

Jutrzenki

Polonii po zwycięstwie w wyścigu 16 nad Bohumilem Brhelem
z Czech, Siergiejem Poważnym
z Rosji i naszym Śledziem mógł
świętować zwycięstwo w zawodach oraz myśleć o pomocy dla
kolegów.
- Przed zawodami w polskim
gronie nie umawialiśmy się, że
będziemy sobie oddawać punkty. Niemniej w wyścigu 16 bar-.
dzo chciałem pomóc Darkowi,
ale widząc, że został z tyłu, poPAM do przodu. Szkoda mi
ledzia, bo tylko jemu z całej
polskiej czwórki się nie powiodło. Współczuję mu, tym bardziej, że wrocławianin to dobry

Przed

turniejem

w

Pocking

otwarcie mówiło się, że kluczem do sukcesu będą dobre

starty. Te w wykonaniu Golloba
były chwilami wręcz atomowe.
- Może działo się tak dlatego, że naprawiłem wreszcie
swoje sprzęgła w motocyklach.
Wcześniej bywało z tym różnie.
Za bardzo zaniedbałem sprawy
sprzętowe. Tutaj nie wyszedł mi
tylko start w wyścigu piątym,
przegranym z Czechem Topinką.
Bydgoszczanin, który do
Niemiec przyjechał z ojcem
Władysławem i mechanikiem,
nie ukrywał, że zależy mu na
wspólnych występach w GP
IMŚ, obok brata Tomka.

Gimnastyka artystyczna - Anna Kwitniewska

nna znana

Maciej Polny

Hannę

Cieślik

i Krysię Leśkiewicz.
- Każda z wielkich gimnasty-

Arka
w Lęborku
„pietruszkę”,

skim meczu tej ostatniej z Polonią Warszawa.
podpisania. Piłkarz nadal będzie
trenował w Lechii. Bardziej sen
z powiek spędza mi sprawa najbliższego meczu z Krisbutem.
Stadion nadal jest zamknięty,
a w tej sytuacji PZPN może nie
przysłać do Gdańska sędziów.

Największą ochotę na grę
w Lechii wykazuje Meyer. W spotkaniu przeciwko Polonii zaprezentował się nieźle i jak mówił po
końcowym gwizdku, chciałby się
sprawdzić w II lidze. Tymczasem
na wczorajszym treningu białozielonych pojawili się działacze
Kaszubii i nakazali zawodnikowi
powrót do Kościerzyny.
- Jestem spokojny o Meyera powiedział pełnomocnik rady
nadzorczej KS Lechia, Mariusz
Popielarz. - Mam przygotowaną
umowę i pozostaje kwestia jej

Natomiast dwaj piłkarze Arki,

Grzegorz Lisewski oraz Jacek
Ptach raczej nie wyrażają zainteresowania występami w Lechii.
Być może jednak, ten pierwszy
mimo wszystko trafi na Traugut-

a

(kast)

gdyż

- Jutro na kortach SKT w Sopocie letni sezon rozpoczną te-

nisiści do lat 16. Memoriał im. Jana Korneluka odbędzie

się już po raz piąty.

Do turnieju zgłosiło się ponad 70 zawodników i zawodniczek.
Wśród chłopców faworytami są: Łukasz Pelowski (Goplania Inowrocław), Adam Narczewski (SKT) i Jakub Kmita (Start-Wisła Toruń).
Wśród dziewcząt najwyżej na listach rankingowych znajdują się: Małgorzata Stachuła (Promień Opalenica), Maria Bogucka (SKT) i Julia
Klecha (MTT Zielona Góra). Gry eliminacyjne trwać będą od czwartku do soboty - początek od godz. 10. W niedzielę finały od godz. 11.

