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Gdańsk. Sześć ofiar jednego wypadku

W Gdańsku
przybywa firm
budujących tzw.
plomby, poje
dyncze budynki
mieszkalne,
sąsiadujące ze
starą, często
zdewastowaną
zabudową.
dodatek
„Wokół
domu"

Dziś
matura

PĘDZĄCA ŚMIERĆ

w szkołach średnich roz
pocznie się pisemny egzamin
dojrzałości z języka polskiego.
W województwie gdańskim
maturę zdaje około 14 tysięcy
uczniów. Dzisiaj czeka ich pra
ca pisemna z języka polskiego
- mogą wybrać jeden z czte
rech tematów. Podobnie jak
w ubiegłym roku, czwarty te
mat będzie się wiązać z inter
pretacją fragmentu poezji lub
prozy.
W środę maturzyści będą się
zmagać z matematyką, języ
kiem obcym, biologią lub hi
storią. Później przyjdzie czas
na egzaminy ustne.
Już wczoraj do pierwszego
egzaminu matury międzynaro
dowej - z języka angielskiego przystąpili uczniowie III Li
ceum
Ogólnokształcącego
w Gdyni.
(A R)

Złoty błysk golfa
25 zawodników
rywalizowało na
polu golfowym
w Postołowie
w turnieju „To
wer Cup '98".
Pula nagród
pieniężnych
przeznaczonych
dla uczestników
wynosiła 5 tys.
USD.

str. 3
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Ogrodnicze
porady
Jak uprawiać ogródek łub działkę
zgodnie z zasadami ekologii? Czym
chronić rośliny przed szkodnika
mi? Na wszystkie związane z tym
zagadnieniem pytania nasi
Czytelnicy będą mogli uzyskać
odpowiedzi jutro, bowiem przy
redakcyjnym telefonie dyżurował
będzie w środę dr Jan Bodziński,
specjalista ds. ekologii z Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

1103 ogłoszenia
drobne
znajdziesz dzisiaj w „Dzienniku
Bałtyckim". Promocja ogłoszeń
drobnych dla osób fizycznych:
od poniedziałku do czwartku
tylko 0,15 zł za słowo; w piątki 0,80 zł.
|
Wydarzenia ....... str. 2-5

Publicystyka

Strony lokalne....str. 6-11
Codziennik
str. 13-15
Pogoda
str. 15
Podać rękę
str. 16

Nasi najbliżsi
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Kukliński wyjechał
Z tego samochodu wyciągnięto śmiertelną ofiarę.

J

edna osoba zginęła a pięć
innych zostało rannych
wczoraj w wypadku samocho
dowym w Gdańsku Szadółkach.
Do kolizji doszło na ulicy
Jabłoniowej, kiedy jadący zdaniem policji - z nadmierną
prędkością Mercedes, kiero
wany przez Sławomira S.,
podczas pokonywania ostrego
zakrętu, zjechał na przeciwle
gły pas i zderzył się z samo
chodem marki Rover. Kierow
ca Rovera Mirosław W. zginął
na miejscu, a pięć osób z Mer
cedesa odniosło poważne ob
rażenia.

Fot. Robert Kwiatek

Jak dowiedzieliśmy się
w Biurze Prasowym Komendy
Wojewódzkiej Policji, kierow
ca Mercedesa nie posiadał do
kumentów, samochód należał
do osoby trzeciej.
Jeden ze świadków zdarze
nia twierdzi, że chwilę przed
wypadkiem Mercedes uczest
niczył w innej kolizji. Według
naszego informatora, na jego
dachu znajdował się przed
miot przypominający policyj
nego „koguta".
- Na razie nie mogę tego
potwierdzić, sprawa jest bada
na - -wyjaśnia Gabriela Sikora,

Po wizycie

yszard Kukliński pytany
K wczoraj, czy to prawda, że
w latach 80. w najwyższych
władzach „S" działał agent
Służby Bezpieczeństwa, odpo
wiedział: - Nawet gdybym
wiedział, to nie powiem, bo
nie mam dowodów, dokumen
tów.
W drugim i ostatnim dniu
pobytu w Gdańsku, płk Ry
szard Kukliński zjadł z woje
wodą śniadanie w „Belwederku", spotkał się z władzami
„Solidarności". Odpowiadał też
na pytania studentów na Uni
wersytecie Gdańskim.
Łukasz Wróblewski
str. 3

rzecznik prasowy gdańskiej
policji.
Na miejsce tragicznego wy
padku przybyły jednostki ra
townicze straży pożarnej, ka
retki pogotowia oraz prokura
tor. Strażacy kilkanaście mi
nut wydobywali z Rovera ciało
Mirosława W.
- On nie miał żadnych szans
- mówi dowodzący akcją stra
żaków st. kapitan Wojciech
Prusak. - Po takim uderzeniu
ciało zostało wręcz zmasakro
wane. Straszny widok...

REKLAMA.

CEitTRum ulany
Oddziały.
Somonino k. Dworca PKP
telTfai 681-49-32
684-11-04
0601 63-56-13
Gdańsk-Osowa
ul Bamiewicka 60
teL/fax 552-55-20
552-55-21
060161-08-99
Gdynia
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Nasza infolinia

SLD donosi do prokuratury

Co słychać

Przepychanki
pod pomnikiem

•Na głosowanie w sprawie referendum,
dotyczącego reformy administracyjnej,
sprowadzono 10 osób spoza granic nasze
go państwa, o czym poinformował w „Wia
domościach" pan Miller. Pytam, kto ponosi
koszta, związane z tymi wojażami? Jestem
emerytem. Za 44 lata pracy dostaję 600 zł
miesięcznie. Nie godzę się, aby za pienią
dze podatników fundowano podróże, któ
rych celem są rozgrywki polityczne.
Fryderyk Bęben z Gdańska
•Z moich obserwacji wynika, że ludzie
zaczynają pokonywać strach. Byłam
świadkiem, gdy przeklinającemu na ulicy
osobnikowi zwrócił uwagę mężczyzna,
spacerujący z dziećmi. Reakcja autora
niewybrednych słów była zaskakująca,
gdyż, czując skruchę, powiedział „prze
praszam". Uważam, że ojciec tych dzieci
postąpił w sposób godny naśladowania.
Dał dobry wzór nie tylko im, ale i nam
wszystkim. Obyśmy potrafili reagować
w ten sam sposób!
M.D. z Gdańska

Pytanie do Czytelników
Czy poseł Franciszek Potulski dobrze
zrobił składając zawiadomienie do pro
kuratury? Prosimy o sygnały pod nu
mer bezpłatnej infolinii 0 800 500 39

Po publikacjach

Majowe jaja
republikanów
Nieprawdą jest jakoby grupa młodych
ludzi z flagami, przedstawiona na zdjęciu
jako ilustracja artykułu („Majowe jaja re
publikanów", „Dziennik", 2 bm.) to: „re
publikanie po zadymie na Skwerze Ko
ściuszki...". Przedstawione osoby nie są,
ani nigdy nie były członkami Ligi Repu
blikańskiej. Błędnym jest także stwier
dzenie, że Liga Republikańska obrzuciła
jajkami przechodniów, a sprawcami tego
zdarzenia byli wymienieni z nazwiska
Andrzej C. i Klaudiusz W. Nasi koledzy
zostali zatrzymani na podstawie złośliwe
go pomówienia dwóch działaczy PPS. Na
szym zdaniem zdarzenie to nosi znamio
na prowokacji wymierzonej w naszą orga
nizację. Za karygodne uważamy także po
danie w tym kontekście, do publicznej
wiadomości, nazwisk osób zatrzymanych,
co jest sprzeczne z obowiązującym w Pol
sce prawem.
Teresa Patsidis
sekretarz Zarządu
Ligi Republikańskiej - Trójmiasto
Od redakcji:
W opublikowanym tekście zabrakło in
formacji, że szczegółowe dane dotyczące
zatrzymania dwóch działaczy LR przez
policjantów gdyńskiego komisariatu
dworcowego uzyskaliśmy od Marty Frykowskiej z biura prasowego KW Policji
w Gdańsku.

0 800 500 39

I We wszystkich sprawach prosimy
> telefoniczny kontakt z działem
Śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 8-18, a w niedzielę w godz. 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
308 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

bezpłatny telefon

O

601 66 52 66

1 Całą
dobę
dyżurny reporter
"Dfzienmka Bałtyckiego" czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

telefon reportera

Lech Parell
Radio Gdańsk

ZA
Procesy 1-majowe są pró
bą zainteresowania ludzi
tym czym - jak to pokazali
- wcale się nie interesują.
W tegorocznych podcho
dach pierwszomajowych
wzięła udział rekordowo
mała liczba osób. Z jednej
strony podchmielona (po
dobno) młodzież, a z dru
giej nieco starszych ludzi,
pamiętających łatwiejsze
czasy. Jedni i drudzy mi
mo woli zademonstrowali
swą słabość, ale teraz mo
gą jeszcze próbować
zwrócić uwagę opinii pu
blicznej na szykany jakich
doznają: dwa siniaki, kil
ka przykrych słów i wie
czór w izbie wytrzeźwień.
Tymczasem prawda jest
brutalna: na kojarzące się
z poprzednim systemem
obrzędy ludzie patrzą dziś
tam samo niechętnie jak
młodzież, która z pomni
ków próbuje uczynić swo
ją własność.
Na szczęście, żyjemy
w wolnym kraju - każdy
może się czuć tak szyka
nowany, jak to sobie kie
dyś wymarzył.

dańscy
posłowie
%f SLD skierowali do
niesienia do Prokuratury
Wojewódzkiej w związku
z zakłóceniem obchodów
święta 1 Maja.
Franciszek Potulski,
poseł SLD twierdzi, że
w czasie pierwszomajo
wej manifestacji lewicy
działacze m.in. Ligi Re
publikańskiej i organiza
cji, których nazw nie pa
mięta uniemożliwili mu
złożenie kwiatów pod
pomnikiem „Tym, co za
polskość Gdańska".
- Została złamana
ustawa o prawach i obo
wiązkach posła i senato
ra - dodaje Potulski.
Uważa on, że całej
sprawy by nie było, gdy
by młodzi ludzie nie za
trzymali siłą jednego
z sympatyków lewicy
Doniesienie do proku
ratury zamierza skiero
wać także przewodniczą
ca gdańskiej SdRP po
słanka Jolanta Banach.
- Młodzi prawicowcy
metodami faszystowski
mi, stosując czynną na
paść, walczyli z przeciw
nikiem politycznym - ar
gumentowała Banach.
Według posłanki, pro
kuratura powinna zain
teresować się tym, czy
nie naruszony został art.
13 Konstytucji RP zaka
zujący m.in. istnienia

Pytanie dnia
Czy powiadomił
by pan prokura
turę jeżeli ktoś
przeszkodziłby
panu w złożeniu
kwiatów pod
pomnikiem?
Aleksander Hall, poseł AWS: - Próbo
wałbym zrealizować ten zamiar, gdybym
taki miał. Łatwo bym nie ustępował. Jeśli
oberwałbym, to poinformowałbym o tym
prokuraturę. To, że na czyjejś głowie wy
ląduje jajko - to nie jest jeszcze powód do
martyrologii. Nie pochwalam osobiście
metod stosowanych przez niektóre śro
dowiska Ligi Republikańskiej, ani metod
bojówek PPS. Jest jednak coś, o czym
warto pamiętać. Przez długie lata obóz,
w którym znajdowali się dzisiejsi posło
wie lewicy, nie ograniczał się do bloko
wania pomników, ale urządzał solidne la
nia manifestantom, którzy domagali się
praw i wolności obywatelskich - słusz
nych i akceptowalnych dzisiaj także
przez lewicę. Zamykano ludzi. Dziś jest
to pewnie jakiś sposób odreagowania.
Jest cienka granica między tym co jest
kontrmanifestacją, a agresją. Na całe
szczęście w Polsce bardziej chodzi o wy
dźwięk sprawy, a nie o zrobienie komuś
krzywdy.
(not. PK)

Tomasz Arabski
Radio Plus

PRZECIW
Prokuratura będzie nie
długo jak straż pożarna wzywana do wszystkiego.

Poseł Potulski już kilka razy przepychał się
z republikanami.
Fot. Robert Kwiatek

ugrupowań odwołują
cych się w swoich pro
gramach do totalitarnych
metod i praktyk działa
nia faszyzmu.
Tymczasem trójmiej
ska Liga Republikańska
zarzuca gdyńskim funk
cjonariuszom z komisa
riatu policji kolejowej
w Gdyni Głównej i siłom
prewencji gdyńskiej poli
cji, naruszenie nietykal
ności oraz bezprawne na
ruszenie wolności osobi
stej Klaudiusza W, pra
cownika Kancelarii Pre
miera i Andrzeja C., dzia
łacza Ligi Republikań
skiej. Działacze Ligi
twierdzą, że nie mają nic

wspólnego z obrzuca
niem jajami sympatyków
lewicy. Jak powiedział
nam Mariusz Roman
z Ligi, o sprawie poinfor
mowana została Prokura
tura Rejonowa w Gdyni.
Do Okręgowej Izby
Lekarskiej w Gdańsku
ma natomiast wpłynąć
wniosek o wszczęcie po
stępowania dyscyplinar
nego wobec lekarza, któ
ry pełniąc 1 maja dyżur
w gdyńskiej izbie wy
trzeźwień nie chciał wy
konać badania krwi, któ
re mogłoby stwierdzić
ewentualną zawartość
alkoholu we krwi Klau
diusza W
(PK)

Będzie ustalać harmono
gram ulicznych manifesta
cji. Obliczać poziom dumy
zabiegających o popular
ność polityków. Wreszcie
krawieckim centymetrem
pomierzy jak bardzo zo
stały na chodniku ograni
czone ich wolności. Nie ze
wszystkim prokuratura so
bie poradzi, więc proroku
ję umorzenie śledztw.
Teraz poważnie. Nie fa
scynuje mnie poetyka
działań Ligi Republikań
skiej, ale się nie dziwię.
Jeszcze nie tak dawno, gdy
ludzie kładli kwiaty pod
pewną stoczniową bramą,
dostawali mandaty za za
śmiecanie ulic. Kładli
kwiaty w miejscu, gdzie
zginęli ludzie. A dostawali
mandaty dosłownie „za za
śmiecanie ulic". Dlaczego?
Może niech to wytłumaczą
młodym ludziom nauczy
ciele. Jeśli trzeba - także
matematyki.

Personalia

Okiem rezerwowego

Biskup Piotr Libera
sekretarz Episkopatu

Prezydent
na półmetku

Nowy sekretarz Episkopatu
ma 47 lat, pochodzi z Kąto
we. Tam właśnie ukończył
Wyższe Seminarm Duchow
ne. Naukę w seminarium
musiał jednak przerwać na
dwa lata (1970-72), by od
być służbę wojskową w jed
nostce kleryckiej w Barto
szycach. Po ukończeniu se
minarium pojechał na stu
dia do Rzymu. Jest doktorem literatury klasycznej
i starochrześcijańskiej.
W latach 1989-96 pracował w nuncjaturze apo
stolskiej w Warszawie, jako sekretarz abp. Józefa
Kowalczyka, gdzie miał okazję zapoznać się z dy
plomacją kościelną.
W 1996 roku Jan Paweł II mianował ks. Piotra
Liberę biskupem pomocniczym Katowic.
Bp Libera lubi czytać pisma Ojców Kościoła, li
teraturę klasyczną grecką i łacińską.
2 maja podczas zebrania Episkopatu wybrany
został na pięcioletnią kadencję sekretarzem Epi
skopatu. Pokonał dotychczasowego sekretarza,
bp. Tadeusza Pieronka.
Mówi się, że biskupi szukali arbitra, który
mógłby łagodzić toczący się w polskim Kościele
spór. Jest to spór między katolicyzmem propono
wanym m.in. przez Radio Maryja i katolicyzmem
- nazywając rzecz umownie - „Tygodnika Po
wszechnego" i „Znaku".
(BaSz)

Wczorajsze telewizyjne FORUM poświęco
no ocenie prezydentury Aleksandra Kwa
śniewskiego na półmetku. Prezydent to do
bry, czy zły? Wynik telefonicznego „głoso
wania" telewidzów wypadł na korzyść pa
na prezydenta w relacji 20 287 do 6738.
Opinie zaproszonych gości - pominiemy tu
dusery i epitety - układały się mniej wyra
ziście. Według posła Marka Markiewicza
(AWS), Kwaśniewski to polityk zręczny,
choć wobec reformy państwa zachowuje
rezerwę, mimo niedawnego orzeczenia, iż
reformy przerwać nie można. Według po
sła Henryka Wujca (UW), faktyczny inte
res pana prezydenta to wizja ponownej
elekcji, czemu nie można się sprzeciwiać,
o ile to nie będzie w sprzeczności z po
myślnością reformy. Wedle senatora Ada
ma Glapińskiego (ROP), Kwaśniewski
umie dbać o popularność, ale konserwuje
dawny układ polityczny. Z opinią senatora
polemizowali Tomasz Nałęcz (UP) oraz
Andrzej Ubrańczyk (SLD). I gdyby nie
Marek Sawicki (PSL), dyspucie umknąłby
prezydencki program wyborczy. Pora na
dotrzymanie obietnic.
Henryk Tronowicz

Dziennik

WYDARZENIA•
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Bałtyckie

Egzamin dojrzałości

Płk Ryszard Kukliński w Gdańsku

Dziś język polski

Koniec wizyty
U studentów
??p$SQU&3

Ryszard Kukliński z Marianem Krzaklewskim w centrum Wrzeszcza.
Fot. Robert Kwiatek

- Młody oficer, który był niezwykle agresywny wo
bec „Solidarności", opracowywał plany zabezpie
czenia dla Armii Radzieckiej, dziś zajmuje jedno
z najwyższych stanowisk w armii - powiedział płk
Ryszard Kukliński podczas poniedziałkowego po
siedzenia Prezydium Komisji Krajowej „Solidarno
ści".
Kukliński mówił także
o spenetrowaniu „S" przez
agenturę. Informacje o tym,
iż w każdym ogniwie „S" re
sort miał swoje kanały infor
macyjne docierały do niego
od Ministerstwa Spraw We
wnętrznych. A potwierdził
to I zastępca ministra spraw
wewnętrznych, gen. Pożoga
oraz gen. Kiszczak.
Kukliński pytany, czy to
prawda, że w latach 80.
w najwyższych władzach
„S" działał agent Służby
Bezpieczeństwa, Kukliński
odpowiedział: - Nawet gdy
bym wiedział, to nie po
wiem, bo nie mam dowo

dów, dokumentów
- Jest rzeczą straszną rzu
cać kalumnie na kogoś. Sam
to dobrze wiem, ponieważ
niektórzy nazywali mnie:
agentem KGB, czy agentem
gen. Jaruzelskiego.
- Teraz - mówił pułkow
nik - rządząca AWS i UW
powinna dojść do prawdy
poprzez rozwiązania praw
ne, wyjaśnić i zamknąć ten
okres historii.
Nawiązując do narodzin
„Solidarności", Kukliński po
wiedział, że ten pierwszy
okres przetrwała dzięki ma
sowości i sile jaką wtedy re
prezentowała. Tej siły bały

Podczas posiedzenia Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność".

Fot. Robert Kwiatek

się władze radzieckie i pol
skie. Groźba interwencji ra
dzieckiej była realna pod ko
niec 1980 r. Później na spo
tkaniu ze studentami dodał,
że bydgoska prowokacja
wiosną 1981 r. była przygo
towana przez te same osoby,
które wprowadziły stan wo
jenny Odpowiadając na py
tanie, dlaczego nie poinfor
mował związku o planach
wprowadzenia stanu wojen
nego, pułkownik powiedział,
że sądził, iż zrobią to Amery
kanie. Dodał, że dyplomaci
i dziennikarze mogli infor
mować „Solidarność" lepiej
niż on. - W jednej z depesz,
którą przekazałem Amery
kanom stwierdziłem, że nie
mam nic przeciw przekazy
waniu tych informacji.
Zapytany jak jego środo
wisko oceniało strajki
w 1980 r., odpowiedział, że
prawie 90 proc. popierało
dążenia robotników, oprócz
jednego oficera, który dzi
siaj dorobił się 3 gwiazdek
generalskich i zajmuje jed
no z najwyższych stanowisk
w armii.
A jakie są priorytety dla
Wojska Polskiego przed
przystąpieniem do NATO? Jest jeden, jedyny - odmło
dzić armię tak, jak odmła
dza się kraj - odparł puł
kownik.
Bardzo entuzjastycznie
przyjęli pułkownika studen
ci (około 300 osób, tylko tyle
mogło wejść na salę) na
Uniwersytecie Gdańskim.
Spotkanie zorganizowały
młodzieżowe organizacje
polityczne.
Barbara
Madajczyk - Krasowska

REKLAMA.
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- Chciałem zapytać nie
0 przysięgę, ale o wybór
między ojczyzną, a rodziną?
- To najtrudniejsze pyta
nie. Opuszczenie kraju było
dla mnie największym dra
matem. Próbowałem się po
żegnać... To moja żona i sy
nowie zdecydowali, żeby
skorzystać z możliwości ja
ką dawali Amerykanie.
Udzielali mi wsparcia za
granicą. Nigdy nie słysza
łem słowa wyrzutu. - Czy
chciałby pan być na proce
sie Jaruzelskiego?
- Nie chciałbym go
oskarżać. Ja nawet wierzy
łem, że on jest Polakiem.
Ale ja pracowałem w „kuch
ni", która weryfikowała to
co głosił. Generał wystąpił
przeciwko narodowi, tylko
on miał prawo wydać nakaz
użycia broni. To nie jest
spór między Jaruzelskim
1 Kuklińskim, to spór o tam
te czasy

zisiaj około 14 tysięcy
abiturientów
szkół
średnich
województwa
gdańskiego przystąpi do pi
semnego egzaminu dojrza
łości z języka polskiego.
W tym roku na „giełdzie"
maturalnych tematów naj
częściej pojawiały się: obraz
polskiej wsi w literaturze
i cierpienie bohatera w róż
nych epokach. Maturzyści
liczyli też na temat związany
z twórczością Adama Mic
kiewicza lub - bardziej ogól
nie - z romantyzmem. Re
kordy popularności na plot
karskich listach przebojów
maturalnych bił jednak pro
blem Żydów w literaturze
polskiej. Czy przypuszcze
nia zainteresowanych oka
zały się trafne, przekonamy
się za kilka godzin.
Jutro czekają maturzy
stów zmagania z matematy
ką, historią, biologią lub ję
zykiem obcym. Najczęściej
wybieranym przez maturzy
stów przedmiotem drugiego
egzaminu pisemnego jest

Uginały mi się nogi
- Nie uczyniłem nic wię
cej ponad to, co wy zrobili
ście - mówił Kukliński do
działaczy „S*. Dziękował
wszystkim, którzy go zapro
sili do Trójmiasta, za możli
wość złożenia hołdu „moim
bohaterom". - Miałem szan
sę zapoznać się z odczucia
mi zwykłych ludzi na uli
cach. To było tak wzruszają
ce, że uginały mi się nogi.
Na śniadaniu z wojewodą
Tomaszem Sowińskim, ar
cybiskupem
Tadeuszem
Gocłowskim, przedstawi
cielami samorządów, Ku
kliński powiedział, że
pierwszy raz od wielu dni
się wyspał. A spał w Belwederku, jak zdradził, szef
ochrony gen. Mirosław Gawor zaledwie kilka godzin.
(bmk)

Pułkownik odleciał
Pułkownik Ryszard Ku
kliński odleciał wczoraj
z Gdańska. Na lotnisku
w Rębiechowie żegnali go
włodarze miasta, Marian
Krzaklewski, a szczególnie
gorąco anonimowy gdańsz
czanin „wyposażony^' w pol
ską flagę. Zapytany/czy coś
go łączy z pułkownikiem,
odpowiedział:
- Tak, łączy nas Polska.
Obecny na lotnisku Pa
weł Adamowicz, przewod
niczący Rady Miasta Gdań
ska, tak opisał wrażenia Ku
klińskiego z pobytu w Trój
mieście:
- Nasz gość kazał ser
decznie
podziękować
wszystkim, którzy przyczy
nili się do zorganizowania
jego wizyty w Gdańsku. Ka
zał pozdrowić nawet tych,
którzy zbojkotowali nie
dzielną sesję Rady Miasta.
Żartował, że gdańskie krze
sło jakim go obdarowaliśmy
jest tak piękne, iż jego ame
rykańscy znajomi będą
ustawiać się w kolejkach
aby je zobaczyć.
Bartosz Życiński

r

matematyka, a wśród języ
ków obcych angielski.
W gdyńskich szkołach śred
nich cztery osoby zdecydo
wały się jednak na łacinę,
a osiem na język hiszpański.
Egzaminy ustne rozpocz
ną się mniej więcej w poło
wie maja. Koniec matural
nej gorączki przewidziano
na 10 czerwca.
Już wczoraj, egzaminem
z języka angielskiego, 45
abiturientów III Liceum
Ogólnokształcącego w Gdy
ni, rozpoczęło maturę mię
dzynarodową. „Trójkowicze" mogli wybrać egzamin
z języka angielskiego „użyt
kowego" lub literackiego.
Ten drugi przypomina
sprawdzian dojrzałości z ję
zyka ojczystego - zdecydo
wało się nań 12 tegorocz
nych maturzystów.
W następnych dniach
zmagać się będą z pozosta
łymi pięcioma przedmiota
mi, wybranymi na początku
nauki w klasie IB.
Anna Fibak

Kamienny Potok" szuka pieniędzy

Spółdzielnię
sprzedam
półdzielnia Mieszkanio
S
wa „Kamienny Potok"
w Sopocie chce sprzedać

179 mieszkań lokatorskich
inwestorowi strategiczne
mu. Nie nastąpi to na pew
no z dnia na dzień - uspoka
ja Andrzej Słowiński, prezes
spółdzielni.
Zapis o sprzedaży miesz
kań inwestorowi znalazł się
w programie rozwoju spół
dzielni opracowanym przez
jej zarząd. - Przygotowano
go na zlecenie rady nadzor
czej - twierdzi prezes. - Nic
podobnego - o sprzedaży
mieszkań dowiadujemy się
od pana - twierdzi rada
nadzorcza w piśmie do jed
nego z lokatorów. Poczyna
nia zarządu zaniepokoiły
spółdzielców.
- Sprzedadzą nas bankowi
lub jednemu z towarzystw
ubezpieczeniowych, a ten
będzie dyktował ceny - oba
wiają się mieszkańcy.
- Ten zapis to tylko nie
szczęśliwe sformułowanie wyjaśnia prezes Słowiński. -

Muszę przyznać, że sam je
stem jego autorem. Spół
dzielnia potrzebuje pienię
dzy na remonty i moderniza
cje. Nie zdobędziemy ich
podnosząc czynsze - to dro
ga donikąd. Stąd próby po
zyskania pieniędzy w inny
sposób - między innymi
przez sprzedaż mieszkań
spółdzielczo-lokatorskich.
Za uzyskane w ten sposób
pieniądze spółdzielnia chce
m.in. zainstalować domofo
ny z kamerą telewizyjną,
przeszklenia z przyciemnia
nymi szybami, nowe windy
a cokoły i schody obłożyć
granitami.
Mieszkania chętnie wyku
piliby sami mieszkańcy. Nie
stety, dla większości z nich to
zbyt duży wydatek.
- Nie stać mnie, żeby od
ręki wysupłać ponad 30 ty
sięcy zł, a na tyle wyceniono
mieszkanie - przyznaje To
masz Borowski, spółdzielca.
- Na raty zapłacić nie można,
bo podobno nie zezwala na
to statut spółdzielni.
Barbara Marszall

Lębork

Pościg za Starem
opiero rozłożona na
drodze kolczatka zdo
łała zatrzymać pod Lębor
kiem Stara, ściganego przez
policyjne radiowozy.
Najpierw
ciężarówka,
zbyt długo krążąca ulicami
Słupska, wzbudziła podej
rzenia nocnego patrolu. Poli
cjanci usiłowali ją skontrolo
wać. Gdy to się nie udało, ru
szyli w pościg. Zaalarmowali

też inne radiowozy. Wreszcie
na szosie przed Lęborkiem
ustawiono blokadę, której
kierowca Stara nie zdołał
pokonać.
Niebawem ustalono, że
samochód został skradziony
z placu słupskiej hurtowni
Saga. Uciekał nim 19-letni
mieszkaniec Gdańska, Da
wid S. We krwi miał 0,6 pro
mila alkoholu.
(zet)

wtorek 5 maja 1998 r.

Pełnomocnik Clintona w Polsce

•KRAJ

Witamy w domu

Nagroda policyjna

ynik
głosowania
w amerykańskim Se
nacie w sprawie przyjęcia
do NATO Polski, Czech
i Węgier to wotum zaufania
dla tych państw i uznanie
ich przez USA za wiarygod
nych partnerów - powie
dział wczoraj w Warszawie
pełnomocnik prezydenta
USA ds. rozszerzenia NATO
Jeremy Rosner.
- W imieniu prezydenta
Billa Clintona, administracji
amerykańskiej,
Senatu,
Kongresu i całego społe
czeństwa Stanów Zjedno
czonych przekazuję przesła
nie dla narodu polskiego:
witamy w domu - powiedział
Rosner po spotkaniu z mini
strem spraw zagranicznych
Bronisławem Geremkiem.
Amerykański polityk, który
od Polski rozpoczął swoją
kilkudniową podróż do
trzech państw zaproszonych
do NATO, zapewnił, że pod
czas senackiej debaty nie
mal w ogóle nie kwestiono
wano wiarygodności Polski
oraz Czech i Węgier, jako
przyszłych członków soju
szu. Zgłaszane poprawki do
tyczyły raczej przyszłości
NATO i następnych etapów - Witamy w domu - powiedział ministrowi Geremkowi specjalny wysłannik Billa
rozszerzania.
Clintona, Jeremy Rosner.
(PAP)

Fot. PAP/CAF

Londyn. Rozmowy o Bliskim Wschodzie

Pokój lub Intifada

JELENIA GÓRA. 10 tysięcy zł nagrody wypłaci policja oso
bie, której informacje pomogą wykryć sprawcę podłożenia
ładunku wybuchowego w radiowozie. W nocy z 30 kwiet
nia na 1 maja w pobliżu Jeleniej Góry w radiowozie poli
cyjnym eksplodował ładunek wybuchowy, ciężko raniąc
komendanta posterunku w Janowicach Wielkich, sierż.
sztab. Marka K. Jego stan zdrowia lekarze określają jako
krytyczny

Wypadek cysterny
SOCHACZEW. Samobieżna cysterna z ponad 12 tys. litrów
oleju napędowego przewróciła się wczoraj rano w centrum
Sochaczewa. Jej zawartość wyciekła na ulice miasta oraz,
przez kanały burzowe, do rzeki Bzury W celu usunięcia oleju
na kilka godzin zamknięto trasę z Sochaczewa do Żyrardowa.

- Astronauta w Polsce?
WARSZAWA. - Udany lot Columbii, w którym brał udział
uczony, kosmonauta polskiego pochodzenia James Pawel
czyk, ma duże znaczenie dla dalszego rozwoju biologii
i medycyny kosmicznej. Spodziewamy się, że Pawelczyk
odwiedzi Polskę - powiedział dr Jan Błęcki z Komitetu Ba
dań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. - Z uwagą śledzili
śmy udział naszego rodaka w wyprawie Columbii. Jego ba
dania prowadzone na pokładzie tego wahadłowca mogłyby
stać się impulsem dla intensyfikacji polskich prac z zakre
su medycyny i biologii kosmicznej.

•ŚWIAT
• To Martin Bormann
BERLIN. Ekspertyza genetyczna ostatecznie potwierdziła, że
znalezione w 1972 r. w Berlinie Zachodnim kości są szcząt
kami Martina Bormanna, sekretarza Adolfa Hitlera. Eksper
tyza polegała na porównaniu kodu genetycznego kości oraz
kodu genetycznego komórki krewnego Bormanna, któremu
pobrano krew. Bormann nigdy nie został odnaleziony po za
ocznym skazaniu go na śmierć przez Trybunał Norymberski.
Według krążących plotek, miał zbiec do Ameryki Łacińskiej.
Przez dziesięciolecia Bormann był najbardziej poszukiwaną
osobą na świecie - mimo orzeczenia przez sąd niemiecki
w styczniu 1954, że nie żyje od 2 maja 1945 r.

Zmyty autobus
TANZANIA. Ponad 60 osób utonęło, gdy wiozący je autobus
został w niedzielę zmyty do rzeki w północnej Tanzanii. Au
tobus usiłował przejechać zalany most w dystrykcie Muheza, gdy wezbrana rzeka porwała go w swój nurt. Pojazd był
przystosowany do przewożenia 65 pasażerów ale kierowcy
w regionach wiejskich często ignorują te ograniczenia.

Operacja Hawla
INNSBRUCK. Opiekujący się czeskim prezydentem Vaclavem Havlem lekarze z kliniki W Innsbrucku w Austrii usu
nęli wczoraj swemu pacjentowi rurkę, wprowadzoną do
tchawicy podczas tracheotomii przed dziesięcioma dniami.
Havel czuje się coraz lepiej. 61-letni pacjent nie ma go
rączki, wyniki badań laboratoryjnych są dobre. W środę
Havel chce odlecieć specjalnym odrzutowcem z wyposaże
niem medycznym do kraju, gdzie będzie musiał jeszcze
przez jakiś czas przebywać w szpitalu.

Włochy. Skandal w kościele

Napad na biskupa
O skandalicznym wybryku Polaka doniosła wczo
raj rzymska prasa. W niedzielę; po mszy świętej
w katedrze w Frascati pijany Stanisław S. spoliczkował w zakrystii biskupa Giuseppe Matarrese.

Premier Tony Blair wita Jasera Arafata i Benjamina Netanjahu.

remier Wielkiej Bryta
nii, Tony Blair, jest go
P
spodarzem bliskowschod
niego szczytu z udziałem
premiera Izraela, Benjami
na Netanjahu, przywódcy
palestyńskiego, Jasera Ara
fata i sekretarza stanu USA,
Madeleine Albright.
Przywódca
Autonomii
Palestyńskiej Jaser Arafat
oświadczył wczoraj po spo
tkaniu z premierem Bla
irem, że jeśli londyńskie

rozmowy pokojowe nie do
prowadzą do przełamania
impasu, to na Zachodnim
Brzegu Jordanu może dojść
do gwałtownych zamieszek.
Zdaniem Arafata właśnie
w Londynie premier Izraela
Benjamin Netanjahu powi
nien pójść na ustępstwa wo
bec Palestyńczyków i zaak
ceptować propozycje ame
rykańskiej sekretarz stanu
Madeleine Albright. Amery
kanie chcieliby, aby wojska

izraelskie ewakuowały 13
procent Cisjordanii. Netan
jahu jest kategorycznie te
mu przeciwny i powołuje się
na względy bezpieczeństwa.
Oficjalnie zgadza się na
oddanie 9 procent Zachod
niego Brzegu. Po cichu go
tów jest przystać „najwyżej
na 11 procent". Arafat jest
zdania, że rozgoryczenie
spowodowane ewentualnym
fiaskiem rozmów w Londy
nie może doprowadzić do

63-letni biskup Frascati
wystąpił w obronie kobiety,
do której w ordynarny spo
sób zalecał się 28-letni
przybysz z Polski. Polak sta
wznowienia palestyńskiego nie przed sądem za zakłóce
powstania sprzed kilku lat, nie ceremonii religijnej,
znanego jako Intifada. De gdyż biskup Matarrese nie
legacja palestyńska zwraca złożył skargi za pobicie,
uwagę, że w sporze z Izrael oświadczając, iż wybiera
czykami chodzi nie tylko drogę
chrześcijańskiego
o ewakuację wojsk izrael przebaczenia.
skich z kolejnej partii Ci
Według prasy, pijany Sta
sjordanii. Chodzi także o to, nisław S. zaczepiał kobiety
by rząd izraelski zamroził wchodzące do katedry. Za
rozbudowę
żydowskich jedną z nich wszedł do ko
osiedli na Zachodnim Brze ścioła i po mszy rozpoczął
gu Jordanu.
za nią pogoń wśród ławek
(PAP) kościelnych. Kobieta schro

niła się w zakrystii. Biskup
Matarrese stanął w jej obro
nie. Pijany Stanisław S.
dwukrotnie go spoliczkował.
Napastnika obezwładnili
parafianie, którzy przybiegli
na pomoc, po czym przeka
zali go wezwanej na miejsce
wypadku policji.
Mieszkańcy Frascati są
oburzeni. Pozytywnie przy
jęli gest biskupa, który po
chrześcijańsku przebaczył
napastnikowi, ale podkre
ślają, że jeszcze sto lat temu
za podobny czyn poniósłby
on „przykładną karę".
(PAP)

Areszt nie przedłużony

Pieniądze na stocznię

Haraczownicy
na wolności

„Gdynia" kupi „Gdańsk"?

H j a wolność wyszło sied
li miu
domniemanych
członków gdyńskiej grupy
przestępczej, oskarżonych
o wymuszanie haraczy od
właścicieli agencji towarzy
skich. Przebywali w areszcie
bez -wyroku od trzech lat.
W drugiej połowie 1994
roku prokuratura aresztowa
ła 12 mężczyzn podejrzanych
0 wymuszanie pieniędzy od
właścicieli
trójmiejskich
agencji towarzyskich w za
mian „za ochronę" - pobiera
li daniny od 150 do 5 tys. zł,
nielegalne posiadanie broni
1 posługiwanie się fałszywymi
dokumentami.
Czas
przebywania
w areszcie oskarżonego
o zbrodnie, do momentu wy
dania wyroku przez sąd I in
stancji, nie może przekroczyć
2 lat, chyba że inaczej zdecy
duje Sąd Najwyższy W listo
padzie zeszłego roku Sąd
Wojewódzki w Gdańsku po
raz drugi zwrócił się do SN
o przedłużenie aresztu. Sąd
Najwyższy uznał, iż zebrane
dowody uprawdopodabniają
ich winę i zdecydował o prze
dłużeniu
tymczasowego

aresztowania do 30 kwietnia.
W lutym po wypadku sa
mochodowym sędziego Jacka
Zielińskiego, przewodniczą
cego składu sędziowskiego,
sprawę przejął sędzia Zbi
gniew Zaleski. Proces zaczął
się od początku.
W toku procesu oskarżeni
kierowali skargi na przedłu
żające się aresztowanie m.in.
do rzecznika praw obywatel
skich. Skargi trafiły też do do
senackiej komisji praworząd
ności.
30 kwietnia upłynął termin
aresztowania 9 oskarżonych.
Gdański sąd zdecydował
o zamianie aresztu na dozór
policyjny Oskarżeni nie mo
gą też opuszczać kraju.
Z aresztu wyszli Krzysztof
P, Rafał W., Zbigniew P, Ro
bert R„ Michael N. i Mariusz
B. W więzieniu pozostali
dwaj oskarżeni skazani za in
ne przestępstwa.
Dwaj inni, którzy wcze
śniej opuścili areszt śledczy,
ukrywają się przed wymia
rem sprawiedliwości.
Kolejna rozprawa - za
miesiąc.
(ASG)

Przeprowadzka w Helu

Foki w nowym
basenie

Kredyt Bank PBI SA
sprzeda papiery dłużne
Stoczni Gdynia. Pozy
skane pieniądze mają
posłużyć do zakupu
Stoczni Gdańskiej.
- Do sprzedaży papierów
o wartości 20 min zł dojdzie
w najbliższych dniach - mó
wi prezes Stoczni Gdynia, Ja
nusz Szlanta. - Mamy silną
pozycję na rynku finanso
wym, współpracujemy z oko
ło 30 bankami i nie powinni
śmy mieć problemów ze
sprzedażą papierów.
Jeszcze do niedawna Kre
dyt Bank miał być partnerem
„Gdyni" do zakupu Stoczni
Gdańskiej. Teraz jego zada
nie polega na sprawnym po
zyskaniu pieniędzy - kilka
dni temu „Gdynia" złożyła
ofertę zakupu Stoczni Gdań
skiej. Kredyt Bank był przez
ostatnie lata jednym z naj
bardziej aktywnych banków
w Polsce. Ponad rok temu
kupił od Narodowego Banku
Polskiego obiecujący i...
znacznie większy od siebie
Polski Bank Inwestycyjny
wraz z Prosper Bankiem.
Wcześniej nabył Gecobank,
znany na Wybrzeżu z wchło
nięcia padającego przed pię
cioma laty Baltic Banku SA.
Kredyt Bank jest także
dużym współwłaścicielem
kilku towarzystw ubezpie
czeniowych, m.in. Polisy
i Polisy Life. W tych dniach
przejął kontrolę nad wielką
firmą budolwaną Budimex.

