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Uczniowie w Kamienicy
Królewskiej nie będą już

Młodzież 22 krajów obser
wuje w Pucku stan plaż.

Liczne atrakcje czekały
wejherowian przybyłych na
<|q

brodzić w piachu.
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Owacje
dla Clintona

olityczny
wizerunek SLD

SLD przez ostatnie miesiące pro
wadził przemyślaną grę - celem by
ło przymilanie się wyborcom za
wszelką cenę. Liderzy SLD od roku
robią wszystko, by do wyborców
dotarł czytelny sygnał: „patrzcie, ja
cy jesteśmy fajni". Wyniki sondaży
pokazują, że jest to skuteczne

autostradą
O pomocy Unii
Europejskiej
w wysokości 20
min ECU (ok.
80 min zł)na
modernizację
obwodnicy trój
miejskiej poin
formował po
słów wicemini
ster Paweł Sa-
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Działki pracownicze dla użytkowni
ków, mieszkania spółdzielcze na
własność dla lokatorów oraz bony
zapowiada w powszechnym
uwłaszczeniu prof. Adam Biela.
- To rozpaczliwie naiwna iluzja komentuje Janusz Lewandowski,
były minister przekształceń wła
snościowych.
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Gdzie i jak będziemy się leczyć

Po ogłoszeniu
raportu proku
ratora Starra
przeczytało go
w Internecie 5,9
miliona osób,
a replikę obroń
ców Clintona
tylko 606 tysię
cy. Clinton spo
tyka się z wyra
zami uznania ze
strony wybor
ców i części elit politycznych. _ _
sb". 4

•Wydarzenia

91*
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1 stycznia 1999 roku
koszty leczenia w więk
szym stopniu niż obecnie obcią
żą kieszenie pacjentów Ze skła
dek odprowadzanych do Kas
Chorych będą opłacane tylko
podstawowe usługi.
Za niecałe cztery miesiące już
nie Ministerstwo Zdrowia, a Po
morska Kasa Chorych będzie
odpowiadać za ilość i jakość
usług medycznych, które otrzy
mamy za odciąganą z pensji
składkę. Za pośrednictwem ZUS
pieniądze (7,5 proc. wynagro
dzenia) trafią do Kasy Chorych.
- Lekarzom rodzinnym Kasa
przekazywać będzie środki fi
nansowe według liczby pod
opiecznych, a szpitalom będzie
płacić za zakontraktowane usłu

gi - wyjaśnia Andrzej Steczyński, regionalny pełnomocnik
rządu ds. organizacji Pomorskiej
Kasy Chorych.
Za ponadstandartowe usługi
lecznicze trzeba będzie dodatko
wo płacić.
Kasa oferuje swoim członkom
wolny wybór lekarza oraz szpi
tala, lecz przynajmniej na po
czątku wdrażania reformy bę
dzie monopolistą. Prawo wybo
ru kasy będą mięli praktycznie
tylko mieszkańcy miejscowości
na granicy województw. Zagra
niczne firmy ubezpieczeniowe
będą chętnych „doubezpieczać"
już od nowego roku. Natomiast
dopiero za trzy lata pojawią się
na polskim rynku światowi kon
kurenci Kasy Chorych.

Raport wskazuje m.in. na
nie wykorzystane szanse, ja
kie niósł w 1995 roku na
pływ gotówki za wybudowa
ne przed laty okręty wojen
ne dla ZSRR oraz na podpi
sywanie
nierentownych
kontraktów.
O fatalnej sytuacji Stoczni
Północnej alarmował rok te
mu poseł Bogdan Boruse
wicz. Prof. Jerzy Doerffer,
szef Forum Okrętowego,
wróżył wówczas jej upa
dłość w ciągu miesiąca dwóch. W kupionej później
przez Gdańską Stocznię Re
montową i Centromor stocz
ni zmieniono cały zarząd.
O kontrolę zwróciła się do
NIK stoczniowa „Solidar
ność".
Zaniepokoiła
nas
Pomorska Kasa Chorych przede wszystkim zanoto
wprowadza się już do swej sie wana za 1996 rok strata
dziby w Instytucie Medycyny przekraczająca 40 min zł Morskiej i Tropikalnej przy ul. mówi Krzysztof Żmuda, szef
Powstania Styczniowego 9 „Solidarności" w Stoczni
w Gdyni Redłowie. Adres ten Północnej.
warto zapamiętać, gdyż tam bę
Prace nad raportem mają
dzie można składać skargi i za być zakończone w ciągu
żalenia na przychodnię, lekarza dwóch tygodni.
Natomiast wczoraj - z ini
rodzinnego lub szpital.
cjatywy marszałka M. PłaJolanta Gromadzka-Anzelewicz żyńskiego - NIK rozpoczęła
str. 7 kontrolę w Stoczni Gdynia
SA, podczas której spraw
Zadzwoń dziś
dzony zostanie proces pry
Andrzej Steczyński będzie watyzacji stoczni. Kontrola
dzisiaj odpowiadał na Państwa
ma trwać do końca listopa
pytania pod redakcyjnym nu da.
merem telefonu w Gdańsku
Jan Kreft, (PAP)
(058) 346 22 44 w godz. 11-13.
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Hektary wójta Waldemara
aldemar Tkaczyk, wójt
gminy Kościerzyna, jest
posiadaczem 6 hektarów gruntu
we wsi Rybaki nad jeziorem
Osuszyno. Za 1 metr kwadrato
wy terenu zapłacił niespełna 8
groszy. Mieszkańcy Rybaków
w gminie Kościerzyna twierdzą,

że za działki rekreacyjne w tym
rejonie można uzyskać średnio
około 35 zł za metr kw.
Wójt uważa jednak, że nie ma
sprawy. Kupił grunt w ramach
przetargu. Posadził na nim już 8
tys. drzewek. Potwierdza też, że
w pobliżu kupił trzy inne działki.

Stocznia Północna była
źle zarządzana - wynika
z badań Najwyższej
Izby Kontroli.

Jedną do zalesienia, a pozostałe
pod budowę domów dla swoich
dzieci. Na pytanie, co zamierza
zrobić z sześcioma hektarami
nad brzegiem jeziora, wójt od
powiedział, że traktuje ten teren
jako „inwestycję na przyszłość".
Tomasz Tukalski

Wybory'98

W mediach
«jp godnie z ordynacją wy-

borczą od 26 września
media publiczne rozpoczną
emisję bezpłatnych progra
mów wyborczych przygoto
wanych przez poszczególne
komitety.
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Nasza infolinia

Akcja usuwania narkomanów z ulic

Co słychać

Miejska łapanka

•Serce mnie boli, gdy czytam takie
krzywdzące opinie o stoczni i „Solidarno
ści", jak ta, którą wygłosił wicewojewoda
Krzysztof Pusz w tekście „Pustynia kapi
tałowa". Pusz twierdzi, że kapitał nie in
westuje w Gdańsku, bo boi się stoczni
i „Solidarności"!!! Przypomnę, że to „So
lidarność" przyczyniła się walnie do tego,
że teraz ci kapitaliści mogą inwestować,
gdzie chcą. Że to „S" z Wałęsą wyniosła
pana Puszą na kolejne stanowiska. Tro
chę pokory, panie Pusz.
Kazimierz Kłosiński
stoczniowiec z Gdańska
•Całkowicie zgadzam się z wypowiedzią
pani Szczepuły, która twierdzi, iż my,
zwykli obywatele, nie możemy patrzeć
w przyszłość przez różowe okulary, jeżeli
zostaną zmniejszone kary dla przestęp
ców. Obecnie zwykły człowiek będzie się
czuł jeszcze bardziej zagrożony. Nato
miast przestępcy pewnie się cieszą ze
zmian, które są na ich korzyść. Według
mnie kary wymierzane zgodnie z nowym
kodeksem będą niesprawiedliwe.
A. O. z Wejherowa
•Mam jedno pytanie. Ludzie kupowali
cegiełki, aby ratować Stocznię Gdańską.
Stocznia została sprzedana, w związku
z tym chciałbym wiedzieć, na jaki cel zo
staną przeznaczone zebrane pieniądze?
J. K. z Gdańska
•Widziałem ulotki pewnej pani, która
ubiega się o mandat w samorządzie.
Zdziwiłem się bardzo, gdy przeczytałem
informację, zawartą na ulotce. Otóż in
formacja mówi m.in. o tym, że obecny
„monciak" nosił kiedyś nazwę ul. J. Stali
na. Odważę się przypomnieć, że ul. Boh.
Monte Cassino wcześniej nosiła nazwę
Marszałka Rokossowskiego. Uważam, że
jeżeli ktoś nie zna dobrze historii swoje
go miasta, to nie wypada mu kandydo
wać do samorządu.
K. P. z Sopotu
•W minioną sobotę wróciłem z Wileńszczyzny. Byłem w miejscu noszącym na
zwę Góra Krzyży. Te symbole religijne
stawiają ludzie różnych narodowości, aby
uczcić pamięć poległych powstańców
z 1831 r. Pomiędzy krzyżami znajdują się
również gwiazdy Dawida i nikomu one
nie przeszkadzają. Pytam zatem, po co
robi się tyle szumu wokół krzyży stawia
nych na Żwirowisku?
W. W. z Gdańska
(EMA)

Komentuje Sawka
dfrię/* Viląąpę fwMH'

O 800

1500 39 " We wszystkich sprawach prosimy
7T
o telefoniczny kontakt z działem
bezpłatna infolinia uśmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 9-18, a w niedzielę w godz, 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy pok.
308 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.
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dobę dyżurny reporter
„Dziennika Bałtyckiego" czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
oulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na lamach, czeka nagroda do 1000 zł.

teleion re»orcert

Barbara Szczeputa
„Dziennik Bałtycki"
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Brawo, panie wojewodo!

Najlepiej nie wbić nic, bo
wtedy nikt nie ma preten
sji.
Wojewoda katowicki spró
bował podjąć działania,
by usunąć narkomanów ze
śródmieścia Katowic i ja
koś zmusić ich do leczenia
i... naraził się wszystkim.
Prof. Łętowska broni ich
prawa do wolności a Ma
rek Nowicki bardziej niż
narkomanów boi się zagrypionych, bo od nich
może zarazić się katarem.
Ha, ha, ha...
Ale dlaczego nikt nie bro
ni prawa do wolności po
rządnych obywateli, któ
rzy muszą w śródmieściu
Katowic, czy Gdańska
przemykać się chyłkiem
między brudnymi ćpunami?
Dlaczego nikt nie broni
prawa do wolności po
dróżnych, którzy muszą
przeskakiwać przez leżą
cych w dworcowym hallu
narkomanów?
Dlaczego nikt nie broni
dzieci, które jeszcze nie
ćpają, przed takimi wido
kami?
Brawo, panie wojewodo!

III arek
Kempski,
wojewoda kato
wicki wprowadził zakaz
przebywania w miej
scach publicznych osób,
znajdujących się pod
wpływem środków odu
rzających. Zakłócają
cych porządek narko
manów spisują i usuwa
ją z ulicy patrole poli
cyjne. W myśl postano
wienia wojewody kato
wickiego, funkcjonariu
sze mają prawo-wezwać
do osoby odurzonej po
gotowie oraz sporządzić
przeciwko niej wniosek
do kolegium.
- Narkomani będą
umieszczani w szpita
lach, na przymusowym
leczeniu - powiedział
Marek Kempski uza
sadniając publicznie
działania policji. - Akcja
ma zapobiec szerzeniu
się choroby i zahamo
wać handel narkotyka
mi.
Rozporządzenie
funkcjonuje obecnie
w Katowicach. Tymcza
sem Ewa Łętowska, by
ły rzecznik praw oby
watelskich
zapowie
działa jego zaskarżenie,
jako
niezgodnego
z obowiązującym w kra
ju prawem.
Zdaniem Tomasza
Sowińskiego, wojewody
gdańskiego wprowa
dzenie w Gdańskiem
podobnej akcji nie jest
wykluczone.

OBOP o telewizjach
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Narkomani - społeczny problem praktycznie
wszystkich dużych miast.
Fot.Robert Kwiatek

- Na razie przyglą
damy się przebiegowi
akcji i efektom. Jeżeli
okaże się ona skutecz
na, być może taka for
ma, prawdopodobnie
nieco
udoskonalona
znajdzie zastosowanie
także na naszym tere
nie.
- W przypadku -wpro
wadzenia podobnego
rozporządzenia, cho
rych będzie można
umieszczać w Szpitalu
Zakaźnym w Gdańsku dodaje Tomasz Sowiń
ski.

- Nie słyszałem, żeby
w naszym wojewódz
twie wzorem Katowic
miały być wprowadzane
jakieś specjalne środki
zapobiegawcze prze
ciwko narkomanom mówi Jacek Pączkowski, rzecznik prasowy
wojewody elbląskiego.
Obecnie, szczególnie
w okolicach Dworca
Głównego w Gdańsku
wzmocniono
patrole
policyjne, które reagują
na zakłócanie porządku
publicznego przez nar
komanów.
(sr, G.P.)

Ludzkie strzępy na ulicach
budzą współczucie, lęk,
niekiedy odrazę. To zrozu
miałe. Ale usuwanie ich
z oczu przechodniów nie
zlikwiduje narkomanii. Ta
metoda walki budzi zasad
nicze wątpliwości natury
etycznej i prawnej, a jej
praktyczny sens (nonsens)
sprowadza się do leczenia
gruźlicy polopiryną: usu
wa się objawy, nie choro
bę.
Pobożny wojewoda Marek
Kempski objawił się jako
zwolennik poglądu św. To
masza, który głosi, iż nie
ma nic w umyśle, czego nie
było przedtem w zmysłach.
Czego wojewoda w Kato
wicach nie widzi, to na
Śląsku dla niego nie istnie
je.
W starym dowcipie, kiedy
popsuty pociąg stanął
w szczerym polu, Breżniew
nakazał: „Zaciągnąć firan
ki i ogłosić, że dalej jedzie
my!". To zaskakujące, że
Marek Kempski, znany
z racjonalnych poglądów
i działań, wsiadł do takie
go pociągu.

Pisane pc „Wiadomościach"

Zdaniem eksperta

Dsafl ki

Marek Nowicki

Wyniki badań potwierdzają prymat tele
wizji publicznej nad konkurencją. Najczę
ściej oglądamy I program TVP - 29,3 proc.
Na drugim miejscu znajduje się natomiast
prywatna telewizja Polsat - regularnie oglą
da ją 23,7 proc. ankietowanych.
Trzecie i piąte miejsce zajmują także pro
gramy telewizji publicznej - Dwójka (18,2
proc. oglądalności) oraz pasmo telewizji re
gionalnych (5,6 proc.).
Na czwartym miejscu znajduje się telewi
zja TVN, którą ogląda regularnie 6 proc.
abonentów.
Udział pozostałych stacji jest - jak "wyni
ka z badań OBOP - symboliczny. Pewną sta
łą liczbą widzów pochwalić się może jeszcze
tylko RTL 7 - do oglądania przyznaje się 3,6
proc. ankietowanych. Inne stacje mają oglą
dalność symboliczną.
Polacy nie lubią także płacić za telewizję.
Mocno reklamujący się Canal-t- ma bowiem
niewielką widownię. Wg OBOP ta komer
cyjna stacja ma nikły udział w rynku - 0,7
proc.
(opr, a.)

PRZECIW
Wojewoda Kempski zwal
cza objawy, a nie chorobę.

Granice wolności
Jedynka
przed Polsatem
Na przełomie sierpnia i września
Ośrodek Badania Opinii Społecznej
przeprowadził badania oglądalności
stacji telewizyjnych. W badaniach
uczestniczyło 3660 osób.

Krzysztof Grabowski
„Wprost'

mmmmmm

prezes Helsińskiej
Fundacji Praw
Człowieka

Fot. PAP/CAF

- Pozbawieniem wolności jest umieszcze
nie chorego człowieka w karetce i zamknię
cie w szpitalu wbrew jego woli. Z wyjątkiem
oczywiście sytuacji bezpośrednio zagrażają
cej jego życiu. Takie są normy prawa euro
pejskiego i polskiego. Nawet jeżeli pacjent
ma zaburzenia psychiczne, dłuższe zatrzy
manie go w szpitalu wymaga zgody sądu.
Jeżeli ktoś jest agresywny i zakłóca po
rządek publiczny, to normalnym trybem jest
postawienie go przed kolegium, na pewno
nie za pośrednictwem karetki pogotowia.
Bardziej obawiam się na ulicy ludzi z kata
rem, bo mogę się od nich zarazić, niż chłop
ców po „zażyciu", siedzących na ławce, bo
od nich narkomanią się nie zarażę.
Jest wielu narkomanów, którzy chcieliby
się leczyć. Wiadomo jednak, że na oddzia
łach detoksykacyjnych brakuje miejsc,
oczekiwanie jest bardzo długie, a leczenie
kosztowne. Zatrzymywanie i odstawianie
narkomanów do Dlacówek służby zdrowia
nie jest działaniem przeciw narkomanii,
lecz próbą ukrycia problemu przed opinią
publiczną.
(pel)

gość

Rząd zaczyna kampanię informacyjną o czte
rech reformach mających podstawowe znacze
nie dla żyjących dziś w kraju trzech pokoleń
(i czwartego w drodze): administracjiubez
pieczeń, zdrowia, oświaty. Poinformował
0 tym rzecznik rządu Jarosław Sellin, który
mignął w „Panoramie" o osiemnastej jeszcze
raz, z okazji zapowiedzianej przez OPZZ
czarnej księgi nie dotrzymanych przez rząd
umów. Po co przy tym był rzecznik, to nie
wiem, bo materiał filmowy był wyjątkowo męt
ny. Sellin to rzadki gość w TVP, mówi mało
1 bezbarwnie, nie zapisał się chyba w pamięci
większości telewidzów albo zapisał się nieko
rzystnie. A to mianowicie z powodu wyglądu.
Nie wiem, może nowy rzecznik jest tytanem
gromadzenia informacji i organizowania kam
panii promocyjnych rządu i dlatego został
rzecznikiem. Ale sam siebie promuje fatalnie,
czym przekreśla swoje zawodowe osiągnięcia.
Powinien wiedzieć (albo ktoś mu powinien
wytłumaczyć), że skuteczność perswazji w TV
co najmniej w połowie zależy od walorów wi
zualnych (obserwuję to po wynikach w audio
tele „Linii Specjalnej"). Jeśli przed kamerami
stanie człowiek nie ogolony, nie doprasowany,
z włosami w strąkach, w dodatku nie uczesa
nymi, to „umarł w butach", ma przechlapane,
choćby mówił same mądrości.
Chwilę potem w „Panoramie" Trójki zajął
ekran Piotr Świąc, absolutny kontrast Sellina.
Może by tak rzecznik rządu ż nim sie skonsi.Itował w sprawie autopn
jamna Wieczerska
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Gdańsk

Cysterna wpadła do rowu pod MUobądzem

Plastikowa
eksplozja

20 ton chemikaliów
na zakręcie

Kolejna bomba eksplo
dowała w Gdańsku. Tym
razem obyło się bez
ofiar.
Mieszkańców ul. Kłopot
w gdańskiej dzielnicy Siedl
ce zbudził wczoraj wieczo
rem potężny huk. Przy ga
rażu Ryszarda M. eksplodo
wała bomba. - Jak huknęło,
to aż szklanki w szafce za
drżały - mówi mieszkaniec
ul. Kłopoty.
Nieznany sprawca zdeto
nował 300 gram plastiku.
Podobne ładunki wybuchały
w tym miesiącu w Pruszczu
Gdańskim. Na miejscu zda
rzenia nie ma śladów wybu
chu. Na ziemi przy kilku
stojących w pobliżu gara
żach widać jedynie ślady
opon samochodów.
- Straty oszacowano na
półtora tysiąca złotych - in
formuje kom. Gabriela Si
kora, rzecznik komendanta
wojewódzkiego
policji
w Gdańsku. Ryszard M.,
wyjaśnił „Dziennikowi", że
garaż wynajmował.
- Trzymałem tam zużyte
automaty do gier, stare sto
liki i parasole - mówi Marek
Z. właściciel gdańskiego lo
kalu „Lido" i najemca gara
żu. - Do tego pomieszczenia
chyba z pięć osób miało klu
cze. Naprawdę, nie wiem
z jakiego powodu ktoś pod
łożył tę bombę. Czekam, aż
ten ktoś zadzwoni i wyjaśni

Bomby w walizce nie zna
leziono
Fot. Maciej Kosycarz/KFP

mi, o co chodzi - mówi wła
ściciel Lido.
Z kolei wczoraj po połu
dniu policjanci otrzymali in
formację o kolejnym, tajem
niczym pakunku w centrum
handlowym
na gdań
skiej Zaspie.
- Pracownicy ochrony
walizkę, którą ktoś zostawił
pod drzwiami - mówi Stefan
Barczewski, kierownik cen
trum. - Wezwaliśmy policję.
Funkcjonariusze poważnie
podeszli do sprawy, gdyż
podobną walizkę znaleźli
pod dyskoteką „Kazamaty".
Funkcjonariusze z bryga
dy antyterrorystycznej ro
botem do neutralizowania
bomb zabrali walizkę na
bezpieczną od sklepu odle
głość. W specjalnie wykopa
nym dole zdetonowali,jak
się później okazało, pustą
walizkę.
Jarosław Wtostowski
Bartosz Życiński

REKLAMA

Wypadek wydarzył się
około godziny 6 rano na
drodze krajowej numer 1.
Cysterna zawierała dwuizocyjanian toluenu, który miał
posłużyć "do wyrobu pianki
budowlanej w jednej z fa
bryk w Malborku. Kierowca
ciągnika siodłowego Kamaz
prawdopodobnie zbyt szyb
ko „wszedł" w zakręt. Cy
sterna wpadła z dość dużą

wgodz. 10.00-17.00

...
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Nawet drobne rozszczelnienie cysterny byłoby bardzo groźne. Na szczęście do tego nie doszło.