(st)

(kast)

DODATEK

po-

w barwach Lechii Gdańsk, w towarzy-

Otworzą nastolatki

oba zespoły raczej utrzymają
miejsca, na których obecnie się
znajdują (Arka jest druga, a Pogoń ósma).

czek ma w swoich programach
ulubione ćwiczenia, które wyróżniają je spośród innych. Czy
jest coś takiego w układach Anny Kwitniewskiej?
- Na ten temat powinny się
wypowiadać trenerki i sędziowie.
Podczas zawodów nie mam czasu
oglądać siebie, ani swoich konkurentek, gdyż przygotowuję się do
ćwiczenia. Wydaje mi się, że
w ostatnim czasie poprawiłam
wyraz artystyczny i jestem mocniejsza psychicznie. Nie wiem
jednak, czy posiadam coś takiego, co mnie szczególnie wyróżnia.
- Jakie są twoje najbliższe

(Paw)

Tenis. Turniej Jana Korneluka

Dziś zostanie rozegrany zaległy mecz HI ligi „Pomorze”.
O godzinie 17.00 w Lęborku
miejscowa Pogoń zagra z Arką
Gdynia. Będzie to mecz o przysłowiową

w sobotę,

BEZPŁATNYCH

|

| : 18L

- Najpierw będę pomagała
mojej trenerce Marii Mrozińskiej
w pracy z młodymi gimnastyczkami. W lipcu planuję wyjechać nad
wodę z przyjaciółmi. Od sierpnia
rozpoczynam już przygotowania
do mistrzostw świata w Berlinie.
- A zatem udanego wypo-
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obecnej Lechii?
- Staram się być na bieżąco.
Rodzice przysyłają mi wybrzeżo-

ną
|

wą prasę, stąd wiem „co w trawie

Rozmawiał Kuba Staszkiewicz

1

YA

w Gdańsku. Śledzisz wyniki

piszczy”. Cóż, szkoda że drużyna
znalazła się w takiej sytuacji.
Chciałbym, aby Lechia się utrzymała, ale obiektywnie patrząc,
nie daję jej zbyt wielu szans.
- Dziękuję za rozmowę.
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liśmy się ponadto do rozgrywek
Intertoto. To też spory sukces.
- Pod względem kadrowym
Polonia bardzo przypomina
ubiegłoroczną Lechię/Olimpię.
Która z tych drużyn była lepsza?
- Biorąc pod uwagę umiejętności piłkarskie zawodników,
lepiej prezentował się zespół
z Gdańska. Natomiast nie da
się porównać obu klubów pod
względem organizacyjnym.
- Zatrzymajmy się na chwilę
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występować w zespole „CzarJednak ja nie wziąłem sobie tenych Koszul”? Czy może wolałgo zbyt mocno do serca. Konbyś przenieść się gdzieś indziej?
centruję się na grze w lidze. Na
- Nie upieram się przy Poloreprezentację
mam
jeszcze
nii. Chociaż przyzwyczaiłem się
czas.
już do życia w Warszawie, gdzie
- Wspominasz o lidze, w któzamieszkałem wraz z rodziną.
rej na razie plasujecie się na
Jestem jednak wciąż piłkarzem
szóstym miejscu. Czy to szczyt
Lechii i jeżeli tutejsi działacze
możliwości Polonii, czy też
znajdą dla mnie ciekawszą promożna było pokusić się o ciut
pozycję czy to z Polski czy też
więcej?
z zagranicy, to oczywiście z niej
- Liga się jeszcze nie skońskorzystam.
czyła i postaramy się poprawić
- Za swoje występy zbierasz
zajmowaną obecnie lokatę. Nie
dobre recenzje. Należysz do . będzie to jednak łatwe, gdyż
czołowych defensywnych pogramy poza Warszawą. Ale gemocników polskiej ligi. Swego
neralnie jesteśmy zadowoleni.
czasu pojawiło się hasło „PawPrzedsezonowy plan, czyli miejlak do reprezentacji”. Co ty na
sce w pierwszej „siódemce” zoto? |
stał wykonany. Zakwalifikowa-

©

(>
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- Wszystko przez trenera
Mieczysława Broniszewskiego.
To on w jednym z wywiadów
powiedział, że z pełną świadomością poleciłby inoją osobę
ówczesnemu
selekcjonerowi
Antoniemu
Piechniczkowi.