KTO KUPUJE STOCZNIĘ GDAŃSKĄ?
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Źródło: Opracowanie J.Kreft

Stocznia Gdańska w upadłości ma nowy zarząd. Przewodniczącym został Euze
biusz Szepietowski, członkami: Aleksander Zdybel, Sławomir Jaskólski i Sławomir
Lubiński. Według nieoficjalnych informacji, poprzedni zarząd został odwołany ze
względu na próby zawarcia układu z wierzycielami stoczni.

(JK)

Jan Kreft
REKLAMA

Matki chrzestne i ich małe foki, w wodzie, foczki: Aga
ta, Anna i Ewa.

Fot. Kazimierz Netka

dwa samce - sześcioletniego
Balbina i zeszłorocznego Joela. Samice i samce oddzie
nych z Estonii do Stacji la krata. Później ta prze
Morskiej Instytutu Oceano szkoda zostanie usunięta.
Balbin i Joel nie chcieli
grafii Uniwersytetu Gdań
skiego w Helu. Agata, Anna zejść z trasy, którą przeno
i Ewa przeprowadziły się do szono małe foki. Balbin był
niezadowolony, że
nowego basenu. W starym tak
ugryzł dr. Krzysztofa Skórę,
pozostała jeszcze Krystyna.
Przeprowadzka odbyła kierownika Stacji Morskiej
się w sobotę po południu, UG w Helu.
Małe foki z Estonii otrzy
w obecności licznie przyby
łych mieszkańców Helu i tu mały imiona swych matek
rystów. Był też prorektor ds. chrzestnych - pań portie
nauki Uniwersytetu Gdań rek, pracujących w helskiej
Uniwersytetu
skiego, prof. Andrzej Cey- placówce
Gdańskiego.
nowa.
Foka Krystyna pozosta
Foki, po wyjęciu z base
nu, w którym przechodziły nie w starym basenie, do
kwarantannę od 3 kwietnia, czasu, aż nauczy się sama
umieszczono w brezento jeść. To jest bowiem waru
nek jej przetrwania. Podob
wych workach.
Trzy foczki zamieszkały nie dzieje się w naturalnym
w niewielkim basenie, ma środowisku.
jącym połączenie z więk
Kazimierz Netka
szym, zajmowanym przez

kończył się okres kwa
rantanny dla trzech
S
młodych fok przywiezio

kupić kleje i fugi, zaprawy,
samopoziomujące podkłady
podłogowe, posadzki przemysłowe
i tynki - które sprawdzą się
w każdych warunkach.
Optiroc to profesjonalny partner na budowie.
Pytaj o nie w poniższych punktach sprzeda|
Pytaj o materiały ze znakiem Optiroc.
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Gdańsk. Dachowanie na ul Jana z Kolna

Aukcja

Dwa promille
w taksówce

Mogą

odzyskać
wzrok

Pijany taksówkarz dachował Mercedesem na środku ul. Jana z Kolna w Gdańsku.
Fot. Sławomir Julke

Pijany taksówkarz, któ
ry dachował Mercede
sem w centrum Gdań
ska nie otrzyma zezwo
lenia na dalsze prowa
dzenie działalności.
Janusz M., taksówkarz
z firmy „Escort Taxi" prze
woził w ubiegłym tygodniu
dwóch pasażerów i psa. Ja
dąc ul. Jana z Kolna w kie
runku Gdańska, najpraw
dopodobniej podczas wy
przedzania Malucha, rozwi
nął nadmierną prędkość
i nie zapanował nad pojaz
dem. Po uderzeniu w kra
wężnik samochód dachował
na środku czteropasmowej
ulicy. Nikomu nic się nie
stało. Po zbadaniu kierowcy
na alkomacie okazało się, że
miał ponad dwa promille al
koholu we krwi. Pijani byli
również pasażerowie Piotr

B. i Tadeusz S., którzy za
brali na feralną przejażdżkę
swojego psa.
- Kierowca otrzyma naj
prawdopodobniej
zakaz
prowadzenia pojazdów do
lat trzech i karę grzywny do
pięciu tysięcy złotych - mó
wi komisarz Marek Konkolewski, z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Woje
wódzkiej Policji w Gdańsku.
- Taksówkarz powinien po
żegnać się z zawodem. Na
raził życie innych ludzi. Jego
wyczyn pozostawiam bez
komentarza.
Janusz M. nie poinformo
wał swoich przełożonych
z „Escort Taxi" o zdarzeniu.
Dowiedzieli się o tym od
nas.
- To co zrobił nasz kie
rowca jest nie do pomyśle
nia - mówi Grzegorz Tunkiewicz, rzecznik prasowy
„Escort Taxi". - Wykluczymy

go z naszej firmy, mimo że
tego dnia nie pracował na
radiu i mógł robić to, na co
miał ochotę.
Po zakończeniu kary
orzeczonej przez kolegium
taksówkarz nie otrzyma
również zgody na dalsze
prowadzenie działalności.
Wynika to z przepisu jaki
nakłada nowo obowiązują
ca ustawa. Według niej kie
rowcy karani za łamanie
prawa o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym i nara
żanie życie ludzkiego nie
mogą otrzymać zezwolenia
na przewożenie ludzi.
- W tym wypadku wła
śnie tak postąpimy - mówi
Antoni Szczyt, naczelnik
Wydziału Inżynierii Miej
skiej w Urzędzie Miejskim
w Gdańsku. - Nie możemy
pozwolić na to, by nieodpo
wiedzialni ludzie narażali
życie innych.
Sławomir Julke

Wandale, złodzieje i... kanar

Gorący weekend ZKM
odczas długiego week
endu pijacy, wandale
i złodzieje upodobali sobie
najwyraźniej środki komu
nikacji miejskiej w Gdań
sku.
Pierwszego maja pijany
pasażer tramwaju numer 13
uszkodził kasownik biletowy.
Wstrzymano ruch, zaś awan
turnika zatrzymali policjanci
z Nowego Portu.
Tego samego dnia niezna
ni sprawcy skradli kasownik
z tramwaju linii 6. Do poważ
niejszego zdarzenia doszło
w nocy 3 maja. W autobusie
nocnym numer 490 ktoś zbił
trzy szyby, czołową, tylną
i boczną.
Sprawcy zbiegli, zaś auto
bus trzeba było wycofać z ru
chu. Fatalny weekend ukoro
nowało włamanie do dyspoIffl

zytorni tramwajowej na pętli
Zaspa.
- Kradzieży wprawdzie
nie stwierdzono, jednak usu
wanie skutków włamania po-

Kozakiewicz u Wałęsy

niesie za sobą znaczne kosz
ty - komentuje Stanisław
Czajkowski, rzecznik praso
wy ZKM w Gdańsku.
(wrób)

Uwaga gapowicze
W maju Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku or
ganizuje kolejne dni wzmożonej kontroli biletów na okre
ślonych trasach autobusowo-tramwajowych. Kontrolera
spotkają pasażerowie jadący:
•7 maja na trasie pl. Świerczewskiego-Morena
•14 maja na trasie Dworzec Główny PKP GdańskPruszcz Gdański
•18 maja na trasie Dworzec Główny PKP Gdańsk-Nowy
Port
•26 maja na trasie Dworzec Główny PKP Gdańsk-Stogi
Jak poinformował nas rzecznik prasowy ZKM, po
przednie operacje „kanar" spełniły oczekiwane rezultaty.
Ujawniono znacznie mniej gapowiczów, jednocześnie ob
serwując wzmożony zakup biletów
(ZUZj

11% ochód z aukcji dzieł
sztuki, która odbędzie
się w najbliższy piątek
w Dworze Artusa przezna
czony będzie na operacje
dzieci zagrożonych utratą
wzroku.
Organizatorem aukcji jest
Fundacja na Rzecz Osób
Niewidomych i Niepełno
sprawnych „Pomóż i Ty",
która od ponad dwóch lat
zbiera pieniądze na specja
listyczne operacje dzieci za
grożonych utratą wzroku.
Zabiegi te przeprowadzane
są w renomowanych ośrod
kach zagranicznych, a ich
koszt przekracza finansowe
możliwości rodzin małych
pacjentów. Dzięki Fundacji
m. in. 2,5-letnia Agnieszka
Muszalska z Gdańska prze
szła jesienią ubiegłego roku
dwie udane operacje oczu
w Klinice Retina Associates
w Bostonie. Kolejne z za
kwalifikowanych do opera
cji dzieci wyjadą, gdy uda
się zebrać dla nich pienią
dze. Na aukcji będzie można
nabyć prace znanych gdań
skich artystów plastyków,
biżuterie, a nawet meble.
(jog)

Juwenalia

Dni
studentów
Na wesoło i sportowo, za
bawą i koncertami uczczą
swoje święto studenci Aka
demii Wychowania Fizyczne
go podczas rozpoczynających
się dzisiaj Juwenalii.
Studenckie święto roz
pocznie się od przekazania
żakom AWF kluczy do drzwi
akademii przez jej rektora.
W ten sposób na trzy dni
władza nad uczelnią przej
dzie w ręce akademickich
sportowców.
Jak na studentów uczelni
sportowej przystało program
obchodów Juwenalii wypeł
niony jest sportowymi im
prezami. Rozpocznie je bieg
0 puchar rektora AWF. Po
nadto studenci będą mogli
wziąć udział w turniejach pił
ki nożnej, zawodach siłowych
oraz potyczkach na wesoło.
Wieczorem w imprezie
pod nazwą Gwiazdy Gwiaz
deczki na otwartej scenie na
placu apelowym uczelni wy
stąpią studenckie, zespoły
oraz kabaret Koń Polski.
W środę do południa stu
denci będą świętować na te
renie uczelni, później barw
nym korowodem przejdą na
sopockie molo.
Wieczorem - w środę
1 czwartek, o godz. 18 roz
poczną się koncerty zespo
łów rockowych. Do godziny
19 studenci mają wstęp wol
ny, później bilet kosztuje 4 zł.
(AGA)

Gest
prezydenta

Gest Kozakiewicza w wykonaniu prezydenta.
Fot. Robert Kwiatek

| siedzibie Instytutu
Lecha
Wałęsy
w Gdańsku, Władysław Ko
zakiewicz, słynny polski
tyczkarz spotkał się wczoraj
z byłym prezydentem Le
chem Wałęsą. Jak powie
dział „Dziennikowi" mistrz
olimpijski z Moskwy, roz
mowa miała charakter pry
watny.
- Przeprowadziliśmy luź
ną rozmowę - powiedział
Władysław Kozakiewicz. Poinformowałem Pana Pre
zydenta o mojej obecnej

działalności. Także o tym,
że chcę zamieszkać w Gdyni.
Władysław Kozakiewicz
jest właścicielem toru gokartowego w Gdyni. O pla
nach na przyszłość nie
chciał jednak mówić.
Prezydent Wałęsa zade
monstrował
natomiast
sławny „gest Kozakiewi
cza", którym mistrz Wła
dysław uraczył nieprzy
chylną mu moskiewską pu
bliczność po zwycięskim
skoku w 1980 r.
(kej)

Eksperci z USA w Gdańsku

Przeciw pornografii
Amerykańscy eksperci
do walki z pornografią:
dr Jerry Kirk i Robert
Showers gościli wczoraj
w Gdańsku na zapro
szenie Rady ds. Rodzi
ny przy Wojewodzie
Gdańskim.
Przed południem Jerry
Kirk i Robert Showers
uczestniczyli w konferencji
z cyklu „Oblicza przemocy"
zorganizowanej
przez
gdański Komitet Ochrony
Praw Dziecka.
W godzinach popołu
dniowych spotkali się
z mieszkańcami Trójmiasta
w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku. Przez ca
ły dzień amerykańskich
gości pilotował Antoni Szy
mański, wiceprzewodni
czący sejmowej Komisji ds.
Rodziny
Zdaniem Antoniego
Szymańskiego, w Polsce
nie ma opracowań na te
mat skutków pornografii
i żaden z naukowców nie
zajmuje się tym proble
mem.
Problem zaś narasta w większości sklepów moż
na już kupić pisma porno
graficzne, w wypożyczal
niach dostępne są kasety
z tego typu filmami.
Według amerykańskich
ekspertów - pornografia
wywołuje
spustoszenie
w psychice ludzi, którzy
uzależniają sią od niej jak
od narkotyku. Jak twierdzi

Pornografia wywołuje
spustoszenie w psychice
ludzi - twierdzi dr Jerry
Kirk.
Fot. Maciej Kostun

Robert Showers - człowiek
wpada w nałóg pornografii
stopniowo: początkowo tyl
ko ogląda „świerszczyki",
z czasem szuka zdjęć coraz
bardziej wyrafinowanych,
w trzeciej fazie - obojętnie
je na informacje o przy
padkach gwałtów i mole
stowaniu seksualnym dzie
ci, w końcu zaczyna trakto
wać kobiety, a nierzadko
i dzieci jako obiekty seksu
alne. Stąd już krótka droga
do różnych form agresji,
przemocy i przestępstwa.
Kilkanaście lat temu
amerykańskie społeczeń
stwo wypowiedziało wojnę
pornografii.
W miastach, w których
się to udało, zmniejszyła
się liczba przestępstw na
tle seksualnym i podniosła
się „jakość życia".
(jog)

GDAŃSK SOPOT
•
W Sopocie

Sopockie ekozespoly

Deficytowy
autobusik

Nagroda Forda
dla ekologów

by wydostać się z osierk dla Mickiewicza w So
pocie wieczorem albo w so
botę i niedzielę, trzeba za
mawiać taksówkę.
Część mieszkańców gór
nego Sopotu skarży się na
źle funkcjonującą komuni
kację autobusową, która łą
czy Osiedle Mickiewicza
z centrum Sopotu.
Minibus 144 posiada tyl
ko pojedyncze drzwi i bar
dzo strome schodki. Inwali
da poruszający się na wóz
ku, nie ma szans, aby doje
chać autobusikiem nawet do
lekarza.
- Niestety sopocka linia
144 jest głęboko deficytowa
- twierdzi Mariusz Horoń,
kierownik sekcji organizacji
przewozów w gdyńskim
ZKM. - Większość osób ko
rzystających z przejazdu ma
zniżki lub jeździ bezpłatnie.
Gdyby władze Sopotu wyra
ziły zgodę na zakup więk
szego autobusu, koszty jego
eksploatacji zwiększyły, by
się nawet dwukrotnie.
(MaFi)

Na Diień
Zwycięstwa
Sopocki oddział PTTK
wspólnie z 36 Sopocką Dru
żyną Harcerzy ZHR organi
zują imprezę z okazji Dnia
Zwycięstwa. Mogą brać
w niej udział zespoły-patrole 2-3 osobowe zgłoszone
przez koła PTTK, drużyny
harcerskie, szkoły oraz tury
ści indywidualni. Obowiązu
je wpisowe na starcie w wy
sokości pięciu złotych.
Uczestnicy muszą też dys
ponować kompasem i przy
rządami do pisania.
Zbiórka uczestników na
pętli tramwajowej w Gdań
sku Oliwie przy punkcie
sprzedaży biletów ZKM.
Należy kupić po 2 bilety na
10 minut jazdy.
(Oka)

Gdańsk Osowa

Ruszyła nowa
przychodnia-gigant

Wojciech Druet z Rady Osiedla Osowa sprawdził ile
waży.
Fot. Adam Warżaw

Rys. Marek Wdziękoński

Program ekozespołów, propagujący zmianę stylu
życia na bardziej przyjazny dla środowiska, otrzy
mał trzecią nagrodę w konkursie koncernu Forda.
Henry Ford European
Conservation Awards jest
programem wspierającym
działania na rzecz ochrony
środowiska
naturalnego
oraz zachowania dziedzic
twa kulturowego Europy.
Bierze w nim udział ponad
30 państw. W ramach kon
kursu nagradzane są rów
nież akcje, aktywnie anga
żujące dzieci i młodzież.
W tegorocznej krajowej
edycji konkursu trzecie
miejsce zajął projekt „Koali
cja mieszkańców Sopotu na
rzecz ochrony zasobów na
turalnych"
realizowany
przez
Stowarzyszenie
Mieszkańców Sopotu „Dia
log" i Fundację GAP Polska.
Nagrodzony program eko
zespołów ma za zadanie
działania edukacyjne, za
chęcające do zmiany stylu
życia na bardziej przyjazny

dla środowiska. - Głównym
założeniem programu jest
uświadomienie sobie, że
środowisko można chronić
nie tylko uczestnicząc
w wielkich akcjach, ale
przede wszystkim przez co
dzienne indywidualne dzia
łania - wyjaśnia Jolanta Sta
chura z „Dialogu". - Chodzi
o to, żeby pokazać, że ruch
ekologiczny nie jest dla wy
branych; każdy może mieć
w nim swój udział.
Na zajęciach w sopockich
szkołach podstawowych i li
ceach uczestnicy omawiają
po kolei tematy: odpady,
woda, elektryczność, gaz,
transport i ekologiczne za
kupy.
- Zapoznają się z proble
mem i dowiadują się, jak
postępować na co dzień, że
by na przykład zmniejszyć
zużycie wody lub ilość szko

ierwszych pacjentów
!P przyjęła wczoraj nowa
przychodnia-gigant
w Gdańsku Osowej. Zapro
jektowano ją na 25 tys.
mieszkańców, na osiedlu
mieszka ok. 8 tys. osób
Budowa przychodni, któ
rej inwestorem był Urząd
Miasta Gdańska trwała dwa
lata. Od grudnia ub. roku do
połowy kwietnia obiektu nie
chciała przejąć służba zdro
wia ze względu na liczne
usterki budowlane. Jeszcze
wczoraj tynk odpadał z no
wej elewacji i zaciekał dach
nad wejściem do przychodni.
Przychodnia imponuje
rozmiarami: na powierzchni
1600 m kw. znajduje się po
nad 50 pomieszczeń, w tym
przestronne korytarze. Do
tychczas przychodnia mie
ściła się w adoptowanych

pomieszczeniach w budyń
ku Spółdzielni Mieszkanio
wej, w nowej siedzibie pa
cjenci będą mieli bez po
równania lepsze warunk
oczekiwania w kolejce d(
lekarza. Leczyć ich będą, jal
w każdej przychodni rejo
nowej - lekarze ogólni, gi
nekolog-położnik, pediatn
i stomatolog.

dliwych odpadów - mówi
Jak powiedział „Dzienni
Jolanta Stachura. - Każdy
kowi" Wojciech Druet z Ra
uczestnik podejmuje też zo
dy Osiedla Osowa - miesz
bowiązania, co zrobi, żeby
kańcy chcieliby mieć n<
przyczynić się do zmniej
miejscu lekarzy specjali
szenia problemu.
stów, a przynajmniej gabi
Młodzież postanawia na
nety fizjoterapii dla potrze!
przykład, że będzie unikać
dzieci z wadami postaw]
produktów w plastikowych
i osób starszych. Zdanien
opakowaniach, zobowiązuje
lekarza miejskiego Danut]
się do segregowania odpa
Paśnik - fizjoterapia, na któ
dów w domu i do prowadze
rą zgodę wyrazi san-epid ni(
jest wykluczona.
nia pomiarów zużycia wody.
Szuka też sklepów, w któ
rych można kupić warzywa
i inne produkty z upraw
ekologicznych.
Sopot
- Ekozespoły przeczą my
śleniu, iż problemy środo
wiska są tak poważne, że
nie da się już nic zrobić Chociaż w Sopocie jest kańcy wolą udeptaną ziemią
mówi Jolanta Stachura.
coraz czyściej, nasza lista od rabatek kwiatowych?
Nagrodzony projekt do
brudasów wydłuża się. Pro •Pod walącym się płoten
stał 2000 dolarów, które zo
simy o sygnały pod numer spółdzielni „Współpraca" m
staną przeznaczone na
telefonu redakcyjnego 550- ul. Jana z Kolna, leży stertć
szkolenia liderów ekoze
42-37 i Straży Miejskiej powycinanych krzaków.
społów i na zakup sprzętu
w
Sopocie 551-20-21.
biurowego potrzebnego do
•Skwerek przy I Liceun
realizacji programu w no •Posesje przy ul. Kościusz Ogólnokształcącym jest bar
wej siedzibie „Dialogu".
ki 50 i 52 szpeci rozdeptany dzo zaniedbany.
Ewa Piórko i rozjechany ogród. Miesz
W-,

Lista brudasów

REKLAMA
R-5522/936

SKODA AUTO POLSKA

DNI OTWARTE SKODA 9-10 MAJA
SOBOTA 8.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
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TAKIEJ OKAZJI NIE MOŻESZ PRZEGAPIĆ
ZAPRASZA GROBLEWSKI JR

GROBLEWSKI JR, 81-861 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 954, TEL./FAX 0-58/550-36-19

wtorek 5 maja 1998 r.
laltpfci^

Gwałt w Pruszczu Spotkanie na wyspie

Jak
na filmie
Moja dzielnica
moja ulica
•MORENA. Dziwne obyczaje
OGRÓDKI DZIAŁKOWE. Nieprzyjemne wydarzenie ja
kiego świadkiem była nasza Czytelniczka miało miejsce tuż
przy ogrodzeniu działek własności ZREMB.
- Przechodząc tamtędy w sobotni wieczór najpierw do
biegł mnie dziwny hałas, a wkrótce zobaczyłam dwójkę
starszych ludzi - opowiada pani Wanda. - Z bagażnika sa
mochodu wyrzucali pod płot worek tłuczonego szkła i me
talowe przedmioty.
Na zwróconą im uwagę zareagowali zdziwieniem. Zgod
nie stwierdzili, że przecież wszyscy tak robią. Pani Wanda
zastanawia się retorycznie, dlaczego nie zanieczyścili wła
snej działki.

•WRZESZCZ. Śmieci w parku
i przy ulicy
ULICA PARTYZANTÓW. Oaza zieleni znajdująca się
pomiędzy ulicami Partyzantów i Grunwaldzką na wysokości
Klonowej jest zaśmiecona.
-Kosze na śmieci bywają często przepełnione - mówi
mieszkanka pobliskiego domu. - Trawa w parku upstrzona
jest różnymi odpadkami.
Nieco dalej, na tej samej ulicy, w pobliżu skrzyżowania
z ulicą de Gaulle'a tuż przy jezdni wystawione są kontene
ry na śmieci.
- Ludzie w nich grzebią i rozrzucają odpadki - twierdzi
nasza Czytelniczka. - Jest to wizytówka naszej ulicy. Nieste
ty niezbyt chlubna.

Podpierane balkony

ULICA
WAJDELOTY.
Lokatorzy domów przy ulicy
Wajdeloty i Aldony pytają,
kiedy nastąpi remont balko
nów. Od wielu lat są podpar
te stemplami i nie wolno
z nich korzystać ze wzglę
dów bezpieczeństwa.
- Mieszkańcy nie mogą
mieć o taki stan rzeczy do
nas pretensji - tłumaczy
Grażyna Lubieniewska, kie
rownik ROM nr 6. - Domy te
należą do wspólnot lokator
skich. Nie wszędzie wyraża
ją one zgodę na remont. Renowacja jednego bal
Wiąże się to oczywiście konu kosztuje obecnie
z kosztami. Część remontu około 3 tysiące złotych.
Fot. Dorota Janiak
powinna finansować wspólnota, resztę pieniędzy daje miasto. W tym roku ROM nr 6
planuje remonty na obu ulicach. Tam, gdzie nie dojdzie do
ugody ze wspólnotami, balkony za zgodą konserwatora za
bytków zostaną zlikwidowane.
3014517 .w

•W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedsta
wiany informacje z gdańskich dzielnic. Informacje z Moreny i
Wrzeszcza zebrała Marzena Świtała, która czeka na sygnały Czytelników pod numerem tele
fonu 30145 17. Jutro napiszemy o Śródmieściu, Ujeścisku, Siedlcach, rhpłm.p i Oruni.

Strach przed wodą

Podtopiona Uroda
istoryczna
dzielnica
Gdańska - Kolonia
Uroda co roku podtapiana
jest przez wody opadowe.
Miasto stara się temu zara
dzić, regulując potok Strzy
ża. Wiąże się to jednak z li
kwidacją około 200 garaży,
postawionych często bez ze
zwolenia wzdłuż strumyka.
- Zalewani jesteśmy co
roku - mówił mieszkaniec
ul. Kochanowskiego. - Ure
gulowanie strumienia jesz
cze pogorszy sytuację. Do
płynie do nas więcej wody.

Miasto już wcześniej zle
ciło ekspertyzę, mającą na
celu wyjaśnienia przyczyn
powodzi. Wynika z niej, że
są dwa główne powody tego
stanu rzeczy: zmniejszony
pobór wód gruntowych,
a także zabudowa wzgórz
morenowych wywołująca
zwiększony
spływ po
wierzchniowy po deszczach.
Poprawa sytuacji jest możli
wa doraźnie poprzez remont
urządzeń melioracyjnych
oraz zwiększenie poboru
z ujęć głębinowych.
(K.N.)

16-latek zgwałcił bru
talnie swojego o dwa la
ta młodszego kolegę. Do
zdarzenia doszło
w Pruszczu Gdańskim
w miniony weekend.
- Było fajnie - powiedział
przesłuchującym go poli
cjantom nieletni gwałciciel.
Wyjaśniał że zainteresował
go obejrzany wcześniej film
porno. Mówił, że występują
cy tam aktorzy wyglądali na
„zadowolonych i podnieco
nych" i chciał przeżyć to sa
mo co oni. Na swoją ofiarę
wybrał młodszego o 2 lata
kolegę.
- Wykorzystał swoją prze
wagę fizyczną i zmusił 14latka do odbycia stosunku
analnego - informuje Ga
briela Sikora, rzecznik pra
sowy Komendy Wojewódz
kiej Policji w Gdańsku.
Sprawca gwałtu pochodzi
z rodziny patologicznej. Nie
był dotychczas karany.
Ostatnio przerwał naukę
w szkole zawodowej.
(wrób)

Jest komendant

Strażnicy
z Pruszcza
Komendant Straży Miej
skiej w Pruszczu,
Leszek Banaś wczoraj
rozpoczął pracę.

Sobieszewskie plaże
po angielsku

angiicy nie cncą oysmy popełnili ich bfędy w dziedzinie ochrony ginącej przyrody.
Fot. Maciej Kostun

Jim Hayes, burmistrz
okręgu Sefton i John
Houstonf specjalista ds.
ochrony wybrzeża
w Wielkiej Brytanii
przylecieli w niedzielę
do Gdańska.
Wczoraj w Stacji Ornito
logicznej PAN w Górkach
Wschodnich spotkali się
z pracownikami stacji
i przedstawicielami Stowa
rzyszenia Przyjaciół Wyspy
Sobieszewskiej. Rozmawiali
o planach stworzenia na

wyspie centrum turystyczno
kulturalnego.
Waldemar
Nocny, naczelnik Wydziału
Edukacji UM podkreślał
znaczenie, jakie dla przy
szłości Sobieszewa będzie
miał fakt uruchomienia
Oczyszczalni Wschód wszystkie plaże zostaną
otwarte
dla
turystów
Gdańsk od pięciu lat współ
pracuje z okręgiem Sefton.
Efektem tej wymiany jest
m.in. stworzenie projektu
„Ekologiczna Wyspa Sobieszewska - zielona turystyka,
ochrona wybrzeża i eduka-

cja ekologiczna", który fi
nansowany był przez bry
tyjski fundusz Know How.
- Wyspa jest pięknym
miejscem i ma wszelkie atu
ty aby stać się prężnym
ośrodkiem turystycznym mówił Jim Hayes. - Istnieją
duże szanse, abyście uzy
skali pieniądze na jej rozwój
z funduszy Unii Europej
skiej. Postaramy się podzie
lić naszymi doświaczeniami,
żebyście mogli uniknąć błę
dów, które my popełniliśmy.
Goście z Wielkiej Bryta
nii będą w Polsce do środy.
(KAS)

Oliwa

Startuje akcja „wystawka"

- Zaczynamy od zera mówi komendant w pierw
Na terenie administro przedmiotów. Wystawki od •ROM nr 6 przy ulicy Derszym dniu pracy w Urzędzie
Miasta. - Opracowuję statut wanym przez Przedsiębior będą się dla budynków ad dowskiego 4,16 maja
i regulamin pracy Straży stwo Gospodarki Mieszka ministrowanych przez:
•ROM nr 8 przy ulicy Stary
Miejskiej. Zatrudnimy 4 niowej w Gdańsku Oliwie •ROM nr 9 przy ulicy Mści Rynek Oliwski 15,16 maja
strażników. Oferty już są rozpocznie się akcja zbiera woja 44, 9 maja
Sprzęt należy wystawić
i jeśli zdążymy ich przeszko nia od mieszkańców dziel •ROM nr 7 przy ulicy Le nie wcześniej niż w dzień
lić wyjdą na pierwszy patrol nicy zbędnego sprzętu go cha 1, 9 maja
poprzedzający akcję, najle
w czasie Dni Pruszcza.
spodarstwa domowego, me •ROM nr 5 przy ulicy Le piej przy krawężniku naj
- Oczekuję wsparcia dzia bli i innych nie potrzebnych śna Góra, 16 maja
bliższej ulicy.
(sr)
łań Urzędu Miasta przez REKLAMA
__
Straż Miejską - twierdzi
burmistrz, Waldemar DoO ZAWODZIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO Tekst na prawach ogłoszenia
wgiert. - Do najpilniejszych
jej zadań zaliczam wymaga
Od początku lat 90. rozwija się i umacnia w Polsce zawód rzeczoznawcy majątkowego - specjalisty z zakresu sza
cowania wartości nieruchomości.
nie utrzymania porządku od
21 sierpnia 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wchodzi w życie z dniem
zarządców i właścicieli nie
1.01.1998 r. i stanowi fundament wszelkich czynności związanych z nieruchomościami, w tym także z działalno
ruchomości oraz surowe ści
ścią zawodową przy ich wycenianiu, rozwoju, zarządzaniu i obrocie.
ganie ludzi niszczących
Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy m.in.:
mienie komunalne. Zdarza
•mieć wyższe wykształcenie, • ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
się, że inwestorzy zostawiają
•odbyć praktykę zawodową, >• przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne i zdać egzamin.
po wykonaniu robót nie za
Rzeczoznawcy majątkowi mają w Polsce wyłączność na określenie wartości nieruchomości, zwłaszcza w związku z gospodarowaniem nie
ruchomościami Skarbu Państwa i gmin. Uprawnienia rzeczoznawcy dotyczące szacowania wartości obejmują nieruchomości gruntowe, budow
bezpieczone "wykopy lub
zniszczone chodniki. Podob lane i lokalowe, a także maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem. Biegli sądowi z zakresu szacowania nieruchomości powinni posiadać
uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości tylko
nie jest ze zsypywaniem
wtedy, jeżeli czynności te wykonywane będą przez rzeczoznawców majątkowych.
żwiru na ulicę i zajęcie pasa
Rzeczoznawca majątkowy współpracuje ściśle z przedstawicielami dwóch innych zawodów ustanowionych przez wspomnianą ustawę:
ruchu.
z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami - a jego wiedza w dużym stopniu pokrywa się z wymaganiami stawia
nymi tym dwóm zawodom, co ułatwia współpracę a także umożliwia - po spełnieniu odpowiednich wymagań - uzyskanie uprawnień w tych za
W takich przypadkach
wodach zwanych licencjami.
trzeba wcześniej uzyskać
Ukończenie Studium Podyplomowego Wyceny Nieruchomości nie musi być jednak kojarzone z uzyskiwaniem jakichkolwiek uprawnień.
zgodę urzędu. Należy też
Jego ukończenie daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające i ułatwiające wykonywanie wszelkich zawodowych czynności związanych
kontrolować zezwolenia na
z gospodarką nieruchomościami a także współdziałanie i kontakt z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku nieruchomo
ściami i w jego otoczeniu: z sądami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, organami wymiaru i kontroli podatków, itp.
handel obwoźny. Mieszkań
Prof. dr hab. Andrzej Hopfer
cy obawiają się, że straż zaj
Do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego przygotowuje PODYPLOMOWE STUDIUM WYCENY NIERUCHOMOŚCI. Aka
mie się głównie nieprawi
demia Rolniczo-Techniczna realizująca program i wydająca świadectwo ukończenia studium posiada pełne prawa akademickie. Zajęcia odbywać się
dłowym parkowaniem, ale
będą w Gdańsku w trybie zaocznym przez dwa semestry. Wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, pracownicy WYDZIAŁU GEODEZJI
w Pruszczu nie ma takich
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ART oraz uczelni warszawskich, którzy są również współautorami podręczników dotyczących wyceny.
Organizacjo Studium zajmuje się:
kłopotów z postojem, jak
TOWARZYSTWO OŚWIATOWE „PROFIL"
f
w innych miastach..
Gdańsk, ul. Klonowa 1, piętro III, pokój 1, tel. 346-03-11, 0-601 20 57 57
(war)

Włamanie do apteki

„Safety 98"

Mieszkania socjalne w hotelowcu na Oksywiu

Po kropelki *£ Obawy sąsiadów
i syropek
Dwie siatki lekarstw
wyniesiono wczoraj w
nocy z apteki na
Karwinach.
Złodzieje odwiedzili ap
tekę na Karwinach w nocy
z niedzieli na poniedziałek.
Do środka weszli po drabi
nie. Ukradli ją z pobliskiej
posesji. Do apteki weszli
przez wypchnięte okno. Za
brali dwie siatki lekarstw.
Wynieśli też stację dysków.
W czasie, gdy złodzieje
kradli lekarstwa, policjanci
dostali sygnał, aby zaintere
sować się tą apteką. Na ul.

Wielkopolską został wysła
ny radiowóz.
W pobliżu apteki poli
cjanci zauważyli młodego
mężczyznę. Okazało się, że
jest to 22-letni Krzysztof K,
znany policjantom z Orłowa
jako sprawca kilku wcze
śniejszych kradzieży.
W krzakach, niedaleko
rzeki Kaczej, leżały dwie
siatki z lekarstwami i stacja
dysków Krzysztof K. naj
prawdopodobniej nie wła
mał się sam. Na razie nie
wiadomo, kim jest jego
wspólnik.
(MSki)

Wokół plaży

Usypywać czy nie?

Iff wakuację
rozbitków
z płonącego statku, po
szukiwanie
podłożonej
bomby, sprzęt gaśniczy i ra
towniczy będzie można
obejrzeć na rozpoczynają
cych się jutro targach „Safety 98".
Uroczyste otwarcie II
Międzynarodowych Targów
Ratownictwa
Morskiego
i Lądowego, Ochrony Prze
ciwpożarowej i Bezpieczeń
stwa Pracy nastąpi jutro
o godz. 10.30. O godz. 14
uczniowie Zespołu Szkół
Medycznych w Gdyni poka
żą jak reanimować i oceniać
stan zdrowia ofiary wypad
ku. Rozbitkowie ze statku
będą ewakuowani w środę,
0 godz 17.30 przy bulwarze
Nadmorskim.
Na parterze hali WTCExpo swoimi wyrobami
1 umiejętnościami chwalić
będzie się 48 wystawców.
Targi potrwają do piątku.
(MSki)

Śródmieście

W siną...

Nowo usypane plaże wzbudziły kontrowersje.
Fot. Adam Wiśniewski

W minionym roku, przy okazji pogłębiania toru
wodnego, powiększono gdyńskie plaże. Ostatnio
powstała teoria dotycząca szkodliwego wpływu
tych działań na podmorską roślinność.
Pomiary plaż w Śródmie
ściu i Redłowie przeprowa
dzono 18 listopada '97 oraz
14 stycznia i 6 kwietnia br.
Wynika z nich, że plaża cen
tralna powiększa się w kie
runku basenu jachtowego.
Falochron basenu jest natu
ralną przeszkodą dla żywio
łu. Na skutek zawirowań
piasek odkłada się. Morze
po sztormach samo kształ
tuje linię brzegową.
- Żywotność nowo usypa
nej plaży redłowskiej z zało
żenia miała być krótsza wyjaśnia
wiceprezydent
Gdyni, Henryk Majkowski. Faktem jest, że brzeg się tu
cofnął, ale zgodnie z prze
widywaniami. Była wysoko
usypana, teraz jej poziom
wyrównał się do poziomu
bulwaru.
Powstała teoria, że usy
pywanie plaż zagraża pod
morskiej roślinności. -Trzeba pamiętać, że ci, którzy te
raz najgłośniej protestują
przeciw refulacji plaż, byli
największymi rzecznikami
tego przedsięwzięcia - mówi
wiceprezydent. - Co by się
stało, gdyby nie usypano
plaży? Zapadłaby się koń

minionym tygodniu w
Śródmieściu Gdyni
„zmieniło właściciela" 7
samochodów. Z ul. Batorego
zniknął Fiat 126 p, nr. rej.
GKV 5802. Z ul. Armii
Krajowej skradziono Jeepa
Cheroke, A 163 TC 39,
wartego 35 tys. zł. Odjechał
w siną dal Polonez parkują
cy na rogu Władysława IV i
Batorego, BAC 2172, wart 10
tys. zł. Złodzieje ukradli z ul.
Wendy Cinąuecento, CAI
1421, warte 15 tys. zł. Z ul.
Starowiejskiej
zniknęło
Audi, BXZ 967, warte 80 tys.
zł. Z ul. Świętojańskiej
Zniknął VW Vento, B 092
MK 39, warty 40 tys. zł. Z
Alei Zjednoczenia odjechał
Ford Escort, TYV 4152,
warty 30 tys. zł.
(JAGA)

cówka bulwaru, część par
kingu i las zabrałoby morze.
Na przyszłość nie wolno do
puścić do zabrania tego te
renu, którego nie da się od
tworzyć. Trzeba będzie wró
cić do tej formy miękkiej
ochrony brzegu.
Przypomnijmy, że pisali
śmy o tym problemie
w „Dzienniku Gdyńskim"
z 10 kwietnia br. Dr Euge
niusz Andrulewicz, z Mor
skiego Instytutu Rybackiego W bibliotece
w Gdyni stwierdził wtedy:
- Kiedy w grudniu pene
trowaliśmy pod klifem pod
wodną, kamienną rafę, to
porastające ją rośliny były
Na spotkanie z Tade
przysypane niby popiołem,
uszem
Bolduanem i promo
drobnym piaskiem. Jest to
zapewne efekt prowadzone cję „Bedekera kaszubskie
go nasypywania gdyńskich go" jego autorstwa, zaprasza
plaż. W 1997 r. nikt nie zda jutro Miejska Biblioteka Pu
wał sobie sprawy, że refulo- bliczna w Gdyni.
Spotkanie będzie nie tyl
wany piasek nie cały osią
ko
okazją do rozmowy z au
dzie na plaży. Część tego
materiału przenoszona jest torem, ale i do zakupu bede
przez prądy wodne i przysy- kera po cenie hurtowej - 16
puje podwodną rafę, grożąc zł (w ksiągarniach cena
jej unicestwieniem. Teraz przekracza już 24 zł).
Początek o godz. 17, w fi
potrzebne byłyby obserwa
cje tego zjawiska, ale są one lii nr 15, przy al. Piłsudskie
go 18.
niestety drogie.
(A.F.)
(JAGA)

Promocyjnie
o Kaszubach

Kto tu będzie mieszkał?

Fot. Ela Chylińska

Na Oksywiu, przy ul Żeglarzy 5, gmina zakupiła
dawny hotelowiec stoczniowy. Przeznaczono go na
budynek socjalny.
Mieszkańcy okolicznych
budynków obawiają się, że
zamieszkają
tu
ludzie
z marginesu społecznego.
Czarny scenariusz sąsiadów
przewiduje najgorszy roz
wój wypadków. Gmina ma
obowiązek
zapewnienia
mieszkań socjalnych. Jeśli
ich nie zapewni, powstają
roszczenia finansowe wo
bec gminy. Tracą na tym po
datnicy.
- Wszystkie lokale socjal
ne, jakie gmina ma w swoim
posiadaniu, są zajęte - mówi
naczelnik Wydziału Budyn
ków, Roman Witowski. Nadarzyła się okazja kupna
budynku przy ul. Żeglarzy,
więc skorzystaliśmy. Wiado
mo, że 40 mieszkań nie za
łatwi problemu, ale jest to
początek podejmowanych
działań. W planie jest budo
wa mieszkań komunalnych,
rusza też budowa mieszkań
na wynajem.