Cysterna przewożąca silnie trującą substancję che
miczną wpadła wczoraj do rowu w Miłobądzu koło
Tczewa. Na szczęście nie doszło do wycieku.

H MIĘDZYNARODOWE TARGI KOLEJOWE
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szybkością do rowu przy
ogródku jednego z przy
drożnych domów.
- Na szczęście ucierpiała
tylko otulina cysterny - mó
wi Jan Żminko, rzecznik
prasowy gdańskiej straży
pożarnej. - Nawet drobne
rozszczelnienie byłoby bar
dzo groźne. Dwuizocyjanian
toluenu jest środkiem silnie

trującym, działa na oczy,
skórę i drogi oddechowe.
Przewrócony samochód
zablokował fragment drogi.
Od Pszczółek do Tczewa
zorganizowano objazdy, ru
chem kierowali policjanci.
Główna trasa Gdańsk Łódź była całkowicie zablo
kowana przez dwie godziny.
W tym czasie w Miłobą
dzu trwała akcja stawiania
pojazdu na koła. Na miejscu
pojawili się strażacy z Sekcji
Ratownictwa Chemicznego,
którzy mieli działać w przy
padku, gdyby groźna sub

Fot. Robert Kwiatek

stancja wydostała się z cy
sterny. Przez chwilę pojawi
ła się koncepcja przepom
powania toluenu do innego
zbiornika, jednak okazało
się, że ciecz w cysternie jest
pod zbyt wysokim ciśnie
niem.
Były problemy ze spro
wadzeniem odpowiedniego
dźwigu. Akcja strażaków
zakończyła się około czwar
tej po południu. Postawiony
na koła samochód razem
z cysterną i jej zawartością
został odholowany.
(wrób)

Antoni Grasewicz, wiekowy rumianin

110 lat i szczęście w kartach
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
10 września 1998 r. zmarł nasz najukochańszy Mąż i Tatuś f|

14 września w domu przy
ulicy Metalowców w Rumi
odbyła się uroczystość
f Uroczysta kremacja Zwłok 16 września 1998 r. w Poznaniu.
|z okazji 110 rocznicy uro
ij Msza św. żałobna z wystawieniem prochów odprawiona|dzin Antoniego Grasewicza,
zostanie 18 września 1998 r., o godz. 13.00 w kościele
który jest także jednym
pw. Świętego Mikołaja w Gdańsku.
z najdłużej żyjących Pola
Pełni smutku |i
ków. Uroczystość miała cha
Wanda, Mikołaj i Miłosz i
rakter bardzo prywatny.
Wzięli w niej udział syno
ś.fp.

b

1

KRYSTIAN MARCINIAK|

Grasewicz urodził się 14
września 1888 roku. W XX
wiek wkroczył więc, jako
12-letni chłopiec i trudno by
wyliczyć wszystkie wyda
rzenia, jakich był świad
wie pana Antoniego z rodzi
kiem na przestrzeni dobie
nami, opiekujące się nim na
gającego końca stulecia.
co dzień pielęgniarki środo-,
Do tej pory pilnie śledzi
wiskowe oraz czuwająca w telewizyjnych „Wiadomo
nad zdrowiem dr Joanna ściach" aktualne wydarze
Żurek. Dostojnego jubilata nia, o których potem dysku
odwiedził burmistrz Witold tuje z synem. Jego ulubioną
Reclaf, który złożył życzenia rozrywką jest gra w karty
w imieniu mieszkańców z synem.
Kazimierz Bielicki
i władz miasta. Pan Antoni

110 rocznicę urodzin świętował najstarszy miesz
kaniec Rumi pan Antoni Grasewicz. Ulubionym
zajęciem dostojnego jubilata jest partyjka w popu
larnego „tysiąca".

Antoni Grasewicz
Fot. Krzysztof Bielicki

środa 16 września 1998 r.

Iran - Afganistan

•KRAJ

Krok od wojny

jg

- Portugalczyk
w Warszawie

i

i

WARSZAWA. W drugim
dniu wizyty oficjalnej
w Polsce prezydent Portu
galii Jorge Sampaio przyjął
wczoraj w Belwederze lide
rów AWS, UW, SLD i PSL.
Liderzy najważniejszych
partii rozmawiali z portu
galskim gościem m.in. na
temat integracji z Unią Eu
ropejską oraz kontaktach
dwustronnych. Na Uniwer
sytecie Warszawskim Sam
paio wygłosił odczyt pt.
„Nowa Europa".

USA. Clinton w teatrze

Owacje
dla prezydenta

Kradli zboże

SUWALSKIE. Nieznani
sprawcy skosili kombajnem
zboże z cudzego pola we
wsi Osinki k. Suwałk. Zło
dzieje skosili mieszankę
jęczmienia i owsa z 3 ha
powierzchni. Jak głosi poli
cyjny komunikat, kombajn
„był czerwony z niebieskim
workiem". Straty oszacowa
no na 2 tys. zł.

„*Ł.'ś

Ciała dyplomatów przyjmowano z najwyższymi honorami.

§§ ran postawił swoją armię
1 w stan pogotowia. Starcie
z afgańskimi talibami, któ
rzy w ubiegłym tygodniu za
bili dziewięciu irańskich dy
plomatów, wydaje się być
kwestią czasu.
Podczas
wtorkowego
spotkania z dowództwem
Strażników Rewolucji, Chemenei oświadczył: „Wszy
scy pracownicy administra
cji i osoby odpowiedzialne
za sprawy kraju, w tym tak
że siły zbrojne, muszą być
w pełni przygotowani na
błyskawiczne, skrupulatne
i zdecydowane wypełnienie

wszelkich decyzji, jakie po
lityczne i wojskowe kierow
nictwo kraju uzna za ko
nieczne i najlepsze dla
obrony interesów państwa".
Chamenei ostrzegł też
afgańskich talibów i Paki
stan, że ich poczynania mo
gą wywołać poważny kon
flikt regionalny, a armia
irańska ogłosiła, że jest go
towa „wykonać każdą zleco
ną jej misję". Ostrzeżenie
ajatollaha nastąpiło w dzień
po zdobyciu przez talibów islamskich
ortodoksów
afgańskich - miasta Bamian, dotychczas głównego

bastionu proirańskich szy
itów z organizacji Hizbi
Wahdat. Talibowie, którzy
są sunnitami, kontrolują
obecnie około 90 proc. tery
torium Afganistanu.
W poniedziałek wieczo
rem na lotnisku w Tehera
nie tłumy mieszkańców
miasta brały udział w cere
monii powrotu do kraju
zwłok siedmiu z dziewięciu
dyplomatów irańskich, za
mordowanych w sierpniu
w Afganistanie, co dopro
wadziło do kryzysu w sto
sunkach
irańsko-afgańSkich

'

(PAP)

Razem przeciw przestępcom
Ministrowie spraw wewnętrznych Polski i Rosji
podpisali deklarację o wspólnym zwalczaniu prze
stępczości zorganizowanej.
winniśmy ściśle współpra
cować z tak dużym pań
stwem jak Rosja, aby móc
w ogóle tę przestępczość
zwalczać".
Współpraca między obu
państwami ma polegać
przede wszystkim na wy
mianie informacji o gan
gach rosyjskojęzycznych,
które swoim działaniem
obejmują także Polskę. Ro-

sjanie są szczególnie zainte
resowani funkcjonowaniem
niedawno
powołanego
w polskim MSWiA centrum
informacji o przestępczości
zorganizowanej. Chcieliby
otrzymywać stamtąd także
informacje o rosyjskich
gangach w Polsce.
Szef rosyjskiego MSW na
pytanie polskiego dzienni
karza o pomoc żywnościową
Polski dla Rosji wyraźnie
zdenerwowany odpowie
dział, że jego kraj jej nie po
trzebuje.
(pap)

Hamburg. Spór o wódkę

Zajęta Behredere
Hamburgu celnicy
zajęli wczoraj 15 kon
tenerów z wódką Belvedere,
ok. 100 tys. litrów alkoholu.
Towar wypłynął w miniony
piątek z gdyńskiego portu.
Alkohol zajęto na skutek
działań spółki Euro-Agro.
- Celnicy zajęli wódkę
w związku z ochroną znaku
towarowego - mówi Janusz
Owsiany, prezes firmy Eu
ro-Agro. - Prawdopodobnie
alkohol zostanie zniszczony.

LUBLIN. Sąd Rejonowy
skazał na 3 tys. zł grzywny
25-letniego studenta
Krzysztofa R., który kolpor
tował materiały propagują
ce faszyzm. Broszury „Du
ma Naszego Miasta" zawie
rały m.in. fragmenty „Mein
Kampf" Hitlera. W miesz
kaniu studenta policja zna
lazła koszulki ze swastyka
mi.

ŚWIAT
Lubię piłkę

Polska i Rosja

Podpisana przez Janusza
Tomaszewskiego i Sergieja
Stiepaszyna deklaracja jest
pierwszym krokiem w kie
runku pełnej współpracy
polskiego i rosyjskiego
MSW. Według Tomaszew
skiego, zagrożenie związane
z kradzieżami samochodów,
handlem narkotykami i pra
niem brudnych pieniędzy
„jest na tyle aktualne, że po

•Skazany
za faszyzm

W Niemczech złamanie
przepisów o znaku towaro
wym podlega karze według
zasad kodeksu karnego.
W Polsce spór o prawo do
autorstwa butelki od tej
wódki toczy się między Euro-Agro a Polmosem Żyrar
dów przed sądem cywilnym.
Tymczasem do Terminalu'
Kontenerowego w Gdyni
trafiły kolejne cztery konte
nery z Belvedere. Wódkę
wysłał Polmos Żyrardów.

BANGLADESZ. Co naj
mniej sto osób zostało ran
nych podczas zamieszek na
meczu piłkarskim w mie
ście Chittagong. Burdy roz
poczęły się po spornym go
lu. Fani obu drużyn uzbro
jeni byli w ładunki wybu
chowe, noże i kamienie.
Gdy mecz przerwano, za
mieszki przeniosły się na
ulice.

Prezydent B.Clinton podczas wystąpienia w New Am
sterdam Theatre - w głębi Hillary Clinton

IPII onad 1700 osób - zwo
lenników i osobistości
z Partii Demokratycznej zgotowało w poniedziałek
wieczór owację na stojąco
prezydentowi Clintonowi
i jego małżonce w jednym
z teatrów nowojorskich,
gdzie uczestniczyli' oni
w spektaklu „Król lew". Pa
rze prezydenckiej towarzy
szył wiceprezydent Al Gore
oraz wielu deputowanych
demokratycznych.
Widzowie zapłacili za bi
lety od 300 do 1000 dolarów.
Prezydent wraz z małżonką

Fot. PAP/Cj

uczestniczył
wcześniej
w Nowym Jorku w śniada
niu a następnie w obiedzie,
z których dochód przezna
czony został na kampanię
kandydatów Partii Demo
kratycznej w listopadowych
wyborach. Wraz z docho
dem ze spektaklu teatralne
go zebrano ponad 4 min do
larów. W ciągu dwóch dni
po ogłoszeniu raportu pro
kuratora Starra przeczytało
go w Internecie 5,9 miliona
osób, a replikę obrońców
Clintona - 606 tysięcy.
(PAP)

Chiny

Malutki miś

Etna dymi

WŁOCHY. Sycylijski wul
kan Etna przebudził się
i w nocy z poniedziałku na
wtorek zasygnalizował swą
aktywność wstrząsami,
emisją gazów i popiołów
wulkanicznych. Z głównego
krateru Etny, mającego 3200
m wysokości, zaczęła wy
pływać lawa.
Etna, położona w sąsiedz
twie Katanii na Sycylii, jest
najwyższym czynnym wul
kanem w Europie.

•Wielka bieda
Wczoraj ładowano alko
hol na statek „Haski", który
ma wypłynąć do Rotterda
mu.
- Posiłkując się przykła
dem z Hamburga przekony
waliśmy armatora, aby nie
brał wódki - mówi Owsiany.
Przypomnijmy że wojna
o Behredere to wojna o mi
liony dolarów; Butelka tego
alkoholu w USA kosztuje
ok. 38 dolarów
(wgs)

ROSJA. We wtorek w Krasnodarze pochowano
mieszkańca tego miasta
Władimira Rybałkę, który
dokonał w niedzielę samospalenia, ponieważ przez
dwa lata nie otrzymywał
wynagrodzenia w pracy.
W Poddorsku w rosyjskim
obwodzie Nowogrodzkim
władze oświatowe zezwoliły
nauczycielom przerwać za
jęcia w szkole na trzy dni,
by mogli wziąć udział
w zbieraniu żurawin.

Panda Dian Dian w inkubatorze.

7-centyiTietrowa panda
ważąca 58 gramów przyszła
na świat w ośrodku hodowli
pandy wielkiej i badań nad
tym zagrożonym wyginię
ciem gatunkiem w mieście
Chengdu w chińskiej pro
wincji Sichuan. Według lo
kalnej wtorkowej prasy, ma

leńka panda, nazwana Dian
Dian, urodziła się w minio
nym tygodniu, zaraz po bliź
niaczej siostrze, która waży
ła 130 gramów.
Zazwyczaj pandy w chwi
li narodzin ważą od 100 do
200 gramów.
(PAP)
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Wybory '98

Przymierze
z kobietami
Koalicja Przymierze Społeczne PSL-UP- KPEiR
wystawiła kandydatów we wszystkich okręgach do
Sejmiku Województwa Pomorskiego i do rad
w Trójmieście.
Bogusław Kaczmarek, li
der UP, który wczoraj przed
stawiał na konferencji pra
sowej kandydatów, podkre
ślił, że na listach są osoby
młode (przeciętna wieku 40
lat) i dużo kobiet. - SLD mó
wi, że promuje kobiety, ale
na ich listach przeważają
mężczyźni, u nas połowa
kandydatów do rad Gdań
ska i Gdyni, to kobiety
- Pięć pierwszych miejsc
i dużo drugich zajmują ko
biety, a w niektórych okrę
gach wszystkie kandydatki
są kobietami - zaznaczyła
Lucyna Orłowska, wice
przewodnicząca Rady Woje
wódzkiej KPEiR oraz De
mokratycznej Unii Kobiet,
która kandyduje z Orani do
gdańskiej rady.
Jednak do sejmiku na
pierwszych miejscach są

mężczyźni, m.in.: Sławomir
Szatkowski, szef PSL, Bogu
sław Kaczmarek, szef UP,
Edward Budzyń, szef woje
wódzkiej KPEiR i b. radny
Gdyni, Franciszek Hubert
Richert, prezes miejskiego
zarządu PSL, ale 2 kobiety
Gizela Suchodolska i Anna
Gwoździńska są w okręgach
na 2 miejscu.
Przy
kandydaturach
Przymierza Społecznego nie
ma nazw partii, tylko całej
koalicji, bo z listy kandydują
osoby bezpartyjne, np. do
sejmiku Ireneusz Włochyń,
wójt gminy Tczew, Piotr Falba ze Związku Niewido
mych. Przedstawiciele ko
alicji zapewniali, że będą
prowadzić kampanię pozy
tywną. Liczą, iż uda im się
pozyskać część elektoratu
AWS.
(bmk)

AWS w Malborku przysłał nam następujący list: „Za
praszamy na spotkanie posła Czesława Bieleckiego
z Radą Oddziału AWS Malbork, które odbędzie się
w Malborku w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy
ulicy Sienkiewicza 26. Z poważaniem AWS Malbork".

Od Redakcji, Za zaproszenie dziękujemy. Mamy na
dzieję, że chociaż poseł Bielecki wie, kiedy ma przyje
chać do Malborka.

Inwestuj
z korzyścią
dla siebie!
Ministerstwo Finansów zawiadamia,
że subskrypcja obligacji piątej trzyletniej pożyczki
państwowej o zmiennej stopie procentowej serii
o terminie wykupu 6 listopada 2001 r. trwa
od 14 do 25 września 1998 roku.

Kampania
w mediach
ampania wyborcza na
t
biera
rumieńców.
Zgodnie z ordynacją wybor

czą od 26 września media
publiczne rozpoczną emisję
bezpłatnych
programów
wyborczych przygotowa
nych przez poszczególne
komitety.
W telewizyjnej Trójce,
30-50-minutowe programy
bezpłatne pojawiać się będą
dwa razy dziennie w godzi
nach popołudniowych. Po
przedzać je będzie 10-minutowe pasmo komercyjne,
w którym czas wykupić mo
gą zarówno komitety wy
borcze, jak i poszczególni
kandydaci.
Komercyjna Telewizja
Gdynia przygotowuje na
ostatnie dwa tygodnie kilka
bezpłatnych debat, do
udziału w których zaprosi
przedstawicieli gdyńskich
komitetów wyborczych.
Radio Gdańsk bezpłatne,
dwugodzinne bloki wybor
cze emitować będzie po go
dzinie 21. Codziennie rano
pojawi się na antenie 5-minutowe vademecum wybor
cy W tygodniu poprzedzają
cym wybory o godzinie 11
będzie można wysłuchać

Cena subskrypcyjna wynosi 99,50 zl

dyskusji
panelowych
z udziałem kandydatów.
Z większym luzem pode
szło do wyborów Radio Plus.
Na poranki zaplanowało
dykteryjki i anegdoty opo
wiadane przez kandydatów,
a w południel0-15-minutowe pojedynki, w których
zmierzą się kandydaci
z tych samych okręgów.
Jeszcze inną formułę wy
borczych prezentacji przy
gotowało Radio Eska Nord.
Trójmiejskie komitety wy
borcze będą miały 100 słów
na oryginalne przedstawie
nie swoich programów Za
prezentują je na antenie
dziennikarze Eski. Bardzo
jasno stawia sprawę Radio
Trefl. - Jesteśmy rozgłośnią
komercyjną i tak też traktu
jemy wybory.
Jedynie Radio Gdańsk
i. Radio Plus przewidują
specjalne reklamowe bloki
wyborcze, za nieco niższą
stawkę. W pozostałych roz
głośniach oraz stacjach tele
wizyjnych kandydaci na
radnych traktowani będą
jak wszyscy klienci, otrzy
mają rabaty jeśli zamówią
odpowiednią ilość reklam.
(KAS, mc)

Subskrypcja

przeznaczona

jest

Zapraszamy do Punktów Obsługi

wyłącznie dla posiadaczy obligacji
drugiej

trzyletniej

państwowej

o

pożyczki

zmiennej

stopie

procentowej serii o terminie
wykupu 6 listopada 1998 roku.