o

e

jeszcze czas

©:
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Piłka nożna: Mariusz Pawlak

Mariusz Pawlak to kolejny z piłkarzy wywodzących się
z Wybrzeża, który możliwości rozwoju własnej k ery musiał szukać poza Trójmiastem. Popularny „Cygan” został
wypożyczony do Polonii Warszawa. Rozmawialiśmy z nim
po sobotnim sparingu jego obecnego zespołu z byłym, czyli Lechią Gdańsk.

|

r

Adam Suska

ET

czynku.

przewozy
autostop

SR wypożyczalnie samochodów

l

Anna Kwitniewska (MKS MDK Gdynia) obroniła w Szczecinie tytuł mistrzyni
Polski w gimnastyce artystycznej.
Fot. Katarzyna Piotrowska

zamienię
wp inny pojazd

- 18M usługi motoryzacyjne
18N tai
80
SP

l

0 (u,d); IVJAG Speedway Łódź
18 - Mirosław Daniszewski 7

|

|

Paweł Staszek 14 (3,2,3,3,3), Henryk Bem 3 (u,1,2,d,-), Robert Dados 9 (3,3,3,0,-), Paweł Grygolec

poszukuję pracy
dam pracę

|

wary Bydgoskie Grudziądz 28 Piotr Markuszewski 2 (2,d,0,0,d),

poszukuję mieszkania
poszukuję innego lokalu
odnajmę mieszkanie
odnajmę inny lokal
pośrednictwo

|
r

Ostrów 30 - Arkadiusz Matuszak

- Występujesz w Polonii od
początku sezonu, który ma się
ku końcowi. Co sądzisz o własnej grze?
- Chyba szło mi nie najgorzej. Mam
pewne
miejsce
w składzie, a to chyba świadczy
o tym, że trenerzy są zadowoleni z mojej postawy. Zastanawiam się tylko co będzie dalej.
Z dniem 30 czerwca kończy mi
się okres wypożyczenia, a Z tego co słyszałem działacze Lechii stawiają za mój transfer zaporową cenę.
- Wszystko wskazuje na to,
że zostaniesz ponownie wypożyczony do Polonii, jednak
z możliwością sprzedaży do innego klubu. Czy chcesz nadal

Lonigo.

jawili się

- Teraz odpoczywam od gimnastyki i nadrabiam zaległości
w szkole. Uczę się do 3 w nocy.
Nauczyciele z VII LO w Gdyni są
dla mnie bardzo wyrozumiali
i pozwalają mi zaliczać poszczególne przedmioty w dogodnych
dla mnie terminach. Swoje jednak i tak muszę umieć. Pod tym
względem nie mam żadnych ulg.
- Co będziesz robiła podczas

8 (1,1,2,2,2), Piotr Kociemba 7
(2,2,1,2,d),
Paweł
Łęcki
7
(1,1,2,1,2), Przemysław Brucheiser 8 (d,1,2,3,2); IM. GKM Bro-

(p ol)

ustki do

72

zagra.

plany?

cek Woźniak 11 (2,2,3,1,3), Marek Dera 10 (3,3,2,1,1), Marek
Mróz 12 (1,3,3,2,3), Jacek Kalinowski nie startował; II. Iskra

0
2
8
1

zno i Piotra Śwista, którzy obok
J. Golloba, Ułamka i Krzyżaniaka, również wywalczyli prze-

Tomasz Meyer z Kaszubii Kościerzyna oraz

I

Lotos prowadził od trzeciego
wyścigu do końca zawodów.
W nagrodę nasz zespół zorganizuje turniej drugiej rundy, 8 lipca
br., w którym wystąpią ponadto
zespoły Startu Gniezno, Polonii
Philips Piła i LKŻ Inter Lublin.
Ekipa gospodarzy wystąpiła w rezerwowym składzie. To podobno
kara dla niektórych łódzkich żużlowców po porażce z RKM
w Rybniku.
WYNIKI
I. Lotos Wybrzeże 44 pkt. Dariusz Stenka 11 (3,2,1,3,2), Ja-

w przyszłym roku w GP IMŚ
zobaczymy duet Gollobów. Nie
wykluczone, że kogoś jeszcze.
Wprawdzie w drugim półfinale
rozegranym nazajutrz w St. Johann
(Austria)
zawodnicy
wypadli zdecydowanie słabiej,
ale nie należy umniejszać szans
Roberta Sawiny ze Startu Gnie-

i musi jeszcze

sewski i Jacek Płach z Arki Gdynia to a

I
r

kolejnej fazy tych rozgrywek. Podopieczni Grzegorza Dzikowskiego zgromadzili 44 pkt.