Co tu będzie?
Przy ul. Żeglarzy 5 po
wstaną mieszkania o róż
nym metrażu, wszystkie
o takim samym, niskim
standardzie. W każdym
przewidziano WC, wspólne
z prysznicem, i wnękę ku
chenną. W budynku wy
mieniona zostanie cała in
stalacja elektryczna. Gmina
przejmie obiekt 1 czerwca.
Przewidywany koszt ada
ptacji, to ok. 300 tys. zł.
Ilość mieszkańców budyn
ku, w porównaniu do stanu
poprzedniego, nie zmieni
się, choć rzeczywiście za
mieszka tu więcej dzieci. Za
to nie przybędzie samocho
dów ponieważ źle sytuowa
ni ludzie ich nie posiadają.
Działka za budynkiem była
dotąd używana jako par
king, teraz prawdopodob
nie będzie tam plac zabaw
dla dzieci.

Kto sąsiadem?

Umowy o najem z lokato
rami mieszkań socjalnych bę
dą podpisywane na 2 lata. Po
tem, w zależności od sytuacji
finansowej,
ewentualnie
przedłużane. Planowane jes1
przeznaczenie jednego peł
nowartościowego mieszkanie
dla gospodarza domu, ab)
dbał o porządek.
- Lokatorzy mieszkań so
cjalnych to nie margines spo
łeczny ale często rzetelni lu
dzie, którzy popadli w niedo
statek - przypomina Romar
Witowski. - Podkreślam, że
będziemy przyglądać się kan
dydatom na lokatorów tegc
budynku i sprawdzać, cz)
rzeczywiście popadli w nie
dostatek, czy też mają kłopot}
z sobą i sąsiadami. Osób}
z tzw marginesu są w miart;
możliwości przesiedlane pojedyńczo na obrzeża Gdyni
aby nie tworzyć getta. Polacj
są bardzo tolerancyjni, poć
warunkiem, że wszelkie ini
cjatywy są realizowane z dala
od nich.
Jadwiga Bogdanowicz.

Straż Miejska dyżuruje

Alkohol i psy

każdą pierwszą środę
miesiąca w siedzibie
Administracji Budynków
Komunalnych nr 1 przy ul.
Hallera 3la, pok 3. w godz.
15 -17 dyżurować będzie
przedstawiciel Straży Miej
skiej. Czekać będzie na sy-

gnały i wnioski mieszkań
ców Wzgórza św. Maksymi
liana i Redłowa, dotyczące
przede wszystkim spraw
porządkowych. Straż Miej
ska m.in. zajmuje się spra
wami porządku przy skle
pach prowadzących sprze

daż alkoholu, problemeir
groźnych psów puszczanyct
bez opieki, przypadkami za
śmiecania i podrzucanie
śmieci, niewłaściwym par
kowaniem samochodów, po
rzuconymi pojazdami.
(AEW)

REKLAMA-

„TELTOM" Autoryzowany przedstwiciel IDEA Centertel
- Al. Gen. J. Hallera 132 (Salon firmowy FIAT), telJfax 344-72-80, tel. 501-102 600 - przez całą dobę

;

Telefony już od

Tylko u nas

|

darmowe 150 min.
|

I Ci telefon1

zł netto.
1000 spraw. Jedna Idea.

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

iwP m i i ^ v

WIOSENNA WYPRZEDAZ MEBLI FORTE
s.
MEBLE PROSTO Z MAGAZYNU PRODUCENTA;
W SPRZEDAŻY: KOMPLETY WYPOCZYNKOWE, FOTELE, SOFY, NAROŻNIKI, KOMODY, REGAŁY, BIURKA, MEBLOŚCIANKI

&/PKP

Opera i
^
Filharmonia^
Bałtycka

Uwaga! Ilość mebli ograniczona

GDAŃSK

Gdańsk
/>v Politechnika

ul. Marynarki Polskiej 73, Magazyn FORTE na terenie Firmy EGO 2000, godziny otwarcia od 10.00 do 18.00

WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW

PROMOCJA!

SPRZEDAŻ I SERWIS

PROMAG

GDAŃSK

Okrąg 1c
343-28-98, 344-77-26

TYLKO DO 31.08.98

GDYNIA

WÓZKI WIDŁOWE

Węglowa 20
627-48-90/91

WÓZKI PALETOWE

R-5436/A/367

REWELACYJNY ZESTAW

DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI CERAMIKI SZKLANEJ

PODŁOGI KRONOFLOOR 8500 i 15 OOO obr.fb.tanio)
PANELE BOAZERYJNE AADF
Ceny fabrycinc
BLATY KUCHENNE (na wymiar)
M&tfllifl* W Polsce
PŁYTY LAMINOWANE, MDF i HDF oraz obrzeża

VITR0CLEN ORAZ SKROBAK
*

^ m, m.mnmm

oferuje: JOLPŁYT
Gdańsk, ul. Reja 3,
Gdynia, ul. Północna 10,

tel. 344-72-13,

kom. 090525557
kom. 090525571

r.5564/a/5

wyłącznie przy zakupie
wyrobów Amica Wronki,

O

G

Ł

O

S

Z

E

N

I

E

wyposażonych w płytę
ceramiczną

Tczewskie Centrum Kultury
83-110 Tczew, ul. Kołłątaja 9

Produktów objętych

ogłasza przetarg nieograniczony

promocją szukaj

na wykonanie dobudowy klatki schodowej wraz z wymianą
ogrzewania oraz zewnętrznymi sieciami wod.-kan.

w dobrych sklepach
ze sprzętem AGD.

w tnidpii Tczmtfsfctefso fótiitruiri Kultury

~ *

Ł ••

§4 Kardynała Stefana WyszyńsNiftp 10,
Termin złożenia oferty w siedzibie zamawiającego w sekretariacie Urzędu, pok. nr 3
upływa w dniu 15.05.1998 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 22,
w dniu 15.05.1998 r. o godz. 12.00.
Pracownikiem uprawnionym do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu jest

•
.p

Amica Wronki S.A.
infolinia: 0-800-14-07-19
http: //www.amica.com.f

Dyrektor Tczewskiego Centrum Kultury p. Wiesława Quella, tel. 0-69-31-07-07.
Materiały potrzebne do sporządzenia oferty można odebrać
w siedzibie oferenta w cenie 100 zł.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych
oraz z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
R-5471/A/571

Amica

Dystrybutorzy regionalni (hurtownie): Kwidzyn, Domy Towarowe BEST S.C., ul.
Krótka 2, tel./fax (055) 279-26-02, tel./fax (055) 279-63-64; Gdańsk, PH ARSAN S.C.,
ul. Lękowa 37/38, tel. (058) 301-88-26, tel. (058) 305-53-18, tel./fax (058) 318-169;
Rumia, MORAX, ul. Włókiennicza 46, tel. (058) 67-15-255, tel. (058) 67-15-256 fax
(058) 67-15-323; Sopot, BEST PH S.A., ul. Polna 58/60, tel. (058) 55-04-488, fax
(058) 55-11-234
R-5453/A/547

ZARZĄD MIASTA GDYNI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA GDYNI
Oznaczenie
nieruchomości

KM

KW

Nr
działki

Powierzchnia

Przeznaczenie i rodzaj
zabudowy

Wysokość
czynszu dzierżawnego

Wadium i
postąpienie

Warunki
dzierżawy

al. Piłsudskiego

60

24375

część
dziatek
1529/138 i
612/127

212 m2

Działalność gastronomiczna
Na nieruchomości pawilon
gastronomiczny stanowiący
własność dzierżawcy

7,04 zł za m2
płatny miesięcznie
Rewaloryzowany o 50%
wskaźnika wzrostu cen i
usług + podatek VAT

wadium
1800 zł

dzierżawa
na 10 lat

postąpienie
0,10 zł

część
działki
352/64

12,77 m2

Mała gastronomia
Wnęka w ogrodzeniu
hotelu „LAZUROWY"

110 zł płatny miesięcznie.
Podlega podatkowi VAT

wadium
100 zł

ul. Ejsmonda 1

61

23230

postąpienie
5 zł

dzierżawa
na sezon
letni, do 30
września
1998 r.

Przetarg odbędzie się 20 maja 1998 r. o godz. 10.00, w sali 105,1 piętro Urzędu Miasta Gdyni.
Wadium płatne gotówką do dnia 19 maja 1998 r. do godz. 14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni, pok. nr 27.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin Przetargu do wglądu w
Referacie Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Gdyni, III piętro, pok. nr 336.
Dodatkowe informacje na temat przetargu pod nr. tel. (058) 620-72-71 wew. 171, na temat warunków dzierżawy: 620-72-71 wew. 291.

7APRA&7AIUIY Itfl IUAS7Yf^H RIIIR
UtrlUlMilNIT UU IłflOŁIWl BlUn UbtllOŁIJ*, ^—53^.7

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

Przesłuchanie
Znane są już nazwiska
kandydatów ubiegają
cych się o stanowisko
dyrektora Muzeum
Miasta Gdyni.
W wyznaczonym terminie
do komisji konkursowej
wpłynęło sześć zgłoszeń.
Członkowie komisji odrzucili
jedno z nich, gdyż nie speł
niało wszystkich opisanych
w regulaminie konkursu wy
mogów formalnych.
Do kolejnego etapu zma
gań o dyrektorski fotel za
kwalifikowani zostali: Romu
ald Bławat - obecnie nauczy
ciel historii i plastyki w Ogól
nokształcącym Liceum Jezu
itów w Gdyni, Irena Pienią
żek - były kustosz Muzeum
Okręgowego w Suwałkach,

Dagmara Płaza-Opacka - peł
niąca obowiązki dyrektora
Muzeum Miasta Gdyni, Ewa
Vogels - przez 13 lat kierow
nik Muzeum Poczty i Teleko
munikacji w Gdańsku, Zofia
Watrak - związana obecnie
z Teatrem Dramatycznym
w Elblągu, a wcześniej mię
dzy innymi kierownik Woje
wódzkiej Galerii Sztuki „Arche".
W poniedziałek, 11 maja,
kandydaci będą mieli okazję
do zaprezentowania przed jedenastoosobową
komisją
konkursową, której przewod
niczy wiceprezydent Gdyni,
Zdzisław Urla, swojej wizji
funkcjonowania gdyńskiego
muzeum. Nazwisko nowego
dyrektora powinniśmy po
znać kilka dni później.
(AF.)

Gdyńskie fotki

Wspomnienie zimy

Europa w „trójceJ

Dzień Europejski ob
chodzono wczoraj w III
Liceum Ogólnokształcą
cym w Gdyni.
Podczas gdy w zamknię
tej części szkoły nad matu
ralnym egzaminem dojrza
łości z języka angielskiego
łamali sobie głowy abitu
rienci klas o profilu IB, po
zostali uczniowie „trójki"
oraz innych szkół brali
udział w trzeciej edycji kon
kursu „Gdyńskie drogi do
Europy 98" zatytułowanym
„Wiedza o Europie podsta
wą integracji europejskiej"
lub bawili się doskonale
podczas „Pikniku Europej
skiego". Konkurs i piknik
podsumowują realizowany
przez niektóre szkoły regio
nu gdańskiego i woje
wództw ościennych pro
gram „Spotkania z Europą",
finansowany z funduszu
PHARE Siesta II.
- Od października ubie
głego roku w ramach tego
programu w naszej szkole
odbywały się sesje poświę
cone gospodarce i zagad
nieniom humanistycznym mówi Magdalena Łozowicka-Honkisz. - Zapraszali
śmy interesujących ludzi,

Atrakcją był pokaz mody.

którzy opowiadali młodzie
ży o swoim widzeniu Euro
py. Konkursowi towarzy
szyła wystawa prac pla
stycznych uczniów biorą
cych udział w sesjach.
Ostatecznie zwycięzcami
konkursowych zmagań zo

Fot. Ela Chylińska

stali: w kategorii szkół śred
nich - Łukasz Rogowski z II
Liceum Ogólnokształcącego
w Gdyni oraz w kategorii
szkół podstawowych - Łu
kasz Stożek z Samorządo
wej Szkoły Podstawowej nr
18 w Gdyni.

Największą atrakcją pik
niku okazał się przygotowa
ny przez uczennice Zespołu
Szkół Odzieżowych w Gdyni
pokaz mody europejskiej
z różnych epok. Powodze
niem cieszył się również po
częstunek z grilla.
(A.F.)

Gdyńska Temida

Ulubione zdjęcie autora: zejście na gdyńską plażę.
Fot. Ela Chylińska

Zimowa plaża, bulwar Nadmorski, skwer Ko
ściuszki i port jachtowy w śniegu możemy oglądać
na wystawie fotografii Jarosława Wolińskiego.
Mimo że wiosną raczej nie
chętnie wracamy do zimo
wych wspomnień, warto tym
razem zrobić wyjątek i wy
brać się do „Riwiery". Prace
Jarosława Wolińskiego znajdą
na pewno uznanie nie tylko
wśród tych, którzy kochają
Gdynię.
Autor jest absolwentem
Prywatnego Studium Foto
grafii w Sopocie. Brał udział
w konkursie „Złota gdyńska

jesień", wystawał swoje pra
ce m.in. podczas targów
„Baltexpo" w WTC w lutym
br. Zapowiada kolejne wysta
wy gdyńskich fotografii pod
wspólnym tytułem .Cztery
pory roku".
Wystawę można oglądać
do 10 maja, w sali numer 212
Klubu Marynarki Wojennej
.Riwiera" przy ul. Zawiszy
Czarnego 1.
(AF.)

Synkowi nóż w brzuch
sap powodu nieporozumieils nia dotyczącego ra
chunków za prąd ojciec usi
łował zasztyletować syna zadając mu cios nożem
w klatkę piersiową oraz
brzuch.
Prokuratura Rejonowa
w Gdyni skierowała właśnie
do sądu akt oskarżenia
przeciwko Willemu D.
o usiłowanie pozbawienia
życia Tadeusza D. W toku
dochodzenia ustalono, że

obaj panowie zajmowali
wspólne mieszkanie na Witominie. Gdy 1 stycznia
trzydziestoletni syn wrócił
nad ranem po zabawie syl
westrowej razem ze swoją
konkubiną, między panami
wybuchła sprzeczka doty
cząca płacenia rachunków
za prąd.
Od słów doszło do czy
nów, mężczyźni wzięli się za
łby, podczas szarpaniny
stłukli żyrandol i lustro.

a na koniec Tadeusz D. wy
rzucił ze swojego pokoju te
lewizor, rozbijając go. Oj
ciec wezwał policję.
Funkcjonariusze stwier
dziwszy, że to awantura ro
dzinna, poszli sobie, nato
miast syn się wściekł i za
czął wyzywać ojca. Tatko
chwycił nóż i dźgnął doro
słą latorośl w klatkę pier
siową i brzuch.
Konkubina wezwała po
gotowie i pobiegła po poli

cjantów, którzy jeszcze nie
zdążyli odejść daleko. Willi
D. także, bo został zatrzy
many w odległości 50 m od
domu.
Rana brzucha okazała się
bardzo poważna, bezpo
średnio zagrażająca życiu.
Ojciec nie przyznaje się do
usiłowania
zabójstwa,
twierdzi, że syn nadział się
na nóż w trakcie szarpani
ny.
Małgorzata Sokołowska

REKLAMA

Omaia

podróże będą należeć do Ciebie

P O L U B I S Z

P O D R Ó Ż E

0 zniżki na całą ofertę turystyczną ALPINA TOUR,
losowanie

5-ciu wycieczek na Wyspy Kanaryjskie
szczegóły w wydaniu magazynowyr

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

Zarząd Miasta Władysławowa

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
83-121 RUDNO, ul. LIPOWA 1, gmina PELPLIN
ogiasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu
pokrycia dachowego budynku mieszkalnego.
Termin realizacji - 25.07.1998 r.

JNiBOAMA

ul. gen.]. Hallera 19
84420 Madysławowo
tel. (058) 674-12-66, fax 674-07-63

Specyfikację i przedmiar robót można odebrać w sekretariacie
zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 29 maja 1998 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert dnia 29 maja 1998 r., godz. 10.30 w siedzibie
zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają
warunki zawarte w Ustawie o zamówieniach publicznych^ 5485/A/5

ogłasza przetarg nieograniczony na:
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Niepodległości
i ul. Żeromskiego we Władysławowie.
Wymagany termin realizacji: 140 dni od podpisania umowy.
Wadium - 30 000 zl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 30 zł) moż
na odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 208 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Andrzej Budzisz, tel. 674-12-66 w. 56, pok.
307, Barbara Zawilińska, tel. 674-12-66 w. 36, pok. 208, godz. 7.45-15.30.
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. 208 w terminie do dnia
5.06.1998 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert 8.06.1998 r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego (nr pokoju 309).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji kra
jowych.

Profesor Samuel Jay Leyine
poprowadzi seminarium na temat:

Biznesowe i profesjonalne wizy do Ameryki
Seminarium odbędzie się w dniu 6 maja o godz. 18.00
w hotelu „Gdynia" w Gdyni oraz 7 maja o godz. 18.00
w hotelu „Pod Orłem" w Bydgoszczy.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami
telefonów:
(058) 551-46-02, 550-21-07
(052)' 22-02-11
D.ccno/A/E
v

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-Śródmieście
Zakład Budżetowy z siedzibą przy ul. Cygańska Góra 1 w Gdańsko
tel. 302 12 31 do 35; fax 302 08 72

Zarząd Gminy Luzino
ogłasza przetarg nieograniczony
na opracowanie planu koncepcyjnego
kompleksowego odwodnienia ulic
w miejscowości Luzino.

ogłasza przetargi nieograniczone nie przekraczające równowartości 30 000 ECU na
wykonanie robót dekarsko-biacharskich wg poniższego zestawienia:

1. ul. Głucha 1 w Gdańsku
2. ul. Głucha 2 w Gdańsku
3. ul. Głucha 3 w Gdańsku
4. ul. Szeroka 17 w Gdańsku (żłobek)
5. ul. Sieroca 6 w Gdańsku
6. ul. Skarpowa 71 w Gdańsku

2KM Gdońsk

ul. Ofiar Stutthofu 9, 84-242 Luzino, tel. (058) 678-20-68, fax 678-23-25

organizuje

Termin realizacji do 30.09.1998 roku.

I. Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.06.1998 r.
II. Szczegółowe warunki zamówienia oraz druki kosztorysów można odebrać w pokoju nr
12 siedziby przedsiębiorstwa, w dni od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do
13.00, po uprzednim uiszczeniu w kasie (pokój 21) bezzwrotnej opłaty w wysokości
10 zł + 22% VAT za 1 komplet.
III. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z oferentami jest pani inż. Lucyna
Waszkuć w dni i w godzinach jak w punkcie II.
IV. Oferty na opracowanym przez zamawiającego formularzu należy składać w terminie
do dnia 14.05.1998 r. do godz. 10.00, w zamkniętych (zaklejonych lub zalakowanych)
kopertach, w sekretatriacie (pokój nr 23), z odpowiednim oznaczeniem nazwy ulicy.
V. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 14.05.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiające
go, pokój nr 9.
VI. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
VIII. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:
l
• spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, ^
- nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ww. ustawy.
'

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
w Gdańsku

Wadium w wysokości 200 zl należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub
w Banku Spółdzielczym w Luzinie na konto nr 919520-128818-324-1 do
dnia 27.05.1998 roku do godz. 12.00.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena 5 zł) można ode
brać w Urzędzie Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 9,84-242 Luzino lub
za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Kazimierz Hinc, tel. 678 20 68
w godz. pracy urzędu,
- Zbigniew Piątkowski, tel. 678 20 68 w godz. pracy urzędu.
Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Oferta - koncepcja odwodnie
nia Luzina" należy składać w siedzibie zamawiającego - sekretariat UG.

Termin składania ofert upływa dnia 27.05.1998 roku o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.05.1998 roku, godz. 14.00 w siedzibie za
mawiającego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych
preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 Usta
wy o zamówieniach publicznych - oświadczenie oferenta,
2) spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach pu
blicznych - oświadczenie oferenta.
s-2052/AV928

WYPRZEDAŻ CZĘŚCI I MATERIAŁÓW
po atrakcyjnych cenach, w dniach:
- 6-7.05.1998 r. w godz. 8.00-13.00 w magazynie nr 02 na

terenie Zajezdni Autobusowej przy ul. gen. J. Hallera 142.
Oferujemy:

łożyska, części do sam. ŻUK, Warszawa, Nysa, Fiat 125,
Autosan, Star 25,28,200, Jelcz, przyczepa D50, Multikar,
autobusu Berliet, Ikarus oraz akcesoria samochodowe.
-12-13.05.1998 r. w godz. 8.00-13.00 w magazynie nr 09, na

terenie Zajezdni Tramwajowej przy ul. Wita Stwosza 112.

Oferujemy:
mat. hydrauliczne, łożyska, narzędzia, części do
elektrowciągów, pasy klinowe, wyroby hutnicze, części
tramwajowe, uszczelki, elektroniczne - układy scalone,
tyrystory, rezystory, rezonatory itp.

ZARZĄD MIASTA GDYNI
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
KW

KM

nr działki

powierzchnia
działki

położenie
lokalu

powierzchnia
lokalu

cena
lokalu

postąpienie

wadium

wielkość
udziału w
gruncie

cena
udziału w
grunrie

forma
sprzedaży
lokal/grunt

warunki zapłaty
lokal/grunt

oglądanie
należy
umówić:

20678

56

995/71
992/70

213
213
426

Świętojańska
83-83a

109,62

523 000,-

5000,-

52 000-

798/10 000

15298,-

własność
użytk. wiecz.

zapl. jedn. + 22% VAT
25% ceny gruntu +
I rata za wiecz. użytk.

ABKnr2
telefon
6222-774

16568

53

201

503

Warszawska
47

120,06

160 500,-

1500,-

16 000,-

159/1000

7278,-

własność
użytk. wiecz.

zapl. jedn. + 22% VAT
25% ceny gruntu +
I rata za wiecz. użytk.

ABKnr4
telefon
6210-270

12644

59

583/55

1183

Świętojańska
141-145/3

114,25
19.91
134,16

384000,-

4000,-

38 000,-

393/10 000

9950,-

właność
użytk. wiecz.

zapl. jedn.+ 22% VAT
25% ceny gruntu +
I rata za wiecz. użytk.

ABKnr5
telefon
6270-932

34900

40

196/15

1415

Płk. Dąbka
165/1

193,20

190 000,-

2000,-

19 000-

512/1000

31000,-

własność
własność

zapl. jedn. + 22% VAT
zapłata jednorazowa

ABK .nr 3
telefon
6205-138

10815

59

573/234

775

Bp. Dominika
16-22

86,6

90 000,-

1000,-

9000,-

307/10 000

4451*-

własność
użytk. wiecz.
99 lat

zapł. jedn. + 22% VAT
25% ceny gruntu +
I rata za wiecz. użytk.

ABK nr 1
telefon
6222-656

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 19.05.1998 r. o GODZ. 10.00 W SALI 105 URZĘDU MIASTA
Cena za lokal uzyskana w przetargu obłożona będzie podatkiem VAT w wys. 22%. Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej do godz. 15.00 dn. 15 maja br. w kasie UM - sala 27
lub na konto Urzędu Miasta w Banku Komunalnym S.A. nr 14401026-10852-36209-2-1. Wpłacone wadium upoważnia do licytacji konkretnego lokalu lub lokalu dla którego wadium jest równe lub niż
sze. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją uchwały i regulaminu przetargu. Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni posiadać zgodę Min. Spraw Wewn. (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15.03.96 o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Dz. U. nr 45 z 19.04.1996 r. poz. 198/.
Uczestnicy przetargu występujący jako osoby prawne lub ich przedstawiciele winni legitymować się upoważnieniem do udziału w przetargu i stosownym wypisem z rejestru. Uchylenie się wygrywające
go przetarg od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego powoduje przepadek wadium.
Zarząd Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Lokalowych, pokój 409. Tel. 620-72-71 wewn. 177.
S-2060/A/864

7ADHAfi7AMV flffl SUflQ7Vf*ll RHIR UCilfiSiHU*
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
liirartdmm i Ilu 2aMo£s Ws EsiUai Ut3LUQu3\l. V-gaL? Gdynia, Świętojańska 141, tel7tax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, te!7łax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

J.K

997 policja
•998 stral pożarni
999 pogotowie
0 800 S00 39 bezpłatny telefon
| AUTOPOMOC
GDAŃSK - AGS - Wrzeszcz, tel.
341-82-03, 0-601/62-48-09; As
Transport, tel. 302-66-67, 0 601
61-01-23, Atest, tel. 301-99-86,
Auto-Hol, tel.556-98-10, Auto-Pomoc, tel. 301-77-36, 0 90
52-19-59 (całą dobę), Dąbrow
ski Mirosław, tel. 302-28-40,
Dąbrowski Piotr, tel. 553-61-65,
0 90 50-35-92 (całą dobę), Dy
ków Jerzy, tel. 309-42-72,
Express, tel. 341-46-17, HolService, tel. 552-29-87, 556-64-98,
0 90 50-39-10, Mulex, tel. 55698-10, Panta, tel. 343-50-60,
343-44-11 (całą dobę), Pomoc
drogowa, tel. 305-88-88, 0 602
35-44-44 (całą dobę). Wujek
SC, tel.302-40-57
GDYNIA - Autoholowanie, tel.
664-69-56,0 601 61-16-13, Auto
holowanie, tel. 664-05-52, Auto
holowanie, tel. 620-54-68, 96-37,
0 90 50-40-05, Glob-Hol, tel. 62071-41, Inter Hol, tel. 621-14-27,
Mado, tel. 0 90 550-80-47, Pomexim, tel. 0 601 61-24-80
SOPOT - Transwheel, tel. 551-1177, 0 602 25-56-84
PRUSZCZ GD, - Majster,
ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 5043-15

IAPTEKI
GDAŃSK- Apteka w Pogotowiu Ra
tunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel.
302-47-01, „Dworcowa", Dworzec
Główny, tel. 346-25-40,301-28-41 do
45 w. 210, ul. Pilotów 21, tel. 556-9271; ul. Grunwaldzka 52, tel. 345-4301; „Przymorze", ul. Opolska 3;
„U Figurskich", ETC Zaspa, sob. g. 921, niedz. g. 11-20, tel. 346-48-03
GDYNIA- „Pod Gryfem", Starowiejska
34, tel. 620-19-82;
SOPOT- „Zdrojowa", al. Niepodległo
ści 791, tel. 551-23-84
PRUSZCZ GD.,- „Centralna", ul. Woj
ska Polskiego 9, tel. 682-24-53

|
BUDZENIE
Budzenie telefoniczne - 908

|
INF. TELEFON.
Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
Numery kierunkowe międzyna
rodowe 950
BIURO NAPRAW
GDAŃSK- dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 343, 3464...
tel. 343-12-21 552... tel. 55212-21, 553, 556, 557... tel. 55312-21, 302, 303... tel. 302-1221, 301, 305, 306, 3070, 3073,
30807, 30805, 3090, 6294,
3462, 346... tel. 301-12-21,341,
344, 345, 3475, 3477, 34780,
34783, 34787, 34789... tel. 34112-21, 3460, 3461... tel. 34612-21, 3476, 3479... tel. 34102-66, 348... tel. 341-02-66
GDYNIA- dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 623... tel.
623-00-21,6291,6292, 6293,
6294, 6295, 664... tel. 629-1221,625, 665... tel. 625-12-21
620... tel. 620-12-21, 621, 627,
6290, 6297, 661... tel. 621-6651, 624... tel. 624-12-21, 622...
tel. 622-12-21
SOPOT- dla numerów zaczynają
cych się od cyfr: 550, 551... tel.
551-12-21

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

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

INF. PKS
GDAŃSK, tel. 302-15-32
GDYNIA, tel. 620-77-47
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY
AUTOKAROWE, PTH Prima-Tour,
Gdynia, Pasaż Dworca PKP, tel.
620-13-42, 661-25-02
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5 maja 1998

Kino. Hit dnia

• JEDZENIE
NA TELEFON

Krzyk 2
to ostatnio zamierza
się w kinie rozerwać,
idzie na horror. Co do
„Krzyku 2", niektórzy pyta
ją; kto jest mordercą tym
razem? Trudno zaliczyć do
grona miłośników X muzy
takich, którzy przed obej
rzeniem filmu szukają w tej
materii „przcieków" w... In
ternecie. Z drugiej strony
dawka grozy w „Krzyku 2"
może usprawiedliwiać 'wi
dzów o słabszych nerwach.
Sidney kończy pierwszy
rok studiów. Powoli zapo
mina dramatyczne przej
ścia sprzed dwóch lat, kie
dy śmierć zajrzała jej
w oczy Kiedy jednak rozle
gają się słowa pieśni „Your
Lucky Day in Heli", niepo
kój wraca. Jeżeli bowiem
tajemnicza postać w białej
masce grasuje nadal, to
tym razem na taryfę ulgo
wą nie ma co liczyć...
(ht)

KONCERT

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

|
MA FALACH
„Krzyk 2"- film produkcji USA, reż. Wes Craven. Na zdjęciu David Arquette i Courteney Cox.

18.00

11.00

TANIEC

Arie operowe i pieśni

Miniatury baletowe

Dzisiaj w Sali Mieszczań
skiej Ratusza Staromiej
skiego w Gdańsku, przy
ul. Korzennej 33/35, w ko
lejnym koncercie jubile
uszowym na 50-lecie
gdańskiej Akademii Mu
zycznej wystąpi Monika
Walerowicz, absolwentka

Opera Bałtycka zaprasza
dziś i jutro na widowisko
baletowe „Młodzi chore
ografowie przedstawiają".
Autorami choreografii
w miniaturach z muzyką
Jana Sebastiana Bacha,
Toma Waitsa, Sławomira
Kulpowicza i Zbigniewa
Kozuba są: Paweł Mikołaj
czyk, Andrzej Morawiec
i Karol Urbański. Oprawa
scenograficzna Olgi Lesz-

PREMIERA

bydgoskiej Akademii Mu
zycznej, w klasie prowa
dzonej przez gdańską
śpiewaczkę, prof. Brygidę
Skibę. Przy fortepianie
Krystyna Pyszkowska.
W programie arie opero
we i pieśni. Wstęp wolny.

w

19.00

ko i Mariusza Szmytkowskiego. Tańczyć będą soli
ści: Mariola Lebida, Mał
gorzata Insadowska, Ża
neta Depta, Leszek Alabrudziński, Bogdan Szymaniuk, Kamil Jędrycha
oraz artyści baletu Opery
Bałtyckiej.
Jutrzejsze, środowe przed
stawienie o godz. 10. Bile
ty od 5 do 12 zł.
w

|
OSTRE DYŻURY

Farsy Cervantesa

Teatr cudów

Przed środową oficjalną
premierą, dzisiaj jako
spektakl przedpremierowy
zaprezentowany zostanie
„Teatr cudów", przedsta
wienie dyplomowe przy
gotowane przez Studium
Wokalno - Aktorskie przy
Teatrze Muzycznym
w Gdyni. Spektakl składa
się z czterech intermediów
Miguela de Cervantesa
Saavedry: „Fałszywy Baskijczyk", „Stary zazdro
śnik", „Pieczara Salaman
ki" oraz tytułowy „Teatr
cudów".

5 maja
Ireny
i Waldemara

KSIĄŻKA

W przedstawieniu wystą
pią: Agnieszka Babicz,
Ewa Bieniasz, Katarzyna
Mazurek, Jolanta Mieżaniec, Kamila Żołnowska,
Arkadiusz Brykalski, Woj
ciech Glanc, Tomasz Gre
gor i Jakub Gwit. Reżyse
ria: Artur Hofman. Sceno
grafia Renaty Godlew
skiej. Dzisiejsze i jutrzej
sze przedstawienie odbę
dzie się na scenie kame
ralnej Teatru Muzycznego
w Gdyni, przy placu
Grunwaldzkim 1, o godz.
19. Bilety od 7 do 15 zł.

(x)

Urodzeni...

Literatura
i zdrada
„Antyk" wznowił przejrza
ne i rozszerzone wydanie
z 1995 eseju Jacka Trzna
dla „Polski Hamlet". Autor
oskarża w nim o zdradę li
teratury i ideałów moral
nych Andrzejewskiego,
Gałczyńskiego, Iwaszkie
wicza, Różewicza ale i o zgrozo! - Miłosza. Nie
oszczędza ślepych na

5 maja - to osoby lubiące spokój i wy
godę, jednak kiedy w coś wierzą, mo
gą ciężko pracować od świtu do nocy.

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej
o częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
BIRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w pa
śmie 95.7 MHz, Program III UKF
wszystkich rozgłośni PR 99.9 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, ESKA NORD
Gdańsk UKF 68.63 i 96.4, Gdynia UKF
72.92 i 106.7, RADIO GDAŃSK UKF
67.85 i 103.7 MHz stereo, RADIO MA
RYJA Gdańsk UKF 88.90 i 72.29 MHz,
Gdynia UKF 102.30 MHz, RADIO
GŁOS 71.09 i 91,4 MHz, RADIO PLUS
UKF 67.07 i 101.7 MHz, RMF FM UKF
98.4 i 73.52 MHz, TREFL 103 i 99.2
MHz, ZET UKF 71.69 i 105 MHz, WAWA, 104.4 MHz

|
PALIWO

dwuznaczności moralne
wieszcza Mickiewicza...
Razów hamletycznej szpa
dy Trznadla uniknął tylko
Herbert.
(ts)
Jacek Trznadel, „Polski
Hamlet czyli Kłopoty
z działaniem". Wyd. An
tyk, Komorów b.d., s.492.
Cena 17 zl.

Ważne daty 5 maja
1821 - zm. Napoleon I Bonaparte, cesarz
Francuzów
1846 - ur. Henryk Sienkiewicz, pisarz

GDAŃSK, Chirurgia: Szpital św. Woj
ciecha, al. Jana Pawła II50, tel. 55645-15, Interna: Szpital Studencki, al.
Zwycięstwa 30, tel. 347-27-71, Okuli
styka: Szpital św. Wojciecha, al, Jana
Pawła II50, tel. 556-45-15;
GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta Radtkego 1, tel. 620-75-01, Morski, Redlowo,
ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 62200-51;
* Wizyty lekarskie, EKG, tel: 553-69-86;
303-17-73;
* Wyjazdowa pomoc lekarzy specjalistów,
teł. 557-33-33;
* Całodobowe wizyty lekarskie - Family
Medical, tel. 661-69-62,341-75-64,
551-67-37,305-85-31;
* Weterynaryjne wizyty całodobowe,
Trójmiasto, tel. 559-89-56;
* Pogotowie weterynaryjne - tel. 983;
0601/62-36-70 (całodobowo);
* Pogotowie weterynaryjne - tel. 622-2148 w Gdyni

GDAŃSK - Aral Serwice Center, al.
Grunwaldzka 235/37, tel. 348-99-64,
Artus s.c., Miałki Szlak 14, tel. 30160-66; BP, ul. Witosa, róg Milskiego,
tel. 303-36-68; CPN SA, Grunwaldzka
341, teł. 552-28-13 (przerwa 2223.00), CPN SA, Dąbrowszczaków 16,
tel. 553-11-70, Petra, Żaglowa 2, tel.
343-10-59, Port- Trans, Rakoczego 7,
tel. 347-66-25 (przerwa 23-24); GDY
NIA - CPN SA, Morska 495, tel. 62368-68 (przerwa 8.00-9.00), Kołibki,
Zwycięstwa, tel. 624-86-77, Shell,
Morska 58, tel. 620-22-93, Rafineria
Gdańska SA, Kontenerowa 2, tel. 62134-89, Ser Pan SC, stacja tankowania
gazem, Hutnicza 2A, tel. 623-21-41,
Statoil, Zwycięstwa 132, tel. 622-6202; SOPOT - Neste, al. Niepodległości
627/637,

1#

CODZIENNIK
POGOTOWIA
POGOTOWIE RATUNKOWE
GDAŃSK WRZESZCZ, al. Zwy
cięstwa 49, wypadki - 999,
nagłe zachorowania: tel. 30229-29, 341-10-00, Ambulato
rium chirurgiczne - czynne całą
dobę.
Zaspa, ul. Pilotów 21, tel. centr.
556-69-95, 347-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambu
latorium chirurgiczne (całodo
bowo)
* FALCK - Pogotowie, wizyty lekarzy
96-75
GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14,
czynne całą dobę, ambulato
rium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 620-00-01, 62000-02. Przewozy chorych, tel.
625-19-98; 625-19-99,
Obłuże - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowieska
1 (tel. 625-19-99), dla mieszk.
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksy
wie, gm. Kosakowo - lekarz
ogólny, gabinet zabiegowy,
w dni powsz. 15.30-7; ambula
torium pediatryczne, w dni. po
wsz. w g.17-7
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefo
ny: 551-11-56, 551-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
RUMIA - Pogotowie Ratunko
we, ul. Derdowskiego 24, tel.
671-08-11
PRUSZCZ GD., ul. Wojska ni
skiego 9, tel. 682-24-00
PRZYCHODNIE
Przychodnie Międzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: ul.
Aksamitna 1, tel. 301-81-41
(śródmieście. Nowy Port, Stogi,
letniewo, Brzeżno, Orunia, Suchanino, Chełm) w dni robocze
lekarz ogólny, por. dla dzieci
chorych, gab. zabiegowy, pe
diatryczny i dla dorosłych godz. 20-7;
ul Startowa 1, tel. 556-66-81
(Zaspa, Przymorze, Zabianka,
Oliwa, Wrzeszcz): pediatra
i ogólny godz. 8-20, stomato
log godz. 8-14, gab. zabiegowy,
dziecięcy i ogólny godz.8-20;
chorzy z tego rejonu przyjmo
wani będą w Nocnej Obsłudze
Chorych przy ul. Aksamitnej 1;
uł. Jesionowa, tel. 341-02-60
(Wrzeszcz, Morena) - lek. ogól
ny, gab. zabiegowy - w dni powszed. g. 19-7; pediatra -w dni
powszed. ul. Aksamitna 1

GDAŃSK- Centrum pogrzebowe
SC, Partyzantów 67, tel. 341 -5284, Charon, Ceglana 6A, tel.
345-22-96, Hades, 3 Maja 21.
tel. 302-34-54, 551-96-12, Miej
ski Zakład Zieleni, Partyzantów
27A, 345-12-99, Ostatnia posłu
ga, Jaskółcza 4A, tel. 305-89-30,
Syriusz, Ceglana 6, tel. 348-4569; Pogotowie Pogrzbewowe, ul.
Partyzantów 27 A, tel. 345-1299; Tanatos, ul. Jaskółcza 1, tel.
305-56-37; Vivero, Kartuska 61
lok. 9, tel. 302-04-33, Zieleń,
Partyzantów 76,341-20-71,34173-35; GDYNIA- Charon, Witomińska 76, tel. 621-19-44, Con
cordia, Powst. Styczniowego 4A,
tel. 661-48-62, Orszak, Witomińska 26. tel. 621-14-24, Sleep Ti
me, Traugutta 2 E/2, tel. 620-5640, Zarząd Cmentarzy Komunal
nych, ul. Witomińska 76, tel.
620-22-60; SOPOT- Cmentarz Ko
munalny, ul. Malczewskiego, tel.
551-03-50, 551-65-06; Obol,
Morska 8, tel. 551-32-45

| POLICJA
GDAŃSK, oficer dyżurny
Komendy Wojewódzkiej, tel.
309-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, teł. 301-92-12; ofi
cer dyżurny Komendy
Rejonowej, tel. 308-62-22
GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer
dyżurny - 620-63-43
SOPOT, oficer dyżurny
Komendy Rejonowej, tel. 55130-51, 997
RUMIA Komenda Rejonowa,
ul. Derdowskiegc 43, tel. 671 02-15
PRUSZCZ GD., Komenda Rejo
nowa Policji ul. Wita Stwosza 9,
tel. 682-22-41 do 43
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n.- normalny, u. - ulgowy

KIMA

Skala ocen:

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

Tytuł / Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Godzina

GDAŃSK

Przodem do tyłu

reż.: Frank Oz
wyk.: Kevin Kline

11.30,16

10 zł

Krzyk 2 ***

reż.: Wes Craven
wyk.: Courtney Cox

komedia (15 1.)
USA 90 min.
horror (181.)