Klientów
MINISTERSTWO HN \VU.W

OBLIGACJE
SKARBOWE

biur

maklerskich

na

terenie całego kraju. Szczegółowych
informacji udzielają biura maklerskie

zysk bez ryzyka

Konsorcjum: tel. 0-800 300 49,
0-800 660 27, 0-800 200 68.

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji wynosi 700.000.000 zł

CZWARTEK

Dziennik
dodatek;tygodniowy Bałtycki*

SOBOTA

Dziennik
dodatek tygodniowy Bałtycki A

|T [ RjlCardJ
^

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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Berlitz
ANGIELSKI
NIEMIECKI
HISZPAŃSKI
FRANCUSKI
programy poranne,
popołudniowe,
« wieczorne, sobotnie
dorośli, dzieci,
młodzież

FCE/CAE/CPE
Zapisy poprzedzone
rozmową konsultacyjną

CENTRUM JĘZYKOWE

Gdańsk, Wały Piastowskie 24
Tel. 3051613,3051984
'REKIAMA

Z DUŻYM

można taniej

REKLAMA DUO
to rodzaj reklamy
ukazującej się
jednocześnie
w DZIENNIKU BAŁTYCKIM
I WIECZORZE WYBRZEŻA

Dziennik
Bałtycki

wiń

wybrzeża

Pożyczka hipoteczna - nowy produkt Banku PEKAO S.A.
NAJNIŻSZE CENY

Może być przeznaczona na dowolnie wybrany cel.

ŁADOWARKI
SPYCHARKI
KOPARKI
2URAWIE
WfiZKI WIDŁOWE
BETONOMIESZARKI
^3?
NACZEPY
PRZYCZEPY^

Udzielana jest na okres od 1 roku do 15 lat.
Minimalna kwota pożyczki wynosi 10.000 zł, maksymalnie natomiast
można otrzymać 150.000 zł.

JELCZE
STARY

/\J

/

„ENERGOMASZ" Sp. Z 0.0.
80-755 Gdańsk, ul. Szafapnia 10
tel. 305 32 64, 66, 67
tel./fax 305 15 21

Zapraszamy do naszych Oddziałów:
•Sopot, ul. M. Reja 13/15 •Gdańsk, ul. Garncarska 23, ul. Grunwaldzka 92/98, ul. Kołobrzeska 43
•Gdynia, ul. Śląska 23/25 'Elbląg, ul. Hetmańska 3

BANK PEKAO S.A.
>r>\ Grupa PEKAO S.A.

KOSTKA
NAJTAŃSZA W TRÓJMIEŚCIE

Infolinia: 0-800 23232. (022) 656 06 67

PRODUKCJA - SPRZEDAŻ
UKŁADANIE - TRANSPORT
ROBOTY ZIEMNE

Internet: www.pekao.com.pl; e-mail: infoo
5
S
5

J

Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje Państwowe
Zakład Taboru w Chojnicach
89-620 Chojnice, ul. Tucholska 6a
ogtasza:

i wydzierżawi:

^

przetarg nieograniczony na wykonanie fundamentów pod podnośniki śrubowe „KUTRUFFA" |
4x25 ton do podnoszenia taboru trakcyjnego szerokotorowego na stacji Braniewo.
*
Termin realizacji zamówienia 16 listopada 1998 r.
Termin składania ofert 5 października 1998 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert 5 października o godz. 11.00.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami - Pan Inż. Andrzej Waslelewskl, tel. (0531) 74591 w. 332.

FIRMA BUDOWLANA „EFAK"
80-557 GDAŃSK
UL. NARWICKA 1
tel. 343-27-06 w. 5
342-24-77
090-50-92-90

Zarząd SM „Brzeźno", j
ul. Korzeniowskiego 22

pomieszczenie o pow. 115 m2 i wys. 3,6 m
na działalność magazynową lub biurową.
! Telefon, c.o., alarm, kraty, żaluzje, licznik elektryczny, wodny, c.o.

i

i Szczegółowych informacji udzielamy
|

Tel. 3435-955 od godz. 8.00 do 10.00
lub 3435-502 w godz. 8.00-15.30.

7ADDAC7AMV nil IUAC7VPU RIIIR nfHnC7n':- T~A
Gdańsk, Tar9 Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-66, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
ŁAFnAbZMlT Uli NAoŁIblt BIUK, UbŁUSltN. P^le7 Gdynia, Świętojańska 141, tel.fa 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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Od 1 stycznia 1999 roku

Usługi ponadstandardowe

Kto nas będzie leczył
Pracodawca

Ustawa o ubezpiecze
niach zdrowotnych, któ
ra zacznie obowiązywać
od 1 stycznia 1999 roku
rozpocznie proces reformownia systemu
ochrony zdrowia.
Wdrażanie reformy trwać
będzie przynajmniej kilka
lat- mówi Andrzej Steczyński, pełnomocnik rządu ds.
organizacji Pomorskiej Ka
sy Chorych. Zmiany szcze
gólnie te które dotyczą pa
cjentów, nie mogą być zbyt
radykalne, aby w gąszczu
przepisów pacjent nie został
w poczekalni.
Nie ma więc co obawiać
się, że od nowego roku
znikną państwowe przy
chodnie, a lekarzy rejono
wych zastąpią lekarze ro-'
dzinni, że słony rachunek
wystawi nam pogotowie ra
tunkowe, gdy ból brzucha
okaże się zwykłą niestraw
nością, a nie zapaleniem
wyrostka robaczkowego.

Skierowanie
do szpitala

Fot. Adam Warżawa

Na każdą planowaną
operację (poza przypad
kami nagłymi) lekarz
rodzinny lub specjalista
będzie musiał wystawić
skierowanie.
Nie oznacza to jednak, że
mieszkaniec np. Zaspy bę
dzie musiał iść na zabieg do
szpitala, który stoi w tej
dzielnicy Będzie mógł leczyć
się np. w Gdyni, a nawet
w Pucku. Szpital będzie
można sobie wybrać spośród
tych, z którymi podpisała
umowę nasza Kasa Chorych.
Z jednym zastrzeżeniem:
musi to być szpital tego sa
mego poziomu referencyj
nego. Ministerstwo Zdrowia
określi krajową sieć szpitali
ustalając ich poziom refe
rencyjny w zależności od ro
dzaju udzielanych przez te
szpitale świadczeń.
Jednym słowem - jeżeli
zechcemy leczyć się np.
w wysokospecjalistycznych
szpitalach Akademii Me
dycznej, Kasa Chorych ob
ciąży nas różnicą kosztów
tego leczenia.
(jog)

i pacjenta

wyliczy wysokość składki
i pieniądze przekaże do

Za niektóre usługi medyczne, operacje itp., okre
ślone w ustawie o ubezpieczeniach zdrowotnych ja
ko „ponadstandardowe" będziemy musieli zapłacić
sami.

ZUS

który prześle je na konto

i

Kasy Chorych
stąd trafią do

lekarza poz.*

będącego ich dysponentem

m

i

*

£
z którym kasa chorych zawrze umowę/Er
Kontrakt
a

PACJEIUT

LEKARZ poz. _

/ gdy skorzystamy

-

z jego pośrednictwa,
nie będziemy płacić
za badania, poradę
specjalisty i szpital

y

BADANIA

DIAGNOSTYCZNE
LEKARZ
SPECJALISTA

^rednictwa lekarza poz., będziemy płacić sami

Lekarz na co dzień
Tam jednak nie będziemy
skazani na doktor X, która
notorycznie się spóźnia czy
„spławia"
pacjentów
lecz wybierzemy sobie leka
rza, którego lubimy i do któ
rego mamy zaufanie. Gdy
na osiedlu uruchomi gabi
net lekarz rodzinny (być
może będzie to kilku leka
rzy, czyli tzw. praktyka gru
powa) będziemy mogli le
czyć się u niego.
Wybór lekarza podstawo
wej opieki zdrowotnej nale
ży do nas. Musi to być jed
nak lekarz, z którym nasza
Kasa Chorych podpisała
kontrakt na usługi ambula
toryjne. Ten lekarz umożli
wi nam „wejście do syste
mu" czyli bezpłatne korzy
stanie z badań diagnostycz
nych, porad specjalistycz
nych, leczenia w szpitalu,
rehabilitacji, zabiegów itp.
na podstawie skierowania,
które nam "wystawi. Ten le
karz otrzyma z Kasy Cho
rych pieniądze w zależności
od liczby podopiecznych.
Na każdego - określoną su

mę. Z tych pieniędzy będzie
opłacał badania i konsulta
cję u specjalistów, na które
nas skieruje. Jeżeli będzie
chciał nas leczyć sam (za
kładając, że choroba będzie
poważna), aby zaoszczędzić
pieniądze - szybko straci
klientów, bo chorzy wybiorą
sobie innego lekarza.
Mówiło się o opłacie ry
czałtowej za badania dia
gnostyczne (nie zwalniałoby
od niej nawet skierowanie
od lekarza rodzinnego), któ
rą przewiduje również usta
wa (art. 3 li), ale na razie
minister zdrowia odstąpił
od tego pomysłu. Być może
będziemy płacić za badanie
usg, czy mammografię
w przyszłości, jednak nie
w przyszłym roku.
Bez skierowania od leka
rza rejonowego czy rodzin
nego (czyli bezpłatnie) bę
dziemy mogli skorzystać
z porady specjalisty: gine
kologa i położnika, derma
tologa i wenerologa, onko
loga, psychiatry, stomatolo
ga oraz z leczenia w poradni

odwykowej dla osób uzależ
nionych od alkoholu, środ
ków odurzających i sub
stancji psychotropowych,
a także tytoniu.
Nie będą musiały legity
mować się skierowaniem
osoby zakażone wirusem
HIV chore na gruźlicę oraz
kombatanci (w zakresie
chorób „wojennych" i obo
zowych).
W
stanach
nagłych
(związanych z wypadkiem,
zatruciem, urazem, stanem
zagrożenia życia lub poro
dem) jednak każdy lekarz
Kasy Chorych (również
specjalista) i każdy szpital,
który podpisał kontrakt
z Kasą Chorych ma obowią
zek udzielić nam pomocy
bez żadnego skierowania.
Jeżeli jednak zdecyduje
my się leczyć u kardiologa,
okulisty czy innego specjali
sty, który nie figuruje w spi
sie lekarzy Kasy Chorych
lub też w zupełnie prywat
nym szpitalu - za wizyty, ba
diagnostyczne
dania
i wszystkie usługi medyczne
będziemy musieli płacić
z własnej kieszeni.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Będzie taniej

U stomatologa

łjyfygląda na to, że po
11 nowym roku mniej
nas będzie kosztować den
tysta.
Od kilku lat ze świecą
trzeba było szukać w przy
chodni stomatologa. Skaza
ni byliśmy na dentystę
w prywatnym gabinecie
i płacenie słonych rachun
ków za podstawowe usługi,
czyli np. plomby. Teraz Kasa

Chorych musi podpisać
kontrakty z dentystami, któ
rzy będą nam leczyć zęby.
Znalazły się w nim takie
usługi jak: np. zakładanie
plomb na małą dziurę w zę
bach (nie będziemy płacić,
jeżeli nie będziemy odkła
dać wizyty u dentysty), usu
nięcie zęba nacięcie ropnia,
leczenie ortodontyczne.

Ich lista będzie ogłaszana
w specjalnym rozporządze
niu wydawanym przez mi
nistra zdrowia.
Zapłaci ten, kto wezwie
karetkę bez uzasadnienia,
np. zamiast pójść do lekarza
z banalnym przeziębieniem
i stać w kolejce, poczeka do
wieczora i wezwie pogoto
wie. Nadużycie nie może
budzić wątpliwości, trudno
przecież by człowiek, który
nie studiował medycyny
wiedział, że silny ból w oko
licy mostka to nie zawał,
a zwykła nerwica.
W szpitalu płacić będzie
my za dodatkową pielę
gniarkę, specjalną opiekę

w czasie porodu, zabiegi za
płodnienia pozaustroj owe
go, operacje zmiany płci, za
biegi chirurgii plastycznej
i estetycznej, jeżeli nie po
wstały w wyniku choroby,
czy urazu oraz za leczenie
stomatologiczne i materiały,
których minister nie uznał
za podstawowe.
Wysokość opłat dla swo
ich ubezpieczonych ustali
każda Kasa Chorych. Płacić
będziemy za niepotrzebne
według lekarza badania,
których sobie zażyczymy,
separatkę z telewizorem
i telefonem przy łóżku itp.
(jog)

Okulary i protezy

Rodzinny lub rejonowy

Kiedy grypa zacznie nas łamać w kościach, czy
skoczy ciśnienie - pójdziemy do lekarza rodzinne
go lub przychodni rejonowej.

Andrzej Steczyński

z kieszeni

Kasa zrefunduje wyko
nanie jednego aparatu ru
chomego.
Świadczenia
obejmują leczenie wad
zgryzu do 12 roku życia. Za
stały aparat trzeba będzie
zapłacić, gdyż należy on do
tzw. świadczeń ponadstandardowych. Raz na pięć lat
Kasa Chorych zapłaci nam
za protezę akrynalową.
j

Prawie gotowy jest wykaz przedmiotów ortope
dycznych i sprzętu leczniczego, niezbędnego dla
pacjentów w przypadku chorób wrodzonych lub
przewlekłych.
•Szkła korekcyjne - przy
czonych limitów ceno
sługują raz na dwa lata
wych).
(w tym szkła przydymione), •Soczewki kontaktowe za które zapłacimy 30 proc.
bezpłatne będą w wyjątko
wartości. Jeżeli wzrok bę
wych sytuacjach.
dzie się nam pogarszał
szybciej, lekarz będzie mógł •Pomoce optyczne dla nie
dowidzących - bezpłatne,
przepisać ulgowe szkła
jeżeli stan ich wzroku nie
wcześniej.
da się poprawić za pomocą
•Szkła pryzmatyczne - kto
szkieł korekcyjnych,
ma zeza zapłaci za okulary
protezy:
30 proc. ceny.
•
Wózki inwalidzkie ręczne
•Oprawki - raz na dwa la
do
stałego użytkowania ta za oprawki i wykonanie
raz na 6 lat, bezpłatnie.
okularów zapłacimy tylko
30 proc. ceny (jeżeli okula
ry będą przepisane przez
lekarza i w ramach wyzna

Td

•Laski i kule - do stałego
użytkowania.
(jog)

warto wiedzieć

•Tymczasowa siedziba
wpływ na wymiar składki
Pomorskiej Kasy Cho
- nie odprowadza skła
dek w termine, pobiera
rych - Instytut Medycyny
nienależne opłaty od
Morskiej i Tropikalnej,
ubezpieczonych za
Gdynia, ul. Powstania
świadczenia objęte umo
Styczniowego 9 (kasa
właśnie się tam urządza). wą z kasą chorych, pod
lega karze grzywny do
•Tam będzie można
5000
zł.
w przyszłym roku skła
dać skargi i zażalenia na •Już wkrótce w 21 biu
rach Rejestru Usług Me
przychodnię, szpital, in
ną placówkę służby zdro dycznych na terenie
przyszłego województwa
wia.
pomorskiego (taki obszar
•W siedzibie kasy będą
będzie obejmować kasa)
mogły załatwić formalno- czynne będą punkty in
ścu ubezpieczeniowe
formacyjne o reformie.
osoby które np. przepro
Tam też będą wydawane
wadziły się na Wybrzeże.
karty identyfikacyjne Ka
•Kto zgłasza niepraw
sy Chorych.
(jog)
dziwe dane mające

Zadzwoń dziś

Andrzej Steczyński będzie dzisiaj odpowiadał na Pań
stwa pytania pod redakcyjnym numerem telefonu 346 22
44 wgodz. 11 -13.
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Gdańsk. Byłe Zakłady Mięsne

Trójmiasto

Konserwacja Bramy Wyżynnej

Zabytkowy
kłopot

udana
akcja

z

.

•

'

m
m

W byłych Zakładach Mięsnych w Gdańsku wybuchł kolejny pożar. Ogień zaprószyli
prawdopodobnie przebywający w opuszczonych budynkach ludzie.

i%
końca roku mają
<
być sprzedane byłe
Zakłady Mięsne znajdujące
się przy ulicy Angielska
Grobla w Gdańsku. Tym
czasem w niedzielę wybuchł
tam kolejny w tym roku po
żar zaprószony najprawdo
podobniej przez ludzi gro
madzących się bez prze
szkód w opuszczonych, za
bytkowych budynkach.
Obiekty stojące na tere
nie byłych Zakładów Mię
snych mają status zabytków.
Od pewnego czasu nikt ich
nie pilnuje.
W opinii okolicznych
mieszkańców opuszczone
hale stały się miejscem spo
tkań tzw. element. Amatorzy
mocnych trunków dewastu-

Fot. Robert Kwiatek

ją obiekty, rozkradziono wadzić gruntowną renowa
praktycznie wszystko - od cję obiektów.
- Zgodnie z przepisami
metalowych
elementów
taśm produkcyjnych do że obowiązek dbania o zabytki
liwnych pokryw studzienek spoczywa na właścicielu da
nego obiektu - powiedziała
kanalizacyjnych.
„Dziennikowi" Iwona Be
- Próbowałem jakoś to rent z Urzędu Wojewódz
ukrócić, zamurowałem kilka kiego Konserwatora Zabyt
okien, powstawiałem kraty - ków. - A w tej sprawie funk
mówi Jerzy Chełstowski, cję tę pełni właśnie syndyk
syndyk masy upadłościowej •masy upadłościowej.
Według Chełstowskiego
byłych Zakładów Mięsnych.
- Nic to jednak nie dało. inwestowanie w zrujnowa
Muszę przyznać, że boję się ne zabytki nie ma sensu.
- Obiecałem sobie, że do
nawet wchodzić na teren
zakładu, kręcą się tam różni końca roku Zakłady Mięsne
znajdą nowego właściciela podejrzani ludzie.
mówi syndyk. - Na pewno
Chełstowski twierdzi, że zadba on o swoją własność,
nie dysponuje środkami fi a do kasy miasta wpadną
nansowymi, aby wynająć cenne pieniądze.
(wrób)
strażników, czy też przepro-

REKLAMA

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam mieszkańców Oliwy, Zabianki i O sowy naosobiste
spotkania ze mną, podczas których chętnie odpowiadam na nurtujące
Państwa pytania - szczegółowo przedstawiam program dla naszej
dzielnicy i sposoby jego realizacji.
W tym tygodniu jestem do Państwa dyspozycjii:
- 20 września (niedziela), godz 12.00- Bistro „Lech", ul. Spacerowa
(nad stawem) oraz godz 16.00 - Klub „Galeon", Osiedle Wejhera