nie mam co marzyć, a każdy medal w kolekcji to powód do dumy.
Tym bardziej, jeśli jest złoty.
- Który z tytułów mistrzyni
Polski dał ci najwięcej satysfakcji?
- Ten pierwszy, zdobyty w Łodzi. Miałam wtedy 16 lat i dopiero drugi rok startowałam w klasie
mistrzowskiej. Pokonałam wtedy
bardziej doświadczone ode mnie
zawodniczki,

że

nie

czy beze

ELI

awansował do

- W układzie z maczugami
pierwsze miejsce podzieliłaś
z Agnieszką Brandeburą.
- Nie wynikało to jednak
z mojego słabszego występu
w tym ćwiczeniu. To Agnieszka
wykonała ten układ bardzo dobrze.
- Wiem, że były to dla ciebie
bardzo ważne zawody. Czy mistrzostwo Polski cenisz sobie
bardziej od startu w mistrzo- Gratuluję trzeciego tytułu.
stwach Europy i świata?
Masz powody do satysfakcji?
- Trudno powiedzieć, ale chy- No pewnie. Wygrałam przeba tak. Każdy sportowiec dąży do
cież nie tylko w wieloboju, ale
tego, aby wygrać - być pierwi we wszystkich układach z przy- . szym. O takich sukcesach w konborami.
„ kurencji ze światową czołówką

wierzyć,

„nafciarzy”

znał kontuzji nogi podczas gry...

zaś

I
r

W
Łodzi
rozegrano
pierwszą rundę Drużynowe:
go Pucharu Polski. Zwyciężył drugoligowy Lotos Wy-

Polski

można

U

/ wzmocnieniami

FA

lotos jedzie
dalej

Mistrzostwa

w Szczecinie były trzecimi
z kolei, w których tytuł najlepszej seniorki w kraju
zdobyła 18-letnia zawodniczka MKS MDK Gdynia,
Anna Kwitniewska. Jej supremacja na krajowej planszy nie podlega już dyskusji.

Jacek,

Piłka nożna

Trzeci tytuł

Drużynowy PP

(0,0,1).

Musiałem jednak zmienić motocykl. Ku mojemu zaskoczeniu
wyszło to na dobre.

|

Żużel

Powiodło się tylko dwóm
pierwszym. Swój wkład w ich
awans miał bez wątpienia Jacek

ku trofeum.

wystąpi jednak łowca bramek
Artur Niedzielski, odsunięty od
dwóch spotkań za sprowokowanie bójki podczas wrocławskiego meczu ze Śląskiem.
Wybrzeże także zagra nieco
okrojone - bez bramkarza Arkadiusza Dudarefa, który do-

miesiąc pauzować. Na szczęście
w pełnej dyspozycji jest Adam
Weiner. Jak nas poinformował
prezes sekcji piłki ręcznej Wybrzeża Henryk Woźny, gdańscy
szczypiorniści będą walczyć
o jak najkorzystniejszy wynik.
Z drużyną trenuje Igor Stankiewicz, ale czy wystąpi przeciw
Petrochemii nie jest jeszcze
pewne, gdyż z Turcji nadeszło
tylko jakieś mgliste pismo, nie
stwierdzające czarno na białym,
że gdańszczaninowi skończył
się kontrakt z tamtejszą drużyną. Jeśli gdańska strona uzyska
w trybie pilnym odpowiednie
potwierdzenie, wówczas Igor

Piłka nożna. Lechia Gdańsk

I
T

(Paw)

Śledź z WTS Atlas Wrocław.

głem przystąpić do powtórki.

w piłkę nożną

kraju,

I

żywo przekazywać będzie wieści
o memoriale.