13.30,20.30

10 zł

18

10 zł

f

Kula ***

Przejrzeć Harr/ego
Historia popularnego pisarza, który prze
żywa dłuższy okres niemocy twórczej. Za
proszony przez prowincjonalną uczelnię,
która przyznała mu nagrodę za cało
kształt osiągnięć, bohater chciałby odbyć
podróż w towarzystwie zaprzyjaźnionej
kobiety.

Przodem do tyłu

n. 10 zt
u. 8 zł

Helikon
ul. Długa 57

n. 10 zł
u. 8 zł

tel.301-53-31

Goło i wesoło ****

reż.: Peter Cattaneo

komedia (15 I.)
W. Bryt., 92 min.

16.45

n. 8 zł
u. 7 zł

W. Brytania 242 min

18.30

n. 12 zł
u. 10 zł

2ak
ul. Wały
Jagiellońskie 1
tel. 301-61-25

psychologiczny (15 I.)
USA, 126 min.
sensacyjny (15 1.)
USA, 117 min.

15.45,20.30

10 zł

wyk.: Matt Damon
reż.: Lee Tamahori
wyk.: Anthony Hopkins

18.15

10 zł

reż.: Jon Avnet
wvk.: Richard Gere
reż.: James L. Brooks

sensacyjny (15 I.)
USA. 119 min.
komedia (15 1.)

15.45

10 zł

wyk.: Jack Nicholson
reż.: Jean-Jacques Annaud
wyk.: Brad Pitt

USA, 138 min.
psychologiczny (15 I.)
USA/W. Brytania, 135 min.

20.30

reż.: Gore Verbinski
wyk.: Nathan Lane
reż.: Paul Verhoeven
wyk.: CasperVan Dien

komedia (b.o., dubbing)

16

Lekcja przetrwania **

Fatalna namiętność ***
Lepiej być
nie może ***
Siedem lat
w Tybecie ***

Polowanie na mysz **
Żołnierze kosmosu **

Żołnierze kosmosu

GDYNIA

•
Znany psycholog otrzymuje ważne zlece
nie od rządu amerykańskiego. Ma skom
pletować grupę specjalistów, którzy prze
prowadzą badania nad tajemniczym
obiektem spoczywającym na dnie morza.
Istnieje podejrzenie, że chodzi o statek
kosmiczny.

Lepiej być
nie może ***

reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

Herkules **

reż.: John Musker

Szczęśliwego Nowego
Jorku **
Titanic ****

reż.: Janusz Zaorski
wyk.: Cezary Pazura

Przodem do tyłu

reż.: Frank Oz

Kula ***

wyk.: Kevin Kline
reż.: Barry Levinson

USA 99 min.
s-f (151.)
USA, 129 min.
komedia (15 I.)
USA, 138 min.

Koszmar minionego**
Lata

10 zł

n. 10 zł

Bajka

u. 8 zł

Jaśkowa Dolina
tel. 341 -22-94

10 zł

animowany (b.o.)
USA (dubbinq), 111 min.
tragikomedia (15 I.)
Polska, 90 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.

16

7 zł

Zawisza

1730

8 zł

tel. 348-25-93

komedia (15 I.)
USA 90 min.
s-f (151.)
USA, 125 min.
horror (181.)
USA

16

16

animowany (b.o.)

Titanic ****

Znicz
Szymanowskiego
tel. 341-09-11

10 zł

Polska
komedia (b.o.)
USA (dubbinq), 93 min.
komedia muzyczna (15 I.)

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: Bob Spiers
wyk.: Richard S. Grant
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Jim Gillespie
wyk.: Jenifer Love Hewitt

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

20.15

reż.: Krzysztof Kiwerski

reż.: Robert Gliński
wyk.: Rafał Olbrychski
reż.: Woody Allen
wyk.: Kirstie Alley

10 zł

17.45

i Longina Szmyda

Spice World**

Profesor matematyki na amerykańskiej
uczelni zadaje studentom trudne zadanie
domowe. Równanie zostaje umieszczone
na tablicy, następnego dnia zadanie jest
rozwiązane. Ale nikt ze studentów nie
przyznaje się do sukcesu.

18

Królestwo Zielonej
Polany ***
Flubber ***

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams

n. 10 zł
u. 8 zł

20.15

Krzyk 2 ***

Flubber ***

SOPOT

u. 7 zł

wyk.: Dustin Hoffman
reż.: Wes Craven
wyk.: Courtney Cox

Kochaj i rób
co chcesz ***
Przejrzeć Hardego ***

Buntownik z wyboru

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

18.30

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

komedia muzyczna (15 1.)
16,20
Polska, 95 min.
sensacyjny (151.)
17.45
USA/Niemcy/Francja, 112 min.

!•

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

n. 8 zł

reż.: Robert Gliński
wyk.: Rafał Olbrychski
reż.: Wim Wenders
wyk.: Bill Pullman

Buntownik z wyboru **** reż.: Gus Van Sant

¥

USA, 125 min.

Kochaj i rób
co chcesz ***
Koniec przemocy **

Hamlet

Piękna modelka i jej mąż milioner przy
bywają na Alaskę, dziewczyna ma pozo
wać do zdjęć. Fotograf zaprasza milione
ra na samolotową wycieczkę, samolot
ulega katastrofie na bezludziu. Pasażero
wie próbują pieszo wrócić do bazy.

Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

komedia (15 I.)
USA 90 min.
komedia (15 I.)
USA, 96 min.

wyk.: Robert Cartyle

Lekcja przetrwania

Kino

reż.: Frank Oz
wvk.: Kevin Kline
reż.: Woody Allen
wyk.: Kirstie Alley

Przejrzeć Harr/ego ***

jp' •

reż.: Barry Levinson
wyk.: Dustin Hoffman

USA
s-f (1 5 I.)

Cena

Polska, 95 min.
komedia (15 I.)

15 zł

19

10 zł

18

10 zł

20.30

10 zł

n. 8 zt
u. 7 zł
n. 8 zł
u. 7 zł

17.15

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Goplana
Skw. Kościuszki 12
tel. 621-67-16

18.45

10 zł

20.30

10 zł

14

6 zł

Fala

6 zł

ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

USA, 96 min.
komedia (b.o.)
USA (dubbinq), 93 min.
muzyczny
USA
katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.

1530
17

15 zł

20.15

6 zł

USA, 101 min.

KINO NIECZYNNE

Bałtyk
Monte Cassino 30
tel. 551-18-56

•
PRUSZCZ

Buntownik z wyboru **** reż.: Gus Van Sant
Przodem do tyłu

Spice World**

psychologiczny (151.)

wyk.: Matt Damon
reż.: Frank Oz

USA 126 min.
komedia (15 I.)

wyk.: Kevin Kline

USA 90 min.

reż.: Bob Spiers

muzyczny

wyk.: Richard S. Grant

USA

15.30,20
18

10 zł
10 zł

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

Ikar

18,20

Powstańców W-wy
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TEATRY
Miejscowość

GDAŃSK

jsasre

|
POMOC TECH.
Reżyser, wykonawcy

Tytuł

Młodzi choreografowie
przedstawiają

Autor

Godzina

Opis

soliści i balet

Paweł Mikołajczyk, Andrzej Morawiec

Opery Bałtyckiej

Karol Urbański

Gdzie

Cena

Państwowa
Opera Bałtycka

Bogusław Schaeffer

Komedia - para bohaterów
w podwójnych rolach.

SOPOT

Tutam

reż.: Barbara Sass
wyk.: Ewa Kasprzyk

GDYNIA

Balladyna

reż.: Robert Czechowski

Miejski

wyk.: Beata Buczek-Żarnecka

ul. Bema 26

Sknera

reż.: Maciej Korwin

(Duża Scena)

wyk.: Andrzej Śledź

Leslie Bricuss

9.17

Musical na motywach „Opowieści

Scena Kameralna
Boh. Monte Cassino 55/57

19

20-25 zł

Muzyczny

wigilijnej" Dickensa.

pl. Grunwaldzki 1

Piotr Gulbierz

CO WDYCHAMY

POLECAM

SMICHY
- CHICHY

Jacek Karnowski,
prezydent Sopotu

•ŁAKOMCZUCH
- Jak będziesz grzecz
ny, to na urodziny
upiekę ci tort z sied
mioma świeczkami!
- Wołałbym, żebyś
upiekła mi siedem tor
tów z jedną świeczką...

•U PSYCHIATRY
- Co panu dołega?
- Ciągle rozmawiam ze
sobą...
- Niech się pan tym
nie przejmuje, wielu
ludzi to robi.
- Tak, ale pan doktor
nie wie, jaki ja jestem
nudziarz...

•LOT
- Czy leciałeś samolo
tem?
- Oczywiście!
-1 nie bałeś się?
- Tylko pierwszy raz...
- A potem?
- Potem już nie lata
łem...

•BRACISZEK
- Będę miała bracisz
ka! - chwali się dziew
czynka koleżankom.
- Skąd wiesz?
- Bo jak mama była
w szpitalu, to przywio
zła stamtąd siostrzycz
kę. a teraz w szpitalu
jest tata...

Rodzaj zanieczyszczeń

IłlilillL-UIJ-.lliUiliUiiIiBBi

Czas przygotowania: ok. 15 min
Dla 5 osób
Składniki:
10 jaj, 1 pomidor, 5 dkg szynki, olej, sól, pieprz.
Wykonanie:
Pomidora należy sparzyć gorącą wodą, obrać ze skórki
i pokroić. Na rozgrzany olej wrzucamy pokrojoną szyn
kę i pomidora, przez chwilę dusimy na małym ogniu.
W tym czasie dokładnie roztrzepujemy jaja, dodajemy
sól oraz pieprz. Gdy szynka się przyrumieni, wlewamy
jajka i smażymy tak, aby jajecznica była średnio ścięta.
Jajecznica wyśmienicie smakuje z bułeczką posmaro
waną masłem.
Jest to prosty przepis, ale prezydent opanował go do
perfekcji i nikt w domu nie przygotowuje jajecznicy tak
smacznie. Jest to ulubiona potrawa serwowana na nie
dzielne śniadanie.
(Ni.)

Liczba tygodni
na liście

1.

Był sobie Gdańsk cz. I

Donald Tusk

2

2.

Był sobie Gdańsk cz.

Donald Tusk

3.

Harpie

Joanna Chmielewska

4.

Całując ul.

Jonathan Carroll

5.

Napoleoniada

Waldemar Łysiak

Pył

azotu

zawieszony

liig/tr?!

lyg/nfj

/f/g/m7

Gdańsk Długi Targ

5

27

Gdynia ul. Porębskiego

17

33

44

Gdańsk ul. Wyzwolenia

30

41

83

Sopot rejon mola

7

23

-

Gdynia okolice Urzędu Miejskiego

5

24

-

74

f ",T

1

Źródło: Pomiary Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Agencji
Regionalnego Monitoringu Atmosfery w Gdańsku, w okresie od 24 do 30 kwietnia
1998 r.
(K.N.)

Wraz z nastaniem cieplejszych dni można było spodzie
wać się zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza, pocho
dzących z kominów. Znaczących zmian na lepsze nie za
notowano.
W porównaniu z sytuacją, jaka była w Trójmieście przed
dwoma tygodniami, tylko nieznacznie zmniejszyło się
stężenie dwutlenku siarki na Długim Targu w Gdańsku
i w Sopocie. W Gdyni zanotowano niewielki wzrost przy ul. Porębskiego - z 5 mikrogramów do 17. Do prze
kroczenia dopuszczalnej normy brakuje jednak dużo.
Wynosi ona 200 mikrogramów na metr sześcienny po
wietrza.
(K.N.)
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POGODA MA JUTRO
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POGODA MA POJUTRZE

V

Zachmurzenie duże,
okresami przelotne
opady deszczu. Wiatr
nółr orno'~żacb od ni

V
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STRAŻ POŻARNA 998
Komenda Wojewódzka Państwo
wej Straży Pożarnej,Gdańsk, So
snowa 2, tel. 341-00-56
PRUSZCZ GD., Komenda Rejono
wa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 1, tel. 682-30-23
STRAŻ MIEJSKA
GDAŃSK, Elbląska 54/60, tel.
301-30-11; GDYNIA, Zakręt do
Oksywia 10, tel. 621-61-22
SOPOT, Kościuszki 25/27, tel.
551-37-99; RUMIA, ul.
Abrahama 17, tel. 671-01-34

TAXI
GDAŃSK - Caro MILANO, 96-27,30730-30,307-08-00, karta 50 proc., tele
fon 40 proc.; City Taxi, 91-93, 346-4646,40 proc. - telefon, 50 proc. - karta
z postoju!; 306-00-00 Dajan Taxi, stare
ceny; Hallo Taxi, 91-97,301-59-59,
0601-31-59-59. Rabat do 40 proc. (rów
nież karty kredytowe); Neptun, 96-26,
Najwięcej dajemy! Najmniej bierzemy!
Skorzystaj, przekonasz się sami; Escort,
341-14-11 SUPER CHRONOS 91-92
ATRAKCYJNE CENY!; Komfort, 96-21;
Super Hallo Taxi, 91-91; Taxi Plus, 9625; GDYNIA - Admir Radio Taxi, 624-1818; Auto Taxi, 629-11-11; Euroschool
Taxi, 629-80-0; Expres Taxi, 624-16-24;
Hallo Komputer Taxi, 623-18-18; Medyk
Taxi, 625-07-77; Nord Radio Taxi, 66117-77; Port-Trans-Taxi, 621-50-50; NonStop Taxi-Radio, 625-01-01; Tele Taxi
Trójmiasto, 91-95; Taxi Plus, 622-66-66;
Taxi Radio Gdynia, 625-21-21; SOPOT Inter Taxi, 551-01-01, Taxi Sen/ice, 9194, Taxi Sopot, 551-02-70, Tele Taxi,
551-08-08; PRUSZCZ GD., ul. Krótka,
tel. 682-25-26; ul. Niemcewicza, tel.
683-10-00; RUMIA Axel Computer Taxi,
tel. 671-52-01,671-01-23

TEL. WAŻNE

Ranking przygotowany na podstawie wyników sprze
daży w księgarniach należących do Ogólnopolskiego
Centrum Książki: w Gdańsku księgarnie „Po Schod
kach", ul. Grunwaldzka 99/101 i „Fantompress", ul.
Grobla 1, w Gdyni księgarnia .Fantompress", ul.
Świętojańska 1.

POGODA NA DZIŚ

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

HHEEEHH HflEEEBi

ŚMIEJ SIĘ Z SAWKĄ

KSIĄŻKOWA LISTA PRZEBOJÓW
Autor

Dwutlenek

siarki
Miejsce pomiaru

Jajecznica
na śniadanie

Tytuł

Dwutlenek

' -

l

i

URZĘDY

/

i Zachmurzenie

li

3# —5°C #1003 HPA

umiarkowane,
wzrastające do du
żego do wystąpie
nia opadów desz
czu. Temp w dzień
do 13°C, w nocy do
5°C. Wiatr za
chodni do poludniowo-zachodniego, umie'i kowa
ny

Ogólnoproblemowy, tel. 301-00-00,
Anonimowych Alkoholików, tel. 30151-32, Centrum pomocy poszkodowa
nym w wyniku przemocy, al. Zwycię
stwa 27 (pomoc nieodpłatmie), tel.
341-73-77, 341-43-41, Młodzieżowy,
tel. 988, Centrum Pomocy Rodzinie,
tel. 341-27-12, AIDS, tel. 302-04-42,
Dla kobiet idzieci maltretowanych,
tel. 301-92-62, Niebieska linia (bez
płatna), tel. 0 800 200-02, Monar,
tel. 302-04-42, Antymafijny, Gdańsk,
tel. 302-27-30, Gdynia, tel. 620-6529,8-15.15; Policyjny Telefon Anty
narkotykowy 309-52-77 (całodobowy);
Punkt Informacji Niepełnosprawnych
pon.-pt., g. 9-16 tel. 341-11-27; Za
ufania Straży Granicznej, tel. 343-34-33
(całodobowy), Pruszcz Gd.- Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.
Grunwaldzka 25, tel. 682-33-04, Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Niepodległości 11, tel. 682-27-55

5°~rc

Zachmurzenie duże
z opadami deszczu.
Wiatr południowozachodni, u mi a rk ó

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

ZEGARYNKA
cel
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PODAĆ RĘKĘ
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Diiennik
Bałtycki A

Dla samotnych i leciwych

Loteria „Dar Serca"

Nie przesadza się
starych drzew

Złotówka
dla niewidomych

Pani Zofia, mimo 96 lat, doskonale radziła sobie
sama w swoim mieszkaniu. Sąsiedzi nakłonili ją
jednak do zamieszkania w Domu Pomocy Społecz
nej. Uważali, że tam będzie czuła się lepiej. Nie
chorowała, na nic się nie skarżyła. Przeżyła zaled
wie dwa miesiące.
Przebywanie w placówce
zamkniętej jest zawsze
ostatecznością.
Dlatego
w Gdańsku istnieją już dwa
dzienne domy pomocy spo
łecznej. Wszystkie osoby
samotne, które nie wiedzą,
w jaki sposób zorganizować
swój wolny czas, mogą li
czyć na pomoc ze strony
tych instytucji.
- Jest to bardzo korzystna
forma pomocy osobom sa
motnym - mówi specjalista
pracy socjalnej, Ewa Klu
czyk. - Z domu pomocy ko
rzystają tylko w ciągu dnia,
natomiast pozostałą część do
by spędzają we własnym
mieszkaniu, w otoczeniu są
siadów. Wbrew pozorom jest
to dla nich bardzo istotne.
Personel ośrodka dba o to,
aby każda chwila spędzona
w tym domu była czynnie wy
pełniona zajęciami. Samotni
ludzie przychodzą tu już
wcześnie rano. W grupie je
dzą posiłki, muzykują, gim
nastykują się, jeżdżą na wy
cieczki. Wspólnie uczestniczą
także w przedstawieniach

„domowych" teatrzyków. Or
ganizowane są tu wszystkie
imprezy
okolicznościowe,
z okazji dnia babci, dziadka,
seniora i rozmaitych świąt.
Często osobie starszej i sa
motnej wystarcza zwykła
obecność drugiego człowieka,
aby nie czuła się wyobcowa
na. Pracownicy socjalni służą
zatem nie tylko pomocą, za
pewniając ludziom w pode
szłym wieku kilkugodzinną
opiekę w miejscu zamieszka
nia, ale służą poradnictwem
i wsparciem psychicznym.
- Starają się osobiście
przeciwdziałać samotności
tych ludzi - mówi Ewa Klu
czyk. - Osoby te mają zazwy
czaj rodziny, dzieci. A samot
ność wśród ludzi boli podwój
nie.
Szczególną pomoc ludziom
starszym świadczy Ośrodek
Opiekuńczy w Gdańsku przy
ul. Kartuskiej 63. Skupia on
osoby, oczekujące na miejsca
w domach stacjonarnych.
Stanowi też formę hospicjum,
gdyż trafia tu wiele osób pro
sto ze szpitali, w bardzo cięż

Loterię fantową na rzecz swoich podopiecznych
organizuje Polski Związek Niewidomych w Gdań
sku. Powodzenie loterii, która ma trwać do 2001
kich stanach terminalnych, roku, zależy od tego^ czy sprzedawcy będą przyj
często z nowotworami bez mować od kolportera losy.

szans na wyleczenie. Uwaga
- Loteria w woj. gdań
personelu medycznego kon
skim
trwa już od listopada
centruje się zatem na tym,
ub. roku - mówi Kazimierz
aby ulżyć im w cierpieniu.
- Początkowa idea powsta Janicki, sekretarz Zarządu
nia tego ośrodka była bardzo Okręgu PZN. - Najlepiej
dobra - mówi E. Kluczyk. - rozwija się w Wejherowie.
Chcieliśmy, aby rodziny miały Obecnie chcemy rozrekla
gdzie oddać czasowo osoby mować ją w Trójmieście.
Przygotowaliśmy 8 min
starsze na zajęcia usprawnia
losów.
Można je będzie ku
jące i rehabilitację. Pod presją
potrzeb ośrodek ten zamienił pić w niedużych osiedlo
się jednak w szpital i miejsce wych sklepach i na poczcie.
oczekiwania na śmierć. Jeden kosztuje złotówkę.
W dalszym ciągu zatem bra Najwyższy los może mieć
kuje placówki, w której moż wartość 50 zł. Nagrodami są
na by czasowo powierzyć oso towary na półce sklepowej.
bę schorowaną opiece specja Jeżeli wyciągnie się los
szczęśliwy, sprzedawca zo
listów.
Ludzie starsi są obecnie te bowiązany jest do wypłace
matem mniej modnym. Insty nia równowartości, ale tylko
tucje pozarządowe chętniej
służą pomocą dzieciom, a lu
dzie starsi skazani są przede
wszystkim na pomoc pań
stwa. Środki przeznaczane na
te cele są nadal śladowe, nie
adekwatne do aktualnych po
trzeb. Stąd konieczność ostrej
Mamy dziś dla naszych
selekcji poszczególnych przy
Czytelników
tylko trzy oferty
padków
- Polityka naszego państwa przedmiotów, które można
nastawiona jest głównie na odebrać za darmo. Oto one:
ludzi młodych - mówi specja •Łóżko dwuosobowe lista pracy socjalnej, Ewa w Gdańsku
Kluczyk. - Jednak powinni • Kredens pokojowy w Gdańsku
śmy pamiętać, że wszyscy się
•Sukienka komunijna kiedyś zestarzejemy.
Izabela Chmielewska w Gdańsku.

w towarze. Sklepy, w któ
rych można będzie nabyć
losy loterii „Dar Serca", zo
staną oplakatowane.
- Celem PZN jest przede
wszystkim rehabilitacja mówi Kazimierz Janicki. Dzięki zebranym fundu
szom będziemy mogli wysy
łać osoby niewidome do
ośrodka w Bydgoszczy, by
uczyły się orientacji prze
strzennej, alfabetu Braille'a oraz prowadzenia go
spodarstwa domowego.
Im więcej sklepów zgodzi
się wziąć udział w tym
przedsięwzięciu, tym więcej
osób niewidomych otrzyma
możliwość rehabilitacji.
(EMA)

Oddają za darmo
Prosimy o kontakt z re
dakcją „Dziennika" pod nu
merem tel. 346-22-44, od
godz. 9 do 18, zarówno
tych, którzy potrzebują wy
żej wymienionych sprzę
tów, jak i tych, którzy mają
coś do oddania.
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Radio WAWa zapłaci Twoje rachunki. Musisz tylko wypełnić i wysłać kupon oraz oczywiście słuchać Radia WAWa.
jeżeli usłyszysz swoje nazwisko zadzwoń w ciągu 45 minut pod
W

ten

sposób

wejdziesz

Sos
zdrowie

do finału. Zwycięzca

przez

bezpłatny numer: 0 800 120 235.
cały

rok

otrzymywać

2 tysiące zł zupełnie za darmo. Końcowe losowanie odbędzie się 30 kwietnia 1998.

będzie

miesięcznie

Adrianna
ma zaledwie 6
miesięcy i większą
Fot. Archiwum rodzinne

część swojego króciutkiego
życia spędziła w szpitalach.
Po
urodzeniu
lekarze
stwierdzili u dziewczynki
uszkodzenie
wątroby.
W Centrum Zdrowia Dziec
ka poddana została zabiego
wi udrażniania dróg żółcio
wych
zewnątrzwątrobowych. Jednak, aby uratować
życie dziecka, potrzebny jest
przeszczep wątroby. Adrian
na musi wyjechać na lecze
nie do jednej z klinik Euro
py zachodniej. Koszt opera
cji wynosi 60 - 100 tys. dola
rów. Rodzice dziewczynki
proszą zatem wszystkie oso
by dobrego serca o finanso
we wsparcie. W tym celu
Stowarzyszenie
Pomocy
Dzieciom Chorym „Liver"
z Krakowa udostępniło swo
je konto bankowe. Oto jego
numer: PeKaO S.A. - Grupa
PeKaO S.A. O/Kraków nr
12401431 - 7007439 - 2700 401112 - 001 - „LIWER" Musia Piróg.
(1CH)
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„Buzia",„Olo", „Zorro" i inni, czyli...

Ksywa
polityka
Wprawdzie nowa kadencja parlamentu trwa zaled
wie pól roku, ale wielu deputowanych zdążyło już
,dorobić" się pseudonimów i przezwisk. Niektóre
z nich są bardzo mile, sympatyczne, inne mało wy
szukane i wręcz obraźliwe.
Pod względem życia to
warzyskiego, które jakby
najbardziej sprzyja wyszu
kiwaniu przydomków prze
zwisk, obecnej kadencji
parlamentu daleko jest do
minionej, która wręcz roz
kwitała nocnym życiem.
Dykteryjki na temat wizyt
pań z agencji towarzyskich,
czy kolejnych skrzynek "wy
pitego alkoholu mogłyby
posłużyć za scenariusz nie
złej komedii politycznej. To
przy takich okapach naro
dziły się pseudonimy „Bim
ber", „Kieliszek" czy „Agen
cja" (chodzi o jednego z by
łych posłów PSL, któremu
w stanie zamroczenia spro
wadzono do hotelu wyposa
żoną w pejcz prostytutkę
dla masochistów). Teraz,
jak twierdzi obsługa, w ho
telu sejmowym jest o wiele
spokojniej, co jednak nie
przeszkadza
wymyślać
członkom rządu, co bardziej
znanym
parlamentarzy
stom kolejnych pseudoni
mów.

Premier „Długopis"
Premier Jerzy Buzek na
zywany jest „Długopisem",
bądź „Buzią". Jego zastępcy,
czyli wicepremierzy: Le
szek Balcerowicz i Janusz
Tomaszewski to odpowied
nio - „Mądrala" i „Tomek".
Do marszałka Sejmu - Ma
cieja Płażyńskiego przy
lgnął, wymyślony przez po
lityków SLD, przydomek
„Przerwa". Działaczom le
wicy pseudonim zawdzię
cza też marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, nazy
wana „Świętą Alą".
Prezydent Kwaśniewski
to z kolei „Kwach" albo
„Piękny Olo". Dużo więcej
przydomków nosił jego po
przednik - Lech Wałęsa:
„Wałek", „Ponton", „Bolek",
„Gruby", to tylko niektóre
z nich.

Marian „Ducze"
O Marianie Krzaklew
skim, liderze AWS najczę
ściej mówi się jako o „Krza
ku" bądź „Ducze". Do Lesz
ka Millera przylgnęło ostat
nio przezwisko „Siwy",
a Waldemar Pawlak nazy
wany jest „Cyborgiem". Ten
ostatni pseudonim pocho
dzi od krążącego od dawna
dowcipu, który opowiada
0 tym, że gdy Japończycy
zobaczyli byłego lidera PSL
w telewizji, chcieli zapłacić
za niego milion dolarów. Ni
gdy w życiu nie widzieli bo
wiem lepiej skonstruowa
nego robota.
Jerzy Szmajdziński to po
prostu „Szmaja", Józef
Oleksy - „Łysy", a Jerzy

Wiatr to „Jajo". Lider prawi
cy Jan Olszewski nawet
wśród członków własnej
partii znany jest pod pseu
donimem „Wujek".
Także do polityków ze
Śląska przylgnęły przydom
ki. Dotyczy to przede
wszystkim doświadczonych
działaczy, którzy od lat po
ruszają się w kręgach wła
dzy. Lider SLD woj. kato
wickiego - poseł Zbyszek
Zaborowski nazywany jest
„Zorrem". Jego kolega par
tyjny Andrzej Szarawarski
to prostu „Szarawar", a do
sekretarza Rady Wojewódz
kiej SdRP, Zbigniewa Wie
czorka jeszcze na studiach
wołano „Wieczorynka".
Wojewoda katowicki Ma
rek Kempski, już za czasów
kierowania regionalną „So
lidarnością", z racji urody
południowca, nazywany był
„Gruzinem". O pośle Marku
Kolasińskim często mówi
się jako o „Kolasce", a Cze
sława Sobierajskiego, z nie
wiadomych powodów, nie
którzy nazywają „Pożycz
ką".

Nasi Klienci...

polecają nas przyjaciołom

Fidel Zawisza
- Tu telefon komórkowy
Fidela Castro; proszę zosta
wić wiadomość - taką infor
mację można usłyszeć po
wykręceniu numeru Artura
Zawiszy, Sekretarza Gene
ralnego ZChN, kiedy nie
może on akurat rozmawiać.
Nie mogliśmy ustalić dla
czego Zawisza taką infor
mację umieścił na sekreterce ponieważ „Fidel" nie od
bierał telefonu.
Przezwiska gdańskich
polityków wywodzą się
głównie od ich nazwisk.

„Ryba" Rybicki
„Ryba" to najpopular
niejsza ksywa, która , przy
lgnęła do Jacka Rybickiego,
wiceszefa klubu parlamen
tarnego AWS i zarazem li
dera gdańskiej Akcji. Ry
bicki określany jest często
także mianem „Szoguna".
Jak mówią anonimowo poli
tycy AWS jest tak ponieważ
jego tubalny głos i postawa
przypominają o tym; kto
jest tutaj szefem!
„Borsuk" to przezwisko
Bogdana Borusewicza, poli
tyka Unii Wolności - wiceministera spraw wewnętrz
nych i administracji. Na Je
rzego Borowczaka, wice
przewodniczącego „Solidar
ności" w Stoczni Gdańskiej
znajomi mówią „Borowa".
„Bejbi Fejs" to natomiast
przezwisko Pawła Adamo
wicza, szefa Rady Miasta
Gdańska.
(PK, wit)

W

śród natłoku zdarzeń i ciągłej pogoni za codziennymi
sprawami chwile wśród przyjaciół to wytchnienie,
którego potrzebuje każdy. Te spotkania to także czas
na rozmowy o planach na przyszłość.
Tbwarzystwo Ubezpieczeniowe PBK Życie SA oferuje
ubezpieczenia na życie, zapewniające ochronę finansową

w razie nieprzewidzianych zdarzeń oraz stałe dochody
na emeryturze. Najlepsze rozwiązanie pomogą Ci wybrać
nasi Agenci Ubezpieczeniowi. Korzystając z naszych usług
przekonasz się, że oferowane przez nas bezpieczeństwo
i stabilność finansowa to rzeczy, które warto polecić
nie tylko przyjaciołom.

PBK Zycie SA
Ubezpieczenia na życie

TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PBK ŻYCIE SA, BIURO GŁÓWNE: 00-724 Warszawa, ul. Chełmska 19/21, tel. 651 10 69 do 73, E-mail: PBKLife@polbox.pl
AGENCJE: Warszawa, tel. (0 22) 651 73 50-51, Kraków, tel. (0 12) 429 37 51, 429 37 59, Sopot, tel. (0 58) 550 15 49, Poznań, tel. (0 61) 851 98 04
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Syn Mirosława i Grażyny
Abramowiczów z More
ny, ur. 21.04.98 r„ godz.
11.50, 2600 g, 53 cm Szp.
Spec. na Zaspie

Kamil Jucharczyk
z Siedlc, ur. 23.04.98
r., godz. 23.55, 3600 g,
57 cm. Szpital Spec.
na Zaspie

Córka Elżbiety i Cezare
go Chanduszko z Jasie
nia, ur. 24.04.98 r., godz.
17.50, 3400 g, 57 cm.
Szpital Spec. na Zaspie

Agata Scharmach
z Zaspy, ur. 24.04.98
r., godz. 6.20, 3950 g,
59 cm, Szpital Spec.
na Zaspie

Agata Czech z Dąbro
wy, ur. 25.04.98 r„
godz. 18.50, 3000 g,
56 cm. Szpital Spec.
na Zaspie

Wojciech Maliszewski
z Oliwy, ur. 25.04.98 r„
godz. 13.20, 3550 g, 53
cm, Szpital Specjali
styczny na Zaspie

Córka Liliany i To
masza Wysockich
z Oliwy ur. 25.04.98
r., godz. 1.50, 4400 g,
60 cm. Szpital Spec.
na Zaspie

Syn Iwony i Jarosła
wa Wojciechowskich
z Nowego Portu, ur.
25.04.98 r„ godz.
13.30, 56 cm. Szpital
Spec. na Zaspie

Maciej Gabor z Za
spy, ur. 25.04.98 r„
godz. 2.15, 3300 g, 54
cm. Szpital Specjali
styczny na Zaspie

Agnieszka Mijas
z Przymorza, ur.
25.04.98 r„ godz. 1.40,
2600 g, 48 cm. Szpital
Spec. na Zaspie

Maja Lis z Borkowa,
ur. 26.04.98 r., godz.
5.00, 3300 g, 60 cm.
Szpital Specjalistycz
ny na Zaspie

Martyna Kruszewska
z Pruszcza Gd., ur.
26.04.98 r„ godz.16.50,
3500 g, 53 cm, Szp.
Spec. na Zaspie

Beata Maria Biesz
czad z Obłuża, ur.
26.04.98 r„ godz. 2.40,
3150 g, 56 cm, Szpital
Spec. na Zaspie

Tymoteusz Gzyl Kowalski z Oliwy, ur.
26.04.98 r., godz.
23.15, 3400 g, 56 cm,
Szp. Spec. na Zaspie

Marta Zawadzka
z Brzeźna, ur.
27.04.98 r„ godz.
22.00, 3600 g, 54 cm,
Szp. Spec. na Zaspie

Córka Sławomira i Kata
rzyny Banaszek z Koko
szek, ur. 27.04.98 r.,
godz. 16.05, 3600 g, 59
cm Szp. Spec. na Zaspie

Syn Jolanty Bogusz
z Łęgowa, ur. 24.04.98
r., godz. 23.45, 3400 g,
57 cm, Woj. Szpital
Zespolony

Maciej Mariusz Ben
der ze Stogów, ur.
24.04.98 r„ godz. 3.15,
3200 g, 56 cm, Woj.
Szpital Zespolony

Sara Kowalczyk-Rydzel z Pszczółek, ur.
24.04.98 r„ godz. 3.00,
3300 g, 54 cm, Woj.
Szpital Zespolony

Syn Małgorzaty i Adam.
Baworów z Lubiewa, ur.
26.04.98 r., godz. 10.00,
3400 g, 55 cm, Woj. Szp.
Zespolony

Agnieszka Mierzejew
ska z Dolnego Miasta,
ur. 26.04.98 r., godz.
5.25, 3800 g, 56 cm,
Woj. Szpital Zespolony

Dawid Trepczyk z Kasakowa, ur. 21.04.98 r„
godz. 9.10, 3050 g, 50
cm, Państwowy Szp.
Kliniczny

Katarzyna Ostwald
z Siedlc, ur. 25.04.98
r„ godz. 22.53, 3440
g, 56 cm, Państwowy
Szp. Kliniczny

Victoria Patej z Gdań
ska, ur. 25.04.98 r.,
godz. 23.53, 3320 g, 54
cm. Państwowy Szp.
Kliniczny

Damian Iwańczuk
z Leszczynek, ur.
25.04.98 r„ godz. 11.30,
3660 g, 53 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

Dominik Baranowski
z Pustek Cisowskich,
ur. 25.04.98 r., godz.
20.10, 3980 g, 56 cm.
Szpital Miejski
w Gdyni

Anna Monika Idzi
z Chyloni, ur. 25.04.98
r., godz. 11.30, 3660 g,
57 cm. Szpital Miejski
w Gdyni

Oliwia Kadziewicz
z Działek Leśnych,
ur. 25.04.98 r„ godz.
18.20, 3700 g, 54 cm.
Szpital Miejski
w Gdyni

Kaja Melcer z Gdyni,
ur. 26.04.98 r„ godz.
4.35, 3600 g, 54 cm,
Szpital Miejski
w Gdyni

Marcin Kunda z Dą
browy ur. 27.04.98 r.,
godz. 12.20, 3350 g,
53 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Córka Marleny
i Krzysztofa Kozubowskich z Gdyni, ur.
27.04.98 r„ godz. 14.55,
2750 g, 53 cm. Szpital
Morski w Gdyni

Syn Iwony Onasz
z Borcza, ur. 28.04.98
r„ godz. 5.50, 4470 g,
53 cm. Szpital Morski
w Gdyni
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PIELUSZKI HUGGIES

STANDARD I PREMIUM
oraz WSZYSTKO
dla Dziecka
kupisz W HURTOWNI ARTYKUŁÓW

DLA DZIECI „AKPOL"
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 84
tel. 341 52 36
Promocja w AKPOLU
2 opakowania HUGGIES STANDARD - 9 zł
Tylko z tym ogłoszeniem
U nas Duży Wybór, Niskie Ceny

Tunezja co niedziela
godz. 5:00
Oferujemy bogaty program
wycieczek, niskie ceny i wysoki
standard usług w miejscu
wakacyjnym. Oferujemy
specjalny

mhat dla

tteteci« do

50%,

Jeśii zarezerwujesz swoje wakacje od 10 do 14 tygodni przed
wylotem dostaniesz rabat do 300 zł od osoby i w niektórych
boteiach także samochód gratis,
1 tydzień

hotel turystyczny
hotel **, śniadania
hotel **\ 2 posiłki
hotel ****, 2 posiłki
4 osoby razem, śniadania
Scart Hoiiday proponuje również
wyloty z Warszawy na Rodos, Kos,
Maitę, Djerbę, Riwierę Olimpijską,
Haikidiki, Gran Canarię, Teneryfę,
Cypr, do Turcji, Tunezji, Egiptu,
Tajiandii i na Baii.

859
1029
1399
1599
4148

2 tygodnie

1029
1199
1825
2048
4460

Podane ceny w zt to przykłady z ceno;
ka wyjazdów wcskreaionych terminach
na atKswiązuiącyett nasadach.
Sprawdź w cenniku szczegółową ofert? i

Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tczewie, ul. Westerplatte 10,
tel. 31-39-31, fax 31-27-30
ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy

na wykonanie
odgrzybienia
budynku

Terenowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Tczewie przy ulicy Westerplatte 10.
Termin składania ofert upływa dnia 21 maja 1998 r.
o godz. 10.00.

Biura Scan HOłiday cjynne fon. - ot. 9.00-19.00, sobota 10.00-16.0fi j

Gdańsk, uf Dł Targ 39/40 tel: (58* 301 17 79 301 43 6?
StSańsk, ul. Grunwaldzka i »?< •
ter (58) 412 ''61 Gdańsk j*. •<. wackteiK i
v
50 te' <58) 341 49 09; Eibiaa,' tel: {55) 328 471
W

Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie pod ww. adresem.

ItaiSIśM

English

T Tnlimite.fl
zaprasza na

UNL1MITED

LATO
z ANGIELSKIM
MAUSZ

- kolonie językowe dla dzieci 8-12 lat
(Kaszuby)

WENECJA

- obóz językowy dla młodzieży 13-16 lat

DURB ASZKA

- obóz językowo-turystyczny dla młodzieży 14-16 lat

(woj. bydgoskie)
(Pieniny)

KIEKRZ

- obóz językowy dla młodzieży 17-19 lat
(woj. poznańskie)

KIEKRZ

- obój językowy dla dorosłych

ENGLISH UNLIMITED
Gdańsk, ul. Podmłyńska 10, tel. 301-33-73,
godz. 9.00-18.00
Wrzeszcz, ul. Klonowa 1, tel. 341-96-76,
godz. 14.00-20.00
Gdynia IITLC u' Legionów 27, tel 622-54-51
godz. 14.00-20.00

/

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

Telewizja%

Film dnia
Horror w Wesołych
Bagniskach

w
t
o
r
e
k

5 maja 1998

Obcy 3

•FILM
•19.00

kranizacja powieści Michała ChoroE
mańskiego pt. „Skandal w Wesołych
Bagniskach" (1934).