Z poważaniem

Andrzej Jankowski - Kandydat na radnego - Unia Wolności.
Gdańszczanin, 42 lata. Żonaty, trzech synów.
Magister nauk społecznych, absolwent Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
O teiminach kolejnych spotkań będę. infoimował Państwa w środy i piątki na lamach „Dziennika Bałtyckiego"

opóźnieniem

m

ylko w sierpniu na dro
gach w Gdańskiem zgi
nęły 22 osoby, odnotowano
także 5 przypadków utonięć.
Wczoraj Tomasz Sowiński,
wojewoda gdański dokonał
podsumowania akcji „Bez
pieczne wakacje".
- Działania „drogówki"
i ratowników wodnych przy
niosły efekty Odnotowaliśmy
w tym roku mniejszą liczbę
wypadków
drogowych
w Trójmieście niż miało to
miejsce w latach ubiegłych m$ I
mówi Tomasz Sowiński. f;
Prowadzona przez nas akcja,
nie wymagająca przecież du
żych nakładów finansowych
daje efekty.
Spadła także liczby uto
nięć. W ubiegłym roku
w sierpniu doszło do 19 tra
gedii. W bieżącym, w tym sa Rozpoczęto renowację gdańskiej Bramy Wyżynnej.
Fot. Maciej Kostun
mym miesiącu odnotowano 5
utonięć. Trwa także akcja Rozpoczął się pierwszy etap restauracji gdańskiej
„Bądź widoczny. Bądź bez
Bramy Wyżynnej, jednego z najcenniejszych zabyt
pieczny na drodze". Urząd
Wojewódzki zainicjował cykl ków architektury fortyfikacyjnej. Dwa lata temu bra
spotkań plenerowych, które mę zabezpieczono przed niszczącym oddziaływa
odbywają się w poszczegól niem wilgoci.
nych miastach województwa.
- Kosztowną konserwację ko zależy od warunków po
- Do 27 września funkcjono
Tarnacki nie
bramy
finansują władze mia godowych.
wać będzie także w stosunku
ukrywa, iż restaurację bramy
do nietrzeźwych kierowców sta, które wydadzą 320 tys. zł
zaczęto przynajmniej mie
przyspieszony tryb postępo - mówi Janusz Tarnacki kon
siąc za późno. Niestety pro
wania przed kolegiami ds. serwator miejski Gdańska. cedury przetargowe przesu
wykroczeń - dodaje Tomasz Roboty renowacyjne wykona
Konserwacji nęły ten termin.
Sowiński.
, . Pracownia
Bramę zbudowano w la
(sr) Dzieł Sztuki Marii i Marka
Sieńkowskich, którą wybra tach 1574 - 1575, jako jeden
no na drodze przetargu. Ta z obiektów obronnych pasa
fortyfikacji
W obronie dziecka sama firma uprzednio zabez nowożytnych
miejskich. Ceglany budynek
pieczyła budowlę i przepro
pokryto rzeźbionymi płytami
wadziła jej badania architek
z piaskowca gotlandzfciego.
toniczne. Zakres pierwszego
- Brama była restaurowa
etapu prac konserwatorskich na dwukrotnie przez Niem
obejmuje oczyszczenie, uzu ców w latach 1861 i w 1886.
pełnienie ubytków i wzmoc Badania wykazały, że na ele
Iffl olsko-brytyjska konfe- nienie ozdobnej elewacji wacjach wymieniono wtedy
IF rencja poświęcona pro frontowej od ul. Okopowej większość kamiennych, rzeź
blemom ochrony dziecka i dwóch fasad bocznych. Pra bionych płyt, tworzących jej
przed przemocą rozpocznie ce te powinny zakończyć się wystrój - dodaje Tarnacki.
się jutro w Sanatorium MSW 30 października, ale wszyst
Jacek Sieńskiw Sopocie. Spotkanie specja
listów polskich i angielskich
organizuje polska Fundacja Dziennikarz w sądzie
„Rodzina Nadziei" wspólnie
z angielską Link Hope Fundation.
Konferencja ta ma na celu
wymianę doświadczeń orga
nizacji rozwiązujących w co
dziennej pracy problemy
złonkowie sekty „Nowe charakteru. W czasie rozpra
molestowanych
fizycznie
i psychicznie dzieci. Gośćmi
Jeruzalem" pozwali do wy kilkakrotnie przeprasza
spotkania będą sędziowie, sądu Grzegorza Jankowskie ła, zwracając się do skarżące
prokuratorzy, adwokaci, ku go, dziennikarza z gdańskie go F., iż nazwała tę grupę
ratorzy sądowi, policja, leka go ośrodka TVP. Zarzucają sektą w jednym z programów
telewizyjnych.
rze, pielęgniarki, nauczyciele, mu zniesławienie.
Przypomnijmy iż w dwu
pracownicy socjalni z Polski
Podczas wczorajszej roz
i Wielkiej Brytanii. Zaprosze prawy zeznawała sąsiadka częściowym reportażu o „No
ni zostali także przedstawi Piotra F„ w którego mieszka wym Jeruzalem", wyemito
ciele trójmiejskich władz, Mi niu miała jakoby swoją sie wanym w magazynie repor
nisterstwa Zdrowia i Opieki dzibę sekta „Miasto Chrystu terów „Czarne i białe", osoby
uczestniczące w praktykach
Społecznej oraz Ministerstwa sa - Jeruzalem nowe".
Pracy i Polityki Socjalnej. F. oskarżył dziennikarza sekty zarzuciły Wiktorowi K„
jej liderowi, seksualne wyko
Przemoc, zwłaszcza w rodzio zniesławienie. Jego miesz
rzystywanie i „pranie mó
nieę, jest ciągle tematem ta
kanie zostało wymienione
bu - mówi Agnieszka Niedałzgu". Kiedy nie doszło do
w reportażu jako siedziba
towska, szef biura marketin
pojednania między dzienni
sekty. Żąda przeprosin i za karzem a skarżącymi wy
gu fundacji. - Chcemy, aby
ludzie z innych środowisk dośćuczynienia. Czuje się znawcami „Nowego Jeruza
stworzyli łańcuch pomocy dla urażony i twierdzi, iż na Dol lem" sprawy trafiły na wo
nym Mieście po emisji pro kandę sądu.
ofiar tego zjawiska.
Bliższe informacje na te gramu „nie ma spokoju".
Według Wiktora K. „Nowe
mat konferencji i możliwości Świadek potwierdziła fakt Jeruzalem" to jedynie towa
współpracy z „Rodziną Na odbywania w mieszkaniu rzystwo popularyzujące wie
dziei" można uzyskać pod nr. oskarżonego spotkań trwają dzę religijną i kulturę ducho
cych nieraz do rana. Nie po wą, bez hierarchii i kultów.
tel.: 552-10-18, 554-26-00.
(klu) trafiła jednak określić ich
(ASG. IWO)

Przeciwko
przemocy

„Nowe Jeruzalem"
kontra telewizja
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Lubiana

Kościerzyna

Zakuli
dozorcę

Zlikwidują
stare szamba

Ifll godz. 1 w nocy czterech
zamaskowanych spraw
ców w kominiarkach na gło
wie napadło na dozorcę Za
kładu Produkcji Pomocniczej
kościerskiego Przedsiębior
stwa Usług Drogowo-Mostowych, Pawła O.
Mężczyźni zakuli w kaj
danki 33-letniego dozorcę
i zamknęli w jednym z po
mieszczeń. W trakcie pe
netracji innych pomiesz
czeń natknęli się na kaset
kę, w której znajdowało się
1200 zł.
(jard)

Rotembark

Itoarda
droga

wsi Rotembark naI 1 i prawiono drogę
biegnącą przy sklepie oraz
drogę przy remizie strażac
kiej. Długość naprawionych
odcinków nie przekroczyła
stu metrów. Drogi te utwar
dzono specjalnym rodzajem
kamienia. Miejmy nadzieję,
że od tej pory mieszkańcy
nie będą mieli już kłopotów
z kałużami, które tworzyły
się tam po ulewach.
(gk)

:

Około 1800 tys. złotych
wyniesie koszt robót kanali
zacyjnych na terenie osiedli
Plebanka, Rogali, Tysiącle
cia II, Flokusy oraz śród
mieścia. Specjalnie na ten
cel spółka komunalna „Wo
dociągi Kościerskie" zacią
gnęła w Narodowym Fun
duszu Ochrony Środowiska
preferencyjny kredyt, któ
rego gwarantem jest gmina
miejska. Kredyt jest nisko
oprocentowany, istnieje też
możliwość jego częściowego
umorzenia.
W okolicach osiedla Flo
kusy już położono na kilku
metrowej głębokości kolek
tor sanitarny. W fazie budo
wy jest obecnie przepom
pownia ścieków. Jeśli prace

^W
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KOŚCIERZYNA:

ul. Długa 31, tel./fax. 686-45-68.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16.
LĘBORK:

ul. Wolności 40, tel./fax. (0-59) 62-88-50.
Redakcja czynna od godz, 8 do 16.
PUCK:

••
m

Mieszkańcy osiedla Flokusy będą mieli sieć ka
nalizacyjną. Do tej pory
muszą korzystać
z szamb.

ul Sambora 16, teL 673-25-01,673-18-&5 iel./fax 673-18-93
Redakcja czynna od godz. 8
i6
WEJHEROWO
ul. Jana III Sobieskiego 227,
tel./fax. 6 72-79-29. 672-23-51 w. 22, 672-79-30
RpC&ccja czynna od godz. 8 do 16.
BYTÓW:

ul Sikorskiego 8, tel.0-593 60-11. tel/fax. 0-593 60-13.
Redakcja czynna od godz. 9 do 17.
PRENUMERATA DLA ZAKŁADÓW PRACY X INSTYTUCJI:
-.Ruch* S.A o/Gdańsk
BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 150 047

Gmina Kościerzyna

Pieniądze
dla powodzian
Gmina Kościerzyna otrzyma 900 tys. zl na zasiłki
dla poszkodowanych w czerwcowej powodzi.
;

Fot. AójZJn Plutowski

Punktem wyjścia do
przyznania pomocy dla po
szczególnych rodzin są sza
cunki komisji, powołanej
przez wojewodę gdańskiego.

Jak na razie, do codziennych
widoków w tej dzielnicy należą kursujące szambiarki,
za którymi ciągną się nieprzyjemne zapachy.
(ak)

Dzięki sprawnemu osza
cowaniu wielkości strat pie
niądze przyznano tak szyb
ko. Jak powiedział sekretarz
gminy, Włodzimierz Graff,

Na razie po osiedlu Flokusy jeżdżą samochody do wy
wozu ŚCiekÓW.

będą miały dotychczasowe
tempo, mieszkańcy domów
jednorodzinnych już niebawem będą mogli korzystać
z dobrodziejstw nowej sieci,

środki zostaną podzielone
według wielkości poniesio
nych strat i potrzeb po
szczególnych gospodarstw.
Gmina prawdopodobnie
otrzyma jeszcze 700 tys. na
usunięcie strat w infra
strukturze komunalnej, do
której można zaliczyć drogi,
przepusty i mosty.
^

REKLAMA

Wybory '98

Wystarczyło zwyczajnie podziękować...

Nowa
grupa

ejonowa Komisja Wy
borcza zarejestrowała
Komitet Wyborczy „Moje
Miasto i Nasze Sprawy". Jest
to najmłodsze ugrupowanie,
bowiem zawiązało się do
piero przed kilkoma dniami.
W jego skład wchodzi piątka
kandydatów, którzy nie są
członkami żadnej partii.
Pełnomocnikiem grupy jest
Stanisław Baryła, działacz
Polskiego Związku Pomocy
Społecznej.
(ak)

:

^2™ 2/27.
tel./fax 681-18-92, 681-18-44.
Czynny w godz. od 8 do 16.
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Liniewo

Zapisy
do sekcji
Gminny Ośrodek Kultu
ry w Liniewie po prze
rwie wakacyjnej wzna
wia działalność kilku
sekcji.
Dzieci i młodzież szkolna
mogą się zapisywać do koń
ca września.
Organizatorzy proponują
udział w zespole wokalnotanecznym Wigaro, zespole
tańca dyskotekowego, sekcji
gitar klasycznych, kółkach
plastycznym i recytator
skim. Zostaną również zor
ganizowane kursy języka
angielskiego i niemieckiego.
(rb)

AC,OC,NW GRATIS!
Do każdego Nissana Primery objętego promocją firma Nissan dodaje bezpłatnie petny pakiet ubezpieczeń AC, OC, NW na cały rok.

Jazdy próbne.

Każdy, kto wypróbuje Primerę otrzyma wspaniały prezent.

W wyposażeniu Nissana Primery SLX 2.0. m.in.:
• 16 zaworowy silnik (o mocy 130 KM) •2 poduszki powietrzne • ABS« klimatyzacja • wspomaganie kierownicy.
Samochód objęty jest trzyletnią gwarancją.
* Liczba samochodów objętych promocją ograniczona. Promocja nie dotyczy

Primery Wagon.

AUTORYZOWANI DEALERZY NISSANA:
GDYNIA: Edmund LEWAŃCZYK, Salon: ul. Abrahama 62, 81-361 Gdynia, tel.: 552-19-03, 661-62-07
Serwis: ul. Mickiewicza 35, 84-200 Chwaszczyno, tel./fax: (0-58) 552-83-88, 552-84-07

STAROGARD GDAŃSKI: AUTO-SERVICE, Stanisław Malinowski,
ul. Zblewska 20, 83-200 Starogard Gdański, tel.: (0-69) 162-97-78, tel./fax: 162-97-79

NISSAN
Więcej niż oczekujesz

Kartuzy. Akcja straży i policji

Obcokrajowcy
wyproszeni
W miniony weekend przy ul Dworcowej w Kartu
zach pojawili się handlarze z Bułgarii. Interwenio
wała Straż Miejska wspomożona przez dwóch
dzielnicowych policjantów, którzy zatrzymali ob
cokrajowców.
Chodnikiem nie można
było przejść, a kupujący
z dużym zainteresowaniem
dokonywali
korzystnych
transkacji.
W wyniku akcji straży
i policji cztery osoby zatrzy
mano, dwóch Bułgarów
z samochodem nie posiada
jącym dokumentów przeka
zano policji.
- Od dłuższego czasu
mieliśmy spokój z handlują
cymi na ulicach obcokra
jowcami- mówi komendant
Straży Miejskiej, Hubert
Michalak. - jednak od tygo
dnia powrócili. Mają doku
menty w porządku, jedynie
nie posiadają zezwolenia na
handel i to możemy spraw
dzać. Wystawiamy im man
daty i przytrzymujemy to
war, aż miną godziny han
dlowe, bo inaczej wracają po
pół godzinie na chodniki.
- Bułgarzy regulują man
daty lub mówią, że nie mają
pieniędzy. To niewychowawcze, że na granicy nie

U W SKRÓCIE

Kamienica Królewska. Inwestycja ze sponsorem

można tego sprawdzić.
Wówczas taki ukarany po
czułby wagę naszego prawa
- kontynuuje strażnik miej
ski.
Strażnicy mówią, że gdy
by można było postawić nie
legalnych handlarzy przed
Kolegium ds. Wykroczeń,
potrzebny byłby tłumacz
przysięgły, bo mówiący
płynnie po polsku obcokra
jowcy nagle zapominają ję
zyka, gdy stają przed orga
nami prawa. Innym sposo
bem ilu rozwiązanie tej kło
potliwej sytuacji, byłoby od
stawianie ich do punktu
zbiorczego, na przykład
w Gdańsku, bo na odwiezie
nie zagranicznych handla
rzy nie stać budżetów gmin
nych.
Hubert Michalak zapo
wiada konsekwentną walkę
z nielegalnie handlującymi
obcokrajowcami na kartu
skich ulicach i chodnikach.

(J.s.)

chodnikiem
do szkoły

Święto Domu
Pomocy
KARTUZY. 3 października
ustanowiono Dniem Domu
Samopomocy. W tym dniu
odbędą się uroczystości
o charakterze religijno-artystycznym, zorganizowane
. z udziałem wszystkich pen
sjonariuszy i pracowników
domu. Patronat duchowy
Matki Teresy z Kalkuty nad
Środowiskowym Domem
Samopomocy zobowiązuje
do skromności, systema
tycznego propagowania in
formacji o życiu i działalno
ści tej zasłużonej społecz
niczki stulecia.
,. .
(jam)

•Zagrają
u siebie

Chodnik zbudowano minimalnym nakładem gminnych środków.

Turystyczna wieś Kamienica Królewska otrzymała
300-metrowy odcinek chodnika w kierunku szkoły.
Powstał on w znacznej
mierze dzięki zaangażowa
niu Lechosława Borkow
skiego, sponsora wielu go
spodarczych i kulturalnych
inicjatyw na terenie tamtej
szego sołectwa. Już w ubie
głym roku zbudowano 500metrowy odcinek asfaltowej
szosy prowadzącej do szkoły

Lechosław Borkowski zaofe
rował pomoc w postaci ko
parki, środków transportu
i innych maszyn. Oddelego
wał też do pracy jednego ze
swoich pracowników. Wójt
gminy też przysłał dwóch ro
botników i przekazał część
pieniędzy zarezerwowanych
w budżecie na remonty dróg

Fot. Ryszard Wenta

gminnych. W ten sposób po
wstał 300-metrowy odcinek
chodnika, który przy szkole
wyłożono barwioną kostką.
Dodatkowo udało się wybu
dować parking na kilka sa
mochodów.
Teraz rodzice mogą już
tylko powspominać, jak to
ich pociechy podążały po
"wiedzę piaszczystą, grunto
wą drogą, chociaż było to
zaledwie rok temu. (er.wu)

SIERAKOWICE. Po pięciu
latach przerwy w niedzielę
20 września o godz. 13 sierakowiccy kibice piłki nożnej
znów ujrzą w akcji futbolistów Jantara. Przeciwnikiem
sierakowiczan będzie Elgrand Skorzewo. Dotąd Jan
tar rozgrywał swoje mecze
na obcych murawach ze
względu na brak boiska do
gry w Sierakowicach.
(er-wu)

Działa już
rentgen
KARTUZY. Od czwartku
w przychodni chirurgicznej
w Kartuzach przy ul. 3 Maja
działa aparat do wykonywa
nia zdjęć rentgenowskich
zębów. Rejestracja pacjen
tów trwa do godz. 10.

(JS.)

Kartuzy. Aktywny wypoczynek

Pierwsza ścieżka rowerowa
Wczoraj odbył się przetarg na wykonanie pierw
szej ścieżki rowerowej w gminie Kartuzy.

Straż i policja zainteresowali się handlującymi
Bułgarami.

Fot. Janina Stefanowska

Trasa zaczyna się za
miejskim stadionem i wie
dzie przy jeziorze Mielonko,
przez Kosy, Ręboszewo, Zło
tą Górę, Brodnicę Dolną,
Ostrzyce, Goręczyno i wraca
do Kartuz. Ponieważ ścieżka
wykorzystuję drogi gminne

i polne, trzeba je fragmenta
rycznie poprawić, uregulo
wać nawierzchnię. Posta
wione będą znaki drogowe
informujące o nowej trasie
rowerowej. Pierwsza gmin
na ścieżka rowerowa po
wstanie do końca paździer

REKLAMA

nika. Do aktywnego wypo
czynku zachęca też Stowa
rzyszenie Turystyczne Ka
szuby, które zleciło opraco
wanie dwóch głównych
szlaków rowerowych z Gdy
ni przez Złotą Górę do Byto
wa oraz z Gdyni do Chojnic.
Od tych szlaków głów
nych w przyszłości odcho
dzić ma 40 szlaków bocz
nych.
(j.s.)

ANGIELSKI
KURSY

1

"

L^Rex
<-*

School of English Language

KARTUZY w godz. 9-18
tel.0-601 632 207

REKLAMA-

Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku, ul. Łokietka 5
tel. 0-59 621 451

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
USTNY NA SPRZEDAŻ
NW. POJAZDÓW.

Otwarcie nowego sklepu
drobiarskiego w Wejherowie,
ul. Rzeźnicka 2
o godz. 8.00

Drób z „Ubojni drobiu" - R.

A. Bojanowscy

1. Autobus AUTOSAN H9-35, rok prod. 1985,
nr rej. SGR 8742

cena wywoławcza 6000 zł (sześć tysięcy złotych).
2. Samochód NYSA T 522, rok prod. 1983, nr rej. SGR 8296
cena wywoławcza 700 zł (siedemset złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium
w wys. 10% ceny wywoławczej pojazdu w kasie ZKM do godz.
9.00 w dniu przetargu.
W przypadku gdy uczestnik, który wygrał przetarg, odmówi
zawarcia umowy, nastąpi przepadek wadium na rzecz
sprzedającego.

- Migi 10

Zapraszamy

Ww. pojazdy można oglądać w dni robocze w siedzibie ZKM w
godz. 8.00-14.00.

do już funkcjonujących sklepów w Lęborku
ul. Węgrzynowicza, tel. (059) 626-790
ul. Staromiejska,
tel. (059) 625-480
S-3798/A/502

Przetarg odbędzie się w siedzibie ZKM dn. 30.09.1998 r. o
godz. 10.00.
S-3868/A/502

bałtycka
Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

oraz 26 tygodników lokalnych

JEŚLI MIESZKASZ W KARTUZACH lub okolicy...