Sebastian

wicemistrzostwo

I

„Kawa czy herbata?” zawita na
stadion SKLA w Sopocie, skąd na

Toruń,

Drabik. Czy powtórka wyniku
jest w tym roku możliwa?
- Nie można tego wykluczyć.
Nie mówię, że muszę awansować akurat ja. Kolegom z reprezentacji również życzę jak
najlepiej. Do GP zakwalifikują
się najlepsi. W Lonigo każdy
punkt będzie ważny, dlatego
trudno liczyć na jakieś układy.
Powalczę, a czy będą z tego
efekty, zobaczymy - zakończył
wypowiedź Gollob.
Po tym co pokazał w sobotę

w rozgrywkach Pucharu Polski
broni zdobytego w ubiegłym ro-

|-Poe |"

- Na razie nie ma ruchu. Ciągle
czekamy na pozyskanie środków
od sponsorów na gratyfikacje dla
tych biegowych superasów - odpowiedział.
W przeddzień zawodów, czyli
w piątek, 13 bm. w godz. 6 - 8 rano ekipa telewizyjnej jedynki

DGG

Ułamek z Włókniarza Malmy
Częstochowa
oraz
Dariusz

ków, Tomasz Gollob i Sławomir

Rewanże -14 czerwca u drużyn wymienionych w powyższym zestawie par na drugich
pozycjach. O przejściu do półfinałów zadecyduje lepszy bilans
dwumeczu.
Wybrzeże rozegra dzisiejsze
spotkanie
z
Petrochemią
o godz. 18 w hali przy ul. Zawodników. Przeciwnik gdańszczan jest bardzo groźny. Niedawno Petrochemia zdobyła

I

dów, Jerzego Smolarka.

tora

zawodnik - mówił później Jacek.
Starszy z braci Gollobów nie
tylko w tym przypadku myślał
o pomocy dla pozostałych kolegów z reprezentacji. W 18 wyścigu za rywali miał zagrażających Krzyżaniakowi i Ułamkowi, Siergieja Darkina (Rosja),
Robertha
Bartha (Niemcy)
i Gerda Rissa (Niemcy). Szczególnie dla ostatniego był to niezwykle ważny wyścig.
Zwycięstwo prolongowało
jego
nadzieje
na
awans.
Wprawdzie wielki faworyt półfinału w Pocking zaczął od
dwóch zwycięstw, ale potem jego maszyna spisywała się słabiej i Riss dwukrotnie zamykał
stawkę. M.in. w wyścigu z Gollobem.
- Przed biegiem 18 nawet nie
wiedziałem, jaki jest układ
w czołówce. Ktoś mi tylko powiedział, że powinienem wygrać. Ułatwiłoby to znacząco
zadanie Darkowi i Sebastianowi. Dlatego potraktowałem ten
wyścig bardzo poważnie i wygrałem.
Gollob przypieczętował tym
samym awans do finału konty-

- Myślę o tym cały czas. Zdaję sobie sprawę z wagi imprezy
w Lonigo. Dwóch zakwalifikuje
się do najlepszej „16” żużlowców na świecie. Teraz mogę tylko obiecać, że będę walczył
i zrobię wszystko, aby znaleźć
się w najlepszej dwójce finału.
Z ubiegłorocznego finału
kontynentalnego, który odbył
się w niemieckim Abensbergu,
awans wywalczyło dwóch Pola-

I

dimira Krawczenki.
- A co nowego w sprawie Kipketera i Niyongabo? - zapytałem
dyrektora memoriałowych zawo-