19.00 „Szczury nabrzeża* - serial
kryminalny
RTL 7
19.10 „Renegat* (50) - serial sensa
cyjny USA
Polsat
19.55 „Po co raperom czapki?* - ko
media USA (1993), reż. R.
Cundieff, wyk.; MarkChristopher Lawrence, Larry B. Scott,
Rusty Cundieff, Kasi Lemmons (85 min.)
RTL 7
19.55 „Śmierć idzie za mną* - film
sens. USA (1989),reż. Jerrold
Freedman, wyk.: Robert
Urich, Lesley Anne Down,
Mark Joy (89 min.) Nasza TV

Rok 1923. W dworku Wesołe Bagniska
na Kresach Wschodnich mieszka dziedzic
Apolinary. Przyjazd Jerzego Wawickiego
przywołuje pamięć wydarzeń sprzed kilku
lat. W dworku stacjonowali czerwonoarmi
ści, ich komisarz zalecał się do Agnieszki żony dziedzica, która z kolei próbowała ro
mansować z Wawickim...

•20.00
sigourney weaver

Jan Frycz, Joanna Szczepkowska.

Ślicznotka

,/ rnst James Bellocą był fotografem
- uwieczniającym na zdjęciach życie
prostytutek pracujących w Nowym Orle
anie. W końcu związał się z młodziutką
przedstawicielką tego zawodu... Mistrzow
ska reżyseria i doskonałe zdjęcia.

Film science-fiction, USA 1992,115 min.
Reżyseria: David Fincher
Scenariusz: David Giler, Walter Hill, Lany
Ferguson
Obsada: Sigourney Weaver, Charles S.
Dutton, Charles Dance, Paul McGann
igourney Weaver jeszcze raz wciela się
w rolę dzielnej porucznik Ripley
i znów zmuszona jest walczyć ze straszli
wym i niemal niezniszczalnym obcym.
Tym razem Ripley trafia na zagubioną
gdzieś w czeluściach kosmosu planetę więzienie dla wyjątkowo brutalnych i ge
netycznie zwyrodniałych przestępców.
A wraz z Ripley na planecie pojawia się
obcy...
Statek kosmiczny, którym podróżują po
grążeni w hibernacyjnym śnie Ripley, Newet, Hicks oraz częściowo zniszczony ro
bot Bishop (bohaterowie drugiej części

S

„Obcego"), rozbija się na planecie Fiorina
161. Jedynie Ripley wychodzi cało z kata
strofy a jej pojawienie się wywołuje agre
sję 28 więźniów pracujących w kopalniach
Fioriny. Nadzorca niepokoi się ich wrogą
reakcją i żąda, by Ripley opuściła planetę
najbliższym statkiem przysłanym przez
Korporację, dla której kiedyś pracowała.
Ona sama jednak ma inne obawy - z po
mocą lekarza Clemensa przeprowadza au
topsję ciała Newt, by sprawdzić, czy nie
zagnieździł się tam obcy. Sekcja nie wyka
zuje żadnych śladów obcego, gdy jednak
jakiś czas później jeden z więźniów zosta
je zmasakrowany w niejasnych okoliczno
ściach, Ripley jest przekonana, że obcy
również dotarł na Fiorinę. Gdy ginie rów
nież Clemens i nadzorca, a wkrótce także
inni, więźniowie postanawiają z nią współ
działać w walce z obcym.

Kościół katolicki wobec
władzy komunistycznej

ilm przypomina lata 1953-56, od uwięzie
Fnia
prymasa Stefana Wyszyńskiego do
jego wyjścia na wolność po przełomie paź
dziernikowym. W programie relacja bezpo
średniego świadka aresztowania, arcybisku
pa Antoniego Baraniaka, oraz fragmenty za
pisków prymasa z kolejnych miejsc odosob
nienia. Ponadto schyłek epoki stalinowskiej
i odnowieniem ślubów jasnogórskich.

Brooke Shietds

8.00 „Garfield* (14) - serial animo
wany
Polsat
8.00 Nasza dzieciom

Nasza TV

8,00 „Opowieści z Zielonego Lasu'
(56) - serial anim.
TVN
TVP 1
8.45 Polskie ABC (powt.)
TV Polonia
9.00 Mój program na antenie,
w tym reportaż dla dzieci
TVP1
9.30 Domowe przedszkole: Litera

TVP I

10.30 „Wilki morskie* (13, ost.) - se
rial anim. prod. kanad, TVP 2

14.00 .Opowieści z Zielonego Lasu"
(57) - serial anim.
TVN
14.40 Tik-Tak

TVP 1

14.55 Siódemka dzieciakom RTŁ 7
15,05 „Świat Bobb/ego" - serial ani
mowany USA
TVP1
15.30 TJlica Sezamkowa (powt.)
TVP 2
16.00 .Tomek Sawyer* (32) - serial
animowany
Nasza TV
19.00 Wieczoiynka: „Mały miś"

TVP 1

19.15 Dobranocka: „Opowiadania
Muminków":Jesienny sztorm"
- film animowany
TV Polonia

20.00 „Obcy 3* -film SF USA (1992),
reż. David Fincher, wyk.: Sigo
urney Weaver, Charles S. Dut
ton, Charles Dance (110 min.)
TVN
20.00 „Pensja pani Latter* - dramat
obycz. prod. polskiej (1983),
reż. Stanisław Różewicz, wyk.:
Barbara Horawianka, Halina
Łabonarska, Hanna Mikuć,
Magda Wołłejko, Bronisław
Pawlik (97 min.)
TVG
20.10 „Opowieści weekendowe. Du
sza śpiewa* - film obycz. prod.
polskiej (1997), reż. Krzysztof
Zanussi, wyk.: Jacek Laszczkowski, Kazimierz Kord, Ma
ria Kościałkowska (55 min.)
TVP 1
21.00 „Ostry dyżur* (13) - serial
obycz. USA, wyk: Anthony
Edwards, George Clooney,
Sherry Stringfield
Polsat
21.55 „Gwiezdna eskadra* (18) - se
rial USA (1995), wyk.: Morgan
Weisser, Kristen Cloke, Rodney Rowland, Lanei Chapman

I 22.00

•DLADZIECI
7.45 Siódemka dzieciakom RTL 7

20.00 „Układ krążenia* (7, ost):
„Doktor Bognar" - serial oby
czajowy prod. polskiej (1978),
reż. Andrzej Titkow

14.45 -15.15 NBA w TVN - skrót me
czu niedzielnego
TVN
17,00-19.00 Tenis: Turniej ATP
w Hamburgu (P) Eurosport
17.45 - 20.00 (K) Piłka nożna: mecz
Niemcy - Polska
Canał +
19.50-22.30 MŚ grupy A w hokeju:
Niemcy - Czechy
DSF
20.30-22.30 Boks zawodowy: Patrick
Gallagher - łan McLeod (P)
Eurosport

22.00 „Karol Wielki* (1) - serial hist.
prod. franc. (1994), reż. Cłive
Donner, wyk.: Christian Brendel, Anne Duperey, Xavier Deluc
Nasza TV
22.10 „Barwy" - film sensac. USA
(1988), reż. Dennis Hopper,
wyk.: Robert Duvałl, Sean
Penn, Maria Conchita Alonso,
RandyBrooks (116 min.) TVN
22.40 Kocham kino: „Horror w We
sołych Bagniskach" - film
obycz. prod. polskięj (1995),
reż. Andrzej Barański, wyk.:
Jan Frycz, Krzysztof Kowalew
ski, Nina Andrycz, Joanna
Szczepkowska (83 min.)TVP 2
23.30 Przed premierą: „Ślicznotka" film obycz. USA (1978). reż.
Louis Maile, wyk.: Brookie
Shields (109 min.) Nasza TV
0,15 „Ogród Annie* - dramat USA
(1994), reż, Anthony Barnao,
wyk.: Keith Coulouris, Yancy
Butler (93 min.)
TVP 1
301 'SO 41 ® Opracowanie: Bożena Kamińska
" Fot.: AKPA. PAP/CAE Archiwum
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Dusza śpiewa

Młody tenor, Adam Łaszcz, zwy
cięzca konkursu śpiewaczego,
przyjeżdża z Białegostoku do
Warszawy w nadziei że tu zrobi
karierę. Codziennie ćwiczy w do
mu uważając, by najmniejsza
chrypka nie zepsuła mu głosu...
Na zdj. Jacek Leszczakowski

Po wybuchu powstania Niemcy
ogłaszają, że chcą rozwiązać
kryzys na drodze negocjacji.
Nieufny porycznik Kaleta wysy
ła Czarka do Berlina. Chłopak
ma zdobyć informacje na temat
prawdziwych zamiarów wroga.

Ogród Annie

Planeta islam (ł)

Polsat g. 19.10

pr. I, g. 20.10

Zaginiony

Pensja pani Latter

Warszawa u schyłku XIX wieku.
Przełożona pensji, Emma Latter
walczy z kłopotami finansowymi.
Rodzice uczennic wciąż zalegają
bowiem z opłatami. Kłopoty z
dorosłymi już dziećmi sprawiają,
że Emma traci swój autorytet, a
na pensję wkrada się chaos.

WG, g. 20.00

Wtorkowe Studio Niepełno
sprawnych

Czas to pieniądz

Teleturniej Quiz z zabawnymi
pytaniami z wiedzy ogólnej roz
grywany w ścisłym reżimie cza
sowym. Zawodnicy będą wal
czyć o cenne sekundy W finale
zamienią je na pieniądze zgod
nie z wylosowanym przeliczni
kiem np. 1 sekunda to 30 zL
TVN, g. 19.30

Barwy
Policjant Bob i Danny zwalcza
ją gangi w Los Angeles. Brutal
ny McGavin jest znienawidzony
przez gangsterów. Czy znajo
mość z wychowaną na ulicy
Chicaną zmieni coś w jego ży
ciu?

Wojujący islam wystawia od
dawna na próbę idee tolerancji
i wolności w Europie. Zamachy
terrorystyczne i deklamacje to
cechy współczesnego islamu.
Dokument przedstawia jak z tymi
problemami dają sobie radę
Francja, Rosja i USA.

Para agentów federalnych ściga
Jian-Wa. Uciekinier dociera aż
do St. Louis w Missouri, Wkrót
ce poznaje artystę Isaaca i do
świadcza cudu. Jego zmarły
w tragicznych okolicznościach
brat Wago pojawia się jako
duch...

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 „Frasier"
(30/52) - serial 8.30 Wiadomości 8.45
Dla dzieci: Mama i ja 9.00 Mój program
na antenie: Teatr Szóstka 9.30 Domowe
przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzie
ciach 10.00 „Gdzieś na Północy" (12/16) serial 10.50 Ludzie tacy jak my 11.10 Nie
dotykaj mnie: Sojusznicy ofiar 11.20
Dom pełen zwierząt 11.30 Sztuka prze
konywania: Styla jako instrument prze
konywania 11.50 Swego nie znacie - Ka
talog zabytków: Wielgomłyny 12.00 Wia
domości 12.10 Agrobiznes 12.20 Maga
zyn Notowań: Magazyn leśny 12.45
Atom, gwiazdy, życie: Astronauci 13.10
Dzieje jednego wynalazku: Guzik z pę
telką 13.20 „Przyroda i technika" (1/6):
„Innowacje" - serial dokumentalny, W.
Bryt. 13.50 Telekomputer 14.05 Wieża
Babel: Sztuka w sieci 14.30 Wiadomości
14.40 Dla dzieci: Tik Tak 14.50 Ale kino reportaż z XVI Międzynarodowego Fe
stiwalu Filmów dla Dzieci 15.05 „Świat
Bobiego" - anim. 15.35 RAJ

7.00 Sport telegram 7.05 Dziennik kra
jowy 7.25 „Leśny patrol" (33) - serial
przygodowy, Australia 1996, reż. Victors
Ritelis (25 min) 7.50 Studio urody 8.00
Program lokalny 8.30 „W labiryncie"
(50) - serial obyczajowy, Polska (25
min) 9.00 „Najważniejszy dzień życia"
(9-ost.): „Karuzela" - serial obyczajowy,
Polska 1974, reż. Andrzej Konic, wyk.
(66 min) 10.00 Świat kobiet - magazyn
10.30 „Wilki morskie" (13-ost.) - serial
anim.11.00 „Anna Maria idzie własną
drogą" (13/28) - serial obyczajowy,
Niemcy 1994, reż. Celino Bleiweiss
11.50 „Złotopolscy" (38) - telenowela
(powt.) 12.15 Akademia Zdrowia Dwój
ki - program rekreacyjno-sportowy
12.25 Familiada - teleturniej (powt.)
13.00 Panorama 13.20 Dziennik krajo
wy (powt.) 13.40 „Pogranicze w ogniu"
(3/24) - serial sensacyjny, Polska 14.50
Akademia Zdrowia Dwójki (powt.)
15.00 Kulty pop kultury 15.30 Dla dzie
ci: Ulica Sezamkowa (powt.)

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Politycz
ne graffiti 7.55 Poranne informacje
8.00 „Garfield" (14) - serial animowa
ny dla dzieci 8.30 „Powrót Supermana"
(51) - film sensacyjny, USA 1993, reż.
Robert Butler (powt.) 9.30 „Żar mło
dości" (435) - serial obyczajowy, Ka
nada 1973 (55 min) 10.30 „Star Trek:
Stacja kosmiczna" (12) - serial SF,
USA 1994, reż. Peter Lauritson (powt.)
11.30 „Legendy kung-fu" (16) - serial
sensacyjny, USA 1992-96, reż. Michael
Sloane (powt.) 12.30 Idź na całość show z nagrodami 13.30 Rekiny kart teleturniej 14.00 Twój lekarz - mag.
medyczny 14.30 Jednoręki bandyta:
gra - zabawa 15.00 „Inspektor Gadżet"
(12) - serial przygodowy, USA 1996 (25
min) 15.25 Małolata 15.50 Michael Logozzo gorąco poleca - magazyn kuli
narny

7.50 Program dnia 8.00 Panorama 8.10
Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 „Historia
miłości" - serial obyczajowy 9.20 Pod
niebem Paryża 9.30 „Król Artur i kwa
dratowi rycerze okrągłego stołu" - serial
animowany 9.55 „Natura wie lepiej" - se
rial animowany 10.20 „Kosmiczne przy
padki" - serial dla młodzieży 10.50 Dzi
siaj Poznań -reportaż 11.20 „Pensja pani
Latter" - dramat obyczajowy, Polska
1983, reż. Stanisław Różewicz, wyk. Bar
bara Horawianka, Halina Łabonarska,
Hanna Mikuć, Magda Wołiejko (100 min)
13.05 Na planie filmowym „Faceci w
czerni" 13.15 Wtorkowe Studio Niepeł
nosprawnych 13.25 Gdański dywanik
14.05 W pracowniach naukowców 14.20
Muzyczne premiery Trójki 14.50 Pro
gram dnia 14.55 Panorama 15.00 Wtor
kowe Studio Niepełnosprawnych 15.10
„Król Artur i kwadratowi rycerze okrą
głego stołu" - serial animowany 15.35
„Natura wie lepiej" - serial animowany
dla dzieci

7.10 Telesklep 7.40 CIĘŻKO RANNE
PANTOFLE - mag. poranny, prowadzą
Sandra Walter i Norbi 8.00 „Opowieści
z Zielonego Lasu" (56) - serial animo
wany dla dzieci 8.25 „Conan - łowca
przygód" (7) - serial animowany dla
dzieci 8.45 „Rodziców nie ma w domu"
(31) - serial, Polska 9.00 Dance Time pr. muzyczny 9.30 „Melrose Place" (30)
- serial obyczajowy, USA 10.30 „Anna"
(147) - telenowela, Argentyna 11.30
„Jolanda" (81) - telenowela, Argentyna
12.00 „Ogień" (16) - serial obyczajowy,
Australia 13.00 Tele Plotki - kulisy
wielkiego świata 13.30 Telesklep 14.00
„Opowieści z Zielonego Lasu" (57) - se
rial animowany dla dzieci 14.25 „Conan
- łowca przygód" (8) - serial animowa
ny dla dzieci 14.45 NBA w TVN - skrót
meczu 15.15 - 17.25 NIEZŁY KANAŁ
15.15 „W naszym kręgu" (24) - serial
dla młodzieży, Australia 15.40 „Szkoła
złamanych serc" (147) - serial dla mło
dzieży, Australia

16.00 TLP - Twoja Lista Przebojów
16.15 „Moda na sukces" (599) - serial)
16.40 Sejmograf- mag. parlamentarny
17.00 Teleexpress
17.25 „Klan" - telenowela, Polska 1997,
reż. Paweł Karpiński, wyk. Hali
na Dobrowolska Zygmunt Kęstowicz, Agnieszka Kotulanka
17.50 Moje pieniądze - ekonomiczny
program poradnikowy
18.20 Sensacje XX wieku
18.50 Flesz - Wiadomości
19.00 Wieczorynka:,Mały Miś"
19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody

16.00 Panorama
16.10 W okolice Stwórcy: Poszukiwanie
prawdy
16.30 Koło fortuny - teleturniej
17.00 Dla młodych widzów: Południk
dziewiętnasty
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
18.30 Va banque - teleturniej
19.00 Reporterzy Dwójki przedstawiają
19.30 „Spacer pod psem" - film fabular
ny, Polska 1975, reż. Leopold R.
Nowak (26 min)

16.00 Informacje

16.00 „Kosmiczne przypadki" - serial
dla młodzieży
16,30 Pędowa lista przebojów - maga
zyn muzyczny
17.00 Wtorkowe Studio Niepełno
sprawnych
17.15 Kwiaty w domu i ogrodzie
17.30 Mozaika - regionalny magazyn
mniejszości
17.50 Podać rękę
18.00 Panorama
18.10 Panorama - wydanie główne
18.30 „Historia miłości" - serial
19.20 Pod niebem Paryża
19.30 Dzisiaj Poznań - reportaż

16.05 „Bajer w Bel-Air" (37) - serial ko
mediowy, USA
16.30 „Star Trek" (93) - serial SF, USA
17.25 „Melrose Place" (31) - serial oby
czajowy, USA
18.20 Co za dzień -pr. rozrywkowy
18.40 TVN Fakty Regionalne
18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty - informacje
19.25 Sport
19.30 Czas to pieniądz - teleturniej Qu
iz z zabawnymi pytaniami z wie
dzy ogólnej

20.10 Opowieści weekendowe: „Dusza
śpiewa" - film obyczajowy, Pol
ska 1997, reż. Krzysztof Zanussi
21.10 W centrum uwagi
21.30 „Non possumus. Kościół katolicki
wobec władzy komunistycznej"
22.25 Sprawa dla reportera
23.00 Wiadomości oraz Sport
23.10 Kultura duchów narodu: Twórcy
naszych tradycji - Antoni Mal
czewski
0.15 „Ogród Annie" - dramat oby
czajowy, USA 1994, reż. Anthony Barnao, wyk. Keith Coulouris, Yancy Butler, Charlotte
Chatton, Grace Zabriskie
1.45 Moje miejsce na ziemi
2.00 Zakończenie programu

20.00 „Planeta islam" (1/3): „Francja mit męczeństwa" - film doku
mentalny, W. Bryt.
21.00 Tok szok
21.50 Sport telegram
22.00 Panorama
22.40 Kocham kino: „Horror w Weso
łych Bagniskach" - dramat oby
czajowy, Polska 1995, reż. An
drzej Barański, wyk. Jan Frycz,
Krzysztof Kowalewski, Nina Andrycz, Joanna Szczepkowska (83
min)
0.10 Camerata przedstawia: Fidelio
- program muzyczny
0.35 Świat filmu animowanego
1.00 Zakończenie programu

20.05 „Zaginiony" (5) - serial sensacyj
ny, USA 1995, reż. John Nicolella, wyk. Russell Wong, Chi Muoi
Lo, Rebecca Gayheart, Vivian
Wu (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Ostry dyżur" (13) - serial
21.55 „Gwiezdna eskadra" (18) - serial,
USA 1995, wyk. Morgan Weisser, Kristen Cloke, Rodney Rowland, Lanei Chapman (50 min)
22.55 Wyniki losowania LOTTO
23.00 Informacje i biznes informacje
23.20 Polityczne graffiti
23.30 Szpila - talkshow Doroty Wellman
23.55 Motowiadomości
0.30 Pożegnanie

20.00 „Pensja pani Latter" - dramat
obyczajowy, Polska 1983, reż.
Stanisław Różewicz, wyk. Bar
bara Horawianka, Halina Łabo
narska, Hanna Mikuć, Magda
Wołłejko (100 min)
21.45 Panorama
21.55 Punkt - temat dnia
22.05 Pro Contra - program publicy
styczny
22.45 Wtorkowe Studio Niepełno
sprawnych
22.55 „Specjalistki" - serial sensacyjny
23.40 Na europejskiej scenie - magazyn
0.10 Zakończenie programu

20.00 - 0.20 SUPERKINO
20.00 „Obcy 3" - film SF, USA 1992, reż.
David Fincher, wyk. Sigourney
Weaver, Charles S. Dutton,
Charles Dance, Paul McGann
(110 min)
22.10 „Barwy" - film sensacyjny, USA
1988, reż. Dennis Hopper, wyk.
Robert Duvall, Sean Penn, Ma
ria Conchita Alonso, Randy Brooks (116 min)
0.20 Kropka nad i - prowadzi Moni
ka Olejnik
0.45 „Star Trek" (93) - serial SF USA

Lukę opiekuje się swoją naiwną
i nieśmiałą siostrą, której zastę
puje rodziców. Dziewczyna ni
gdy nie chodziła do szkoły, jej
wiedza o życiu sprowadza się do
tego, co powie jej brat, któremu
ufa bezgranicznie...
Na zdj. Yancy Butler.

pr. L g. 0.15

16

Renegat pomaga swojemu przy
jacielowi Boobyemu odszukać
nieuczciwego bankiera Teda
Radforda, który skradł mu pie
niądze i uciekł do Meksyku...

pr. n, g. 20.00

Program poświęcony ludziom
niepełnosprawnym, ich proble
mom związanym ze sprawami
życia codziennego,

Polsat, g. 20.05

16.15 Kalambury - pr. rozrywkowy
16.45 „Star Trek: Stacja kosmiczna" (13)
- serial SF, USA 1994, reż. Peter
Lauritson, wyk. Avery Brooks,
Rene Auberjonois, Siddią El Fadil, Terry Farreli (45 min)
17.45 „Świat według Bundych" (78) serial komediowy USA (25 min)
18.15 „Szaleję za tobą" (44) - serial ko
mediowy, USA (25 min)
18.45 Informacje
19.00 Polityczne graffiti
19.10 „Renegat" (50) - serial sensacyj
ny, USA 1992
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Po co raperom czapki?

Komedia parodiuje dokumen
talne filmy o znanych gwiaz
dach muzycznych. W filmie
sparodiowano teledyski, zapisy
koncertów, wywiady dla telewiz
ji i prasy..
RTL 7, g. 19.55

Janka <15, ostatni)
Oszukany przez wspólników Ja
kub Bromski ma poważne trud
ności finansowe, wreszcie ban
krutuje. Janka chce jakoś pomóc
sąsiadom, lecz dziadek jest nie
wzruszony. Dziewczyna ze złości
chowa mu gazetę, której szukał
od rana...
TV Polonia, g. 17.15

llMpi:

W czasie obserwacji UFO na pu
styni grupa naukowców zostaje
ostrzelana z nieznanej broni la
serowej. Wkrótce okazuje się, że
badacze zostali zaatakowani
przez prototyp

me
RTL 7, g. 2130

Aktualności filmowe
Cyberia
Diabelski Młyn - filmy anim.
Łapu-capu
Oko Cylonu - mag. Maxa Cegiel
skiego
8.30 (K) „Druga szansa" - film sensac.,
Australia 1996
Michael Carson
10.30 (K) DESER: „Kochany..." - film
krótkometrażowy
10.55 (K) „Rodzinka z Beverly Hills" komedia, USA 1993
12.30 (K) Ósme Niebo: Zbigniew Mazu
rek - pr. Tomasza Raczka
13.30 (K) „Wszystko gra" - komedia
obycz., Australia 1994
15.00 (K) „Mistrzowie w świecie przyro
dy" - serial dokumentalny
15.25 (K) „Harfa traw" - dramat obycz.,
Australia 1995
17.10 (K) „Książę Atlantydy" - serial
anim.
17.45 (K) Piłka nożna: mecz Niemcy Polska
20.00 (K) „Niemcy" - dramat psycholo
giczny, Polska/USA 1996
21.55 (K) STULECIE: „Śmierć i chwała" film dokumentalny
22.50 (K) „Czarodziejka" - film obycz.,
USA 1995
0.30 (K) „Szkielety" - thriller, USA
2.00 (K) „Serce i dusze" - komedia,
USA 1993

13.30 „Cztery kroki w cyberprzestrzeni
cykl dokumentalny
15.00 Top Shop
17.15 Seriale anim.
17.45 „Namiętności" - serial
18.45 Werdykt - talk show
19.15 Burza mózgów - talk show
19.45 „Klub Hawaje" - serial
20.30 „Stellina" - serial
21.30 Nasze smaczki - mag. kulinarny
22.00 Reportaż z planu - mag. nowości
filmowych
22.30 Top Shop

9.00 „W obronie życia" - komedia
10.50 „Dick Smith - Mistrz charakteryz
ęji" - film dokumentalny, USA
11.15 „Mój kochanek demon" - komedi
USA 1987
12.40 „Trudy lotu trzmiela" - film przy
rodniczy, W. Brytania 1984
13.35 „Małolaty Ninja na wojennej ście
ce" - film przyg., USA 1995
15.05 „Boisko szczęścia" - komedia, US
16.45 „Waga ciężka" - komedia, USA
18.20 „Dogonić słońce" - film obycz.
20.00 „Ziemia obiecana" - dramat spo
łeczny, Polska 1974
22.45 „Wesele" - dramat społeczny, Pol
ska 1972
0.30 „Obywatel X" - film krym.

TV Polonia, g. 23.05

16.10 „Detektywi z wyższych sfer" - se
rial
17.10 „Robin Hood" - serial
18.00 „Sunset Beach"- serial obycza-

16.00 Zaproszenie: Ylawia wtulona

21.20 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.30 „Nieustraszeni" - serial
22.20 „Policjanci z Miami" - serial
23.10 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
23.15 „Robin Hood" - serial
0.20 Wieczór z wampirem - talkshow prowadzony przez Wojcie
cha Jagielskiego
1.25 „Nieustraszeni" - serial
1.55 „Detektywi z wyższych sfer" serial

7.00
7.05
7.15
7.55
8.00

Zapijaczony nie spełniony zawo
dowo aktor, jest człowiekiem naj
wyraźniej zagubionym w świecie,
pozostającym na marginesie
głównego nurtu życia. Kto
ponosi winę za to?
Na zdj. Piotr Adamczyk

7.00 Sport telegram 7.10 „Królestwo
Zielonej Polany" (1, 2) (powt.) 8.00 Po
lonijny Magazyn Gospodarczy (powt.)
8.30 Wiadomości 8.45 Dla dzieci: Pol
skie ABC (powt.) 9.15 „Klan" (80) - te
lenowela, Polska 1997, reż. Paweł Kar
piński (27 min) 9.40 Tak jak w kinie program Pawła Sztompke (powt.) 10.00
„Capital City" (7/13): „Las tropikalny" serial obyczajowy, W. Bryt. 1989, reż.
Paul Seed (powt.) 10.50 Dziennik Tele
wizyjny (powt.) 11.00 Różne życia, róż
ne losy - reportaż Elżbiety Jabłońskiej
(powt.) 11.30 Krzyżówka szczęścia - te
leturniej (powt.) 12.00 Wiadomości
12.15 CZARNE, BIAŁE IW KOLORZE:
„Obrazki z życia" - film obyczajowy,
Polska (powt.) 13.35 Mała rzecz, a cie
szy (powt.) 13.50 „Polska ruletka" (2) film dok. Marii Zmarz-Koczanowicz
i Michała Arabudzkiego (powt.) 14.45
lydzień Prezydenta 15.00 Panorama
15.20 Program dnia 15.30 Skarbiec magazyn kulturalno-historyczny pod
redakcją Lucyny Smolińskiej (powt.)

19.55 „Po co raperom czapki?" - kome
dia, USA 1993, reż. R. Cundieff,
wyk.: MarkChristopher Lawrence, larry B. Scott, Rusty Cun
dieff, Kasi Lemmons {85 min.)

7.30 Nasz sklep - zakupy w TV 8.00 Na
sza dzieciom 9.00 „Teraz my" (2) - serial
9.30 „Klub na plaży" (48) - serial 10.00
„City" (78) - serial, USA 10.30 „Mossad"
(23) - serial, Izrael 11.25 Nasze wiado
mości 11.30 „Dziedziczna nienawiść" (74)
- serial 12.30 „Wdowy" (4) - serial 13.30
Nasz sklep - zakupy w TV 14.00 „Mos
sad" (24) - serial 15.00 Nasze wiadomo
ści 15.05 „City" (79) - serial, USA 15.30
„Kobieta być" - magazyn na żywo
16.00 „Tomek Sawyer" (32) - anim.
16.30 „Droga do szczęścia" (3) - serial
17.00 „Teraz my" (3) - serial komediowy
17.30 „Klub na plaży" (49) - serial
18.00 Nasze wiadomości
18.10 „Dziedziczna nienawiść"- serial
19.15 Piątka - magazyn Studia AGNES
19.55 „Śmierć idzie za mną" - film sensa
cyjny, USA 1989, reż. Jerrold Freedman, wyk. Robert Urich, Lesley
Anne Down, Mark Joy (89 min)
21.45 Nasze Wiadomości
22.00 „Karol Wielki" (1) - serial kostiu
mowy, Francja 1994, reż. Clive
Donner, wyk. Christian Brendel,
Anne Duperey, Xavier Deluc,
Pierre Cosso
23.00 „Wieczór gwiazd"
23.30 PRZED PREMIERĄ: „Ślicznotka" film obyczajowy, USA 1978, reż.
Louis Maile, wyk. Brookie Shields,
Keith Carradine (109 min)
1.20 Zakończenie programu

<3>
POLOM5A

Teatr Telewizji - ^Alek"

7.00 „Klan McGregorów" - serial
przygodowy
7.45 Siódemka dzieciakom: .Król
Lew", „Dennis Rozrabiaka" - se
riale anim.
8.30 „Z ust do ust" - serial dla mło
dzieży
8.55 „Sunset Beach" -serial obycza
jowy
9.40 „Szczury nabrzeża" - serial
kryminalny
10.30 „Napad z bronią w ręku" - we
stern, Australia 1985
12.15 „Policjanci z Miami" - serial sen
sacyjny
13.10 Teleshopping
14.10 „Klan McGregorów" - serial przy
godowy
14.55 Siódemka dzieciakom: „Król
Lew", „Dennis Rozrabiaka" - se
riale anim.
15.50 „Z ust do ust" - serial dla mło
dzieży

18.50 7 minut - wydarzenia dnia- pr.
informacyjny
19.00 „Szczury nabrzeża' - serial krym
inalny

CANAL+

TV POLONIA

w jeziora - program krajoznaw
czy Wojciecha Nowakowskiego
16.30 „Klan" (80) - telenowela (powt.)
17.00 Teleexpress
17.15 „Janka" (15-ost.): „Licytacja" - se
rial dla młodych widzów
17.45 Polska piosenka: Ludzie, zjawi
ska, epizody
18.15 Wykręć numer - pr. prezentujący

: idzie za mną

Geneva spędza samotnie urlop
w swoim letnim domku nad mo
rzem. Chce zapomnieć o nieudaokazuje się, że rodzinne problemy

Nasza TV, g. 1955

8.30 Gimnastyka sportowa
10.30 Lekkoatletyka: Mityng IAAF Fort
de France na Martynice
11.30 Automobilizm: Rajdowe MŚ - rajd
12.00 Eurogol - mag. piłkarski
13.30 Snowboard: PŚ w Laax
14.00 Automobilizm
15.00 Automobilizm: Rajdowe MŚ - rajd
15.30 Badminton: ME w Sofii
16.30 Żeglarstwo: Regaty Whitbread
17.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
19.00 (P) Kolarstwo
20.00 Automobilizm: Rajdy samochodów
terenowych na Islandii
20.30 (P) Boks: Walki zawodowców
22.30 (P) Automobilizm: Rajdowe MŚ rajd Korsyki
23.00 Piłka nożna: Legendy Mistrzostw
Świata
0.00 Sport motocyklowy: Szosowe MŚ
- Grand Prix Hiszpanii w Jerez

Niemcy
Historia profesora Sonneńbrucha stojącego w obliczu wyboru między
pragnieniem udzielenia pomocy
wieloletniemu asystentowi a po
czuciem lojalności wobec przejętej
to klasyka polskiej dramaturgii.;

Canal+, g. 20.00

17.00 Wędkarski świat Rexa Hunta
17.30 Opowieści z zoo
18.00 Pierwsze loty: Fly Control - Wing
Warping to Fly-by-Fire
18.30 Podróżnicy w czasie: Wymarłe mia
sto Zimbabwe
19.00 Na ratunek przyrodzie
19.30 Dzikie Discovery: Kłopotliwe wody
20.30 Katastrofy: Panika na trybunach
21.00 Discover Magazine: The Hunt
22.00 Planeta żywiołów: Trzęsienie Zie
mi
23.00 Wojny Zulusów: Red Coat Black
Blood
0.00 Szaleństwo na kółkach
1.00 Pierwsze loty: Fly Control - Wing
Warping to Fly-by-Fire
1.30 Katastrofy: Panika na trybunach
2.00 Wojny Zulusów: Rzeka Krwi
3.00 Zakończenie programu

19.15 Dobranocka: „Opowiadania Muminków" - film animowany
19.30 Wiadomości
19.55 Prognoza pogody
20.00 „Układ krążenia" (7-ost.): „Doktor
Bognar" - serial
21.30 Scena Country - program roz
rywkowy, którego gospodarzem
jest Lonstar - jedyny polski wy
konawca muzyki country, mają
cy za sobą koncerty w Nashville
i Nowym Jorku
22.00 Wieczór reporterski: Najazd
szwedzki - reportaż
22.30 Panorama
23.05 Teatr Telewizji: Jan Józef Szcze
pański -„Alek", 1997, reż. Paweł
Woldan
0.05 Małe ojczyzny: „Granit" - film
dokumentalny
0.25 Henryk Debich proponuje...:
Andrzej Hiolski
0.45 Powitanie widzów amerykań
skich

11.30 „Żar młodości" - serial
12.30 „Tajemnicza dama" - telenowela
13.30 TV Shop
14.00 Na topie - pr. o muzyce i filmie
14.30 Junior - show Jurka Petersburskie
go Juniora
15.00 Dańce TV - pr. muz.
15.30 Festiwal Polsat Dance
15.45 Plastic TV - pr. muz.
16.00 „Hawaje pięć-zero" - serial
17.00 Informacje
17.10 „Czarodziejka z Księżyca" - anim.
17.35 „Power Rangers" - serial
18.00 „Na południe" - serial
19.00 „Tajemnicza dama" - telenowela
19.50 CNN News
20.00 „Pogromcy zła" - serial
20.50 „Próba miłości" - dramat obycz.,
Australia 1984
22.25 „Między niebem, a ziemią" - horror,
23.55 Przytul mnie - nocny pr. muz.

17.00 „Warner Bross" - film dla dzieci
17.30 Public Domain - pr. dla dzieci
18.00 „Życie jak loteria" - serial
18.45 „Belamy" - serial
19.15 „Kolejowe przygody wzdłuż Euro
py" - serial krajoznawczy
20.00 „Wysłaniec" - film obycz., USA
21.30 In Your Ear - pr. muz.
22.00 „Fałszywa tożsamość" - film sen
sac., USA 1995
23.30 Video Soul - pr. muz.
0.00 Muzyczne dobranoc

Ziemia obiecana
XIX-wieczna Łódź ze swym wcze
snym brutalnym i bezwzględnym
kapitalizmem „Ziemia obiecana" to
jeden z najważniejszych obrazów
w twórczości Wajdy, wielokrotnie
nagradzany, a nawet nominowany
do Oscara.

HBO, g. 20.00

6.30 Dzień dobry Niemcy - mag. r<
gionalny
7.00 Punkt 7 - mag. informacyjny
7.35 „Między nami" - serial
8.15 „Dobre czasy, złe czasy" - serial
8.50 „The Hogan Family" - nowy s<
rial
9.20 „Historia Springfieldów" - seria
10.10 „Sunset Beach" - serial
11.05 „Moda na sukces" - serial
11.30 Pojedynek rodzinny - teleturniej
12.00 Punkt 12 - mag. informacyjny
12.30 Wołanie o pomoc - dramatyczne
akcje ratunkowe
13.00 „Klinika miejska" - serial
14.00 Barbel Schafer: „Nastolatki
u Barbel."
15.00 Bona Christen: „Miłość kosztuje?"
16.00 Hans Meiser: „Rolnik szuka praw
dziwej gospodyni."
17.00 Jeopardy! - quiz
17.30 „Między nami" - serial
18.00 Dobry wieczór - mag. regionalny
18.30 EXCLUSIV - mag. gwiazd
18.45 Wiadomości
19.10 Explosiv - mag.
19.40 „Dobre czasy, złe czasy" - serial
20.15 „Clown" - nowy serial
21.15 „W imieniu prawa" - serial
22.15 „Quincy" - serial
23.10 „The Burning Zone" - serial
0.00 Wiadomości
0.30 „Mad About You" - serial
1.00 „Nie przynoś mi kwiatów" - se
rial
1.30 „The Hogan Family" - serial

Ramówka programu Akademickiej
Telewizji Edukacyjnej w PTK 1
16.10 Fizyka: Fizyka atomu i jądra ato
mowego
16.45 Inside Britain - ang. cykl doku
mentalny
17.15 Profile - ang. cykl dokumentalny
17.35 Powszechna Akademia Kultur
Technologicznej cz. 2
17.50 Program na dzień następny
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

wtorek 5 maja 1998 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Spofecznej

PP PKZ Warszawa
Oddział Gdańsk
ul. Miałki Szlak 59, 80-717 GDAŃSK

81-366 Gdynia, ul. Armii Krajowej 44

tel./fax 058 620-92-56

Wynajmie pomieszczenia
warsztatowo-magazynowe
o powierzchni 250 m2 wraz
z przyległymi gruntami.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W WEJHEROWIE
ul. Tartaczna 2, 84-200 WEJHEROWO

ogłasza przetarg nieograniczony na
1. Bieżnikowanie opon metod; na zimno o rozmiarach 295/80 - 22,5
2. Dostawi; kół bieżnikowanych metodą na zimno kpi. (TUBLEX) 295/80 - 22,5

ogtasza przetarg nieograniczony na:
dostawę pieczywa dla placówek podlegtych MOPS w Gdyni.
Specyfikację można odebrać w siedzibie zamawiajgcego, pok.
514 od godz. 8.00 do 15.00.
Oferty należy składać do 19.05.1998 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastgpi 19.05.1998 r. o godz. 10.00.

Informacje można uzyskać pod numerami tele
fonów: 301-79-22; 301-51-05.

lllll

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie zamawiającego w godz.
od 7.00 do 15.00 - bezpłatnie.
Oferty na przetarg należy składać do godz. 9.00 dnia 17.06.1998 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.1998 r. o godz. 10.00.
§
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
I
- spełniają wymogi art. 22 ust. 2 i 7 ustawy o zamówieniach publicznych
I
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych
• wpłacą wadium w kasie MZK Wejherowo w wysokości 1000 zł do dnia 17 czerwca 1998 r. do godz. 9.00.

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Radunia"
w Pruszczu Gdańskim

ul. Szpitalna 2, łel./fax 069-136-12-18

CMA/MK !

06fcO$£EN[n

i n f o r m u j e ,
że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 70 z dnia
23 kwietnia 1998 r. ukazało się pod nr 12545 ogłosze

Członkowskiej - członków oczekujących z następującym
porządkiem obrad:

nie o przetargu nieograniczonym na modernizację
skrzydła „B" budynku Domu Pomocy Społecznej

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni w 1997 r.
2. Dyskusja.

SERVIC

w Pelplinie.