...masz wyższe wykształcenie, posiadasz umiejętność redagowania tekstów,
... jesteś osobą dobrze zorganizowaną, komunikatywną i dyspozycyjną,
potrafisz pracować w zespole, obsługiwać komputer
i nowoczesne urządzenia biurowe

oferujemy Ci pracę na stanowisku

SEKRETARZA ODDZIAŁU
REDAKCJI W KARTUZACH
podlegającego bezpośrednio kierownikowi oddziału

odpowiedzialnego m.in. za redagowanie tekstów,
udział w planowaniu kolejnych wydań gazety
oraz koordynację pracy korespondentów
Oferujemy Ci ciekawą, twórczą pracę w firmie wydającej największe
dzienniki na Wybrzeżu, z możliwością rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie C.V., listu motywacyjnego i
zdjęcia do dnia 26 października 1998 roku na adres:

„Prasa Bałtycka" Sp. z o.o., Targ Drzewny 3/7,
80-886 Gdańsk
Dział personalny
z dopiskiem „ Sekretarz - Kartuzy"

eiherowo, Le
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Pożegnali lato

W wejherowskim amfiteatrze odbył się festyn „Po
żegnanie lata". Mimo nie najlepszej pogody pu
bliczność bawiła się dobrze, szczególne w rytm
muzyki disco polo.
Wejherowskie Centrum
Kultury zorganizowało fe
styn „Pożegnanie lata", któ
ry tradycyjnie odbywa się
już od kilku lat. Jako pierw
sza wystąpiła kapela Snaj
per z Rumi, grająca uznane
przeboje polskie i światowe
z lat 80. i 90.
Program kabaretowy za
prezentował Paweł Dłużewski. Udało mu się nawiązać
kontakt z publicznością,

w związku z czym jego mo
nolog zamienił się w dialog.
Potem nastąpiła zupełna
zmiana klimatu. Mieliśmy
okazję obejrzeć pokaz ka
szubskiego zespołu dziecię
cego Frantówka. Młodzi
tancerze zachwycili pu
bliczność
żywiołowością
wykonania i pięknymi ka
szubskimi strojami.
Gwiazdą programu była
jednak niewątpliwie grupa

Fot. Agnieszka Steinke

Venus z Warszawy Fani di
sco-polo bawili się świetnie,
nie zważając nawet na pada
jący deszcz. Raz jeszcze oka
zało się, że ten rodzaj muzy
ki ma wielu zagorzałych
wielbicieli. Akcentem koń
czącym festyn był występ
kapeli Kancelarya z Gdań
ska. Nie zabrakło małej ga
stronomii, a dzieci mogły po
jeździć na minikaruzeli,
elektrycznym samochodziku
i poskakać na batucie.
Kolejny festyn w amfite
atrze odbędzie się 19 wrze
śnia i będzie uwieńczeniem
akcji „Sprzątanie świata".
(twp)

Wejherowo

Muzyka po szwedzku
Letnia Orkiestra Dęta z miejscowości Hultsfred
w Szwecji odwiedziła wejherowski rynek. Muzycy
zagrali nie tylko marsze.
Najmłodsi muzycy mają
niespełna 12 lat. Zespół
składa się z dwóch orkiestr
szkolnych. Zapisy do niej
odbywają się wiosną.
- Gramy średnio 4-5 ty
godni. Przez ten czas daje
my około 100 koncertów.
W Polsce jesteśmy po raz
trzeci, a pierwszy raz
w Wejherowie - powiedział

nam tuż po koncercie Tho
mas Astrandd, dyrygent,
a kiedy trzeba, także kie
rowca autokaru.
- Razem z nami grają
również muzycy z Polski powiedział Goran Lundberg, grający na bębnie
i zajmujący się finansami
orkiestry. - Polacy są bardzo
dobrymi muzykami - dodał

Moja gmina
Areszt
moje sołectwo
na zapisy •gmiha szemud
Lębork

Wejherowo. Po kaszubsku i w rytmie disco polo

Nie brakowało również atrakcji dla najmłodszych.

Psychicznie chory mor
derca, który w sobotę
zabił motyką swego oj
ca, nie został przyjęty
na oddział psychiatrycz
ny w szczecińskim
areszcie śledczym.

Mąka wrocławska (zł/kg)
Mąka poznańska (zł/kg)
Masło wyborowe (zł/kg)
Masło śmietankowe (zł/kg)
Masło z importu
(zł/kg)
Mleko 2 % tł. butelk. (zł/l)
Schab
(zł/kg)
Łopatka
(zł/kg)
Wołowe bez kości (zł/kg)
Wołowe z kością
(zł/kg)
Szynka wędz. gotow. (zł/kg)
Kiełbasa toruńska (zł/kg)
Kiełbasa szynk,woł. (zł/kg)
Kiełbasa podwaw. (zł/kg)
Kiełbasa zwyczajna (zł/kg)

Na szosie pod Lębor
kiem Ford Escort potrą
cił w nocy idącego pobo
czem 29-letniego lęborczanina.

Astrandd. Ważną osobą
Do wypadku doszło ok.
w orkiestrze jest też Annika
Rickardsson - nauczycielka godz. 23 niedaleko miejsco
muzyki, która prowadzi pró wości Leśnice. Pieszy szedł
by muzyków. W roku 1996 prawą stroną drogi w kie
Letnia Orkiestra Dęta zagra runku Lęborka. Wskutek
ła wraz z Orkiestrą Mary potrącenia doznał on po
ważnych obrażeń ciała
narki Wojennej w Gdyni.
- Zawsze staramy się być i przebywa w szpitalu.
Kierujący Fordem, rów
obecni na występach orkiestr
dętych. Niestety, takich kon nież lęborczanin, zatrzymał
certów jest bardzo mało - się i wezwał pomoc. Przy
opowiadali nam zadowoleni czyny wypadku nie są jesz
Ludwika i Jerzy Piotrowscy cze znane. Ustalono, iż kie
rowca był trzeźwy.
z Wejherowa.
(zet)

Starogard

1,40-1,60
1,50-1,70
10,00-11,00
9,00-10,00

1,55-1,70
1,55-1,70

1,40-1,45
1,45-1.,48

11,20-11,75

8,50-11,50

7,50-8,20

11,90-12,20

1,05
11,00-13,50
8,70-9,00
12,50-13,50
8,20-8,70
17,00-18.90
10.50-10,80

9,80
9,80-10,40

6,90-7,80

12.38-16,22
9,85-11,10
12.39-15,63
8,70-9,50

18,00-18,80

•GMINA LINIA
SMAŻYNO. Przetarg na działki

Potrącony
na poboczu

Kościerzyna

12,50-13,50
9,30-9,70
12,00-14,00
8,50-8,70
18,00-19,00
11,00-11,50

Trwa naprawa dróg w Jeleńskiej Hucie. Naprawiane są
odcinki na trasie Jeleńska Huta - Nowa Karczma, Jeleńska
Huta - Otalżyno oraz Jeleńska Huta - Pomieczyno. Dogi są
wyrównywane i żwirowane.
(tom)

Lębork

Gdańsk

1,00-1,10

•JELEŃSKA HUTA. Naprawa dróg

Na polecenie sądu, lębor
W drodze przetargu zostaną sprzedane działki pod zabu
scy policjanci przewieźli za dowę we wsi Smażyno. Do sprzedaży przygotowano trzy
bójcę do Szczecina. Dyrek działki budowlane.
tor placówki odmówił jego
przyjęcia. Stwierdził, że •GMINA ŁĘCZYCE
w myśl nowych przepisów,
aresztanci przyjmowani są •ROZŁAZINO. Rozbudowa szkoły
wyłącznie na zapisy Mor
Rada Sołecka w Rozłazinie w bieżącym roku przeznaczy
derca z Mostów może być tu
ła
ze
swoich funduszy pieniądze na opracowanie dokumen
umieszczony dopiero 9
grudnia. Konwój powrócił tacji pod rozbudowę szkoły w Rozłazinie. Jak nas poinfor
do Lęborka. Chorego zabój mował Antoni Bronk, sołtys Rozłazina, rozbudowa szkoły
cę umieszczono na oddziale jest konieczna. Wprawdzie nie będzie relizowana w tym ro
ku, ale przygotowania do tej inwestycji już są czynione.
psychosomatycznym.
- Straciłem prawie sto li •GMINA LUZINO
trów paliwa i czas. Konwój
musiał jednak pojechać, bo
K0CHAN0W0. Pomnik
takie było polecenie sądu,
Pomnik
św. Wawrzyńca ufundowało dla Kochanowa Kół
który postąpił właściwie powiedział Kazimierz Rojek, ko Rolnicze w 1938 roku. Z okazji jubileuszu 60-lecia po
(GW)
komendant KRP w Lęborku. mnika niedawno odbył się tutaj festyn wiejski.
Według Janusza Kabzy,
ordynatora oddziału psy
chosomatycznego, pacjent
jest leczony i nie stwarza za
grożenia.
(lek)

Ceny detaliczne niektórych towarów spożywczych
Wyszczególnienie

KASZUBY

Tczew

1,11-1,26

1,20-1,25
8,00-9,00

12,80-13,40
9,20-10,00
13,80-14,30
18,10-19,50
11,20-12.50

8,20-8,80

Źródło: notowania Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, w okresie od 1 do 15 września 1998 r.
Ml

Pomnik św. Wawrzyńca w Kochanowie.

Fot. Sławomir Szefka

672-79-29

•W rubryce: MOJA GMINA- MOJE SOŁECTWO przedstawiamy infor
macje z wejherowskich wsi, gmin i miast. Do współredagowania tej ko
lumny zapraszamy wszystkich chętnych. Wystarczy zadzwonić do
.Dziennika Bałtyckiego" pod nr 672-79-29 lub 672-79-30 lub przyjść do redakcji przy ul. Sobieskiego 227
w Wejherowie. Redakcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8-16.

Wejherowo

Miłośnikom sportu
Szkolny Związek Sportowy i Szkoła Podstawowa
nr 8 w Wejherowie zorganizują 19 września ogól
nopolską inaugurację sportowego roku szkolnego
1998/99.
Uroczystość rozpocznie
się o godzinie 11. W progra
mie m.in. -widowisko słowno
muzyczne pt. „Od Olimpii
do olimpiad", pokazy spor
towe oraz sportowe imprezy
towarzyszące, takie jak: tur
niej tenisa stołowego, tur
niej piłki ręcznej dziewcząt,

rozstrzygnięcie konkursu
na Pomnik Śmieciowy, wy
stawa fotograficzna, turniej
piłki koszykowej chłopców
oraz uliczne biegi sztafeto
we i konkursy w ramach
„Światowego Dnia Sprząta
nia Świata".
(G.W.)

W Helu i gdzie indziej w Europie

Starzyno

Młodzież
wybrzeża

Pokazówka
obserwuje siatkarzy
Jutro w Szkole Podstawowej w Starzynie odbędzie
się towarzyski mecz siatkówki.
W sali gimnastycznej SP
o godzinie 17.30 zagrają
Tauras Wilno i MKS Korab
Puck. Polska i litewska dru
żyna kadetów przygotowują
się do udziału w rozpoczy
nającym się w piątek w Puc
ku turnieju Korab Cup 98,
w którym siatkarze rywali
zować będą o puchar
„Dziennika Bałtyckiego".
Jutrzejszy mecz ma cha
rakter towarzyski, będzie to

Trwa akcja „Obserwa
tor Wybrzeża Europy".
Bierze w niej udział
młodzież szkolna z 22
krajów. Uczniowie
z Wejherowa udali się
w tym celu aż do Helu.
Spotkaliśmy młodzień
ców, zbierających śmieci po
turystach w rejonie tzw.
małej plaży, nad Zatoką
Gdańską.
- To, co dostrzeżemy,
przekazujemy w postaci
raportu do Instytutu Ekolo
gii w Sopocie - powiedział
opiekun, Wacław Strakowski, emerytowany nauczy
ciel ze Szkoły Podstawowej
nr 9 w Wejherowie. - Ko
rzystamy z uprzejmości
Sekcji Drogowej PKP Wej
herowo. Naczelnik, Kazi
mierz Kowalkowski udo
stępnił nam pomieszczenie,
które było magazynem.
- Zauważyliśmy poprawę
stanu plaż - mówią uczest
nicy akcji. - Pierwszy raz
przeraziliśmy się, tyle było
różnych śmieci. Najbar
dziej nas zadziwił wąż gu
mowy, długości kilkudzie
sięciu metrów. Znaleźliśmy
go nad otwartym Bałty
kiem.
Akcja „Obserwator Wy
brzeża Europy" to ogólno
europejski program ba
dawczy Organizowany jest

Władysławowo

ostatni sprawdzian przed
rywalizacją w salach puc
kiego Zespołu Szkół Zawo
dowych. Równocześnie za
wodnicy „wypróbują" odda
ną w ubiegłym roku do
użytku nowoczesną salę
gimnastyczną. Mecz ma być
także promocją piłki siatko
wej na wsi. W kadrze MKS
Korab już znajduje się kilku
graczy z terenu gminy Puck.
(mid)

Puck, Władysławowo

Klucze
za drzwiami

Do Helu na obserwowanie wybrzeży przyjechała młodzież z Wejherowa.
Fot. Kazimierz Netka

od 11 lat w Polsce - po raz
siódmy.
Koordynatorem
krajowym jest Tomasz Jóźwiak z Uniwersytetu Gdań
skiego i Sopockiego Instytutu Ekologicznego. Wyniki

•

obserwacji w Gdańskiem
zostaną przesłane do Euro
pejskiej Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego
w Brukseli. W akcji biorą
udział młodzi ludzie z 22

•

•

państw, w tym ze 115 szkół
polskich.
Wśród nich jest kilkana
ście placówek oświatowych
z terenu Kaszub.
(K.N.)

•

trażacy pomagali otwowP rzyć zatrzaśnięte drzwi
dwóm mieszkankom Wła
dysławowa i Pucka.
We Władysławowie stra
żacy próbowali się dostać
przez okno do mieszkania
Aleksandry Sz. Ta droga
okazała się jednak niedo
stępna, ponieważ okna za
bezpieczone były blokada
mi. Wieczorna, przeprowa
dzona po godzinie 20. akcja
nie przyniosła jednak zado
walających rezultatów.
Strażacy z miejscowej Te
renowej Służby Ratowniczej
zaproponowali, że sforsują
zamknięte drzwi tzw. sprzę
tem burzącym. Lokatorka
jednak nie wyraziła na to
zgody. W Pucku interwencja

okazała się konieczna przy
ulicy Morskiego Dywizjonu
Lotniczego. Weronika Sz.
zatrzasnęła drzwi wejściowe
do swojego mieszkania, zo
stawiając w środku klucze.
Do mieszkania, które
znajdowało się na drugim
piętrze, można było dostać
się tylko po odpowiednio
długiej - dziesięciometrowej
- drabinie.
- Sytuacja była sprzyjają
ca, ponieważ wychodząc
z domu lokatorzy zostawili
uchylone okno. Tą drogą do
mieszkania dostał się nasz
strażak z jednostki ratowni
czo-gaśniczej - mówi aspi
rant Edmund Skwiercz.
(pen)

Komisariat piękniejszy

Władysławowo

Po wielu latach strasze
nia przechodniów,
wreszcie zmieniła się
elewacja budynku Ko
mendy Policji we Wła
dysławowie.

Ulicą Róży Wiatrów „przespacerował się" samo
chodowy włamywacz.

u

- Komisariat wymagał
generalnego remontu przyznaje nadkomisarz Ste
fan Klein, komendant władysławowskiej policji. W środku już wcześniej sa
mi przeprowadziliśmy, wła
snymi środkami, remont.
Jednak na prace ze
wnętrzne trzeba było po
czekać na pieniądze z cen
trali. Wreszcie Komenda
Wojewódzka
przekazała
fundusze i wrzesień upłynął
pod znakiem remontu.
- Wielka tylko szkoda, że
nie mogli pomalować bu
dynku jeszcze przed sezo
nem - zauważa jeden
z mieszkańców. - Ładniej by
to wyglądało, nie straszyło
turystów. A przecież komi
sariat jest w samym środku
miasta, tuż obok dworców

m

u

Spacer włamywacza
Jego łupem padły dwa ra
dioodtwarzacze i bezprze
wodowy telefon. Najpierw
okradziony został Fiat 126p.
Z wnętrza zniknął radiood
twarzacz Thompson.
W tym samym mniej wię
cej czasie włamano się do
zaparkowanego
również
przy ulicy Volkswagena
Golfa. Ze środka złodziej
zabrał radioodtwarzacz Pio

neer i telefon bezprzewodo
wy.
Do obu pojazdów włamy
wacz dostał się w ten sam
sposób - wyłamując zamek
w drzwiach. Auta stały zale
dwie kilkadziesiąt metrów
od siebie, oba okradziono
nocą. Wszystko to wskazuje,
że za obiema kradzieżami
mógł stać ten sam sprawca.
(mid)

REKLAMA

Elewacja położonej w centrum miasta komendy wreszcie zyskała estetyczny wy
gląd.

autobusowego i kolejowego.
To straszydło nie przyspa
rzało
policji
prestiżu.
Mieszkańcy Władysławowa

Fot. Krzysztof Miśdziot

mają jednak większe życze
nia wobec komisariatu, niż
tylko takie, aby ładniej on
wyglądał.

Społeczność chciałaby,
aby wreszcie czynny on był
całą dobę.
(mid)

Dziennik

dodatek tygodniowy Bałtycki*

środa 16 września 1998 r.

ii A Cl HA liti

Fundacja i „Dziennik" pomagają

Córka Moniki i Kiystyna Różańskich ze Zble
wa, ur. 22.08.98 r„ g.
14.40, 3200 g, 54 cm,
Szpital Rej. w Starogar
dzie Gd.

Rafał Braun ze Staro
gardu Gd., ur. 26.08.98
r„ g. 13.50, 3500 g, 54
cm, Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Klaudia Kinga Wasielewska z Wielkiego
Bukowca, ur. 22.08.98
r„ g. 22.05, 4000 g, 57
cm. Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Jakub Mazur ze Sta
rogardu Gd., ur.
26.08.98 r„ g. 13.05,
3350 g, 55 cm. Szpital
Rejonowy w Staro
gardzie Gd.

Syn Jolanty i Mirosła
wa Miler ze Starogar
du Gd., ur. 24.08.98 r„
g. 1.25, 3570 g, 55 cm,
Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Syn Teresy i Stanisła
wa Pijanowskich ze
Skórcza, ur. 26.08.98
r„ g. 9.55, 3550 g, 54
cm, Szp. Rej. w Staro
gardzie Gd.

Patrycja Rezmer
z Pinczyna, ur.
24.08.98 r„ g. 1.15,
3200 g, 53 cm, Szpital
Rejonowy w Staro
gardzie Gd.

Syn Marleny i Adama
Rozkwitalskich z Jabłowa, ur. 27.08.98 r„
g. 18.00, 2750 g, 51 cm,
Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Dla niemowląt
i ich mam
Fundacja „Oaza zdrowia" i „Dziennik Bałtycki" ma
niespodzianki dla świeżo upieczonych mam i ich
pociech.
„Oaza zdrowia", której cej niż 12 miesięcy) oraz
prezesem jest nasz konsul prawidłowo odpowiedzą na
„Pytanie Dnia"
tant lek. Józef Wiesław Cu- nasze
bała, postanowiła przekazać otrzymają jeden z wybra
naszym najmłodszym „Czy nych przez siebie upomin
telnikom" i ich mamom ków.
upominki. Są to m.in. pacz
Jeżeli uważnie czytacie
ki pampersów ubranka, od nasze pediatryczne porady
żywki, a dla matek, przykła odpowiedź na pytanie nie
dowo, nowoczesne odcią- sprawi Wam żadnego kło
potu!
gaczki pokarmu.
Już dziś pierwsze dziesięć •Pytanie dnia:
matek, które zgłoszą się Kiedy mleko matki jest najw siedzibie fundacji z dzi treściwsze?
Fundacja „Oaza zdrowia",
siejszym wydaniem „Dzien
nika" i aktualną książeczką mieszcząca się we Wrzesz
zdrowia dziecka (Uwaga! czu przy ul. Fiszera 2 czeka
Maluch nie może mieć wię na Was dziś, w godz. 15 -16.