W sobotę niemieckie Pocking zdobył brat Tomasza Golloba - Jacek. W tym turnieju
półfinałowym IMŚ wystartowało jeszcze trzech innych Polaków. - Jacek Krzyżaniak z Apa-

nentalnego we włoskim Lonigo.
Same zawody nie rozpoczęły
się w jego przypadku pomyślnie. W pierwszym starcie, kiedy
upadł Ukrainiec Igor Marko
i sędzia Lechosław Bartnicki
z Gdańska, przerwał rywalizację, po zapaleniu czerwonego
światła Jacek dość niespodziewanie upadł. W polskim obozie
powstało małe zamieszanie.
- Arbiter przerwał wyścig.
Jadący przede mną Michał Makovsky oraz Jacek Krzyżaniak
zamknęli gaz, natomiast ja nie
mając miejsca, wpadłem na
bandę. Na szczęście nie odniosłem żadnych obrażeń i mo-

I

wa, a w trójskoku Ukraińca Wła-

Po półfinałach kontynentalnych IMŚ, które odbyły się
w miniony weekend, z pewnością możemy napisać, że Polacy stają się powoli żużlową
« Mamy trzech reprezentantów w obecn
cyklu Grand Prix IMŚ - Tomasza Golloba, Sławomira Drabika i Piotra Protasiewicza. Wyczyny
wymienionej trójki nie są na pewno dziełem przypadku.
Cały polski speedway ruszył zdecydowanie do przodu. Za
naszymi finalistami GP podążają bowiem następni.

W dzisiejszych pierwszych meczach ćwierćfinałowych
o Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn zmierzą się: Hutnik Kraków - Iskra Kielce, Wybrzeże Gdańsk - Petrochemia
Płock, Olimpia Piekary - Śląsk Wrocław i Metalplast Oborniki - Warszawianka Warszawa.
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sprzedam
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kupię
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TURYSTYKA
I SPORT
sprzedam sprzęt

MATRYMONIALNE
22A

szukam partnerki

22B szukam partnera

23C biura matrymonialne
22D inne
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ODDAM
ZA DARMO

kupię sprzęt

wypoczynek
przejazdy

Am

ZDROWIE
sprzedam
kupię

24
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PODZIĘKOWANIA

> usługi medyczne

ODZIEŻ
sprzedam
kupię

26 ŻYCZENIA

26A z okazji imienin

7

W skoku w dal kobiet Agata
Karczmarek (szósta w Atlancie 6,90) zmierzy się z czwartą na
ubiegłorocznych IO Greczynką
Nixi Xanthou (6,97), Polką z duńskim paszportem, Renatą Pytelewską-Nielsen oraz legitymującą
się w karierze wynikami powyżej
7 m Ukrainką Larisą Bierieznają.
W skoku o tyczce figuruje nazwisko Rosjanina Wiktora Czistiako-

Korespondencja własna z Pocking

—

szwedzki, Patrick Sjoeberg.

©

26B z okazji urodzin

NAUKA
oferuję

sidpod

Wynika z niej, że w skoku
wzwyż rywalami wicemistrza
olimpijskiego z Atlanty, Artura
Partyki (2,37) będą: czwarty
w Atlancie Jugosłowianin Dragutin Topic (2,32), jedenasty na
tychże IO Jarosław Kotewicz
(2,25) i doskonale znany na światowych
skoczniach
weteran

o

z

Organizatorzy 43. Memoriału
Kusocińskiego
w Sopocie przekazali nam
wczoraj przewidywaną listę
startową mityngu.

(2,3,d,1,1), Krzysztof Mitura
(0,0.-,-,-),
Paweł
Świerzb
(0,1,0,d,1), Marcin
Ryczek
(1,0,1,3,3), Sylwester Klimczak

Wybrzeże - Petrochemia

Rośniemy w siłę
©

Skoczkowie

brzeże,

Piłka ręczna. Ćwierćfinał Pucharu Polski

Żużel. Po półfinałach kontynentalnych IMŚ
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Lekkoatletyka.
Przed Mem.
Kusocińskiego

poszukuję
KSIĄŻKI
I

CZASOPISMA

sprzedam
kupię
zamienię

26C

inne pozdrowienia

27 MYDE PARK
27A

między nami

27C

kibic
ma głos

27B jak Fan z Fanem
27D spotkajmy
się
27E Parnas
i okolice
27F „Z archiwum X' i inne