Mieszkania

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z dnia
7 kwietnia 1998 r. (U 15/98)

w Gdyni Dąbrowie

o pow. od 40 do 99 m

2

własność hipoteczna, kredyt, raty
POLSERVICE sp. z o.o. w Warszawie Zakład Budowlany w Kartuzach
Biuro sprzedaży: Gdynia, ul. Sojowa 2/1,629 88 84,090503446

Kartuzy, ul. Mściwoja II nr 3, tel. 681 47 42, fax 681 12 01

R-5546/A/15

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA"

ogłoszono upadłość

W NOWYM BIUROWCU
GDYNIA - PLAG KASZUBSKI
DOWOLNE POWIERZCHNIE
OD 50 • m3 DO 250 m'

io

©620-89-01, 621-79-71
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ORUNIA"

Gdańsk, ul. Krzemowa 2

Gdańsk, ul. Krzemowa 2

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony

na malowanie klatek schodowych w budynkach
mieszkalnych 5-kondygnacyjnych.

na wykonanie remontu dachów papowych bud. miesz

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysoko
ści 1500 zł na konto Spółdzielni PKO BP l/O w Gdańsku nr
10201811-9393-270-1-111 oraz pobranie i wypełnienie
warunków przetargu, które można uzyskać w Administracji
Osiedla, ul. Krzemowa 4, tel. 306-71-14.
Oferty należy składać w sekretariacie SM „ORUNIA",
ul. Krzemowa 2 do 20.05.1998 r.

kalnych 5-kondygnacyjnych z uwzględnieniem pap
termozgrzewalnych.
Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysoko
ści 2500 zł na konto Spółdzielni PKO BP l/O w Gdańsku
nr 10201811 -9393-270-1-111 oraz pobranie i wypełnienie
warunków przetargu, które można uzyskać w Administracji
Osiedla, ul. Krzemowa 4, tel. 306-71-14.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do
15.05.1998 r.

Otwarcie ofert nastąpi 22.05.1998 r.
Zastrzegamy prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

Otwarcie ofert nastąpi 18.05.1998 r.
Zastrzegamy prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

R-5605/A/5

Zakfad Gospodarki Mieszkaniowej w Tczewie

O G Ł A S Z A
P r z e t a r g

o f e r t o w y

na umieszczenie reklamy na buctynku położonym
w Tczewie przy ul. Kościuszki 1.

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminy Tczew działając zgodnie z ustawą o zamówie
niach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku
(Dz. U. Nr 76, poz. 344 z późn. zm.)
zaprasza
do udziału w przetargu nieograniczonym na obsługę
bankową i kasową gminy wiejskiej Tczew.
Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego
w Tczewie, ul. Lecha 12, pok. nr 4 upływa dnia 19 maja 1998 r.
o godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 maja 1998 r. o godz. 9.00
w siedzibie zamawiającego, w sali narad nr 12.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości
5000 złotych, które należy wnieść na konto zamawiającego
w BIG BG S.A. O/Tczew nr konta: 10401279-1892-139-329
najpóźniej do dnia 18.05.1998 r.
Dokumentację przetargową w cenie 30,00 złotych można
nabyć w Urzędzie Gminy w Tczewie, pok. nr 14.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawach
przetargu jest p. Barbara Wichman, tel. 31-38-66 codziennie
oprócz sobót w godz. 8.00-12.00.

R-5604/A/5

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Gdynia, ul. Helska 8

ogtasza przetarg ofertowy
na wykonanie w budynkach Okrzei 2 i 4
następujgcych robót:
1. docieplenia ścian szczytowych

Informujemy, że reklama winna być umieszczona
w miejscu obecnie istniejących tj. na balkonach oraz
posiadać uzgodnienie z Referatem Architektury Urzę
du Miejskiego w Tczewie.

2. robót blacharsko-dekarskich

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 19 maja
1998 roku do godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Go
spodarki Mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 70 w pokoju nr 5. Do udzielania informacji
w przedmiotowej sprawie upoważniony jest
Pan Stanisław Szatkowski (tel. 31-40-05 wew. 326).

Specyfikację warunków zamówienia można nabyć
w siedzibie spółdzielni przy ul. Helskiej 8, pok. 54.
Oddzielne oferty na poszczególne roboty należy
składać do dnia 19.05.1998 r. do godz. 14.00.
GSM zastrzega sobie prawo odstgpienia od przetar
gu w całości lub części bez podania przyczyn.

R-5525/A/571

Przedsiębiorsfwa Usługowo-Handlowego „Neptun" w Gdańsku,
ul. Powstańców Warszawy 3.
Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR M. Kiedrowicz - Kopeć, a na
syndyka masy upadłości Janusza Golańskiego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności w
sekretariacie Sądu Rejonowego w Gdańsku w terminie 2 miesięcy od
dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Obwieszczenie ukazało się w dniu 24 kwietnia 1998 r. MSiG
Nr 79(393)/98.

3. malowania klatek schodowych

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście lub
telefonicznie pod nr 623-39-73.

R-5506/A/5

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku,
ul. Słowackiego 83 działająca jako inwestor zastępczy Miasta
Gdańska, tel. 342-55-15,342-55-63, fax 341-39-05

zawiadamia,
że w nr 66 Biuletynu Zamówień Publicznych z dnia
17.04.1998 r. zostały ogłoszone przetargi nieograniczone:
t. w poz. 11586 - remont w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr IV
w Gdańsku-Nowym Porcie - wymiana posadzek na nowe (wykładzina typu
Tarkett - ok. 1046 m2, ptytki typu Gres - ok. 437 m2,
Z w poz. 11587- remont w budynku Szkoty Podstawowej Nr 47 w Gdań
sku - wymiana posadzek (parkiet dębowy ok. 440 m2, wykładzina typu
Tarkett-ok. 1037 m2).
Termin składania ofert upływa dnia 29.05.1998 r., godz. 14.00.
Koszt specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 36 zł (w tym
podatek VAT) dla każdego zamówienia osobno.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia dla poszczególnych remon
tów można odebrać w siedzibie tuf. Dyrekcji,
pokój nr 3 (godz. 9.00r14.00).

7APRfi^7AMV HA IUA^7YrH RM IR flPł flS7Flila TGdańsk, Targ Drzewny 3/7, tax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
ŁJtrnAOŁAnfl! UU nUtOŁTUn DlUn UbtUdŁEN. ]r^ Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
lM
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ABSOLWENTÓW szkót po
nadpodstawowych, 664-80-

61
SORTOWACZY płyt i kasetów, tel.551-11-53
ZAOPATRZENIOWCÓW,
prac. fiztcznych oraz sezo
nowych, tel. 307-31-55
MŁODE, energiczne osoby.
Pizza Hut, Dtuga 75/76, tel.
346-38-10
MŁODE dziewczyny do re
klamowania kosmetyków
w Domach Handlowych,
przyjmie Firma „Beauty Cosmetics" tel. 0-602-663-103
MŁODEGO na myjnię sa
mochodową, 0601-625-101
MŁODYCH sprzedaw
ców, wykształcenie śred
nie zatrudni od zaraz
sklep sportowy w Sopo
cie. Wiadomość: 341-29-

20
MŁODYCH ze średnim za
wodowym zatrudnimy od
zaraz, tel. 30-385-69

KIEROWCĘ zawodowego
(gr. inwalidzka) do przewo
zu mebli tel. 554-17-49,
554-18-62

POMOCNIKA cukiernika
z grupą inwalidzką zatrud
nię. Oferty BO Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr
10609495

HYDRAULIKÓW, 623-87-

STOLATRZA do produkcji
mebli (gr. inwalidzka), rajkowy gm. Pelpin, tel. 069/136-31-94

KAFELKARZY solidnych, 0-

DO pracy fizycznej w pie
karni z grupą inwalidzką za
trudnię. Oferty BO Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr
10609480

trudni w Pasłęku firma bu

OSOBY niepełnosprawne
w zawodach: plastyk kom
puterowy, mechanik samo
chodowy, spawacz argono
wy, elektryk, traktorzysta
oraz bez kwalifikacji zawo
dowych. Pruszcz Gdański
ul. Zastawna 34. Zapewnia
my dowóz pracowników
z
dworca
kolejowego
Gdańsk- Główny do zakładu
pracy

20.00

BLACHARZA, dekarza, do
prac w technologi pap ter
mozgrzewalnych, 306-1735
BRUKARZA pilnie zatrudni
„Recon", Wrzeszcz, Grze
gorza z Sanoka 4, 344-1515
FACHOWCÓW ogólnobu
dowlanych, 0601-64-21-54,
058-671-22-37

KRAWCOWE, szwaczki,
tel. 62-85-295

88
KAFELKARZY

Gdynia,

Spokojna 3,8.00-16.00

602-698-202, 682-25-58
KIEROWNIKA budowy za
dowlana, tel. 0-601-62-82-

00.

ELEKTROINSTALATORÓW, 309-40-43
ELEKTRONIKA (wska
zana znajomość techniki
cyfrowej), dyspozycyjne
go, z samochodem, pra
ca na terenie Trójmiasta,
0-601-62-45-44

KRAWCOWE- szycie zlecę,
Gdynia, 664-6664
KRAWCOWE kaletniczki,
552-37-70
KRAWCOWE szwaczki,

EKSPEDIENTKĘ, spożyw
czy, 344-71-37

620-66-21

KROJCZĄ

zatrudnię,

343-10-49

MALARZY, murarzy i po
mocników, tel. 663-34-27 po

MALARZY-

szpachlarzy,

kafelkarzy zatrudnię, praca
stała, tel. 309-08-75

ELEKTRONIKA- serwisan
ta, wykształcenie średnie,
prawo jazdy „B", dyspozy
cyjność, 622-09-40
MECHANIKÓW, elektryków
samochodowych z praktyką
zatrudni Serwis Hyundai,
Gdynia, Spokojna 28

KSIĘGOWYCH, atrak
cyjna praca po prze
szkoleniu, 301-47-54,
Wałowa 19 (8- 20)

PRASOWACZKI za
trudnię, 343-10-49
SZWACZKI zatrudni, „Santi"
625-09-99

SZWACZKI zatrudnię,
343-10-49

EKSPEDIENTKĘ do 30 lat,
na stacji benzynowej, tel.
550-71-88
EKSPEDIENTKĘ do lat 30,
zatrudnię do sklepu ogólnospożywczego, tel. 306-9314
EKSPEDIENTKĘ do ozdob

MALARZY zatrudnię, tel.

nego pakowania zatrudnię,

344-35-72

tel.

MALARZY z praktyką, 05011-35-922

BLACHARZY i lakierników
zatrudnię, tel. 621-19-06

MURARZY, 552-72-81

ELEKTRYKA samochodo
wego zatrudni ASO Mitsubishiłlyunday, 303-33-33

MURARZY, tynkarzy, 343-

KIEROWCĘ kat. B, C wiek
do lat 30, tel. 676-00-86

11-91
RZEMIEŚLNIKÓW, mura
rzy wysoka płaca, 621-8021 wew. 300
SPAWACZA elektryczno-

MECHANIKÓW do autory
zowanej stacji zatrudnię, tel.
621-19-06
SPRZEDAWCĘ samocho
dów do salonu Ford, 0601625-101

gazowego, 0602-626-543,
306-17-33(10.00- 18.00)
BUDOWLANO -remontowa
0-700/61060

KRAWCOWE, Gdańsk, 0602-283-468

346-53-30

(19.00-

22.00)
SEKRETARKI, asy
stentki, atrakcyjna pra
ca, po przeszkoleniu,
301-48-59 Wałowa
19(8- 20)

i
DORADCÓW finansowych
przyjmie OVB Allfinanz,
osoby z min. średnim wy
kształceniem, wiek bez zna
czenia, przeszkolenie gwa
rantuje firma, tel. 301-43-30,
0602-48-11-66

KSIĘGOWĄ samo
dzielną, 342-90-67

Firma prywatna poszukuje następujących pracowników:
- Samodzielna księgowa (bilansistka ze znajo
mością komputera)
- Kierownik działu handlowego z doświadcze
niem w handlu
- Samodzielni handlowcy z doświadczeniem w
handlu
- Kierownik serwisu z doświadczeniem w
branży samochodowej
- Dozorca nocny

• Monterzy ogumienia do pracy w Pruszczu
Gdańskim

Tel. 343 07 03

Tel. 682 34 26

EKSPEDIENTKĘ do sklepu
spożywczego przyjmę tel.
551-14-40
EKSPEDIENTKĘ do sklepu
warzywa- owoce, do lat 35,
0602-336-387, 345-49-83
sklep
EKSPEDIENTKĘ do Sklepu
Zoologicznego
GdańskOsowa, tel. 0601-652-833
lub po 19.00 342-57-50

EKSPEDIENT KI monopolowy, Gdańsk, Pia
stowska 95
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reklamy ukazi_nQcej się jednocześnie

w DZIENNIKU BAŁTYCKIM
i wieczoRze wybrzeza
R-5014/A/5

Dziennik
Bałtycki

URZĄD MIEJSKI
w Wejherowie

Towarzystwo
Ubezpieczeniowe „Tuk" S.A.
Oddział w Gdańsku

zatrudni
w Wydziale Inwestycji Miejskich
inspektora branży drogowej.

poszukuje osoby
na stanowisko

Warunki wymagane od kandydata:

1. co najmniej wykształcenie średnie techniczne,
2. posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w branży
drogowej,
3. znajomość zagadnień:
- samodzielnego prowadzenia procesów inwestycyjnych,
- prawa budowlanego,
- kosztorysowania,
- obsługi komputera w programach Word, Exel oraz kosztorysowania.
1. podanie,
2. kwestionariusz osobowy z przebiegu pracy zawodowej,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. odpis świadectwa (dyplomu),
5. posiadane referencje.

Informacje w siedzibie Oddziału:
Sopot, al. Niepodległości 606/610
tel. 551-22-33, 550-07-02

Oferty należy składać w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miej
skiego w Wejherowie, płac Jakuba Wejhera 8 do dnia 20 maja 1998 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr. 672-34-23

S-2049/A/928

AUDI 100 2.3 kat 1992,
120.000 km, biały, zadbany,
ALFA Romeo 33 Imola,

wyposażony, cena 36 tys.

1995, tanio, 0601-31-31-01

zł, tel. 090-541-308

AUDI, BMW, Mercedes,
Opel, inne, bezwypadkowe,

BMW 318 TDS, 1994, kli
matyzacja, 0601-31-31-01

raty, 0601-313-101

kiedv?
"

23 ile?

BMW 320i Coupe, 93/94, czer
wony, Mtech pakiet, fabrycznie
obniżony, alu felgi, ABS, katali
zator, wspomaganie kierowni
cy, centralny zamek+ pilot,
komputer, autoalamu immobiliser, elektryczne sterowanie
szyb i lusterek, klimatyzacja,
poduszki, atrakcyjny wygląd,
cena 47.000,-0601-615-765

BMW 525, klimatyzacja,
192 km, czarny metalic,
1992 rok, pilnie! 621-7971, 629-89-01

CITROEN Oltcit 1,1 benz.,
92 rok, 5,9 tys. zł, 0602-1097-40

DODGE Caravan 96, biały,
68 tys, tel. 552-29-67
FIAT, 126 p, FL,1991, autoalarm, cena 4.900, 557-4291
FIAT 126p, 1988, 63.000
km, tel. 682-41-10 po 17.00
FIAT 126p, 1992, tel. 62285-02

;1

EKSPEDIENTKI
mtode
o milej aparycji do Salonu
Meblowego, 6649-585 po
20.00

STOLARZY móntarzystów
(drzwi suwane, zabudowy
wnęk), tel. 551-67-66 po

KIEROWCĘ- sprzedaw
cę zatrudni na okres se
zonu „Schoeller Art.
Spożywcze", prawo jaz
dy kat. C, doświadczenie
w handlu art. spożyw
czymi, duża dyspozycyj
ność, sumienność. Zain
teresowanych prosimy
o kontakt w dniu 6.05.,
14.00- 17.00, RumiaDębogórze Wybudowa
nie, ul. Dębogórska 6

PRACOWNIKA do
działu
obsługi
klienta
zatrudni
ASO Seat, Karwiny,
Spokojna 22a, tel. 664-84-

12
PRZEDSTAWICIELA
handlowego z samocho
dem (Trójmiasto) zatrud
nię, wysoka prowizja.
Oferta, CV ze zdjęciem
prosimy na adres: LBT
Trading Co. 84-200 Wej
herowo, ul. Przemysło
wa 2a
PRZEDSTAWICIELI han
dlowych, (stała praca), wy
magania: samochód osobo
wy, pełna dyspozycyjność.
(Praca na terenie całego
kraju). 347-02-47
PRZEDSTAWICIELI han
dlowych do sprzedaży usług
finansowych,
poszukuje
rozwojowa firma, 550-15-49
SALES engineer. Wymaga
nia: wykształcenie wyższe,
język angielski, wiedza mar
ketingowa, zdolności orga
nizacyjne, umiejętność sa
modzielnego działania, 55492-66
SPECJALISTĘ d/ s han
dlowych,
wymagania
kwalifikacyjne: wykształ
cenie wyższe/ średnie,
doświadczenie handlo
we, umiejętności nego
cjacyjne, znajomość ję
zyka angielskiego (rosyj
ski, wioski mile widzia
ny), znajomość środowi
ska Windows, prawo jaz
dy. Zgłoszenia (C.V.+ list
motywacyjny): Gama
Gastro sp. z o.o. 80-339
Gdańsk,
Dickmana
14/15
SPRZEDAWCĘ, 1/2 eta
tu, sklep spożywczy,
344-54-43

Kierownika Filii
w Elblągu

Oferty powinny zawierać:

|
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FIAT 126 p, 1993,28 tys
km, tel. 681-43-04
FIAT 126 p, 1993 r, 303-9797

SPRZEDAWCÓW, maga
zynierów, kierowców poszu
kuje firma handlowa, 55740-47, 557-40-48 (8.0016.00)

SPRZEDAWCÓW na stałe,
sezon, 0-601-66-50-32

BRAMANA ze znajomością
języka angielskiego (prakty
ka) zatrudni Gdańskie Pole
Golfowe tel. 058/682-83-71
KELNERA, kelnerkę, 0601200-487
KUCHARZA, Tel. 55707-76

KUCHARZY, pomoce,
661-26-46
POMOCNIKA i kasjerkę do
Baru w Gdyni, Sopocie, tel.
621-60-84, 0601-655-319
PRACOWNIKÓW do ga
stronomii, z praktyką, 68136-83

CHAŁUPNIKÓW,
717-38

0-700-

CHAŁUPNIKÓW zatrudni
my, 0-700-71-471
CUKIERNIKA zatrudnię,
nocki, Rumia, 625-40-51
FREZERA z praktyką, 68333-06
FRYZJERKĘ, fryzjera,
340-97-95

18.00

SZLIFIERZY bursztynu, tel.
302-99-89 lub 0-501-142603
OSOBĘ wykonującą manicuire- pedicuire, fryzjera na
bardzo dobrych warunkach,
620-65-20
HIS

SKLASYFIKOWANE
ADRESOWANIE kopert,
przyjmowanie telefonów,
składanie długopisów, wy
rób kopert. Zatrudnimy. Ca
ły kraj. Informacje bezpłat
ne: koperta zwrotna. Przed
siębiorstwo „Menager" 99300 Kutno box 107, tel/ fax
(024)355-16-97
APTEKA- kierownika,
0601-34-83-04
APTEKA- magistra farmacji,
0601-61-75-68
DO hurtowni zatrudni firma
od zaraz, 400 zł tygodnio
wo, do 35 lat, 303-85-69
NOWO powstała firma za
trudni do działu zbytu i re
klamy, tel/ fax 664-80-99
17 osób od zaraz, 343-5071

FRYZJERKĘ damską, 30335-77.
FRYZJERKĘ zatrudnię, tel.
557-42-91
MANICURZYSTKĘ,
348-90-96
MODELEK, modeli poszu
kujemy, 301-28-41 wew.

112
MONTERÓW kadłubów, ru
rociągów, spawaczy z ksią
żeczką żeglarską do pracy
za granicą, tel. 663-97-37,
663-97-77
OPERATORÓW żurawi
nabrzeżowych typu Ko
na 80 t, Fudeberswalde
do 501, suwnic kategorii
S1, zatrudni firma, tel.
307-12-14 do 15.00, tel.
055-24-71-195 od 16.00.
PRACOWNIKA gospodar
czego z prawem jazdy kat
B, Gdynia, Wielkopolska 32
ROZNOSICIELI prasy za
mieszkałych w dzielnicy
Gdańsk- Jasień zatrudni
Dział Promocji i Sprzedaży.
Mile widziane osoby posia
dające samochód osobowy.
Zgłoszenia osobiste lub te
lefoniczne do dnia 12.05 98
Gdańsk, ul. Pofęże 3 (budy
nek drukarni) tel. 305-28-00,
305-28-90

ABSOLWENTKA
1997,
Technik Ekonomista, stu
diująca zaocznie Zarządza
nie i Marketing, tel. 553-8539
INŻYNIER elektryk, długo
letnie doświadczenie na kie
rowniczym stanowisku, ję
zyk angielski, niemiecki, ro
syjski, prawo jazdy, samo
chód, tel. 552-28-15
KIEROWCA kat. B, C, E,
tel. 0602-336-938
KSIĘGOWA podejmie
pracę od zaraz, pełna
księgowość, komputer,
tel. grzecznościowy 34465-02 po 19.00
KSIĘGOWY, księgi, biznesplany, doradztwo- ulgi po
datkowe, 556-51-60
OPIEKUNKA, 343-16-05
PIELĘGNIARKA dyplomo
wana, rencistka, tei. 552-2815
RENCISTA, kierowca kat.
D, poszukuje pracy, parking
lub inne propozycje, tel.
340-82-92
ZBROJARZ, wykonam każ
de zbrojenie, tel. 055/24745-05

SPRZEDAWCZYNIE do
salonów meblowych za
trudni
„Komandor"
Gdańsk S.A., 309-02-26

SPAWACZY mon
terów kadłubów, 9/ h,
w Tczewie, (069)31-22-01
w 280 do 15.00

EMERYT poszukuje pracy.
Ludko Adam, Gdańsk, Bie
gańskiego 31/66

OSOBĘ do punktu zleceń
(markizy, rolety, żaluzje) we
Wrzeszczu poszukuję, tel.
629-29-12

STARSZYCH marynarzy,
masowce, kontrakty, 62171-76

PROFESJONALNE mycie
szyb, sprzątanie, malowa
nie, 676-06-63

FIAT Cinquecento 700, fa

FORD Fiesta 1.1,1996, 37

FORD Orion, 1991/92, za

brycznie nowy, 19.000,- tel.

tys. km, pierwszy właściciel,

kupiony w salonie, bezwy

301-87-03

24.000,-tel. 0-602-27-52-98

padkowy,

FIAT Cinąuecento Young,
1997, pilnie, 306-34-09

FIAT 126p EL, VIII 1996,

FORD Mondeo, 1.6, 16 V,
1994, pełne wyposażenie,

&
fltygdae?

idealny,

69)162-94-53
FORD Scorpio, 2.0DOHC,

okazyjnie, zdecydowanie,

FIAT Palio- 7 rat w Autotak

nie składak, 28.500,- 0-90-

1990, 16.200, 0602-620-

683-05-13

sprzedam, 626-86-66

52-43-40

820

oroszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -0,15zt netto
ogłoszenia ekspresowe przyjmowane są w godz. 12.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 12.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo -1,92 zł netto).
Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto).
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przebieg 41.000 km, (0-

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-54-09, fax (055) 35-27-77, pon. • pt 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tśJfax 683-2944, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosław Dąbrowskiego 16a, tet/tor (069) 31-63-26, pon.-pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telM< (069) 162-2040, pon.- pt. 8.00-16.00
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FORD Transit, skrzyniowy,
2.5 TD, 1995, wymiary 4.00
2.10, cena 47.500,- 0-9052-43-40
FORD Transit 80, 1990
rok,
przebieg
ok.
200.000 km, po wypad
ki cena ok. 5.000 do
zgodnienia, tel. 678-3517

JkDA Samara 1300, 1990.
tel. 620-99-74
MAZDA 626, 1991, zadba
na, 0-602-21-89-55
MERCEDES 124, 200 D,
1992 rok, czerwona perta,
tel. 058)341-20-36
MERCEDES
190
1894,tel. 30-99-506

D,

MERCEDES 240D, 1981
rok, tanio, 341 -83-37
wlSSAN Primera 1.6 SLX,
94/95, czerwony, bogate
wyposażenie, 28.000 zt, tel.
0-602-714-361
OPEL Kadett, 1984, 1.6D,
dwudrzwiowy, 5 biegów,
nak, cena 5900,- tel. 34654-12
OPEL Omega, kombi B, 2.5
T D S, bogate wyposażenie,
1994, po wypadku, 0-90-5243-40
OPEL Omega 201 V, 1994,
pilnie, 341-30-69
OPEL Omega Combi 2.3
TD/ 87, 14.500 zt, tel. 62461-23 po 19.00
OPEL Tigra, 1995, pilnie,
341-30-69
OPEL Vectra, 1996, 100
KM, przebieg 46 tys km, ce
na: 45.000,-tel. 30-99-107
PEUGEOT 309 1991 rok,
129 tys. przebiegu, grafito
wy metalik, radiomagnetoron Sony, alarm, 14.900,- 0601-209-710
PEUGEOT 405, 90 rok,
kombi, 1,9 benz., 15,8 tys.
z', tel. 0602-10-97-40

POLONEZ, 1986, stan
bardzo dobry, 346-27-73
POLONEZ, 1990, 4.500 zt,
Gdańsk, 302-99-66
POLONEZ, 1993 rok, 8.000
zt, 0601-617-025
POLONEZ Caro, rok 1995,
HH, RM, AA, AF, CZ, srebr
ny metalic, 46 tys. km,
13.500 zt, tel. 664-25-76

RENAULT 5, przebieg 70
tys. km, 1992, stan tech
niczny bardzo dobry, 62547-10 po 15.00
RENAULT Megane, 1996,
sprzedam szybko, tel. 30199-35 po 16.00
SKODA Felecia LXI XI
1997, 24,2 tys, 0602-333-

082
VOLVO F12,1992, 661-2255
VW Golf I, 1.6D, 1981, no
we opony przednie, akumu
lator i wydech; cena 6.200,303-78-49 po 18.00; 090234-712
VW Golf II, 1991, stan
idealny, 19.200,- 30306-93, 0-601-61-00-58
VW Golf II1.6B, 1990, nie
bieski metalik, 5-drzwiowy,
katalizator,
autoalarm,
wspoaganie, centralzamek,
elektryczne lusterka, elek
tryczna regulacja światet,
szerokie zderzaki, welur, tel.
303-37-44 po 18.00
VWGolf III, 1.90D 1993
rok, stan bardzo dobry,
tel. 671-44-45 wieczo
rem
VW Jetta, rocznik 1984,
Diesel, przebieg 187 tys.
km, cena 7.500, tel. 341-5637

ABSOLUTNIE auta powy
padkowe, kupię, 0-601-624184

ABSOLUTNIE każdy,
powypadkowy, 0-602-726296
AUTA osobowe, dostawcze,
remont, 0-90-290-721

SAMOCHÓB-top/ę
od 5 da W tys. zł
AARON,

790,

0602-722powypadkowe,

uszkodzone
ABC, auta powypadkowe,
090-28-14-92, pilnie
ABC- powypadkowe, do re
montu, 0602-603-795
ABC- powypadkowe, do re
montu, 090-510-615
ABSOLUTNIE auta powy
padkowe, gotówka, 0-9027-53-72

powypadko
we, 0601-784-002
AUTA powypadkowe,
każde od '86, 671-16-80
AUTO powypadkowe, sko
rodowane, kupię, 0-90-376-

261

POWYPADKOWEnajwyższe ceny, 0-602-726296
USZKODZONYI gotówka
(również droższe), 0601610-133

AARON, 0602-722-790, po
wypadkowe i inne

ROZRZUTNIK obornika lub
zamiana na cielęta, prosię
ta* Czylkowski Andrzej Zamostne, 676-76-53

DOSTAWCZE, cate, powy
padkowe, gotówka, 344-7733

urnum-toRię

OKAZYJNIE!
Zachodni!
ptatne gotówką! 0601-610133
OKAZYJNIE- każdy rów
nież uszkodzony, 302-56-94

ABC, auta powypadkowe,
090-29-07-20, pilnie

OKAZYJNIE kupię, 553-1271 w. 341, 0601-642-181,
0602-217-666

ABC- powypadkowe, do re
montu, 0601-62-54-27

ZACHODNI- okazyjnie (pła
cimy gotówką), 552-11-81

ABC- powypadkowe, do re
montu, 0602-603-795

policealnych: zarządzaniemarketing, finanse- rachun

ABC, samochody na
zamówienie, możliwość wy
jazdu, 661-65-45

AGENT! Celny! „Ro
tę*", 9 maja, 9.00,
346-33-88, 301-6841

kowość, obsługa spedycyj

AGENT Celny, księ

na* celna, ekonomika- orga

gowości, kadrowe, BHP,
komputerowe, renciści- do
tacja, Centrum Wie
dzy, 621-90-66

nizacja przedsiębiorstw. In
formacje: Rotex, Gdańsk,
Długi Targ 1-7, 301-68-41
wew. 281, 284

sania na edytorze tekstu,
Windows, Excel, AccessWeekendy, 346-12-78

ABC księgowości, prawa
pracy, 344-40-54, 341-5347

—

kiedy?
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ABSOLWENCI!
Szkoła Biznesu
i Języków Ob
cych prowadzi nabór
na semestr 98/99. 2-letnie studium Ekonomicz
ne, 1-roczne Studium
marketingu i Reklamy, 1roczne Studium Sekre
tarsko- Asystenckie, 1roczne Studium Mena
dżerskie: manadżering.
hotelarstwo, turystyka
zagranicza, socjologicz
nopsychologiczne.
301-47-54: 301-48-59;
Watowa 19 (8-20)

AUTOSZYBY Jaan. Sprzedaż- montaż, Wrzeszcz,

HOLANDIA wyjaz
dy po zakup samochodów:

Orunia, 309-02-51, Jed.
Robotniczej 223, Gdynia

osobowe, dostawcze, cięża
rowe, (pierwsi właściciele),
solidność, rzetelność, trady
cja, 661-60-93, 62116-86, 624-35-52

620-49-77 Kapitańska 4

KJ Automobil- sprze
daż samochodów dostaw
czych, mikrobusów nowych,
używanych, import, super
oferta leasingowa, 623-4246, 663-43-58
SPROWADZANIE samo
chodów tanio, (0-69)16299-86, 0-602-72-22-36

344-12-81, Kościuszki 8,

CAR- GLASS expresowy montaż, Elbląska 54/64,

305-39-39
CAR- GLASS expresowy montaż, Elbląska 54/64,

AGENT celny, studium
wyceny nierucho

mości „Profil"
34-60-311

ASYSTENTEK- sekretarek,
APZK, 305-22-44

AMORTYZATORY! Monroe- sprzedaż, montaż, 34215-72
AMORTYZATORY, tłu
miki, katalizatory, 309-02-

RIACHARSTW0
BLACHARSTWO, lakiernictwo, osobowe, do
stawcze, 344-45-85

AMORTYZATORY,

tel. (0-58) 552-47-49,
Oliwa - Kubusia Puchatka 2

AS- Autoalarmy, immobilisery, blokady,
znakowanie, radia,
głośniki, zestwy głośnomówiące. 302-4894

AUTOALARMY, bloka
dy, auto- gaz „Co-

ala", 554-80-16

AUTOALARMY, blo
kady, immobilisery, central
ne zamki, radia, 550-30-95

gast, Gdańsk, 302-56-33,

AUTO części: maski, błotni
ki, drzwi, itp- sklep 552-8014, 0601-649-614, 0601632-293

AMORTYZATORY, zawie
szenia, układy kierownicze,

CHŁODNICE, ttumiki, Alu,
mechanika, 305-32-02

ki 8

WARTBURG nowy wat, tło
ki, inne części sprzedam,
626-86-66

AUTOALARMY, od 299
zt, Gdynia, Kielecka 7,
620-95-01 w. 133

3 lata gwarancji, NagenGdynia, 664-50-40

hamulcowe, serwis, regene
racja, 344-13-53, Kościusz

AUTOALARMY,
Prestige, Tytan,
Witomino, 624-1673
AUTOALARMY,

radiood

twarzacze, montaż, 622-8600, 0-602-334-187

AUTOGAZ, 664-70-80
KLIMATYZACJA,
naprawa, 552-16-53

AUTOALARMY, zabezpie
czenia samochodowe- pro
mocja, alarmy domowe, Top

ROZRUSZNIKI,
alternatory, warsztatsklep- Auto Star
ter 058/552-14-48

ŻUKI, blacharstwo, me
chanika kompleksowo, 34445-85

ABC Auto Szyby, Gdy

Car, 341-83-37
AUTOALARMY do sa
mochodów osobowych
i ciężarowych, 554-

17-29

ALARMY
RADIA

IMMOBILISERY

554-21-24

i: Gdynia

|
^

663-96-86 |

samochodów osobowych,
ciężarowych, dostawczych,
autobusów. Szybki, profe
sjonalny montaż, fachowa
obsługa. Oliwa Grun
waldzka 487. Tel. 552-2231, 552-28-14, Gdynia,
ul.Jana z Kolna 34, tel. 62033-70, 620-86-38 wew.3

AUTOBUSY 20-, 27-osobowe, mikrobusy, 550-14-43

bowe, ciężaro
we „Ara" Gdynia, No-

przewozy mikrobusem, 55018-47, 551-14-37
MIKROBUS, tel. 551-8315, 0601-670-480

Excel, maszynopisanie, gra
fika, CorelDraw, internet,
344-40-54, 341-53-47

53

ISD- Komputero
we, wysoka jakość, bezstresowo, 341-80-22 wew.
328
KASY

fiskalne-

APZK,

KURS Szkoleniowy dla kan
dydatów na pracowników
ochrony organizuje Konce
sjonowana Agencja Detek
tywistyczna „Arsen". Tel.
439-32-87, 553-12-60

KOMPUTEROWE,

KURSY operatorów sztapla-

BCI. Profesjonalna szkota

KOMPUTEROWE- APZK,

sekretarek- maszynopisa
nie, kursy komputerowe,
księgowości, 621-71-10

305-22-44
KOMPUTEROWE:
podstawowy,

WordExcel,

„Sikom" 661-2556, 621-93-70

kategorie

32-18

305-22-44

305-22-44
345-47-50, 341-49-19

wszystkie

Credo. Gdańsk, 302-

305-22-44

rek, żurawi, suwnic, dźwi
gów, komputerowe, radie
stezji, feng shui, masażu
i szkolenia BHP, tel. 553-1030
KURSY prawa jazdy
„Poldek", 556-66-61
wew.46, 0601-61-56-28

KURSY prawa jazdy,
wszystkie kategorie, Maxel, 344-68-07, 341-72-84

wadzki, 343-58-59

A,A tanio, 340-85-33,
556-51-57

ACZKIEWICZ-

ATRAKCYJNIE, 347-97-21

llllllll A,ABC 556-59-48,
340-85-33, 346-39-21

ADA, tanio, 301-22-11,
0601-659-196
AUTO- Mercedes, 1- 4 ton,
557-47-33, 0602-229-263
BUS, 552-57-18, 0-

KURSY przygotowaw
cze do szkół średnich
w Gdyni- Ośrodek Edu
kacyjny ABC, tel. 34856-86

koncesjono
wane pośrednic
two pracy prowadzi

ODDK

kursy: agentów celnych, ka
sjerów walutowych, kompu
terowe oraz studium do
radztwa
podatkowego,
BHP,
344-40-12,

344-67-58

ATRAKCYJNIE, 557-98-94,
0-602-35-89-91
ATRAKCYJNIE- Europa,
przeprowadzki, 344-77-

33

MEBLOWÓZ, przepro
wadzki, rzetelnie, 342-94-18
PRZEPROWADZKI, 55747-33, 0602-229-263

AUTA dostawcze, osobowe.

„Piast", 552-26-33
AUTA dostawcze, sosobowe, Żuk, Polonez Truck,
551-26-59,
550-73-04,
0601-66-07-43
AUTO- Kamei,osobowe,
busy, 345-15-85

AUTOFEST 629
30-30, dostawcze, oso
bowe.
BUS-y 8-osobowe, 62906-31, 0-602-39-48-45
DŁUGIE limuzyny- super ta
nie, 0-602-25-50-77
DOSTAWCZE, Atrakcyjne,
Euro-Trans,
552-75-22,
0601-651-672
DOSTAWCZE, oso
bowe, „Sarko" 09053-76-22
DOSTAWCZY- 150,- 9-cio
osobowy- 150,-0602-74-9268

LAWETY, 347-97-21
PRZYCZEPY, lawety, 55280-72

PRZYCZEPY: wypoży

DOSTAWCZY, 55257-18, 0-601-66-12-92

czanie, serwis, części,
552-57-04

DOSTAWCZY, volgswagen, tanio, 341-13-59
EUROPA, kraj, 1- 4 ton,
tanio, 344-77-33

STAR, tanio, 302-63-42

1661-49-28
IAI621-63-93
& 302-96-40, 0-601-63-6143

&A&AB, 625-14-92, 0601-610-685, osobowe
Al osobowe, 55638-82
AAA -osobowe, 345-38-90,
0-602-631-102
ABA- 309-28-95, 0602730-812
ABG osobowe, dostawcze,
625-50-02, 0-601-670-514
AS, zachodnie, 0602387-924

ŻWIR, 348-83-95
ŻWIR, 622-22-66

ASTRA, 309-30-25

ODDK zaprasza na kursy

POLSKI Związek Motorowy
kat. A, B, C, D,E 342-93-

samodzielnych
księgowych- 310 go
dzin, przygotowujemy do
profesjonalnego prowadze
nia księgowości, również
skomputeryzowanej, kon
cepcja, materiały- dr Roman
Nilidziński, 344-40-12,

40, 556-07-07

PRAWO jazdy „Optima"
Chylonia, szkota 36, 62312-27 rozpoczęcie kursu 5
maj 17.00
PRAWO Jazdy, 624-8136, 622-22-15, 0602-3879-40

344-67-58

ÓSMOKLASISTO!
Liceum

PRAWO jazdy, Ośrodek
Szkolenia „Auto-Uno",
duży plac manewrowy, 62270-00, 622-07-00

Ogólnokształcące
„Lingwista"
przyjmuje zapisy
do klasy I.
Egzaminy wstępne
30- 31. 05. 1998 r.
Świadectwo
z wyróżnieniem
zwalnia z egzaminu.
Gdańsk,
ul. Malczewksiego 51,
tel. 302-98-88,
302-49-71

ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
ogłoszenia ekspresowe przyjmowane są w godz. 12.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 12.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo -1,92 złnetto).
Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto).

immmmmmmom

AUTA dostawcze,
347-99-24

601-66-12-92

NAUKA jazdy „Express",
305-38-92, 302-22-28
ODDK- Policealna Szkota
Rachunkowości i Finansów
przyjmuje zapisy na kierun
ki: rachunkowość, banko
wość, tel. 344-67-58, 34191-21

AUTA - dostaw
cze, mikrobusy, Tex
344-77-33

I&-ACHILLES, przepro

ŻWIR, 348-54-76
AUTORAD
Gdańsk, Kocurki 1

KURSY prawa jazdy,

APZK,

IIIIAAMI przeprowadzki,
341-91-90, 624-20-39

IIIIIIIIIIA.ART mercedes,
kraj, 0-90-522-178, 664-7045

ZIEMIA, żwir, 556-00-34

KOMPUTEROWE
indywidualne 620-61-

KSIĘGOWOŚCI-

348-72-48

przeprowadzki, 345-7476

TRANSPORT 10T,

CENTRUM Kompu
terowe- podstawy, Word

kursy kat."B"
07.05.98, Aksamitna, 34196-20, 301-34-96

!!!!!ABA- przeprowadzki,

TRANSPORT

622-69-25

301-77-46

DUET,

wadzki,

KONCESJONOWANE

682-73-59

wodworcowa 21, 6294-295

KSIĘGI przychodów- APZK,

llllllll A,ABC 556-59-48,
346-39-21 przepro

BUS, 8 osób, 307-32-69,
0601-629-624

97-21

Urządzenia antyporwaniowe, blokady, znako
wania, telefony, radio
odtwarzacze, oso

\,ART meblowóz,
przeprowadzki, 551-53-54,
090-52-21-78

TRAH8P0RT
asołiawy

mobilisery, radia, głośniki,

ALARMY Prestige nowość Mx.