(ICH)

Jędrzej Piotr Wi
śniewski ze Skórcza,
ur. 27.08.98 r„ g.
13.20, 3900 g, 58 cm,
Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Syn Anny i Sławomira
Brzuzy z Lipinek Kró
lewskich, ur. 26.08.98
r„ g. 21.50, 2200 g, 48
cm, Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Syn Emilii Kowal
skiej ze Starogardu
Gd., ur. 28.08.98 r„ g.
13.15, 2500 g, 52 cm.
Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Córka Grażyny i Da
riusza Burczyków
z Kalisk, ur. 29.08.98
r., g. 9.25, 2940 g, 54
cm. Szpital Rejonowy
w Starogardzie Gd.

Agata Gołuóska
z Bobowa, ur.
29.08.98 r„ g. 20.40,
3700 g, 56 cm, Szpital
Rejonowy w Staro
gardzie Gd.

Syn Mirosławy i Kazi
mierza Grzonków ze
Starogardu, ur.
29.08.98 r„ g. 1.55, 3340
g, 59 cm, Szpital Rej.
w Starogardzie Gd.

Patrycja Jackowska
z Kokoszek, ur.
29.08.98 r„ g. 10.25,
3500 g, 54 cm, Szpital
Rejonowy w Staro
gardzie Gd.

Przemysław Szwoch
z Zelgoszczy, ur.
29.08.98 r„ g. 21.45,
4000 g, 54 cm, Szpital
Rejonowy w Staro
gardzie Gd.

REKLAMA

Na niemowlęta czekają m.in. takie upominkiFot MaciejKostun
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HEROS LIFE

BANKOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SA

ZAPRASZA
na prezentację oferty ubezpieczeA na życie:
EKSKLUZYWNE
WÓZKI DZIECIĘCE

UNIWERSALNY PROGRAM EMERYTALNY
* UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE I RENTOWE
* UBEZPIECZENIA POSAGOWE
* UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE
1883

AKCESORIA

Prezentacja odbędzie się:
17.09.1998 r. o godz. 18.00 w budynku NOT, sala B
Gdańsk, ul. Rajska 6.

-TORBA NA PIELUCHY

Jednocześnie zapraszamy
osoby chętne do współpracy
w charakterze AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO.

-ŚPIW0REK UNIWERSALNY

Dodatkowych informacji można zasięgnąć
w siedzibie Oddziału:
BTUiR Heros Life w Gdańsku przy ul. Chmielnej 81/82
tel. (058) 301 69 30, 305 82 35, 305 81 26

R-11143/A/494

Firma poszukuje na terenie Gdańska - [
preferowane dzielnice:

Wrzeszcz, Oliwa, Przymorze, Zaspa
3 20%
TYLKO D015 PAŹDZIERNIKA^* &KCeS° ^

pomieszczenia biurowe (8 do 10 pokoi o pow. ok. 180 rrf
z dostępem do min. trzech linii telefonicznych)
z zapewnionymi miejscami na postój samochodów osobowych
naszych pracowników oraz pomieszczenie magazynowe
(pow. ok. 250 rrf- parter lub piwnica) z możliwością
rozładunku dużych samochodów dostawczych typu TIR.

PKP Zaktad Infrastruktury Kolejowej,
ul. 1 Maja 16, 83-110 Tczew
tel. miejski (069) 1323340 lub 1323455
tel. kolejowy 863-3340 lub 863-3455

ogłasza
przetarg nieograniczony na wykonanie remontu
kapitalnego nastawni „TW" w Tczewie w zakresie:
1. docieplenia oraz pokrycia papą zgrzewalną stropodachu
wraz z wymianą obróbek blacharskich,
i 2. wymiana stolarki okiennej na aluminiową,
3. wymiany oszklenia ścian osłonowych klatki schodowej,
; 4. wykonania wyjścia ewakuacyjnego,
i 5. robót malarskich i wykończeniowych wewnątrz nastawni.

Termin wykonania robót - 30.11.1998 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy krajowi
oraz zagraniczni mający oddział lub przedstawicielstwo
w Polsce, nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7,
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy
o zamówieniach publicznych
(Dz. U. Nr 76 z 1994 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami).
Do wykonania przedmiotu zamówienia należy zastosować
nie mniej niż 50% wartości surowców i produktów krajowych.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami można otrzymać w siedzibie
zamawiającego przy ul. 1 Maja 8 w Tczewie (pok. nr 02);
w godz. od 8.00 do 14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium
w wysokości 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł).
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
przy ul. 1 Maja 16 w Tczewie (w sekretariacie),
nie później niż do dnia i do godziny otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.10.98 r.,
godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.
R-11666/A/6

Odwiedź nas
w NOWYM
salonie Renault!!!
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Szczecinek SA

już od 18 września

NAJTAŃSZĄ
W POLSCE
TARCICĘ DĘBOWĄ
tel. do działu sprzedaży:

ul. 3 Maja 2,
J
78-400 Szczecinek _
tel. (0-94) 374 27-11 Ę

Gdynia ul. Morska 517 a

094-374 31 50

Właściciele nieruchomości
DOM HANDLOWY

JANTAR",

położonej w Lęborku przy Placu Pokoju 3
o powierzchni działka - 1654 m2, budynek - 2044 m2 objętej księgą wieczystą nr KW 13443,
prowadzonej w Sądzie Rejonowym - Wydział Ksiąg Wieczystych w Lęborku, stanowiącej
współwłasność w częściach ułamkowych 3 sprzedających, z których każdemu przysługuje
udział w wysokości 1/3
RENAULT CLASSIC

ogłaszajq pisemny przetarg ofertowy na

sprzedaż tej nieruchomości

A«si5ta»s«:

2|| Koncesjoner Renault AUTO-NOWAK

cena wywoławcza wynosi 4 300 000 zł (słownie cztery miliony trzysta tysięcy złotych),
w tym budynek - 4 170 000 zł, grunt -130 000 zł.
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

mufamw Kębtowo k. Wejherowa
tmrn tel 058/678 25 37,678 25 38
tel./fax 678 20 53

Gdynia ul. Morska 517 a
tel. 058/664 08 88,623 73 72
623 70 01, 623 74 01
tel./fax 623 62 67
TO SftNIA <yO:

Wygoda i jakosc...

*

1. ztożenie pisemnej oferty zawierającej:
- imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy,
- status prawny oferenta,
- oferowaną cenę oraz sposób zaptaty,
- pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy,
- pisemne oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nierucho
mości oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem JANTAR należy składać w Kancelarii Prawnej MCI Consul
ting s.c. Gdańsk, ul. Krynicka 1, w terminie do dnia 1.10.1998 r. do godz. 15.00.
W przypadku oferentów zagranicznych należy przedłożyć promesę zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości.
2. dowód wpłaty wadium.
Wadium w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) należy wpłacić przelewem bankowym na rachu
nek bankowy: Kancelaria Prawna MCI Consulting s.c. Gdańsk, ul. Krynicka 1

konto: BANK PEKAO S.A. IV O/GDAŃSK,12401271-01107377-2700-401112-001
najpóźniej do godz. 15.00 w ostatnim dniu składania ofert.
Decyduje data wpływu środków na potwierdzeniu dokonania przelewu.

II. Komisyjne otwarcie kopert i wybór oferenta nastąpi w dniu 2.10.1998
nej Marii Paszkiewicz w Gdańsku przy ul. Szerokiej nr 29/2.

Nie masz pomystu w co należy wyposażyć

1. 0 wynikach przetargu zainteresowani (uczestnicy) zostaną powiadomieni pisemnie.
2. Zawiadomienie oferenta w dniu otwarcia ofert o wygraniu przetargu oznacza zawarcie umowy w trybie przetargu.
3. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia.
4. Wadium oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetar
gu, bez odsetek, na ich rachunek bankowy.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedających, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy kupna w dniu i miejscu wskazanym przez sprzedających.
6. Oferent, którego oferta została przyjęta, zobowiązuje się stawić do zawarcia umowy notarialnej w terminie i miejscu
wskazanym przez sprzedających.
7. Sposób i termin zapłaty należności za zakupioną nieruchomość zostanie ustalona pomiędzy sprzedającym, a oso
bą która wygra przetarg.
8. Nabywca, który w terminie wyznaczonym przez strony zgodnie z pkt 7. treści postanowienia nie uiści ceny nabycia,
traci prawo wynikające z przyjętej oferty oraz wadium.
9. Sprzedający zastrzegają sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
10. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

na poszukiwanie wszystkich potrzebnych artykułów,
cenisz produkt wysokiej jakości w umiarkowanej cenie?
Przyjdź do nas - my rozwiążemy każdy Twój problem.
pod warunkiem, że będzie to problem z zakresu BHP.

ROBOD

Gdańsk: ul. Jedności Robotniczej 223/225, tel./fax 058/309 49 50, 309 03 02, 309 02 20
Gdynia: ul. Spokojna 10, tel. 058/664 85 72, 664 87 54, ul. Słupecka 12 A, tel. 058/620 80 82
Olsztyn: ul. Wyszyńskiego 1, tel./fax 089/553 17 57, 553 39 38 w. 318, 553 15 39

5%

726zł*

za okno 035,034

szyby ciepłochronne
k=1,1 29zł* za m
w oknach nietypowych
argon w standardzie

OKNA DRZWI
ROLETY PARAPETY

* +7% VAT

M&S Gdańsk
tel. 058 3039492
M&S Gdańsk
tel. 058 3029642
M&S Gdańsk
tel. 058 5548295
M&S Gdańsk tel. 058 3090521 w.359
M&S Gdynia
tel. 058 6234841
M&S Gdynia tel. 058 6236641 w.331
M&S Gdynia
tel. 058 6217059
M&S Starogard Gd. tel. 069 1611851
M&S Słupsk
tel. 059 413072
M&S Lębork
tel. 059 628469
M&S Elbląg
tel. 055 2354996

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZRi: £4
-1— ydZK

godz. 12.00 w Kancelarii Notarial

III. Inne postanowienia:

Twojego pracownika, nie chcesz tracić cennego czasu

promocja
na okna
nietypowe

r. o

Bliższe informacje o warunkach przetargu i sprzedawanej nieruchomości oraz o możliwości
obejrzenia obiektu i zapoznania się z dokumentacją techniczną i prawną można uzyskać

w Kancelarii Prawnej MCI Consulting s.c. Gdańsk, ul. Krynicka 1.
Tel. (058) 554-37-77, w godz. od 9.00 do 15.00.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Gdyni
informuje mieszkańców miast Gdynia i Wejherowo, że w
związku z planowanym czyszczeniem rozdzielczej sieci
wodociągowej mogą wystąpić spadki ciśnienia i miejscowe
braki wody w dniach:

Gdynia:

ul. Warszawska w nocy z 14.09 na 15.09.1998 r.
ul. Kopernika od ul. Hallera do ul. Legionów 18.09.1998 r.
ul. Legionów od al. Piłsudskiego do ul. Ujejskiego 19.09.1998 r.

Wejherowo:

ul. 3 Maja w nocy z 16.09 na 17.09.1998 r.
ul. Hallera i ul. Kopernika 17.09.1998 r.
Prace będą prowadzone w godzinach od 8.00 do 18.00,
a w nocy w godzinach od 22.00 do 8.00

Właściciele

-EEN WYKRAWAMY DOWOLNY KSZTAŁT
Z BLACHY
DO GRUBOŚCI 4 MM

|
i

na sterowanej numerycznie
wykrawarce hydraulicznej firmy AMADA
•

>

POSIADAMY NAJWIĘKSZE NA WYBRZEZU GDAŃSKIM
prasy hydrauliczne o nacisku do 630 t

(możliwości głębokiego tłoczenia, wykrawania, gięcia)
I - zgrzewanie,obróbka skrawaniem(automafy)\

W rejony te zostaną skierowane beczkowozy.

posiadamy automat tokarski COBRA 42

Po zakończonych robotach może wystąpić zmiana
zabarwienia wody w budynkach przyległych do
wymienionych ulic.

sterowana numerycznie, śred. toczenia z pręta
do (J) 40 mm, w uchwycie do wym. 0 180,

Za niedogodności związane z brakami w zaopatrzeniu

w wodę PEWIK przeprasza swoich odbiorców.

powtarzalność obr. 0,005 mm

Tczew, 83-110
Teł.: 31-51-35 wew.254 i 315
ul. Piaskowa 3/^el.kom. 0601 663885 fax (069) 314-645

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

nnikrj

997 policfa
998 strat p@iana
999 ptptowit
0 8001500 39 bezpłatny telefon „Dziennika
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AUTOPOMOC
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GRZYBNO ul. Szkolna 30, tel
alarmowy 9637, lub 681-06-18

APTEK

HEL „Helska", ul. Wiejska 97 - 675-05-63
JASTARNIA.Bursztynowa", ul. Bałtycka 10
675-20-59
KARTUZY Apteka św. Huberta os. Wybic
kiego 3a 681-45-60, Apteka im. T. Ko
ściuszki ul. Kościuszki 17 tel. 681-3213,Apteka przy Rynku 10 tel. 681-04-84
Apteka pod Ortem ul. Gdańska 10 tel. 68142-42
KOSAKOWO Jantar", ul. Żeromskiego 51
tel. 679-13-23
KROKOWA „Słoneczna", ul. Słoneczna 13
tel. 673-76-39
KOŚCIERZYNA im. Majkowskiego ul. Mic
kiewicza 4 tel. 686-30-21, Nowa, ul. Świę
tojańska 18 tel. 686-23-82, Pod Niedźwie
dziem, ul. Rynek 19 tel. 686-20-07, Punkt
apteczny, ul. Dworcowa 18 tel. 686-35-00
wew 369, Różana, ul. Różana 9 tel. 68632-50 św. Łukasza, ul. 8 Marca 34 tel. 68626-78; Jan Kalinowski, ul. Staszica 2, tel.
686-33-03;
LĘBORK,, Bluszczowa", ul. Czołgistów 33,
tel. 621-705 „Pod Lwem", pl. Pokoju 4, tel.
621-152 „Pod Wagą", ul. Tczeska 6, tel.
622-804 „Sit Saluti", ul. 1 Armii WP, tel.
625-300
PUCK „Eskulap", ul. Wejherowska 3 67324-51 „Pucka" - plac Wolności 12 673-2516
REDA Apteka Kaszubska, ul. Gdańska 45,
tel. 67838-81
Miksturka, ul. Pucka 34, tel. 678-49-31; Łą
kowa, ul. Łąkowa 1, tel. 678-35-25
STARA KISZEWA, Kaszubska, ul. Kościerska 48 tel. 687-61-10 w. 14
WEJHEROWO „Na Rynku" plac Wejhera,
tel 672-14-70 (czynna całą dobę)
„Bursztynowa" ul. Pucka, tel 672-03-22
„Preludium", ul. Nanicka 18 tel. 672-5944 „Osiedlowa", Os. Kaszubskie,
tel.672-54-10 „Bukowa", ul.Bukowa 1,
tel. 672-24-31 „Zielona", ul.J.Sobieskiego 227, tel. 672-23-51 w.33 „Copernicus", ul. M. Kopernika 21, tel. 672-2376 „Pomorska", ul. Sobieskiego 232„Kolejowa", ui. 10 Lutego tel. 672-34-40 w.
355 „W pastorówce", ul. Sobieskiego
tel.672-78-55
WłADYSłAWOWO Bałtycka" - ul. Nie
podległości 17 674-14-91, Im. gen Halle
ra ul. Towarowa 11 674-12-51, „Jantar"
ul. Żwirowa 13 674-13-38, „Ogrodo:
wa"ul. Al. Żeromskiego 31 674-03-60,
.Rybacka" ul. Gdańska 37 674-05-08
ŻELISTRZEWO „Kaszub" - Źelistrzewo 28
673-60-01
Czersk „Pod Lwem" ul.Kociuszki
2tel.84210
Brusy „Pod Modrakiem" ul.Gdańska
3b tel.82233 „Staromiejska" ui.2
lutego 1 tel.82865
Śliwice
Wajcht Buda Irena, tel.40034

|
INF. TELEFON.
Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
Kościerzyna 914
Puck tel. 673-20-21
Sierakowice tel. 68 -16-220
Wejherowo tel. 672-40-94, 672-

Dmga Ksieaa Dzunali
WM flj
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IFLLF. PKS
KARTUZY tel. 681-13-82
KOŚCIERZYNA tel. 686-44-35
LĘBORK tel. 621-972
PUCK tel. 673-27-13, 673-27-12
WEJHEROWO tel. 672-29-14
CZERSK tel.84418

|
POGOTOWIA
PUCK tel. 673-27-81
RUMIA ul. Derdowskiego 24 tel. 67108-11 i 671-01-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowska 68630-00
WETERYNARYJNE
DZIEMIANY Przychodnia, ul. Sengera
3 lok. 1 686-23-00 wew 26
KOSAKOWO tel. 679-13-16
KOŚCIERZYNA pomoc weterynaryjna,
ul. Skłodowska 26/b94 686-34-15
LINIEWO ul. Wyzwolenia 16 686-7747 wew23
NOWA KARCZMA EŁ-Wet 687-71-15
PUCK ul. 1 Maja 13 tel. 673-27-81
SłAWOSZYNO nr 27, tel. 673-72-15
STARA KISZEWA ul. 6 Marca 2 68761-10 wew 21, ul. 1000 -lecia 30
687-61-10 wew 49
WŁADYSłAWOWO ul. Nawigacyjna
14, tel. 674-08-75, ul. Portowa 1, tel.
674-07-54
CZERSK, ul. Królowej Jadwigi 4,
tel. 84209; 999

®

™

™

w

—
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16.15

ilm przygodowy USA,
z myślą o młodym wi
F
dzu, nawiązuje do książek

Rudyarda Kiplinga, a roz
grywa się czasowo przed
„Księgą dżungli". Akcja
„Drugiej Księgi" dzieje się
u schyłku XIX wieku, w in
dyjskiej dżungli, gdzie wy
chowuje się wśród dzikich
zwierząt mały chłopiec,
Mowgli (gra go Jamie Wil
liams). Opiekują się nim
Szary Wilk, niedźwiedź Baloo i czarna pantera Bagheera. Chłopiec po zwierzęce
mu jest szczęśliwy, dopóki
nie wpadnie w oko małpom
jako materiał na przywód
cę... I dopóki, zapędziwszy
się w okolice kolei żelaznej,
nie wpadnie w łapy ludzi.
Jeden z pasażerów pociągu,
niejaki Ragnar Harrison
(gra go Bill Campbell), wi
dzi w chłopcu atrakcję dla
swojego cyrku. Na swoje
szczęście chłopiec wymyka
się „cywilizowanemu" ban
dycie. Ten montuje pogoń...
Reżyser filmu, Duncan
McLachlan, wielokrotnie
pracował z tresowanymi
zwierzętami, posiada nawet
honorowy doktorat zoologii.
Czy również z humanistyki
- nie wiemy. Ale chyba za
sługuje.