A,ABC 346-3921 przeprowadzki
340-85-33

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

:Gdańsk

TRANSPORT, 3 T,
AUTO-GLAS, szyby do

mebii

ZESTAWY &Ł0ŚN0M0WIĄCE

MIĘDZYNARODOWY, 347-

236, 664-94-55

TRANSPORT

mai

AUTOALARMY im
„AMB" Orłowo, Zwycięstwa

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

KOMPUTEROWE, indy
widualnie, 100% sku
teczności, 342-17-92

dy, tel. 346-36-19

SALON AUTO HI-FI

305-39-39

21

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

CENTRUM nauka jaz

AUTO
RADIO
ALARM
TELEFON

raty

sprzedam

ABECADŁO, 0601-78-4002, auta powypadkowe,
zniszczone

263-389

FRANCJA tanie samochody
kupisz, 0-90-53-71-99

CZĘŚCI do samochodów
dostawczych, używane i no
we, tel. 345-21-58

AARON,
0602-722-790,
rozbite, uszkodzone, skoro
dowane

AUTOSZYBY
629-38-87, 0602-

AUTA

mttY mm

przyjmuje zapisy do szkół

10-palcowego komputeropi-

55,344-77-33

CHŁODNICE, ttumiki, zbior
niki, mechanika, 346-47-88

ABSOLWENCI!!!

ABC- kursy bezwzrokowego

ży wybór, skup, sprzedaż,
komis, import, 344-77-

VWT4, Mercedes, Ford,
344-77-55, 344-77-33

Gdańsk Bussines College

KURSY SZKOLENIA

dŁuro-nor

DOSTAWCZE, mikrobysy, ciężarowe, du

PROFESJONAL
NE , najtańsze
w Trójmieście
kursy księgowo
ści komputero
wej, księga
przychodów
i rozchodów, se
kretarsko- asy
stenckie, 30147-54, 301-48-59
Wałowa 19 (820)

PTHM Auto- Plus- osobo
we, 345-52-15
WYPOŻYCZALNIA samo
chodów, 301-99-86

INNE USŁUGI
MOTORYZACYJNE
AUTOHAKI, tłumiki,
309-40-28

AUTOHOLOWANIE, 344-77-33
AUTOHOLOWANIE, 34797-21

AUTOHOLOWA
NIE, 671-45-55, kom. 0602-61-78-78
AUTO na gaz, 550-30-

95

BIURO
Rachunkowe
„Adept"- Kompleksowa ob
sługa 554-22-16
BIURO Rachunkowe „Ca
sus- księgi handlowe, 55455-70
BIURO
rachunkowe
„Orgtech"
301-48-66
wew. 143, 0602-723-125
BIURO rachunkowe, Cen
trum Wiedzy, 621-90-66
BIURO Rachunkowe, do
radztwo podatkowe, 34515-74
BIURO Rachunkowe, księgi
handlowe, 309-91-07
BIURO Rachunkowe Audytor-Komp, 346-01-16
BIURO Rachunkowe li
cencjonowane, tel. 62085-25

-0,15zt netto

Gdańsk, Targ Drzewny 377, tax 301-6042,34S&68, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217, fax 346-3566 całą dobę; pon.-pt 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pt 8.00-16.00,
Władystawa IV17, telto 62089-17, pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

wtorek 5 maja 1998 r.

SZTUĆCE-1,80 zł/100
sztuk; łyżka- 2,04; ły
żeczka* 1,08; talerz7,90; kubek 0,5- 9,50,-;
flaczarka- 6,12; kubek
0,2- 3,00; kubek termo3,48; mieszadetko0,67; pojemniki do sa
łatek, WKL- Dispoplastic, 344-76-68, hur
townikom* upusty

BRE RACHUNKOWOŚĆ
SP. Z O.O.

PROPONUJE PEŁNA GAMĘ
USŁUG KSIĘGOWYCH
ORAZ SPECJALNA OFERTĘ
KADROWO-PŁACOWA 1
Gdańsk, Okopowa 7/303 i
(budynek Centromoru)
te!7fax 308 13 40, tel. 30813 4M2

BUCHALTER księgo
wość podatki, 621-80-21
wew. 256,210

DORADZTWO po
datkowe Abakus,
księgi podatkowe, rozlicze
nia Vat, 550-40-73
FIN-EL biuro rachunko
we, uprawnienia. Tel.
552-12-58 wew. 24, 21;
0602-298-191
KONSULTACJE-

WYBRZEŻE- odzież, ręka
wice robocze, ochrony, kon
fekcja- Gdynia, Spółdziel
cza 1, 624-82-06

SPRZEDAŻ
zwierzęta
BOKSERKI, 629-38-40

PIT-y wypetniam, tel. 343-

JAMNICZKI,
551-13-53

TŁUMACZEM iA

BIURO Tłumaczeń „Babel".
Sopot, Kościuszki 61, 55001-32,

551-72-58

ba-

bel@ikp.atm.com.pl
TŁUMACZ przysięgły ję
zyka arabskiego, 55424-08

KREDYTY dla firm,
058/345-19-55
USŁUGI dźwigowe, poszu
kuję zatrudnienia, 0602389-140

CZAPKI Jef Grunwaldzka

waldzka 219,346-09-39
MEBLE pokojowe, kuchen
ne (MDF 1200 zł, posforming itp), meble tapicerowa
ne,

rogówki,

kuchenne,

krzesła itp. Na zamówienie
wg. projektu klienta, ceny
producenta. Salon Meblowy
„Artraf" Gdańsk- Wrzeszcz,
Słowackiego 37, (058)34265-35, (069)16-240-49

OPAKOWANIA
dla gastronomii i prze
twórstwa, „Exterior"
sp. z.o.o. Gdańsk, Chro
brego 36/ 38a, 347-8935, 341-52-96, 341-8711, tanio, solidnie, szyb
ko
POKRYWKI zniczowe
tanio, 0602-17-77-01

kiedy?

p
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jjg7

POŻYCZKI samocho
dy- nieruchomości, 622-7638

Skryptor
Zapewnia pefną obsługę od
profesjonalnego projektu do
gotowego wyrobu

Projektujemy i drukujemy
Plakaty * Foldery * Kalendarze
Druki firmowe
Listowniki * Koperty * Wizytówki
Etykiety * Nalepki
Książki * Zeszyty * Akcydensy

mkStm.
naprawa

KURY nioski, 552-80-56

53-22

AGREGATY chłodnicze,
płyty szalunkowe metalowe,
302-98-62
BOAZERIA, (0-58)342-5431
BURSZTYN surowy, okazy,
kulki i inne, sprzedam,
0602-370-798 od 10.00 do
16.00

CHŁODNICTWO
,552-16-53- lodówki

trolitem, 553-19-61

LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 629-02-33
LODÓWKI, 622-45-59

DETEKTYWISTYCZNE,
307-43-11

LODÓWKI, 624-82-63,
naprawy domowe
LODÓWKI, 664-88-70-

DŁUGI- handel, odzysk,

KOPARKA K-606, T 174/2,
spycharka DT 75, ŻSH 6PZuraw ŻSH 6P sprzedamwydzierżawię, tel.(068)3743-501

DŁUGI- odzysk, kupno, 3074-456, 30-74-521

MEBLE przedwojenne, tel.
(0-69)187-18-31

LODÓWKII 302-07-75

ODBIERAM oleje prze
pracowane (prowizja

akumulatory z elek

PAWILONY handlowe, so
cjalne. Tel. 551-72-38

ROWERY- części, usłu
gi, serwis- najtaniej! Brzeź
no, Portowców 33, 342-9357
URZĄDZENIA chłodni
cze, gastronomiczne,
części zamienne, napra
wa, sprzedaż, 309-93-30
WRÓ2ENIE, 621-01-71

WRÓŻENIETarot. Astrolog, 551-40-51
WRÓŻKA, 623-66-25

ANTENA 302-68-85, sa
ANTENY! satelitarne,
554-22-54
ANTENY satelitarne, bez
płatny transport, 664-75-72

ANTENY

Tv-Sat,

cje, 622-48-09

autokarami, mikrobusa
mi do Niemiec i innych
krajów. Bilety lotnicze cały świat. Sopot, Al.
Niepodległści 766 Hotel
Europa, 551-64-44

97, 0601-64-54-52
COLORMAT, Sony
Samsung- Sanyo- Royal- Curtis- Neptun- Siesta... Specjalistyczny
serwis Schumana 37.
Dojazd bezpłatny, 302-

rotour" 550-1424

TELENAPRAWA,
(058)554-30-25

AUTOKARY, mikrobusy,
wynajem, 305-50-92, „Eidpol"

TELENAPRAWA, 34172-72. Dojazd bezpłatny

AUTOKARY- koncesja, wy
najem, 090-50-51-34, 30354-42

33,
TELEWIZYJNE, 302-0082. Dojazd bezpłatny
VIDEOFILMOWANIE, 302-

PRALKI, 349-41-60, tanio,
solidnie, gwarancja

PRALKI, 553-52-53
PRALKI, 556-20-21

84-34
VIDEOFILMOWANIE, 34767-64. Profesjonalnie. Mon
taż. Komunie
VIDEOFILMOWANIE, 67856-59

PRALKI,

622-29-38,
623-74-27, 0-601-63-57-05
PRALKI, zmywarki, 305-4655
PRALKI- 342-50-20, kra
jowe, zachodnie, zmy
warki

zachodnie,
556-61-11

YIDEOFILMO WA
NIĘ, montaż komputero
wy, 559-85-19
VIDEOFILMOWANIE- cy
frowa kamera, 556-68-40
VIDEOFILMOWANIE 62329-12

na zwykły papier, współpra
ca z komputerem, cartridge.

Naprawy! Domowe!

BRYLANTY, złoto, samo
chody, rtv, Sopot, Haffnera
24/1, tel. 551-47-12, 0-601613-369
DWORZEC Główny PKP do
19.00, soboty do 14.00, tel.
346-33-42

GDYNIA Morska 11 a vis
a vis Dworca Głównego,
621-79-58

556-05-88

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

Dojazd! Bezpłatny!
Gwarancja
12 miesięcy
ADMIRAŁ! 301-88-63, 34138-66, 551-30-45, Axion,
Curtis, Samsung, Nep
tun, Jowisz, inne, do
jazd bezpłatny

AUTOKARY- mikrobusy,
krajowe przewozy osobowe,
„Dobrucki i syn" Gdynia, Horyda 15, tel./fax 625-50-72,
0-602-729-190

CENTRUM Infor
macji przejazdów auto
karowych, Dom Technika,
Rajska 6,346-20-46

CENTRUM międzyna
rodowych przejazdów
autokarowych.
Druskienniki- promocja
100 zł, wczasy, kolonie. Primatour, 620-13-42; 661-2502

EST- wynajem autoka
rów, przejazdy autokaro
we* Niemcy, 301-55-25,
Brama Wyżynna (siedzi
ba PTTK). Biuro Broke
rów, 346-20-46 (siedziba
NOT). Falcon Centrum
Handlowe Zaspa, 34654-52.
PandaTczew, (069)31-46-

60

FAX Canon, L-775, laser,

TELEPOGOTOWIE!

AGENCJA
autokaro
wych przewozów mię
dzynarodowych! Wyna
jem mikrobusów. „Eu-

37-30, 623-51-04

PRALKI! 303-61-61
PRALKI, 341-97-74

305-62-25
301-97-75
ABalt-Tur przewozy

TELENAPRAWA,

PRALKI! 302-00-05

A.AUT0CENTRALA

ANTENY TV- SAT, instala

PRALKI

PIEC gazowy Vaillant,
atrakcyjna cena, 1000 zł
(gwarancjamontaż),
(058)66-31-871, 0601-622331

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

551-19-57

44-48,661-77-49

kwaszone
1,20, 090-50-49-96

!!!!!!!!!! Aaltourist-

- Bilety- Najtaniej!

przestrajanie, 629-02-

OGÓRKI

KOMPLEKSOWE wy
posażanie sklepów
i kasy fiskalne,
Gdańsk Nowiny 12, tel.
309-41-52

satelitarne, RTV.

usługi domowe

PRALKI 620-19-75,623-

ZBIORNIK bezodpływo
wy- szambo, 0601-6581-99, 090-50-34-39

ANTENA! 661-33-47,

LODÓWKI,
zamrażarki,
622-10-29, 303-70-33, do
jazd bezpłatny

MEBLE używane, współ
czesne, przedwojenne, 30553-22

SOLARIA, lampy, kosmety
ki, 346-27-16, 301-84-30

624-42-74

satelitarne- RTV

ANTENY TV Sat, 341-89-

LODÓWKI! 550-6578, 551-84-61, gwa
rancja

307-42-16, 307-44-17

MASZYNY Budowlane
sprzedaż- remonty Żary
(068)374-35-01/03

05

LODÓWKII341-25-98

77

KOSIARKI do tra
wy Jaan. GdańskWrzeszcz, 344-1281, Kościuszki 8,
Gdynia, 620-49-77,
Kapitańska
4,
GdańskOrunia
309-02-51,
Jed.
Robotniczej 223

LODÓWKI! 302-00-

SPÓŁKA zo.o., zadłużo
ną, kupię, 0601-629-509

dla pośrednika!) oraz zużyte

PRZEW0ZT

mis, Helios, telenaprawa-

telitarne, RTV

MEBLE używane, współ

SZCZENIĘTA SznaucerMiniatura, „Pieprz- Sól" z ro
dowodem, 663-14-42

1R9#

ADMIRAŁ, Biazet, Cur
tis, Neptun, UnimorSiesta, Jowisz, Ele-

ANTENA!

KOTY długowłose, 346-7809

SPÓŁKA z o.o., bez dłu
gów, kupię, 0601-629509

wis Unimoru, 307-53-75

Cena 1.600,-Tel. 346-54-12

FAXY, kseroko
piarki. nowe- używa
ne, gwarancja, serwis,
551-51-12, 309-03-07,
309-00-83
KOMPUTERY, sprze
daż, serwis, 550-45-66,
551-19-57
KOPIARKA Canon, NP6650, sorter, RDF-II, cena
9.000,-Tel. 346-54-12

GOŁUŃ, Gowidlino, Stawi
ska, inne, 305-50-92
HARCTUR- wynajem auto
karów (koncesja, wc, klima
tyzacja), Gdańsk, Św. Du
cha 301-13-29

MART-TOURBank najkorzyst
niejszych przewo
międzynarodo
zów
wych, wczasy, wy
cieczki- zniżki, 058/621-92-25

OLIVIA
przewozy

najtaniej.

301-13-24; 30179-14

TBRYSTYKA
MŁODZIEŻOWA

imprezy,

IAALTOURIST
kolonie,
obozy, 301-89-51

AIALASKA 661-36-95,
661-36-86

AUTOCENTRALA- obozy
młodzieżowe, kolonie, 30197-75

IAALTOURIST301-89-51

mów. Dawny fabryczny ser

554-16-42

§m

WCZAST, WYCIECZKI,

zwiększanie ilości progra

66, 344-12-84, 346-79-45,

80-152 Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 25
teJ7fax 302 33 62 w. 1 * 302 12 48 w . 1

czesne, przedwojenne, 305-

ADMIRAŁ, Axxion, Siesta, Neptun, moni
tory komputero
we- naprawy. Siesta-

dojazd bezpłatny, 341-69-

PIECZĄTKI, szyldy, re
klamy, ulotki, 553-1271/386

CHŁODNICTWO!
0601611-729,557-21-65- lo
dówki

219, 346-09-39
KĄPIELÓWKI Jer Grun

DRUKARNIA- projekty
graficzne, 681-17-65

LOMBARD- komis, Święto
jańska 135, 622-76-38

miniaturki,

GARAŻE, (058)344-88-

FIRMA transportowospedycyjna podejmie
współpracę z przewoźni
kami, którzy posiadają
ciągniki siodłowe z kon
cesją, tel. 0602-106-360

fax 341-05-67, 344-66-33
Grażyny 12

LOMBARD, samochody,
RTV, złoto, Sopot, Niepod
ległości 743,551-15-50

CHŁODNICTWO!
058/302-00-05

OWCZARKI niemieckie, ro
dowodowe (raty), 551-03-53

BIURO
tłuma-}
czeń „B & S"
Gdynia, Starowiejska 26, 62050-72, 661-22-17
Gdańsk, Grun
waldzka
102,
344-16-05

ki, cenniki, foldery, druki, tel/

PRODUCENT odzieży mło
dzieżowej „Disco" poszuku
je odbiorców, 551-12-95
wew. 342

prawo

USŁUGI
rachunkowe,
uprawnienia, 341-86-47

ALTEX: wizytówki, piecząt
ki, szyldy, nalepki, listowni-

T-SHIRT Jer Grunwaldzka
219,346-09-39

pracy, ZUS, 34-52-342

48-24, 0602-19-19-52

LOMBARD, samochody,
RTV, złoto, Gdańsk, Koło
brzeska 39f, tel. 553-04-68

A Balt-Tur
Sopot,
AI.Niepodległości 766 /Ho
tel Europa/ 551-64-44. Wy
cieczki zagraniczne, turysty
ka krajowa. Wczasy odchu
dzające w Jastrzębiej Górze
od 590 zł. Bilety lotnicze.
Ubezpieczenia.

HARCTUR

kolonie
obozy, ciekawe programy
nowość Sycylia, 30113-29
Św.
Ducha
119/121
KOLONIE, obozy- „Spół
dzielca", 343-54-00

AUTOCENTRALA- imprezy
zagraniczne, krajowe, 30197-75

<JMartj£anff
OBOZY Z ANGIELSKIM
- GOŁUŃ
- K. ŁEBY
- KAZIMIERZ DOLNY
- ZAKOPANE

BALTICANA, Sopot, Ko
ściuszki 60, 551-20-74atrakcyjne
wycieczki:
Szwajcaria, Lazurowe Wy
brzeże, hiszpania, Praga...wczasy: Włochy, Francja,
Chorwacja, Santorini, Wę
gry, Słowacja, Polska...

LONDYN (SZKOŁA
JĘZYKOWA)

663 40 21

Miisl.

m

~vsDatur? &?, to30--MZ
-3$48, te, m.30<-5Mi w. 2>.'J 215,2/6,217, to-346-35-68 całĘ dobę: po>
Władysława N17, te!Jax 62049-1?., pon-pt. B,00-1S.X, *sob. 9.00-14.C;'

GINEKOLOG,

GINEKOLOG, szeroki zakres, 0-601-633-874
O

B

O

Z

Y

letnie dla dzieci

EIDPOL, 301-15-01, Paryż,
Hiszpania, Tunezja

i młodzieży
w Sominach
kl Bytowa,

GRECKIE Biuro Podróży
„Barkost" 621-95-16, 62010-26, Grecja, Wyspy Grec
kie, Tunezja, Majorka, Tur
cja, Włochy. Bilety promo
we* Włochy- Grecja. Prze
wozy autokarowe- Europa.

LAST Minutę 621-9516

beż

piecznie, tanio, 0601-65-8523

z nauką jazdy konnej,
żeglarstwa,
warsztatami
teatralnymi,

tel. 0-58/303-30-30
OBOZY Zakopane, 690,
Duo-Reisen, 303-45-81

PARYŻ + Eurodisneyland! Słowacja,
Zakopane- atrakcyjne kolo
nie- „Balticana" 551-20-74

PENSJONAT „Hubertówka"- Wieżyca. Tel/fax 68438-96
RIVIERA turecka Gdańsk
samolotem, bogata oferta
last minutę, „Globex" 62007-27

TROSKLIWI
rodzice.
Wakacje za 1.5 miesią
ca- kolonie i obozy dla
dzieci: Holandia, Fran
cja, Włochy, Czechy,
Węgry, Rytro, Wista,
Ochotnica, Ewak, tel.
30-10-630,
Dworzec
Główny PKP, box 349

WCZASY, Kaszuby, li
piec, sierpień. 684-42-23
ZAPRASZAMY: Amster
dam, Paryż, Bruksela,
termin 24- 30.05.98, cena
980.000; kolonie: Poronin,
Karpacz, Grecja. „Kąpieli
sko Morskie Sopot" Sopot
ul. Chopina 10, 551-00-02;
551-18-96
551-93-31 „Traper" wczasy,
wycieczki, kolonie

GINEKOLOG, tanio,
profesjonalnie. 0602-795903
GINEKOLOG- bezpiecznie,
najtaniej, 0-601-64-04-79

GINEKOLOG Gdynia,
671-02-51, 0-602-652-123
GINEKOLOGIAporady, dr Glinczewski,
551-33-68

INTERNISTA

gabi
net, wizyty domowe. 30210-07
LARYNGOLOG, 661-28-13,
0501-124-785
PSYCHIATRA, Nowaczyk,
gabinet, wizyty, 0602-6675-03

PSYCHIATRA

spe
cjalista, Piotr Stefanowicz.
Porady
psychiatryczne,
przeciwalkoholowe,
O-

602-334-716
ŻYLAKI odbytunieoperacyjnie,

!!!AAL-T0URIST

kursy
językowe
Anglia.
301-89-51

Madaliński- gastroenterolog, 341-63-29, 55312-36
DYPLOMOWANY bio- j
energoterapeuta, zgtoszenia: 341-53-42 34540-55
ECHO serca,
58/302-31-54

rejstracja

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Gdańsku, ul Rogaczewskiego 9/19
ogłasza przetarg publiczny ustny
na sprzedaż następujących samochodów:
-osobowego Łada-combi, typ 21043, rok prod. 1991, numer rej.
GDD 033F - cena wywoławcza 7800,00 zł,
- osobowego Polonez 1.6 GLE, rok prod. 1992, numer rej. GDB 4723
- cena wywoławcza 8000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 1998 roku o godz. 11.00 w sa
li konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdań
sku (parter).
Pojazdy można oglądać w dniu 6 maja 1998 roku, godz. 8.00-10.00.
Informacji dot. samochodów udziela Wydział Techniki RDLP
Gdańsk, pok. 26 - telefon 302-00-71 wew. 261.
Przystępujący do przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej w kasie RDLP do godz. 10.00 - dnia
12.05.1998 r.
Do przetargu zostaną dopuszczone osoby legitymujące się dowo
dem wpłaty wadium i dokumentem stwierdzającym tożsamość.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników
licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywo
ławczej.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie
zostaną przyjęte - zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,
a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na
poczet ceny.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.
r-5609/a/5

Srocte ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12 30 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdym (ul Władysława IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarcze: ,os^en'^ ekspresowe przyjmowane
ogłoszenia
przyjmowane są
godz 12.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz.
i Gdyni (ul. Władysława IV 17)zdoołatą (1 słowo -1.92 zt netto.
°9
są w godz
godz 12.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w
Jła czwartek ogłoszenia drobne pnyj<vowane są od godz. 8. n we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 slowi -0,96zt nettc l

mmummmummm

GINEKOLOG, 552;08-33

PRZYMORZE,
ŚLĄSKA 88 B

program, 301-13-29, 30145-62

niki, Borholm, wczasy, wy
cieczki, bilety lotnicze, auto
karowe, 301-27-00, 620-4216

ALERGIA- „Bicomem"testy- odczulanie- bezbole
śnie, leczenie wielu scho
rzeń, Gdynia, 0-60?.-723005
GINEKOLOG, 341-19-85

- HISZPANIA

BIAŁE noce- Pe
tersburg- atrakcyjny

GROMADA- Druskien-

LEKARSKIE

0,15 Zt netto

•pt S.00-M: satofr 9.00-15.0C. Sopot, Kościuszki 6; m1 S51-54L aą-a B.00-16.0C: Gdynie ŚwietojafiskB u-. tsJto$22-74-79, ser •& S.OO-15.0

wtorek 5 maja 1998 r.

Dawnyc
CAŁODOBOWO,
Trójmiasto, in
ternista,
chi
rurg, laryngolog,
pediatra, 96-46,
341-32-91

AA Alkmedyk, le
czenie poalkoholo-

esperal,
we,
301-89-53, 62199-10, cate wojewódz

347-80-20, 0601-62-4863

GABINETY LEKARSKIE

CHIRURG Łącki, zabiegi

two

AALKMED P. Stefa
nowicz, kwalifikowane,

specjalistyczne
leczenie poalkoholowe. Esperal.
551-97-64
(O602)-33-47-16

(esperal), 301-25-26

BADANIA

profilak

tyczne

pracowników,

•codziennie llillljlil
•całodobowo

348-56-47

• pacjenci
w każdym wieku

s

liBfil

OSTEOPOROZA- diagno
styka, leczenie, Osteo-Med

GABINET Medycyny Natyralnej, środa 14.00- 18.00,

STYLISTA
stylizacja i wizaż, 55609-17.

MASAŻ- bioenergoterapeu
ta. 348-71-33 po 20.00

romiejskie 71, Chirurg- Sto
matolog Agata Wilska, 305-

MASAŻYSTA, także wyjaz

79-69

dowo, 343-59-64, 0601-6221-82

550-60-08

CD

wizyty domowe, 348-56-47

BADANIE EKG interni
styczne, wizyty domowe,
dr Paszkiewicz, 301-9649

BADANIE

43, Centrum Stomatologicz

ODCHUDZANIE le

ne „Vis-Dent", protety

karz, 30-30-210

ka, paradantologia, narko

INTERNISTA EKG, wi
zyty, 347-80-20, 060162-48-63

za; 341-92-96:341-85-04
GDAŃSK-

USG,

narządów jamy brzusz
nej w domu chorego,
305-71-91

Morena

za

chowawcza, pro

PEDIATRA
dr.
Joanna Stefano
wicz, 551-97-64

MATEMATYKA ośmioklasi
stom, 557-98-17

tetyka, dzieci, 34575-96, 0601-629-013

Koleżance

Policealne:
Informatyczna,
Kosmetyczna,
Biznesu, BHP,

mm OBCE

PHILIPS Aparaty
słuchowe, raty,
możliwość częściowej ,
100%
refundacji,

tel. 302-11-39,
303-30-30

ASTAR- angielski, nie

Med"

miecki, hiszpański, włoski,

Gdynia, Plac Kaszubski
1,620-39-32

Gdynia, Włdystawa IV 54,

„Markę-

SZKOŁY

661-45-32

MATEMATYKA, 303-60-27

IWM

łCfUJZIE^

m

POSZUKUJĘ osoby leczą
cej hipnozą bezsenność,
663-32-37
POTRZEBNA pożyczka, dam
10 proc miesięcznie „Ciuchy"
Gdynia, Kartuska 14

DNIA 2 maja 98r. skra
dziono na ul. Kcyńskiej
Audi 80, jasnozielony
metalic, nr. rej. KAS
823B. Za odnalezienie
czeka nagroda, 671-5617

MTIfCl
HOTEL
- Restauracja, imprezy, ta
nio, 302-10-19, 682-74-86
WYNAJEM sali, prywatne
party, dyskretne spotkania
towarzyskie, gril na świe
żym powietrzu, Imprezy
okolicznościowe tel. 0501145-513 Gdynia

c?

VIDEO Rondo 620 98 87
BIURO Julia, 344-61-51.
Partnersko- Matrymonialne.
Setki Ofert!

1
\b

AKADEMIA Wychowania Fi
zycznego w Gdańsku unieważ
nia legitymację studencką nr
5250/92, na nazwisko Choda
kowski- Malkiewicz Aleksander

Rodzinie serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

NIEMKA 170 cm, 40 lat,
ciemne włosy, szczupła businesswoman szuka Polaka
180 cm od 36 lat, bruneta
palącego, niepijacego businessmena znajacego jeżyk
niemiecki lub angielski, OT
TO, Limburger str 34,65520
Bad Camberg Niemcy

Pani Dyrektor

EWIE MADALIŃSKIEJ

DELEKATESY! 6.00- 24.00,
Gdańsk Kołobrzeska 59
DELIKATESY catodoboweGdynia Obłuże, Urunga 36

ALIGI RELUGA

szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu zgonu

JANA KOZAKA

OJCA

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd,

składają
Zarząd i Współpracownicy
Przedstawicielstwa Banku „Społem" SA.

Trenerzy, Zawodnicy i Sympatycy

składają
Pracownicy
Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego.

Gdańskiego Towarzystwa Tenisowego
w Gdańsku.

10052143

Pani wizytator
tor Kuratorium
Kuratorium Oświaty
Uswiaty w
w Gdańsku
Ge
mgr

dojeż

POŻYCZKI w systemie konsor
cjum bez poręczeń, zaświad
czeń, 305-50-19

m

GDAŃSK, al. Zwycięstwa
INTERNISTA, całodobowe,

MATEMATYKAdżam, 682-86-31

francuski, krótkie intensyw
ne kursy, Szkoła Języków
Stanley's, 550-30-30
POLICEALNA Szkoła De
tektywów i Pracowników
Ochrony, 80-845 Gdańsk,
ul. Podwale Staromiejskie
51/52, tel./ fax 058/305-3499 Ogłasza nabór!

OMEN, 623-66-25

MATEMATYKA, Trójmiasto,
686-59-51

301-11-49

wiejska 1, pokój 302

internista pedia
tra,
neurolog,
301-89-53, 62199-10

rurg, 303-17-73, 553-69-86,

i

czwartek 8.00- 12.00, Gdy

GDAŃSK, Al. Podwale Sta

ACHILLES, wizyty, dzieci,

EUROSCHOOL- naiskuteczniejsza szkota. Zapisy
do: szkoty podstawowej100% absolwentów w szko
łach średnich, liceum ogól
nokształcące 100% matu
rzystów, 90% studentów,
625-48-10, 665-23-26

nia, Hotel Lark, ul. Staro-

EKG Lekarz Domowy
dorośli, EKG, okulista chi

APARATY stuchowe
GEERS, bezpłatne
badania stuchu, nowo
czesne aparaty, akceso
ria, serwis, raty, wizyty
domowe, Gdańsk.
Powroźnicza 19/20.

MATEMATYKA, 347-96-40

HISZPAŃSKI, włoski,

301-74-41

305-85-31
341-75-64
551-67-37
661-69-62

ACHILLES! odtruwanie
poalkoholowe, 303-1773, 553-69-86

mm

PEDIATRA wizyty,

IWONIE MICHOWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

0052144

Łączymy się w bólu z Naszą Koleżanką

Koleżance

SABINĄ ZALEWSKĄ

EWIE MADALIŃSKIEJ
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

po tragicznej stracie

MATKI

MĘŻA ANDRZEJA

składa
zespół dyrektorów
szkół Wrzeszcza, Brzeźna i Nowego Portu.

składają
Zarząd i Współpracownicy
Spol-Tur".

Pracownicy Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gdyni

2009621/A/185

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu ADAMOWI

ANDRZEJOWI i ELŻBIECIE RAJKIEWICZ

KRUPIE

10052145/184

Wszystkim Znajomym i Przyjaciołom, którzy uczestniczyli
w pogrzebie mojej ukochanej Żony

Dyrektorowi PKO-BP OSW „Neptun" w Juracie

z powodu śmierci
Serdeczne wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI - TEŚCIOWEJ
składa
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Koleżanki i Koledzy
z Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów w Gdańsku Sp. z o.o.
0052053

Podziękowanie dla Komendanta Morskiego Oddziału Straży
Granicznej w Gdańsku oraz tym Wszystkim, którzy okazali
pomoc i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych

ś. f p.

JAMA KOWALEWSKIEGO
podziękowania składa
Żona z Rodziną.

inC1QQ?/A/C

kiedv?
'

za ile?

składają
Dyrekcja i Pracownicy Oddziałów
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Państwowego Regionu Gdańskiego.

10052080/A/5

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"

Panu ANTONIEMU

Serdeczne wyrazy współczucia

STASZKOWI MORAWSKIEMU
z powodu śmierci

ZONY

składa
Grono Przyjaciół i Znajomych.

serdeczne Bóg Zapłać składa Mąż

JAKS

Burmistrzowi Miasta Redy
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

BRATA
składają
Zarząd Miasta Redy i Pracownicy Urzędu Miasta w Redzie.
2009592/A/928

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są wgodz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 0,15 Zt netto
ogłoszenia ekspresowe przyjmowane są wgodz. 12.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 12.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo -1,92 zt netto).
Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0.96 zt netto).

C/pE

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-54-09, fax (055) 35-27-77, por,. • pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel.fax 633-29-44, pon,- pt 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, teijfax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdańsk!, 8asztowa 3, telJłax (069) 162-20-80, pon.- pt 8.00-16.00

a

DBn:

wtorek 5 maja 1998 r.

Panu JANUSZOWI TARNOWSKIEMU
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

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

Wyrazy głębokiego współczucia

BOGDANOWI i KRYSTYNIE DAŃCZAK

Społeczności Akademickiej oraz Wszystkim,
którzy pomogli i wzięli udział w uroczystościach pożegnalnych

z powodu śmierci

OJCA

it P.

MATKI i TEŚCIOWEJ
składa
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Pracownicy

składa
Dyrekcja i Współpracownicy Bankowego Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji „Heros" S.A.
Oddział Regionalny w Gdańsku.

R-5474/A/5

Samorządowego Przedszkola w Smętowie.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 1998 r.

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

zmarł w wieku 66 lat nasz Ojciec

Nasz Kochany Mąż, Wujek

na cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku-Wrzeszczu.

Koleżanki z Biura.

Córka i Syn

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu Katolickim
w Sopocie w dniu 6 maja 1998 r. o godz. 14.00.
Pogrążona w żalu
Żona i Rodzina

10052204/A/S

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 maja 1998 r.

1 maja 1998 r. zmarł mój ukochany Mąż

zmarł nasz Kochany Ojciec, Teść i Dziadek

tp.

ś. t p.

BOGDAN ŻMUDZIŃSKI

ś.t p.

PAULINA AIUDRYKOWSKA

JERZY ZDRADA

lat 91

Msza święta żałobna odprawiona zostanie 5 maja 1998 r.
o godzinie 10.00 w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni.
Pogrzeb tego samego dnia o godzinie 11.30
na cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w smutku

mgr inż. mechanik
żył lat 59

Pogrzeb odbędzie się dnia 6 maja 1998 r.
o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
1/1

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 1998 r.
zmarł tragicznie nasz ukochany Mąż, Ojciec, Brat, Szwagier i Zięć

Kpt. rez. JAIU BIALIC

Pogrzeb odbędzie się w środę, 6 maja 1998 r. o godz. 14.00

Pogrążeni w smutku

Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 30 kwietnia 1998 r. po ciężkiej chorobie zmarł
ś. t p.

składają

5000640/A/I 64

IR

Rodzina

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 6 maja 1998 r. o godz. 12.45
w kościele pw. św. Jakuba (obok Katedry Oliwskiej).
Pogrzeb w tym samym dniu na cmentarzu w Oliwie o godz. 14.00.
O czym wszystkich życzliwych pamięci Zmarłego
zawiadamia pogrążona w żałobie
052189/115
Żona Krystyna i Rodzina

Droga Sabinko, Grzesiu i Adasiu
łączymy się z Wami w bólu i rozpaczy po tragicznej śmierci

„Andrzeju - choć zmarłeś tragicznie, dla nas żyć będziesz wiecznie".

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 1998 r. w wyniku
bandyckiego i brutalnego napadu tragicznie zmarł nasz Przyjaciel i Kolega

ANDRZEJ ZALEWSKI

Ukochanego Męża i Ojca, a naszego najlepszego Przyjaciela

ANDRZEJ ULEWSKI

lat 43

lat 43

ANDRZEJA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 6 maja 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele Gdynia Pogórze Górne.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu w Pierwoszynie.

O czym zawiadamia
Żona z Synami i Rodziną

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 maja 1998 r. zmarła

Ewa, Bogdan i Izabela Chełkowscy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 kwietnia 1998 r.
zmarł nasz najdroższy Mąż, Ojciec i Dziadek

ś. t p.

MIECZYSŁAW GUGAŁA

MARIA MALINOWSKA

Msza św. odprawiona zostanie 6 maja 1998 r. o godz. 9.00
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego na Chełmie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia
o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowickim.

Msza św. zostanie odprawiona 6 maja 1998 r. o godz. 8.00
w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu tostowice.
Pogrążona w żałobie
>,«>«/<

Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 2 maja 1998 roku odszedł od nas nagle,

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 6 maja 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele Gdynia Pogórze Górne.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu w Pierwoszynie.

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy
z Agencji "Escorte" w Gdyni.

2009657/185

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 1998 r. zmarł

inż. JERZY TARNOWSKI
emerytowany długoletni Pracownik energetyki,
ostatnio - Elektrowni Wodnej Żarnowiec SA

lat 71

lat 87

Pogrążone w smutku
Żona i Córka z Rodziną

i50

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 29 kwietnia 1998 r. zmarł

Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia
składają
Pracownicy, Zarząd, Rada Nadzorcza Elektrowni Wodnej Żarnowiec SA.
Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 6 maja 1998 r.
R-5613/A/5

0

mgr inż.

JERZY CHMIELEWSKI
Msza św. za Duszę Zmarłego zostanie odprawiona
w dniu 6 maja 1998 r. o godz. 10.30
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

KAROL ANDRZEJ
POZNAŃSKI

Organizator drużyny harcerskiej w Sopocie
w okresie międzywojennym, żołnierz batalionu AK „Ruczaj",
uczestnik Powstania Warszawskiego,
długoletni Dyrektor ekonomiczny
przedsiębiorstw budowlanych we Włocławku.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 6 maja
o godz. 8.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego
przy ul. Mireckiego we Wrzeszczu.

o godz. 13.00 na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
Pogrążona w głębokim smutku
Rodzina

^Lf.,

rŚ

•'

cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

odeszła od nas najukochańsza Mama, Teściowa,

MARIANNA KOCZARA
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Srebrzysko
w Gdańsku w dniu 5 maja 1998 r. o godz. 13.00.
Córki i Syn
z Rodzinami
*

FTC11C3/A/C

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że dnia 2 maja 1998 r.
zmarła moja Kochana Żona i nasza Kochana Mama i Babcia

ś. tp.

GERTRUDA KREFTA
żyła lat 52

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ'

na

Babcia i Prababcia
s. Tp.

tp.

900*2-

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 maja 1998 r.

wspaniały Człowiek, ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek
ś.

składa
Rodzina Ruszelów.

10051977/A/184

JERZY TARNOWSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30 kwietnia 1998 r.
zmarła Nasza Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia
ś.

z wyrazami szacunku serdeczne podziękowania

administracji i obsługi Szkoły Podstawowej
oraz

ANI i ZBYSZKOWI MIŁCZAK

TEŚCIA i OJCA

prof. dr. hab. med.
JAMA RUSZELA

Pogrzeb tego samego dnia
na cmentarzu Katolickim w Sopocie o godz. 15.00.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku
Żona, Syn, Siostra i Siostrzeńcy

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym
w Chwaszczynie dnia 6 maja 1998 r. o godz. 13.00.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia o godz. 11.00
w kaplicy cmentarnej.
Pogrążeni w smutku
Mąż, Córka z Mężem i Dziećmi,
2009663/185
Syn z Żoną i Dziećmi.

Elbląg' Ł3c2n0ści 3',el- (°55) 32-70-94, tel. 33-54-09, fax (055) 35-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tei./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00
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Puls dnia
Liczba dnia
18 proc.
Tyle według Business
Centre Club powinien wy
nosić podatek dochodowy
W zamian mają być znie
sione ulgi. BCC zamierza
zaproponować jego wpro
wadzenie zespołowi do
spraw odbiurokratyzowa
nia gospodarki.

Niepubliczna
emisja
Do 20 min zł chce podwyż
szyć kapitały własne Futu
ra Leasing SA. Podwyższe
nie ma się odbyć w poło
wie maja przez niepublicz
ną emisję akcji. Przygoto
wywany jest także trzylet
ni program emisji papie
rów komercyjnych, który
ma wejść w życie w poło
wie czerwca.
FŁ należy do wybrzeżowej
czołówki firm leasingo
wych. W kraju dysponuje
28 przedstawicielstwami.
Wartość netto przekaza
nych w ub. roku przedmio
tów i urządzeń w leasing
wyniosła blisko 35 min zł,
w tym roku ma sięgnąć 100
min zł.
U-K.)

Notowania

3-4.05.98

USD (NBP)
- 0,01 z!