(tas)

KARTUZY, Stacja paliw nr 171, ul.
Zamkowa 2 ; Stacja paliw nr 123,
ul. Gdańska 26a
KOŚCIERZYNA Giga-Therm, ul. Dro
gowców 13; Maszk, ul. Dworcowa
37 686-23-58 CPN, ul.Wojska Pol
skiego
MIECHUCINO, stacja paliw OKTAN
PRZODKOWO, Raj, ul. Gdańska
PUCK Oktan ul. 10 Lutego 41 b
WłADYSłAWOWO Ariet ul. Starowiejska;
CPN ul. Gdańska
ŻUKOWO, Raf-OI, ul. Kościerska 9

$

POGRZEBOWE

Mowgli z „rodzinką". Gdzie i kiedy film jest grany - na str. następnej.

fl.00

BALET

|
PALIWO
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MŁODY TEATR

Fot. Materiały promocyjne

16.00

Klauzneriana

Z Butami w Arce

Po raz 18. na scenie Opery
Bałtyckiej będzie można
obejrzeć znakomite chore
ografie Gustawa Klauznera. Spektakl baletowy skła
da się z czterech części,
współtworzących widowi
sko o zmiennych nastro
jach. „In memoriam Cho
pin" jest liryczne, „Bolero"

W Teatrze Nauczania Wybrzeżak startują dziś dwa
programy. „Buty", prowa
dzone przez Floriana Staniewskiego (Czarna Sala);
grupa stworzyć ma spek
takl o wpływach mody na
życie, z twórczym wykorzy
staniem zdekompletowa
nego obuwia z magazynów
Teatru Wybrzeże. Bez wy-

wedle Ravela - dynamicz
ne, „Amerykanin w Paryżu"
wedle Gershwina - musi
calowe i wreszcie - niepo
kojąca Aria nr 5 z „Bachianas Brasileiras" Villi-Lobosa. Tańczą soliści i zespół
opery.
Bilety 15, 12 i 8 zł. Rezer
wacja tel. 341-05-63.
(tas)

BIURA OBSłUGI KLIENTA TP S.A.
Kościerzyna tel. 686-28-23
Puck tel. 673-23-22
Wejherowo tel. 672-34-89

KARTUZY tel. 681-01-44
KOŚCIERZYNA tel. 686-35-00
686-35-00
LĘBORK tel. 629-366
WEJHEROWO tel. 672-34-40
CZERSK tel. 84211, 34260
BRUSY tel. 82214
ŚLIWICE tel. 4005

16 września 1998

Zaprzyjaźniony z wilczą rodziną czyli
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środa

Galeria Alicii
^01%!1(1

„Galeria Alicja" mieszcząca
się przy ul. Grunwaldzkiej
99/101 w Gdańsku, zapra
sza na wystawę zbiorową
malarstwa i grafiki od po
niedziałku do piątku
w godz. 11-19, w soboty od

Ii
•

11-15, w niedziele nieczyn
na. Prezentowane są prace
m.in. R. Stryjca, H. Laseckiego, P. Zajęckiego,
K. Sramkiewicza, A. Osada,
S. Gabszewicza, P Dembskiego i innych.
^

Imieniny: Urodzeni...
Korneliusza

i Cypriana

^ września - cenią sobie swobodę myśli i

działania, są subtelni i skryci, a zarazem
niezwykle pewni siebie, czasami uparci.

magań warsztatowych.
Oraz „Arka", prowadzona
przez Adama Rusiłowskiego, z celem - spektaklem
0 historii biblijnej Arki,
z wykorzystaniem masek
1 malatur na ciele. Ten pro
gram wymaga drugiego
stopnia wtajemniczenia.
O konkrety pytajcie organi
zatorów.
(ts)

KONCERTY

Ważne rocznice:

•POLICJA

CHOCZEWO ul. Pierwszych Osadni
ków 20 tel. 676-32-97
GNIEWINO Os. XXX-lecia PRL 1 tel.
676-75-97
HEL ul. Sikorskiego, tel. 675-07-07
JURATA ul. Ratibora, tel. 675-2007
KARSIN ul. Długa 33 687-32-9
KARTUZY ul. Kościuszki 8 tel. 68100-73
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 71,
tel. 679-13-97
KOŚCIERZYNA ui. Księży Zmar
twychwstańców 2 686-49-26
KROKOWA (GOSZCZYNO) tel. 67370-97
LINIA tel. 676-82-51
LINIEWO ul. Wiśniowa 2 686-77-47
wew 97
LIPUSZ ul. Majkowskiego 9 687-45-

22

Muzyczne puby
Celtic Pub, mieszczący się
przy ul. Lektykarskiej
w Gdańsku, zaprasza dziś
o godz. 21.00 na Jam Ses
sion, natomiast Irish Pup
przy ul Korzennej także

KARTUZY, ul. Ceynowy 7, tel.
681-17-38
KOŚCIERZYNA ul. Świętojańska
686-30-06, ul. Kartuska 11/a/8
PIERWOSZYNO ul. Rzemieślni
cza 26 c, tel. 679-13-08
PUCK - Derc ul. 1 Maja 8 67322-44, B. Janicki ul. 10 Lutego
11 tel.673-27-55,
WEJHEROWO Charon ul. Dą
browskiego 2 tel. 672-14-96 lub
672-59-59
WŁADYSŁAWOWO B. Kortas ul.
Gdańska 58, tel. 674-06-82
ŻUKOWO, ul. Gdyńska 16, tel.
681-85-24

w Gdańsku na występ The
Rolnik Stones - blues tra
dycyjny w mistrzowskim
wykonaniu - również
o godz. 21.00. Wstęp wol
ny!

(Ni.)

1620 bitwa pod Cecorą
1668 abdykacja Jana Kazimierza
1934 „Dar Pomorza" wyrusza w rejs dookoła świata

LUZINO ul. Paraszyńska 28 tel. 67820-97
ŁĘCZYCE ul. Długa 24 tel. 678-91-97
NOWA KARCZMA tel. 687-71-95
PUCK ul. Dworcowa 5, tel. 673-2031
SIERAKOWICE Komisariat tel. 816007
STARA KISZEWA ul. Wyzwolenia 11
a, tel. 687-63-97
SZEMUD ul. Labudy 1 tel. 676-11-76
WEJHEROWO Dworcowa 14 tel.
672-54-74
WEJHEROWO-ŚMIECHOWO ui.
Chmielewskiego 1 tel. 672-39-90
WŁADYSŁAWOWO ui. Towarowa 1
674-01-97
REDA ul. Gdańska 55 tel. 678-3097,671-02-215
RUMIA tel 671-02-215

T

16 mmmmmm
POMOC TECH.
991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
KARTUZY, Ciepłownicze tel. 681 -3914
KOSAKOWO, Elektroenergetyczne 620-45-50
KOŚCIERZYNA, Energetyczne, ul.
Dworcowa 23 686-36-42, Wodne, ul.
Mała Dworcowa 2 a 686-69-46, Cie
płownicze, ul. Skłodowskiej 5
68630-14,
LĘBORK .Ciepłownicze tel. 621-181
PUCK, Energetyczne tel. 673-20-81,
Wodociągów i Kanalizacji tel. 67327-36, Ciepłownicze tel. 673-21-27
REDA Gazowe, tel. 620-44-73
SIERAKOWICE, Energetyczne tel. 6816-745
WEJHEROWO, Energetyczne ul.
Przemysłowa tel. 672-13-87, Gazo
we ul. Rzeźnicka 10 tel. 672-16-47,
Pogotowie Wodociągów i Kanaliza
cji, ul. Marynarki Wojennej 1, tel.
672-40-84
WŁADYSŁAWOWO, Wodociągowe
tel. 674-06-19

KINA

środa 16 września 1998 r.

Skala ocen:

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

| RADIO
CZĘSTOTLIWOŚCI RADOIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej o
częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
8IRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w
paśmie 95.7 MHz, Program lii UKF
wszystkich rozgłośni PR 98.8 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, RADIO
GDAŃSK UKF 67.85 i 103.7 MHz
stereo, RADIO MARYJA 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

|
STRAŻE
STRAŻ MIEJSKA
HEL ul. Wiejska 50, tel. 675-04-29
JASTARNIA ul. Portowa 4, tel. 675-2072 wew. 207
KARTUZY, ul. Hallera 1, tel.681-05-

KOŚCIERZYNA

00
WYSIN, tel. 686-77-47-208
WŁADYSŁAWOWO ul. Władysława IV,
tel. 674-05-75

Wielkie nadzieje **
Zabójcza broń 4 **

•

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Godzina

Kino

Cena

reż.: Alfonso Cuaron
wyk.: Robert De Niro
reż. Richard Donner
wyk. Mel Gibson

dramat
USA 111 min.
dramat (15 I.)

20.30

Rusałka
ul. 8 Marca 49

16

USA, 130 min
Żeglarz

Zabójcza broń 4
Film sensacyjny, Dwaj amerykańscy
policjanci z Kalifornii prowadzą śledzt
wo w sprawie chińskiego emigranta,
który został przyłapany na przemycie
kosztownego klejnotu. Ślady prowadzą
do azjatyckiej mafii.

JASTARNIA

KINO NIECZYNNE

PUCK

Kod Mercury **

Szeregowiec Ryan ***
Godzilla ***

Druga księga dżungli **
Hiszpański więzień **

Historie miłosne ****
Biały labirynt **

Adwokat diabła
Adwokat z Florydy broni przestępcy.
Podczas rozprawy prawnik wychodzi do
toalety, próbuje przełamać swe wątpli
wości moralne. Po powrocie gładko wy
grywa proces. W jakiś czas potem
otrzymuje intratną propozycję od no
wojorskiej firmy prawniczej.

reż.: Harold Becker
wyk. Bruce Willis

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

reż.: Steven Spielberg
wyk. Tom Hanks
reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

wojenny (15 I.)
USA, 165 min
SF (151.)
USA, 139 min

reż.: Duncan McLachlan
wyk.: Jamie Wiliams
reż.: David Mamet
wyk.: Campbell Scott

przygodowy (12 I.)
USA, 89 min
sensacyjny (15 I.)
USA, 112 min

reż.: Jerzy Stuhr
wyk.: Jerzy Stuhr
reż.: Bille August
wyk.: Richard Harris

psychologiczny (15 1.)
Polska, 90 min
sensacyjno-psychologiczny
W. Bryt., 121 min, (15 I.)
Irl./W. Bryt., (15 I.)

8 zł

18

Ostatnie takie lato **

13 zł balkon
12 zł
1330 11 zł balkon
10 zł

Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56
Dolby Digital

16.15

n. 8 zł
u. 7 zł
n.10 zł
u. 8 zł

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

n. 8 zł

Heiikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

10.30,16.45, 20

18,20

14.40
16.10
18.15

Adwokat diabła ***

reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeves

sensacyjny (15 I.)
USA 144 min

20

187**

reż.: Kevin Reynolds
wyk.: Samuel L.Jackson

17

Słodkie jutro **

reż.: Atom Egoyan
wyk.: lan Holm

dramat sensacyjny (18 I.)
USA, 119 min.
obyczajowy (151.)

•

Godzilla ***

reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

Kanada, 110 min

SF (15 I.)

u. 7 zł
n. 10 zł
u. 8 zł
n. 10 zł
u. 8 zł
n. 10 zł
u. 8 zł

n. 8 zł
u. 7 zł

19 n. 10 zł
u. 8 zł

Gra ***

reż.: David Fincher
wyk.: Michael Douqlas
Sześć dni, siedem nocy *** reż.: Iwan Reitman
wyk.: Harrison Ford

Godzilla ***

Wielkie nadzieje **
Kod Mercury **
Boogie Nights **

Marta i wielbiciele **

Lepiej być nie może

Buntownik z wyboru ****

W

•

GDYNIA

Lepiej być
nie może ***

Szeregowiec Ryan ***
Godzilla ***

Druga księga dżungli **

Godzilla

Godzilla ***

w

Film sensacyjny, nowa wersja klasyczne
go thrillera o japońskim potworze. Pod
czas prób atomowych na atolu Mururoa
w latach pięćdziesiątych zostają napro
mieniowane jaja żyjących tam gadów.
Cztery dekady później na Pacyfiku poja
wia się ogromne zwierzę, atakujące
statki japońskich rybaków.

reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

sensacyjny (15 I.)
USA,128 min.
komedia romantyczna
USA, (15 I.)
SF (151.)

10 zł

Godzilla ***

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

16

10 zł

18.15

10 zł

Znicz
ul. Szymanowskiego
tel.341-09-11
Dolby Digital

20.15

10 zł

15.45

10 zł

Bajka
Jaśkowa Dolina

17.45

10 zł

tel. 341-22-94
Dolby SR

20.15

10 zł

16.30

10 zł

USA, 139 min

reż.: Alfonso Cuaron
wvk.: Robert De Niro
reż.: Harold Becker
wyk. Bruce Willis
reż.: Paul Anderson
wyk.: Burt Reynolds

dramat
USA 111 min.
sensacyjny, (15 I.)
USA, 124 min.
obyczajowy (18 1.)
USA, 93 min

reż.: Nick Hamn
wyk.: Monica Potter
reż.: Gus Van Sant
wyk.: Matt Damon
reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

komedia (151).
W. Brytania, 88 min.
psychologiczny (15 I.)

18

10 zł

USA, 126 min.
komedia (15 I.)
USA, 138 min.

20.05

10 zł

reż.: Steven Spielberg
wyk. Tom Hanks
reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

wojenny (15 1.)

1030,16.45, 20

12 zł

reż.: Duncan McLachlan
wyk.: Jamie Wiliams
reż.: Roland Emmerich
wyk. Jean Reno

przygodowy (12 1.)

USA, 165 min
SF (15 1.)

14

n. 12 zł
u. 10 zł

16

n. 10 zł
u. 8 zł
10 zł

USA, 139 min

USA, 89 min
SF (15 I.)
USA, 139 min

17.30,20

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

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

Fala
ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

KINO NIECZYNNE

SOPOT

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

17.30,20

USA, 139 min

Sześć dni, siedem nocy
Dziennikarka z Nowego Jorku i jej na
rzeczony postanawiają spędzić wakacje
na wyspach południowego Pacyfiku.
W drugi dzień urlopu dziewczyna otrzy
muje wiadomość, że powinna odbyć
krótką podróż służbową na Tahiti. Wy
rusza wynajętym samolotem, gdy wła
śnie zrywa się burza.

W apartamencie na Manhattanie miesz
ka pisarz, który nie cierpi psów oraz ich
właścicieli. Sąsiedzi go nienawidzą, on
ich lekceważy. Jedyną osobą, którą tole
ruje, jest kelnerka z jadłodajni, w której
pisarz się stołuje.

Mewa
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GDAŃSK

02
PUCK ul. 1 Maja 2, tel. 673-22-37
REDA ul. Pucka 9, tel. 678-32-11,
a po g. 16 tel. 678-33-10
WEJHEROWO plac Jakuba Wejhera nr
8, tel 672-30-20,986
WŁADYSŁAWOWO ul. Hallera 19, tel.
674-05-74
ŻUKOWO, ul. Gdańska 52, tel. 68171-00
STRAŻ POŻARNA 998
KARSIN ul. Strażacka 1 687-32-98
KARTUZY Komenda Rejonowa Pań
stwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
ul. 3 Maja 16 a, tel.681-13-57
KONARZYNY 73a, tel. 867-61-10
KOŚCIERZYNA Państwowa Straż Po
żarna, ul Trautta 6 686-33-86
UPUSZ ul. Młyńska 687-45-98
NOWA KARCZMA tel. 687-71-07
PUCK ul. Mestiwina 11 tel. 673-20-41
SIERAKOWICE tel. 6816-008
STARE PO LASZKI tel. 687-61-71
WIELK KLINCZ ul. Wybickiego 686-16-

Tytuł / Ocena

SSSSSSSSSiSSSSSSSS

PRZYCHODNIE
REJONOWE
HEL ul. Wiejska 122 tel. 675-05-09
JASTARNIA ul. Stelmaszczyka tel.
675-20-09
JASTRZĘBIA GÓRA ul. Kaszubska 18
tel. 674-96-58
KARSIN ul. Świerkowa 1 687-31-15
KARTUZY, ul.Dworcowa 2, tel.
681-00-11, os.Wybickiego, tel.
681-48-44
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69 tel.
679-13-23
KROKOWA ul. Żarnowiecka 6 tel. 67370-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowskiej 7
686-48-76
UPUSZ ul. Rogali 1 687-45-13
NOWA KARCZMA tel. 687-71-24
PUCK, ul. I Armii Wojska Polskiego 16
tel.673-20-71
REDA, ul. Łąkowa 1, tel. 678-32-12
STARA KEZEWA ul. Wyzwolena 7, tel.
687-63-33
WIELKI KL1NCZ, ul.Derdowskiego 3
686-14-24
WŁADYSŁAWOWO ul. Niepodległości
10 tel. 674-01-99
ŹEUSTRZEWO ul. Szkolna 2, tel. 67386-2
ŻUKOWO, ul. Pożarna 4, tel. 68183-15

Dziennik

reż.: Roland Emmerich
wyk.: Jean Reno

SF (12 I.)
USA, 139 min

17.15

10 zł

Bałtyk
ul. Boh. Monte

Dziennik

mmmmmm

»wla16wraśiiia1998r.

Bałtyckie

w

URZĘDY

TEATRY
Miejscowość

Tytuł

Reżyser

Autor

GDAŃSK

Brzydkie kaczątko

reż.: Aleksander Skowiński

Hans Christian

muz. Jaków Wajsburg

Andersen

In Memoriam Chopin,
Bolero, Amerykanin
w Paryżu, Aria nr 5
z bachianas Brasileiras

I WYCIECZKI
Pociąg „COSTERINA"
tam z powrotem

Gdynia Gł.
Gdynia Wielki Kack
Gdańsk Osowa
Rębiechowo
Pępowo Kartuskie
Żukowo Wschodnie
Borkowo
Babi Dół
Kiełpino Kartuskie
Somonino
Sławki
Wieżyca
*
Krzeszna
Gołubie Kaszubskie
Skorzewo
Kościerzyna

8.55 20.13
9.12 20.04
9.24 19.56
9.30 19.45
9.35 19.41
9.41 19.36
9.47 19.31
9.56 19.26
10.04 19.20
10.11 19.14
10.15 19.09
10.24 19.03
10.30 18.57
10.42 18.53
10.50 18.38
10.57 18.30
12.33 18.15
Garczyn
12.44 18.05
tubiana
12.50 17.59
Lipusz
13.00 17.48
Uwaga! Pociąg kursuje w soboty
i niedziele do 27.09.
Statek .MARINA* czas rejsu
Jastarnia Zatoka 8.00 9.00
Jastarnia Gdynia 9.00 10.20
Gdynia Port
11.0012.00
12.2013.20
13.4014.40
15.0016.00
Gdynia Jastarnia 16.1017.30
Jastarnia Zatoka 18.0019.00r
19.302030r
Rejsy w każdą środę
Jastarnia Gdańsk 18.00 20.00
Gdańsk Jastarnia 23.001.00
Statek „POMERANKA"
Codziennie odpływa z przystani
w Gdańsku przy Targu Rybnym:
(9.15), 11.00, 12.45, 14.30,
16.00, 17.30, (19.00)
0- te rejsy tylko na wcześniejszą
rezerwację
Rejs trwający 60 min cena bile
tu 13 zł i 9 zł (ulg.)
Gdańsk - Westerplatte - Gdańsk
90 min cena biletu 16 zł i 12
zł ulg.
Rezerwacja teł. 301 13 00.
Bezpłatnie płyną dzieci do lat 4 i
przewodnicy wycieczek.

Rejsy statków Żeglugi
NA HEL
Gdańsk o. 8.00,14.10
Gdynia o. 10.00,12.00,14.30
Sopot
0.9.15,12.40,15.10,
15.40
Westerplatte o. 8.35, 13.25,
14.55,15.50
NA WESTERPLATTE
Gdańsko. 10.00,11.00,13.00,
12.00,14.00,15.00
ZWIEDZANIE PORTU GDYNIA
Gdynia 10.00-11.00,11.3012.30,13.00-14.00, 14.30-15.30

Godzina

Cena

10

5 zł

Gdzie

Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

chor. i insc.: G. Klauzner

Chopin, Ravel,

scen.: 0. Leszko

Gerschwin, Villa-

S.i. Lewandowski

Lobos

Państwowa
Opera Bałtycka

8-12 zł

WYPAD MA JEDEN DZIEŃ

NAUKA

mmmmm

Dożynki
przy żuławskim pagórku

JĘZYKA. ANGIELSKIEGO

Lingua
Land

0'hrur

Naukę języków obcych naj
lepiej zacząć jak najwcze
śniej - pomóc może w tym
komputerowy wielojęzyczny
(angielski, angloamerykański, niemiecki, francuski,
hiszpański) słownik dla
dzieci w wieku 6-12 lat. Pro
gram poprzez wciągające
gry uczy słów, a także całych
zwrotów w wybranym języ
ku. Całość zdobią kolorowe
ilustracje i animacje.
W trakcie zabawy dziecko

Grabiny Zameczek. Nieopo
dal - najwyższe na Żuławach
wzniesienie, „zbudowane"
przez lodowiec.