4.05. - 3,3840 zł

USD

(średnia z kantorów)
- 0,01 2ł

Kontrowersyjne ulgi

Kwiaty, warzywa i ryby

Giełda na
Zadecydują
sejmowe komisje
Osoby, które rozpoczęty
budowę domów przed
1997 r. mogą liczyć na
zwrot nadpłaconego po
datku. Wciąż nie wiado
mo czy takie prawo bę
dą mieli podatnicy, któ
rzy zainwestowali
w kupno nowego miesz
kania.
Do 1996 roku podatnicy
mogli odliczać od dochodu w zależności według jakiej
stawki płacili podatek - 21,
33 lub 45 proc. poniesio
nych wydatków. Od 1 stycz
nia ub. roku każdy bez
względu na to, jaki płacił
podatek, mógł odliczyć tylko
19 procent wydanych pie
niędzy. Najwięcej stracili ci,
którzy zdecydowali się na
budowę domu lub zakup
mieszkania w 1996 roku lub
wcześniej.
W 1996 roku podatnik,
który wydał na budowę do
mu np. 60 tys. zł, mógł li
czyć na zwrot (zakładając,
że płaciłby podatek według
skali 44 proc.) ponad 26
tys. zł. W 1997 roku dzięki
mniej korzystnym zasadom
odliczeń zyskał już tylko
9,4 tys. zł.
Przeciwko ustawie zapro
testował rzecznik praw oby
watelskich, jednak wystąpił
tylko w obronie tych którzy
budowali domy. W listopa
dzie ub. roku Trybunał Kon
stytucyjny uznał ustawę za
niezgodną z Konstytucją.
Wciąż nie wiadomo jednak,
czy na zwrot mogą liczyć
osoby, które przed 1997 r.
kupiły nowe mieszkania.
Prawdopodobnie tą kwestią
zajmie się na dzisiejszym
posiedzeniu komisja finan
sów i komisja budownictwa.
Jak się dowiedzieliśmy, moż

Rys. Marek Wdziękoński

i wpływy podatkowe do bu
dżetu. Wszystko przemawia
więc za tym, że należy przy
wrócić prawo do korzyst
niejszych zasad rozliczeń
dla wszystkich.
Ministerstwo Finansów
mniej entuzjastycznie od
nosi się do tego pomysłu.
- Nawet, jeśli posłowie
przegłosują przywrócenie
starych korzystniejszych
zasad rozliczeń, to będą
one dotyczyły tylko lat
1997-98 - przekonuje Piotr
Dubno, rzecznik prasowy
resortu finansów. - W 1999
roku nie wystarczy na to
pieniędzy. Większość na
szych podatków będzie
przeznaczana na kasy cho
rych (7,5 proc.) i samorządy
(5,5 proc.). Na wszystkie
ulgi podatkowe zostanie
raptem 4 procent (przy za
łożeniu, że prawie 90 pro
cent z nas płaci najniższy
19-procentowy podatek, co
po odliczeniu kwoty wolnej
od dochodu daje w rzeczy
wistości 17 procent).
Barbara Marszall
Wioletta Rakowska

liwe jest przyjęcie tylko wer
sji zwrotu pieniędzy oso
bom, które budowały domy
lub poszerzenie np. o spół
dzielców, którzy wpłacili
wkład mieszkaniowy przed
1997 r.
- Rozliczanie ulg na sta
rych zasadach będzie kosz
towało budżet ponad 100
min zł - twierdzi Anna So
bocińska z Ministerstwa Fi
nansów.
Komisje mają rozważyć
jeszcze jedną wersję, a mia
nowicie powrót do tzw. du
żej ulgi budowlanej. Zdania
w tej kwestii są jak na razie
bardzo podzielone.
Ewa Bończak - Kuchar
czyk wiceprezes Urzędu
Mieszkalnictwa uważa, że
ulgę budowlaną należy
przywrócić
w
pełnym
kształcie.
- Budżet już poniósł stra
ty. W wyniku zmiany zasad
rozliczeń zmniejszyła się
o 15 procent liczba udziela
nych zezwoleń na budowę.
Tym samym zmniejszyły się
dochody firm budowlanych

odczas
posiedzenia
CfmTrnrfrłrpryn-mn
T aV\_
Stowarzyszenia
Lob
bingu Pomorza Gdańskiego,
które odbyło się wczoraj
w Dalmorze, omawiano
sprawę utworzenia trój
miejskiej Giełdy Rolno Spożywczej i Giełdy Rybnej.
Poseł Janusz Lewandow
ski podkreślił, że powstanie
Gdańskiej Giełdy Towaro
wej SA będzie miało istotny
wpływ na rozwój gospodar
czy całego regionu gdań
skiego. Potrzebny jest jed
nak duży kapitał, bez które
go nie da się stworzyć cen
trum handlowego na miarę
podobnych ośrodków dzia
łających w krajach Unii Eu
ropejskiej. Utworzenie gieł
dy zarówno rolnej, jak
i rybnej stanowi koniecz
ność, bowiem małe i funk
cjonujące w rozproszeniu
hurtownie nie są tak efek
tywne. Organizacja również
giełdy rybnej pozwoli lepiej
wykorzystywać majątek,
istniejącą infrastrukturę
i doświadczenia Dalmoru
oraz będzie oddziaływać
korzystnie na sytuację eko
nomiczną rybołówstwa.
- Uzyskano już pozwole
nie na budowę obiektów
giełdy w rejonie obwodnicy
- powiedział Jacek Auster,
prezes Pomorskiego Hurto
wego Centrum Rolno Spo
żywczego SA. - Bank Świa
towy udzieli na ich budowę
kredytu w wysokości 28 min
marek, na bardzo korzyst
nych warunkach, gwaranto

wanego przez Skarb Pań
ffitrn
Dmi-rrA+mima
stwa.
Przygotowano już
projekt techniczny budyn
ków i zaplecza giełdy oraz
przetarg dla wykonawców.
Po wybudowaniu węzła ko
munikacyjnego „Owczar
nia", nastąpi pierwszy etap
budowy, obejmujący wznie
sienie hali kwiatowej o po
wierzchni 5 tys. m kw. oraz
hal warzywno - owocowej
i spożywczej o powierzchni
po 10 tys. m kw. i biurowca
0 powierzchni 2 tys. m kw.,
mieszczącego m. in. placów
ki służb celnych, weteryna
ryjnych i inspekcji sanitar
nej. Potem zbudowane zo
staną także mniejsze hale
rybna i mięsna. Giełda bę
dzie odpowiadała najnow
szym standardom Unii.
Przedstawiciele Dalmoru
przedstawili koncepcję wy
korzystania przez GGT
1 działającą w jej ramach
Giełdę Rybną, obiektów
przedsiębiorstwa zlokalizo
wanych na terenie gdyń
skiego portu rybackiego.
Dalmor wniósłby te obiekty
do spółki aportem, jako
swój udział.
Ryszard Ferworn, prezes
Centromoru, wyraził oba
wę, iż wniesienie przez Dal
mor aportu dużej wartości
w postaci terenu i budyn
ków obniży kapitał gotów
kowy spółki oraz zniechęci
innych inwestorów, którzy
chcieliby nabyć większy pa
kiet udziałów.
Jacek Sieński

OBROTY NAJWIĘKSZYCH
GIEŁD TOWAROWYCH W POLSCE
(w min zł)
•
Giełda Poznańska

Olsztyńska Giełda
Zbożowa

Gdańska
Giełda Towarowa
H Warszawska
Giełda Towarowa

NOTOWANIA
Dane z kantorów (4.05)

4.05. - 1,8950 zł

DEM
(średnia z kantorów)
0,0 zł

Kupno/

„Max"

„Xamax"

„Petrus"

„Green" Gdańsk

„Silvant"

sprzedaż

Gdańsk

Gdańsk
Pasaż Królewski

Gdańsk
Piwna 67/68

Grunwaldzka 92
Dw. PKP Wrzeszcz
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•Pekao dla dułaciy

W tym roku Skarb Państwa sprzeda swoje akcje w bankach:
Pekao SA, Banku Zachodnim, Banku Przemysłowo-Han
dlowym, Bud-Banku i Polskim Banku Rozwoju. Prawdopo
dobnie pierwsze „pod młotek" pójdzie PeKaO SA.
W czerwcu Skarb Państwa zamierza sprzedać 15 procent
akcji banku Pekao SA w ofercie publicznej. Akcje te będą
przeznaczone dla drobnych inwestorów.

1"^"i •Ministerstwo broni Rometu
/

|
3,20

Uwaga! Złoto - cena
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.

PERYSKOP

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy o dwa tygodnie odroczył w po
niedziałek rozprawę w sprawie upadłości bydgoskich Za
kładów Rowerowych Romet, o którą występowało kierow
nictwo firmy. Przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa
poinformowali, że za wszelką cenę będą chcieli nie dopu
ścić do upadłości firmy.
Opr. (J.K.)

Piłkarskie
remanenty
W

^ ~

Piłkarskie mistrzostwa Trójmiasta o puchar „Dziennika'

Zapraszymy
do gry
Po raz trzynasty mamy przyjemność zaprosić
amatorów małego futbolu na mistrzostwa Trójmia
sta w 7-osobowej piłce nożnej o puchar „Dziennika
Bałtyckiego".
Podobnie jak w ubiegłych
latach nasza impreza, będąca
jedną z największych maso
wych na Wybrzeżu, rozegra
na zostanie na otwartym bo
isku przy ul. Dąbrowszcza
ków w Gdańsku. Tamtejsze
Ognisko TKKF Przymorze
jest jej organizatorem. Głów
nymi zaś sponsorami są: Co
ca-Cola Ltd. i Kantor Max.
Mistrzostwa przeprowa
dzone zostaną w pięciu kate
goriach wiekowych - w za
sadniczej grupie dorosłych
powyżej 18 lat (podgrupy dla
bardziej, średnio i mniej za
awansowanych) oraz w kate
goriach do lat 18, do 15, do 13
i do 11. Zatem obok drużyn
z zakładów pracy, instytucji,
firm, spółek i uczelni, będzie
mogła pograć także młodzież

szkolna pod szyldem nieko
niecznie szkół, ale również
w podwórkowych zespołach.
Zapraszamy do gry drużyny
z Trójmiasta i innych miej
scowości.
Głównym trofeum jest pu
char „Dziennika Bałtyckie
go". Puchary otrzymają także
drużyny, które zajmą pierw
sze miejsca w poszczegól
nych kategoriach wieko
wych. Ponadto przewidziano
indywidualne nagrody rze
czowe dla zdobywców pierw
szych lokat w klasyfikacji:
król strzelców i najlepszy
bramkarz.
Rozpoczęcie mistrzostw
planowane jest 9 maja br.
Zapisy zespołów - do 8 bm.
do godz. 17 w siedzibie
TKKF Przymorze, ul. Dą

Olimpiada
Młodzieży. Boks

3 medale
gdańszczan
browszczaków 13, codzien
nie w godz. 8 - 20; tel. 55320-61.
Dodajmy jeszcze, że roz
grywki dorosłych będą się
odbywały w dni robocze od
godz. 17, w soboty też od
godz. 17, a w niedziele od
godz. 15. Natomiast dziecięce
i młodzieżowe drużyny po
grają wyłącznie w soboty
i niedziele w godz. 9-15. Nikt
nie odpadnie po pierwszej
porażce, gdyż rozgrywki to
czyć się będą w grupach.
Przewidziano trzy stopnie eliminacje, półfinały i finały
oraz turniej pocieszenia dla
dorosłych.
W ub. roku w grupie o najwyższym stopniu zaawanso
wania zwyciężyli Sodzierze
Wrzeszcz przed Bistrem
Chełm i Sport Shopem Przy
morze.
Serdecznie zapraszamy
na start!
(Paw)

Tenis stołowy

Drużynowi
mistrzowie

bokserskim turnieju
IV Ogólnopolskiej
W hali MRKS Gdańsk odbyły się drużynowe mi
Olimpiady
Młodzieży
strzostwa Wybrzeża w tenisie stołowym młodzie
w Gnieźnie trzy medale
zdobyli reprezentanci woj. żowych kategorii. Oto najlepsze zespoły.
gdańskiego.
Kadetki:
1.
MRKS stowska), 2. AZS AWF
O wszystkie krążki po Gdańsk (Marta Bastrzyk, Gdańsk, 3. MRKS II.
starali się pięściarze Kon Izabela Gleń), 2. UKS Sko
Juniorzy: 1. AZS AWF
try Gdańsk. Ten z najcen czek Sopot, 3. MRKS II.
(Piotr Chudoba, Andrzej
niejszego kruszcu - złoty
Kadeci: 1. MRKS (Paweł Markowski, Adam Proszko
wywalczył Łukasz Mieczni- Lemański, Bartosz Joachi- oraz Marcin Gruba), 2.
kowski w wadze 81 kg.
mowicz), 2. UKS Rudno, 3. MRKS, 3. Agro-Kociewie
Do finału tej kategorii MRKS II.
Starogard Gdański.
Juniorki: 1. MRKS (Marta
dotarł też jego kolega klu
(Paw)
bowy, Dariusz Lubiewski. Augustyn, Katarzyna Pia
Ten decydujący pojedynek
obu zawodników Kontry
wygrał obdarzony mocnym
ciosem
Miecznikowski Szachy
w I rundzie przez rsc.
Także wszystkie po
przednie
swoje
walki
w gnieźnieńskim turnieju
Tytuł młodzieżowego wi młodzieżowców w Trzebini
rozstrzygnął Miecznikow cemistrza Polski (do lat 20) P. Koc uzyskał 7 pkt. z 11
ski przed czasem.
w szachach zdobył gdańsz możliwych i jako jedyny
Trzeci medal dla Gdań czanin Przemysław Koc - zdołał wygrać ze zdobywcą
ska - brązowy zdobył Karol notabene syn prezesa tytułu mistrza Polski, Paw
OZSzach Gdańsk, Włady łem Blehmem (Czarny Koń
Majkowski w wadze 54 kg.
sława Koca. Na turnieju Bukowno) - 8 pkt.
(Paw) z udziałem 12 najlepszych
(Paw)

Śladami ojca

REKLAMA.

euroior

Nowe połączenie lotnicze

Gdańsk - Katowice
Połączenie na czasie
Nowe połączenie do Katowic skraca do minimum czas podróży.
Możesz spotkać się z kontrahentami, podpisać umowę
i nie tracąc ani minuty wrócić do Gdańska.
Gdańsk 09.40 - Katowice 12.50
Podróż odbywa się w dwóch etapach

- z międzylgdowaniem w Warszawie.

Rezerwacja i zakup biletów, w biurze PLL LOT w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 2/4,
tel. (058)

301

28

21, 301 36 66.

Informacja telefoniczna pod numerem 952, 953.
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Koszykówka

Żegnaj
Clyde
|||f oszykarze Utah Jazz
k i New York Knicks jako
ostatnie awansowały do dru
giej rundy play off. Obrońcy
mistrzowskiego tytułu, Chica
go Bulls rozpoczęli już tę fazę
- wygrali z Charlotte 83:70.
Clyde Drexler z Houston po
porażce z Utah (70:84) zapo
wiedział zakończenie kariery
w NBA.
Wyjazdowe
zwycięstwo
98:81 New York było udanym
rewanżem za rywalizację
z ubiegłego sezonu, w półfi
nale Konferencji Wschodniej,
wygraną przez Żary. Następ
nym rywalem Knicks będzie
Indiana.
Jazzmeni wykorzystali atut
własnego boiska w decydują
cej grze z Houston (84:70).
Swój sukces zawdzięczają
Karlowi Malone i Gregowi
Ostertagowi. Rakiety wystąpi
ły bez kontuzjowanego Charlesa Barkleya, a dla Clyde
Drexlera był to ostatni mecz
w karierze (37 min. - 6 pkt.).
-15 sezonów spędzonych
w NBA było dla mnie szczęśli
wym okresem w życiu stwierdził Drexler.
Wyniki: (pierwsza runda)
Utah - Houston 84:70, (Utah
wygrał 3-2) Miami - New York
81:98 (New York wygrał 3-2),
(półfinał) Chicago - Charlotte
83:70 (1-0 dla Chicago).
(sus, PAP)

Tenis

Graf
odchodzi?

przypadku dalszych
kłopotów ze zdrowiem
niemiecka tenisistka Steffi
Graf chce zakończyć wielką
karierę sportową.
Z powodu kontuzji mięśnia
uda, doznanej podczas mar
cowego turnieju w Indian
Wells, Niemka musiała ostat
nio odwołać swoje występy
w międzynarodowych mi
strzostwach Włoch w Rzymie
i międzynarodowych mistrzo
stwach Francji w Paryżu.
- Nie chcę poddawać się
coraz bardziej skomplikowa
nej terapii i operacjom. Myślę,
że znalazłam się w punkcie
bliskim kresu sportowej ka
riery Robić postępów już chy
ba nie będę i po prostu chce
mi się skończyć z tenisem powiedziała Graf.
(sus, PAP)
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Golf

Koszykówka

Wieża

Apetyt na „Ptysia"

w Postotawie
25 zawodników (5 za
wodowców i 20 amato
rów) rywalizowało na
polu golfowym w Postołowie w I Międzynaro
dowym Turnieju „Tower
Cup '98". Pula nagród
pieniężnych wynosiła 5
tys. USD.
W pierwszym dniu odbył
się drużynowy turniej ProAm. W tej konkurencji ze
społy składały się z jedne
go zawodnika - zawodowca
i trzech amatorów. W każ
dej kolejce drużynie zali
czało się najlepsze uderze
nie zawodnika swojego ze
społu. W tej rywalizacji
najlepszy okazał się zespół
Mike Ó'Briana (Wielka
Brytania) przed teamami
Marka
Sokołowskiego
i Jacka Gazeckiego.
Prawdziwa rywalizacja
w konkurencji indywidual
nej rozpoczęła się w sobo
tę. Zawodowcy, obok na
grody pieniężnej (1000
USD), walczyli o złotą sta
tuetkę przedstawiającą kij
i piłkę do golfa. W turnieju
amatorów główną nagrodą
była okazała porcelanowa
wieża, pochodząca z pra
cowni gdańskiego artysty
Kazimierza Kalkowskiego.
Rywalizacja o te trofea by-

Wybranie Małgorzaty Dydek w drafcie WNBA z nr
1 przez Utah Starzz nie wyklucza, iż w nowym se
zonie popularna „Ptyś" nie zagra w Focie Porta
Gdynia.

- To dla mnie niespo
- Udział Małgorzaty Dy
dzianka. Jest wiele doskona dek w amerykańskiej lidze
łych zawodniczek, które mo nie koliduje z naszymi pla
gły dostąpić tego zaszczytu. nami pozyskania jej do Foty
Mam nadzieję, że będę grała Porta. Rozgrywki WNBA
dobrze i przyczynię się to do kończą
się
przecież
lepszych wyników Utah Sta w sierpniu. Wówczas wiele
rzz. Moje marzenie dotyczą koszykarek wraca do Euro
ce występów w USA się py i występuje w tutejszych
spełniło - powiedziała mie klubach - powiedział nam
rząca 213 cm wzrostu M. prezes gdyńskich koszyka
Dydek, która w minionym rek Mieczysław Krawczyk. sezonie
występowała Złożyliśmy
Dydkównie
w hiszpańskiej drużynie Po- ofertę gry w Gdyni i ocze
ol Getafe Madryt. Zdobyła kujemy na odpowiedź - do
mistrzostwo i puchar tego dał.
kraju, a w finale Euroligi jej
- Małgorzata Dydek nie
zespół uległ francuskiemu jest związana indywidual
CJM Bourges.
nym kontraktem z PZKosz.
Polka w minionym sezo Jako zawodniczka zagra
nie była najlepszą zawod nicznego klubu funkcjonuje
niczką Euroligi pod wzglę w objętej programem Syd
dem procentu rzutów z gry ney 2000 kadrze na specjal
(61,4) i zablokowanych rzu nych zasadach. Związek nie
tów (2,6). Przy okazji na are ma wpływu na decyzje za
nie międzynarodowej zdo wodniczki, w jakim klubie
była dla Pool Getafe średnio zamierza
występować.
11,2 pkt. i 6,2 zbiórek. Dyd- Oczywiście chętnie widzie
kówna będzie najwyższą ko- libyśmy ją w drużynie Foty
szykarką w WNBA. O 15 cm Porta, która reprezentować
przewyższa Chinkę Haixia będzie nasz kraj w rozgryw
Zheng z Los Angeles kach Euroligi, gdyż jej gra
Sparks.
z polskimi koszykarkami
Wśród 40 koszykarek wy jest korzystna z punktu wi
W Postołowie walczono o pieniądze i złoto.
Fot. Maciej Kostun
branych w drafcie WNBA dzenia przygotowań repre
znalazło się 12 zawodniczek zentacji Polski. Zdając so
ła tak zacięta, że ani burza, (amatorzy) 1. Jacek Gie- spoza USA. Pięć nazwisk bie sprawę, że wysokość
ani ulewny deszcz jakie drojć - 142; 2. Jakub Budaj Europejek uwzględniono kontraktów w Europie za
przeszły nad Postołowem -149; 3. Leszek Markiewicz w pierwszej rundzie. Listę chodniej jest inna od funk
ostatniego dnia, nie były -155; 4. Romuald Szperliń- otwiera Małgorzata Dydek. cjonujących w naszej lidze,
w stanie przerwać konku ski 155. Wśród juniorów Oprócz Polki jest Portugalka związek jest gotów partycy
najlepszy był Budaj, który Ticha Penicheiro, Chorwat pować w kontrakcie M. Dy
rencji.
Wyniki: (profesjonaliści) w klasyfikacji amatorów ka Korie Hlede, Rosjanka dek do Foty Porta. Najwię
1. Mike O' Brian - 150 pkt; uplasował się na drugim Maria Stiepanowa i Bułgar - cej w tej sprawie zależy jed
ka Polina Cekowa. Drugi nak od samej koszykarki 2. Jacek Gazecki - 157; 3. miejscu.
Marek Sokołowski - 165;
(sus) w historii sezon WNBA roz powiedział nam Ryszard
poczyna się 11 czerwca, ty Pietruszak z Wydziału
tułu bronią zawodniczki Ho Szkolenia PZKosz.
(sus)
uston Comets.

Lekkoatletyka

Radtke wygrywa
Częścią składową zawodów z okazji otwarcia sezo
nu lekkoatletycznego na Wybrzeżu były zmagania
chodziarzy.
Tyle tylko, że nie odbyły
się one na stadionie SKLA
w Sopocie czy wokół niego,
lecz w parku Akademickie
go Ośrodka Sportowego Po
litechniki Gdańskiej. W do
brej formie przemaszero
wała dystans 5 km kobiet
Katarzyna Radtke z Lechii
Gdańsk, uzyskując czas
21.58. Druga była Beata Ornoch z Floty Gdynia - 22.07,
a trzecia Agnieszka Chrzęst
z Lechii - 24.05. W pozosta
łych konkurencjach chodu
wygrali: 10 km juniorów
Wojciech Pietrusik (Lechia)
- 46.38; 5 km juniorów
młodszych Mikołaj Łuniewski (Reda); 3 km dziewcząt
23
w "5
iS

« •<

Katarzyna Kowalczyk (Konradia Gdańsk) -17 .08; 3 km
chłopców Maciej Łuniewski
(Reda) - 16.05.
Przy okazji informujemy,
że w tarnobrzeskim 13. kry
terium ulicznym w chodzie
sportowym i 9. memoriale
Jerzego Sieczki na dystansie
10 km zwyciężył mistrz
olimpijski i świata Robert
Korzeniowski (Wawel Kra
ków) - 39.43, a drugi był Ro
man Magdziarczyk (AZS
AWF Gdańsk) - 41.33.
A oto ciekawsze wyniki
zawodów młodzików z oka
zji otwarcia sezonu w okrę
gu gdańskim (na stadionie
SKLA Sopot).

DZIEWCZĘTA: młot Be
ata Lewicka (Pomorzanka
Skórcz) - 44,39, co jest re
kordem okręgu młodziczek;
100 m i 300 m Małgorzata
Flejszar (LKS Puck) - 12,76
i 43,06, dysk Aleksandra Zimermann (SKLA Sopot) 30,06.
CHŁOPCY: 1000 m Ro
man Marek (MKS Pasłęk) 2.41,36; wzwyż Wojciech
Borysiewicz (MKS pasłęk) 1,90; oszczep Igor Janik
(AZS AWF Gdańsk) - 52,55;
100 m Tomasz Grechuta
(AZS AWF) - 11,98; 300
m Tomasz Kujawa (AZS
AWF) - 39,92; w dal Jakub
Ziętek (AZS AWF) - 5,90;
młot Dawid Marchlewicz
(Pomorzanka) - 43,55.
Czy Małgorzata Dydek (nr 12) z WNBA wróci do pol
(Paw) skiej ligi?
Fot. Bogusław Nieznalski
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Pitka nożna

B klasa
Grupa 1

Po meczu KemBud - Polonia

Wygrać kokiny mecz

Ujeścisko Gdańsk - 01ivia
Gdańsk 1:4, GTS Auto Euro
Rusocin
Champion
Gdańsk 2:3, Kozak Gdańsk Proxima Gdańsk 4:9, Rondo
Gdańsk - Ex Siedlce Gdańsk
5:1. Pauzowały: Zabornia
Gdańsk i Morena Gdańsk.
1. Hondo
39 85:10
2. Champion
34 52:17
3. Proxima
30 77:31
4. 01ivia
24 43:25
5. Ujeścisko
19 45:28
6. Ex Siedlce
19 49:34
7. GTS Auto Euro 16 34:51
8. Zabornia
7 12:65
9. Kozak
4 24:72
10. Morena
3 14:98
Jaguar Kokoszki - Intertrans Kowale 6:0, KS Żuko
wo - Huragan Przodkowo
0:5, Tygrys Miłocin - Fosfory
II Wiślinka (nie odbył się).
Błękitni Sobowidz - LZS
Rotmanka 2:0, Orkan II
Gdynia - Radmor Gdynia
1:1. Pauzowało: KS Jankowo.
Czy Polonii uda się awansować w tym sezonie do ekstraklasy.
Fot. Robert Kwiatek
1. Radmor
36 51:13
2. Jaguar
35 67:16
3. Błękitni
25 45:36
zdobył podobnego gola
Wyjazdowe zwycięstwo piłkarzy gdańskiej Polonii
4. Orkan II
25 32:30
w reprezentacji olimpij
5. Huragan
22 46:23
nad KemBudem Jelenia Góra rozbudziło apetyty
skiej, ratując w ten sposób
6. Inertrans
20 40:37
na awans drużyny z ul Marynarki Polskiej do eks dla niej remis w meczu
7. Żukowo
19 33:23
traklasy. Wśród samych piłkarzy nie ma jednak at przeciwko Chorwacji. Czyż
8. KS Jankowo 17 36:47
by zatem stawał się specja
mosfery euforii.
9- Tygrys
10 27:67
listą od tego rodzaju frag
10. Rotmanka
7 29:58
- Pojawił się wprawdzie momencie na potyczce mentów gry?
11. Fosfory H
2 16:70
- Trudno mnie tak na
cień nadziei, ale myślę, że z Krisbutem.
Spotkanie to zapowiada zwać - uważa Paszulewicz. ważniejsze jest to, że mamy
Grupa 3
KemBudowi
jakiś kolejny cel - uważa się szalenie atrakcyjnie. Przeciwko
Delta Małżewko - Cedat
Zbigniew Kaczmarek. - To Szkoda tylko, że nie będą go strzelać miałem ja albo Da
Straszyn 5:4, Unia Kłodawa
zawsze lepsze niż gra o nic mogli obejrzeć widzowie. To niel Treściński. Wyszło na
- Wisła Steblewo 2:5, Osiw środku stawki. Przynaj efekt kary nałożonej przez mnie, chociaż przy wykony
czanka Osice - Orzeł II mniej jest motywacja.
PZPN w wyniku ekscesów waniu wolnego wspólnie ro
Trąbki Wlk.4:l, LZS Trutno- Lepiej twardo stąpać po wywołanych przez chuliga zegraliśmy piłkę.
wy - Zryw Grabina Zame ziemi i myśleć jak wygrać
Szansa Polonii na ekstra
nów podczas meczu z Polo
czek 1:3, Wisła Długie Pole - kolejny mecz - mówi bram
klasę wywołała od razu dy
nią/Szombierkami.
Potok II Pszczółki 3:2. Pau karz, Krzysztof Skrzyński. - Brak kibiców oznacza, wagacje, czy zespół nie po
zowało: Krzywe Koło.
Wprawdzie udało się nam że mecz z Krisbutem zapo winien zostać wzmocniony.
ł. Wisła S.
34 65:22
dobić do czołówki, ale też wiada się jako jeszcze trud Trener Kulik uważa jednak,
2. Wisła D.
32 51:19
nie ma się co tym zachłysty niejszy - twierdzi Robert że nie ma takiej potrzeby.
3. Cedat
31 44:35
- Możemy wprawdzie się
wać i rozbudzać nie wiado Kugiel. - Jeszcze nigdy nie
4. Potok II
25 46-27
mo jakich nadziei na awans. grałem przy zamkniętych gnąć po posiłki do trzecioli5. Osiczanka
25 47:34
Owszem, pojawiła się taka trybunach, ale to chyba żad gowej Piotrcovii, skąd mo
6. Trutnowy
19 38:50
szansa, lecz nie należy za na przyjemność.
glibyśmy wziąć takich pił
7. Zryw
16 30:30
pominać, że na razie druży
W Jeleniej Górze zwycię karzy jak Dziedzic czy Gon8. Orzeł II
15 35:41
ny plasujące się wyżej w ta ską bramkę dla Polonii uzy dzia, ale na razie to zbytecz
9. Krzywe Koło 11 26:49
beli są bliżej osiągnięcia te skał Jacek Paszulewicz, po ne - zakończył szkolenio
10. Unia
8 23:50
go celu. My powinniśmy pisując się strzałem z rzutu wiec.
11. Delta
7 34:79
skoncentrować się w tym wolnego. Nie tak dawno
(kast)
(PaBe)

Niemcy - Polska U-19

Arsenał Obronić zaliczkę
mistrzem
strza Anglii. Jest to pierwszy
mistrzowski tytuł tego klubu
od 1991 roku. „Kanonierzy"
mają jeszcze wprawdzie do
rozegrania jeszcze dwa spo
tkania w lidze, ale siedem
punktów przewagi nad dru
gim w tabeli Manchesterem
United dało jednak już teraz
zespołowi Arsene'a Wengera
pierwsze miejsce.
Arsenał ma także szansę
zdobyć piłkarski Puchar An
glii. 16 maja w finale tych roz
grywek londyńczycy spotkają
się z Newcastle United.
(kast)

Komentuje
Maciej Bykowski
Tym razem wydarzenia ostatniej kolejki na bo
iskach ekstraklasy skomentuje dla nas piłkarz po
znańskiego Lecha, Maciej Bykowski, który jest wy
chowankiem Polonii Elbląg.

Grupa 2

rsenał Londyn, po zwy
cięstwie 4:0 nad EvertoA
nem, zapewnił sobie tytuł mi

Ekstraklasa

Dziś na stadionie Bieberer Berg w Offenbach re
prezentacje piłkarskie do lat 19 Niemiec i Polski
spotkają się w rewanżowym meczu o awans do fi
nałów mistrzostw Europy. Pierwsze spotkanie we
Wronkach wygrali Polacy 2:1.
W dzisiejszym meczu
nasi reprezentanci nie będą
faworytami. Jednobramkowa zaliczka jest bardzo
skromna przed rewanżem
z Niemcami, z którymi trud
no wygrać w każdej katego
rii wiekowej.
Trener naszych rywali,
Rainer Bonhof musiał zre
zygnować tylko z jednego
piłkarza, który grał we
Wronkach. Przeciwko Pol
sce nie wystąpi Marcel
Rapp z Karlsruher SC. ale

niemiecki szkoleniowiec
będzie miał do dyspozycji
innego znakomitego zawod
nika - Christiana Timma
z Borussi Dortmund, które
go przed pierwszym spotka
niem zatrzymały w kraju
obowiązki klubowe.
Kadra Polski - bramka
rze: Przemysław Norko (Za
głębie Lubin), Rafał Skórski
(Hutnik Kraków), Robert
Gubiec (Polonia Warszawa),
zawodnicy z pola: Jarosław
Bieniuk (Lechia Gdańsk),

- Dla mnie najważniejszy
był oczywiście mecz Lecha
z Groclinem. Takie spotka
nia określa się mianem po
tyczek „za sześć punktów".
Udało się nam wreszcie wy
grać, dzięki czemu poprawi
liśmy naszą sytuację w ta
beli. Zagraliśmy też zupeł
nie nieźle, ale symptomy
poprawy były już chyba wi
doczne w poprzednim me
czu przeciwko warszawskiej
Polonii, gdzie zremisowali
śmy 1:1. Punkt zdobyty
w stolicy podbudował nas
psychicznie, stąd do poje
dynku z Groclinem przystą
piliśmy bez specjalnej ner
wowości. Trzy punkty bar
dzo nas cieszą i teraz pełni
nadziei pojedziemy do
Szczecina. Może tam wresz
cie uda mi się strzelić bram
kę, gdyż ostatnio z moim ce
lownikiem nie jest najlepiej.

Brakuje też trochę szczę
ścia.
Najbliższy mecz, jak już
wspominałem, Lech rozegra
w Szczecinie z Pogonią. Po
prowadzi nas już prawdopo
dobnie nowy trener, Adam
Topolski. To już czwarty
szkoleniowiec Lecha w tej
rundzie, oby ostatni. Częste
zmiany w kadrze trenerskiej
nie służą chyba żadnej dru
żynie. My, zawodnicy nie
mamy jednak na to wpływu.
Z innych wydarzeń mi
nionej kolejki największym
zaskoczeniem była chyba
porażka Pogoni w Ostrowcu.
KSZO, którego chyba nic nie
uratuje już przed spadkiem,
gra jednak bardzo ambitnie
i zbiera tego plony. A na gó
rze? Prowadzi mój osobisty
faworyt, ŁKS i chyba tu nic
już się nie zmieni...
(kast)

: ywy w «

ni liga

12 bramek - Radosław
Jasiński (Zagłębie)
11 - Marcin Kuźba
(Górnik), Mariusz Śrutwa
(Ruch), Arkadiusz Bąk
(Polonia), Sylwester Czereszewski (Legia), Marek
Saganowski (ŁKS Ptak)
10 - Paweł Miąszkiewicz (Petrochemia)
9 - Rodrigo Carbone
(ŁKS Ptak) i Tomasz Mo
skal (Katowice)
8 - Tomasz Kulawik
(Wisła), Olgierd Moskalewicz (Pogoń), Tomasz
Kłos (ŁKS Ptak), Sławo
mir Wojciechowski (Kato
wice)

„Pomorze"
25 - Tomasz Meyer (Kaszubia)
19 - Marek Zawada (Za
toka), Piotr Rzepka (Arka)
17 - Adam Hering (Ar
ka)
15 - Zbigniew Juszczak
(Rodło)
13 - Włodzimierz Ko
recki (Chemik), Robert
Konieczny (Czarni),
12 - Jacek Sobczak (Goplania)
11 - Roman Cech (Po
goń), Cezary Lisiewicz
(Zatoka)
10 - Radosław Wró
blewski (Chemik)

Gdańska
Arkadiusz Głowacki (Lech
Poznań), Krzysztof Smoliń
ski (Odra Wodzisław), Ma
riusz Lewandowski, Krzysz
tof Wołczek (obaj Zagłębie
Lubin), Jarosław Mazurkie
wicz (Zawisza Bydgoszcz),
Ireneusz Kowalski (Śląsk
Wrocław), Mariusz Muszalik, Michał Smyka (obaj
GKS Katowice), Mateusz
Bartczak, Piotr Dziewicki
(obaj Polonia Warszawa),
Jacek Kubicki (Korona Nida
Gips Kielce), Arkadiusz
Świętosławski
(Widzew
Łódź), Artur Kapela (Petro
chemia Płock), Damian Gorawski (Ruch Chorzów), Ar
tur Wilk (Ceramika Opocz
no)
(kast)

15 bramek - Jarosław
Maćkiewicz (Elana)
14 - Marian Janoszka
(Ruch)
13 - Józef Żymańczyk
(Odra)
(Zawisza), Bogusław Cy
gan (Polonia/Szombierki),
Mariusz Mizgała (Krisbut),
Mirosław Nikodem (Polo
nia/Szombierki)
Grupa druga
18 ~ Rafał Szczytniewski
(Górnik), Dariusz Patalan
(Bełchatów)
13 - Rafał Dopierała
(Ceramika)
11 - Remigiusz Sobociń
ski Jeziorak; dziś Amica),
Paweł Pasik (Jeziorak),
Piotr Badowicz (Czuwaj)

Klasa
Okręgowa

21 bramek - Tomasz
Korynt (Orzeł Choczewo)
18 - Adam Sulkowski
(Wietcisa Skarszewy)
15 - Maciej Siewko
(Cartusia)
14 - Mariusz Błażej
czyk (GOSiR Kolbudy)
13 - Piotr Młyński
(Cartusia Kartuzy), Mi
chał Słowik (Orkan Gdy
nia), Krzysztof Rutkow
ski (Hydrolek Pelplin)
12 - Michał Stacho
wiak (Unia Tczew), Ar
kadiusz Kazański (TJnia
Tczew)
(kast)

Sportu

•Wieża
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IPiłkanożna
Prezes Lecha Poznań, Ry
szard Dolata poinformował,
że od najbliższego meczu
z Pogonią Szczecin funkcję
trenera pełnić będzie w Le
chu Adam Topolski, dotych
czasowy trener KSZO Ostro
wiec. Topolski zajmie miejsce
Jerzego Kopy, który przeszedł
do warszawskiej Legii.

IHokej
Wyniki meczów play-off hoke
jowego Pucharu Stanleya:
Eastern Conference: Boston
Bruins - Washington Capitals
2:3 (po dogrywce) (Washing
ton Capitals wygrali rywaliza
cję best-of-seven 4:2);
Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 3:0 (Montreal
Canadiens wygrali rywalizację
best-of-seven 4:2); Western
Conference: Phoenix Coyotes
- Detroit Red Wings 2:5 (De
troit Red Wings wygrali rywa
lizację best-of~seven 4:2).

I ^Tenis
^^

-V;

Egipcjanie będą rywalami pol
skich tenisistów w meczu barażowym o utrzymaniu się
w grupie drugiej strefy euroafrykańskiej Pucharu Davisa.
Przesądził o tym ostatni poje
dynek spotkania w Abidżanie
pomiędzy Wybrzeżem Kości
Słoniowej i Egiptem. Gospoda
rze wygrali cały mecz 3:2.
Egipcjanie będą musieli wal
czyć o utrzymanie się w gru
pie. Ich rywalami będą nasi te
nisiści, którzy przegrali z Senegalczykami 2:3. Meczbarażowy odbędzie się w Polsce.

Komentarz dnia

Kanonierzy
Piłkarze Arsenału Londyn zostali
mistrzami Anglii. Znakomity fi
nisz popularnych „The Gunners",
którzy wygrali dziesięć meczów
z rzędu przesądził o pierwszym
miejscu dla drużyny z Highbury.
Tym samym doszło do detronizacji
Manchesteru United, mającego
ostatnio niejako „monopol" na
triumfy w angielskiej ekstraklasie.
Za prawdziwego ojca sukcesu lon
dyńskiego klubu uchodzi francu
ski menedżer, Arsene Wenger.
Po sukcesach jakie odniósł w AS
Monaco, przeniósł się do Arsenału
i utworzył z tego zespołu prawdzi
wych „Kanonierów". Pokazał, jak
się naprawdę buduje drużynę.
Zakupy jakie poczynił w ostatnich
latach, ściągając m.in. Holendrów
Bergkampa i Overmarsa oraz
swoich rodaków np. Petita, Anelkę
i Vieirę, w połączeniu z grupą do
świadczonych Anglików, na czele
których stoi Adams, dały efekt
wystrzałowy. I kto powie, że przy
domek „Kanonierzy" nie pasuje
do Arsenału? „ ,
. .
Kuba Staszkiewicz

REKLAMA

Na zdjęciu głównym: lan Wright
(po lewej), Dennis Bergkamp (po
prawej) i dwaj innni zawodnicy
Arsenału po niedzielnym meczu
z Evertonem cieszą się z mi
strzowskiego tytułu.
Poniżej: piłkarze Arsenału z pu
charem za mistrzostwo Anglii.
Fot. PAP/CAF
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