Fot. Kazimierz Netka

poznaje także wymowę wy
stępujących w programie
wyrazów Program wpisany
jest na listę środków dydak
tycznych zalecanych przez
Ministra Edukacji Narodo
wej.
Producent: Young Digital
Poland, Gdańsk
Cena: wersja wielojęzyczna
-199 zł, wersja jednojęzyczna -129 zł.
(jaąb)

GDAŃSK- Urząd Wojewódzki, Okopo
wa 21/27, tel. 307-72-74,
CHMIELNO ul. Gryfa Pomorskiego 22
tel. 84-22-16CH0CZEW0 ul. Pierw
szych Osadników 17 tel. 676-32-46
DZIEMIANY ul. 8 Marca 3 686-23-00
wew2GNIEWIN0 tel.676-76-77
KARSIN ul. Długa 222 687-31-20
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 69 tel.
623-47-44KR0K0WA ul. Szkolna 2 tel.
673-71-80UNIA tel. 676-85-88
UNIEWO ul. Dworcowa 3 687-71-28
UPUSZ ul. Derdowskiego 7 687-45-15
LUZINO ul. Ofiar Sztuthoffu 11 67820-68ŁĘCZYCE ul. Długa 678-92-14
NOWA KARCZMA
687-71-71PRZODKOWO ul. Kartuska
21 tel. 81-97-25 SIERAKOWICE ul. Lę
borska 30 tel. 81-61-20SOMONINO
ul. Ceynowy21 tel.81-25-31
STARA KISZEWA ul. Ogrodowa 1 tel.
687-63-O2ST0YCA ul. 9 Marca 7
tel. 84-33-05SULĘCZYNO ul. Kaszub
ska 26 tel. 84-40-61
SZEMUD ul. Kartuska13 tel. 676-1185 ŻUKOWO ul. Gdańska 52 tel. 8184-21HEL Urząd Miasta ul. Wiejska 50
tel. 675-05-45JASTARNIA Urząd Mia
sta ul. Portowa 4 tel. 675-22-71,
KARTUZY Urząd Rejonowy ul. Dwor
cowa 1 tel. 681-3541 Urząd Skarbo
wy ul. Kościerska 13 tel. 681-33-01,
Rejonowy Urząd Pracy ul. Hallera 1
tel. 681-14-52, Prokuratura Rejonowa
ul.Kościuszki tel. 681-23-88, Sąd Rejo
nowy ul. 3 Maja tel. 681-21-62
KOŚCIERZYNA Urząd Miasta ul. 3 Ma
ja 9 686-31-42, Urząd Skarbowy ul.
Staszica 6 686-58-58, Urząd Celny ul.
Przemysłowa, Urząd Rejonowy, ul. 3
Maja 686-25-98, Urząd Statystyczny,
ul. 3 Maja 9 686-48-85
LĘBORK Urząd Miasta tel. 624-280,
Uraąd Skarbowy tel. 624-121 Rejono
wy Urząd Pracy tel. 623-728
PUCK Urząd Miasta ul. 1 Maja 13 tel.
673-27-32, Urząd Rejonowy, ul. 1 Ma
ja 13 - 673-28-58, Urząd Skarbowy,
ul. 10 Lutego 22a - 673-27-04
REDA Urząd Miejski ul. Pucka 9, tel.
678-31-26
WEJHEROWO Urząd Miasta Plac J.
Wejhera 8 tel.672-13-16, Rejonowy
Urząd Pracy ul. I Brygady Pancernej
W.Ptel. 672-21-62
WŁADYSŁAWOWO, ul. Hallera 19 tel.
674-12-66

Przy śpiewie piosenek szancjalnie dla dzieci przygoto
towych - żeglarskich odby
wany zostanie ogródek za
wać się będą dożynki w Gra baw i konkursy Będzie też
binach Zameczku, organizo
małe zoo - z wiejskimi zwie
wane przez rolników z gmi
rzętami.
WYSTAWY
ny Suchy Dąb, która posiada
Niezwykle atrakcyjnie -jak
dogodne połączenie wodne
można się spodziewać - wy
padnie pokaz, który przygo
z Trójmiastem. Szlakiem ko
|
SUPERMARKETY
towuje Zgromadzenie Ryce
munikacyjnym jest m.in.
rzy Gdańskich - dowiaduje
Motława - dobra na wypra
GDAŃSK AUCHAN, ul. Szczę
śliwa 3, pon. - sob. 8.30 wy kajakiem, ale dość głębo my się od Kazimierza
21.30, niedz.10.00 - 20.00. CfTY
Szmeltera.
ka, więc niebezpieczna.
FORUM,
ul. Podwale Grodzkie
Grabiny Zameczek ma rodo
Podróż kajakiem z Gdańska
8, pon. - sob. 9-21, niedz.
wód krzyżacki i kiedyś był
do Grabin Zameczku trwa
11.00-19.00. ETC, al. Rzeczypo
znaczącym ośrodkiem go-.
ponad dwie godziny.
spolitej 33, pon. - sob. 9 -21,
Poznaniu tej żuławskiej wsi
spodarczym na Żuławach niedz. 11.00 - 20.00. GILDIA, ul.
podkreśla Roman Klim, wi
mogą służyć dożynki, jakie
Targ Sienny 7, pon. - pt. 10.3018.30, sob.9.00 -15.00, niedz. współorganizują w Grabi
cedyrektor Centralnego Mu
•Galeria ZPAP KOŁO,
i akwarel Joanny Strzelec
nieczynna. HALA TARGOWA
nach Zameczku gmina Su
zeum Morskiego w Gdań
W GDAŃSKU, plac Dominikań
kiej
Piwna, wystawa fotografii
chy Dąb oraz rodzina Szmel- sku, propagator walorów
ski 1, pon. - pt. 9-18, sob. 9.00 Hanny Nowickiej-Grochal •Galeria KOŁO, Chlebterów - właścicieli zamku.
krajobrazowych Żuław Dla
15.00, niedz. - nieczynna. IKEA,
„Fotografie,
obiekty"
nicka,
wystawa
czwórki
Dożynki odbędą się 20 wrze
tego pobudowano tu zamek.
ul. Złota Karczma 26, pon. - pt.
artystów poznańskich
śnia, początek o godz. 13 Niedaleko wsi znajduje się
11-20, sob. 10.00 - 20.00,
•Galeria NOWA OFICY
z okazji XX-lecia tamtej
mszą św. w Kaplicy przy
najwyższe na Żuławach
niedz. 10.00 -18.00. NOMI
NA, Piwna, wystawa ry
szej Galerii ON
DOM I OGRÓD, ul. gen. J. Halle
Zamku. Potem rozpocznie
wzniesienie - ostaniec plejsunku Wiesława Zaremby
ra 132, pon. - pt. 9- 20, sob.
się w parku festyn. Wystąpią
•Bazylika Mariacka stoceński - twór lodowca.
„Stereoscopy"
9.00-17.00, niedz. 10.00m.in. Andrzej Starzec
Otaczający go płaski krajo
Jak Kuba Bogu" - fotore
16.00. OFFICE DEPOT, ul. Grun
z Gdańska oraz zespół Hot
braz jest dziełem wód płyną •Galeria PUNKT, Chlebportaż ks. Witolda Bocka:
waldzka 211, pon. - sob. 10 Line. Przewidziana jest wy
cych.
Ojciec Św. na Kubie (Ni.)
nicka, wystawa rysunków
20, niedz. 10.00 -18.00. GDY
(KM)
stawa płodów rolnych. Spe
NIA EUROMARKET, ul. Nowo-

Od Zbrojowni
do Bramy
Chlebnickiej

wiczlińska 35, BOMI pon. - sob.
8-21, pawilony handlowe od
10 do 21, niedz. 10.00.-19.00,

POGODA MA JUTRO
POGODA NA DZIŚ
# Władysławowo

Przed południem zachmurzenie du
że, po południu większe przejaśnie
nia, okresami przelotne opady. Wiatr
południowo-zachodni do zachodnie
go, umiarkowany.

POGODA MA POJUTRZE

i Władysławowo

« Władysławowo

: Mr" ,

temperatura wody

Tolmicko

Gdańsk-Stogi

160C

Puck

Gdynia

17°C

Kołobrzeg

Hel

16°C

Krynica Moreka (zatew/zatoka)

17°C
1S°C

1

Zachmurzenie
początkowo
rftałe w ciągu
dnia wzrasta
jące do
umiarkowane
go i dużego
z możliwością
przelotnych
opadów deszczu.Temp.
maks. do 16°C,
min. od 9°C.
Wiatr południowo-zachodni,
umiarkowany.

pawilony handlowe od 11.00 do
19.00 HALA TARGOWA W GDY
NI, ul. Jana z Kolna, pon.- pt. 8 18, sob. 8.00 -15.00, niedz. nieczynna. HIT, ul. Kcyńska 27,
pon. - sob. 8 - 21, niedz. 9.00 18.00. KUF, al. Zwycięstwa 256,
pon. - pt 10 - 22, sob. 9.00 21.00,niedz. 11.00-21.00. MA
KRO CASH AND CARRY, ul. Hutnicza.8, pon. - sob.5.30 - 21,
niedz. 8.00-18.00. WOODY,
ul. Chwaszczyńska 64, pon. - pt.
8 -19, sob. 9.00 -16.00, niedz.

11.00- 16.00. SOPOT BILLA,
ul. Sikorskiego 8, pon.- pt 9 21, sob. 8.00 - 20.00, niedz.
9.00 -16.00. REDA MEBLO-

MARKET, ul. Wejherowska

Zachmurzenie duże z opadami
deszczu, po południu większe
przejaśnienia. Wiatr południowozachodni do zachodniego, słaby.

65,pon.- pt. 10 -19, sob. 10.00
-15. 30, niedz. 11.00-15.30.
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ZESPÓŁ
SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4,
80-445 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Pestalozziego 7/9, tel./fax 341-46-56
ogłasza przetarg ograniczony

na dostawę opału tj. koks + węgiel.
Oferty należy składać do dnia 14.10.1998 r. w ZSO Nr 4.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 14.10.1998 r. o godz. 12.00.

ZARZĄD
GMINY LICHNOWY
ogłasza
przetarg nieograniczony na

usługę wykonania
okien klejonych
o wymiarach zewn. 10,6 x 110 cm
dwurzędowych jednodzielnych z szybq zespoloną 4/16/4
wraz z demontażem starych i montażem nowych okien
w ilości 35 szt.
Termin wykonania usługi - do 8 tygodni po podpisaniu umowy.
Termin składania ofert - do dnia 30.09.1998 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert - w dniu 30.09.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie zama
wiającego, pokój nr 10.
Warunki zamówienia można odebrać w UG Lichnowy, pokój nr 16
lub za zaliczeniem pocztowym Urząd Gminy Lichnowy, ul. Tczewska 6,
82-224 Lichnowy.

Bliższe informacje - A. Krzysztofik, U. Symonowicz,
tel. 271-27-23 wewn. 37 lub 36.
N-1798/A/564

URZĄD CELNY W GDYNI
81-339 Gdynia, ul. Polska 8

OGŁASZA
rozpoczęcie prowadzenia
przetargów
nieograniczonych
w następujących zakresach:

(A Wm NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
i'»£cu> '•
'• W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
OmaM
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

środa 16 września 1998 r.

SIEĆ TANICH SKLEPÓW OBUWNICZYCH
POSIADAJĄCA DUŻE
MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY

POSZUKUJE DOSTAWCÓW OBUWIA
NA DOGODNYCH WARUNKACH
TEL./FAX (055) 242-13-63
602-47-28-21

III. Świadczenie usług serwisowych kopiarek i faxów
oraz dostarczanie części i materiałów
eksploatacyjnych.
IV. Wykonywanie usług drukarskich i introligatorskich.
V. Wykonywanie wszelkiego rodzaju pieczątek,
datowników i numeratorów.
VI. Dostarczanie środków myjąco-czyszczących, art.
gospodarczych oraz art. BHP.
VII. Wykonywanie i montaż mebli biurowych.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z Ustawą o
Zamówieniach Publicznych (Dz. U. nr 76, poz. 344 z
1994 roku z późn. zm.)
Szczegółowe określenie poszczególnych przedmiotów
zamówienia oraz terminy składania i otwarcia ofert
przetargowych, jak i kryteria oceny i wyboru ofert
określone zostały w poszczególnych specyfikacjach
istotnych warunków-zamówienia, które odebrać można
w Dziale Gospodarczym Urzędu Celnego w Gdyni, ul.
Północna 9A, IV piętro, pokój 504, tel. 663-98-00 w. 39 w terminie 3 tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni
na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 5 oraz spełniający
warunk>zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o
Zamówieniach Publicznych.
im •••nninii nnin aaiariiiii V~~~A
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Lxi.
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Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ro
ku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415) za
wiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar działki nr 306/2 we wsi Stani
sławie, gmina Tczew będzie wyłożony do publicznego wglądu wraz
z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w dniach
od 24 września 1998 roku do dnia 15 października 1998 roku w sie
dzibie Urzędu Gminy w Tczewie, ul. Lecha nr 12, pok. nr 7, w godz.
od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przy
jęte w projekcie planu może wnieść protest.

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA
w GDAŃSKU
ul. Słowackiego 83

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

tel. 342-55-15, 342-5563, fax 341-39-05

mgr inż. Ireneusz Włochyń

jako inwestor zastępczy Urzędu Miejskiego
w Gdańsku działając na podstawie Ustawy
o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

ogłasza przetarg nieograniczony
na prowadzenie kompleksowej obsługi
geodezyjnej przy realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą:
„Modernizacja ul. Galaktycznej
w Gdańsku".
Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego, pokój nr 5, w godzinach
9.00-14.00 (cena 20 zł + VAT 22%).
Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia
1.10.1998 r. do godz. 9.00 w siedzibie
zamawiającego, pokój nr 6 - sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.10.1998 r.
o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
W postępowaniu przetargowym zamawiający
stosować będzie obowiązkowe preferencje krajowe.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci,
którzy spełniają wymogi zawarte w:
- Ustawie o zamówieniach publicznych,
- warunkach szczegółowych zamówienia.

OGŁOSZENIE
Zarząd Gminy w Choczewie
ogłasza przetarg nieograniczony

na budowę wodociągu wiejskiego
Kopalino - Lubiatowo - Etap I.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie
Gminy w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, pokój nr 6,
w godz. od 8.00 do 15.00 do dnia 23.10.1998 r. do godz. 13.00.
Do kontaktów z oferentami w sprawach technicznych (wgląd do
projektu technicznego, wizji lokalnej) Zarząd Gminy Choczewo
upoważnia p. Władysława Stanuch, tel. 67-63-245 w.205, w godz.
od 9.00 do 14.00,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odebrania
w pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Cena specyfikacji wyno
si 100 zł i należy ją wpłacić na konto KBS Wejherowo o/Chocze
wo nr 83501027-185-3600-11/1.
Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić na podane wyżej
konto i przed przystąpieniem do przetargu należy okazać ban
kowy dowód wpłaty (przelew).
O dacie przetargu zainteresowani oferenci zostaną powiadomie
ni.

Zarząd Gminy w Choczewie zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Zarząd Gminy
Choczewo

I. Dostarczanie urządzeń i akcesoriów komputerowych.
II. Świadczenie usług serwisowych komputerów i
urządzeń komputerowych, w tym drukarek.

ZAWIADOMIENIE
Zarządu Gminy Tczew

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 30 000 ECU

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kościerzynie, ul. Strzelecka 1
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30 000 ECU na

opracowanie koncepcji
sali gimnastycznej
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kościerzynie.
Szczegółowy zakres robót określony jest w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
1. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamó
wienia można odebrać osobiście w sekretariacie Szkoły Podsta
wowej Nr 2 w Kościerzynie.
2. Oferty należy składać w terminie do 30.09.1998 r. do godz. 12.00
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kościerzynie.
3. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów w sie
dzibie zamawiającego w dniu 30.09.1998 r. o godz. 12.00.
4. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pa
ni Marlena Kłopotek, tel. 686-40-89.
5. Wadium w wysokości 500 zł należy wpłacić w terminie do
30.09.1998 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły w postaci
gotówki, obligacji państwowych lub poręczeń instytucji kredyto
wych lub wpłacić na konto zamawiającego BIG BG SA
ll/O Kościerzyna 11601351-92627-133-4.
6. Zamówienie należy zrealizować do 30.11.1998 r.
7. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
8. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji
krajowych.
9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają nastę
pujące warunki:
- przedmiot działalności jest zgodny z przedmiotem przetargu,
- zatrudnianie pracownika (zespołu pracowników) posiadających
odpowiednio udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia oraz
doświadczenie zawodowe pozwalające na fachowe wykonywa
nie prac,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 19
Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymogami ustawowymi.
R-11739/A/890

DRUGI
URZĄD
SKARBOWY
W GDYNI

podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 18.09.98 r. o godz. 10.00 w Gdyni przy ul.
Hutniczej 25 odbędzie się

I publiczna licytacja zajętej
ruchomości

tj. zespołu części samochodowych m-ki VW
PASSAT, r. prod. 1982 (brak oryginalnych
numerów nadwozia
i silnika) stanowiących własność Skarbu Państwa.

Zajętą ruchomość można oglądać w dniu licytacji
w godz. 9.30-10.00 na parkingu strzeżonym
w Gdyni,
ul. Energetyków 5.
Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji
bez podania przyczyny.
Obowiązuje wadium 10%.

Gdańsk, Tara Drzewny 3/7, fax 301-80-62, 346-35-63, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215,216,217, fax 346-35-68 cala 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.ta 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

KOMORNIK
Drugiego Urzędu Skarbowego
w Gdyni

I
środa 16 września 1998 r.

Uwłaszczenie - kolejna próba

Argumenty

Bony, dziatki
mieszkania

Przeciw...

Działki pracownicze dla ich użytkowników,
mieszkania spółdzielcze na własność dla lokato
rów, ziemia dla wieczystych użytkowników. Dla
pozostałych bony uwłaszczeniowe zakłada projekt
ustawy uwłaszczeniowej. Jej autor, prof. Adam
Biela, zapowiada początek uwłaszczenia na po
czątek listopada.
W tych dniach powinny
zostać podjęte decyzje
o podziale majątku Skarbu
Państwa i wyodrębnieniu
jego części m.in. na realiza
cję programu powszechne
go uwłaszczenia. Jeśli taka
decyzja zapadnie, minister
skarbu będzie miał trzy
miesiące na powołanie re
gionalnych funduszy jed
nego z elementów ustawy
uwłaszczeniowej - twierdzi
prof. Biela.

Bezpośrednio...
Wartość całego majątku
państwowego wyceniono na

ok. 600 mld złotych. Nie
wiadomo, ile z tego może
przypaść na powszechne
uwłaszczenie.
Prof. Biela liczy, że
uwłaszczenie bezpośrednie
uda się rozpocząć jeszcze
w tym roku. - Planujemy, że
ruszy 11 listopada.
Chodzi m.in. o zamianę
dzierżawy wieczystej na
własność (w tym również
uwłaszczenie
działkow
ców) oraz przekształcenie
prawa użytkowania spół
dzielczego
mieszkań
w prawo własności.

Prof. Adam Bieła z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego:
Formą uwłaszczenia pośredniego ma być bon, który bę
dzie pełnił rolę środka inwestycyjnego w gminach i powia
tach. Zależy nam na tym, aby wytworzyć mechanizmy za
bezpieczające koncentrację polskiego kapitału jako podsta
wy inwestycji w gospodarowaniu rodzimym kapitałem in
westycyjnym. Dopiero wtedy staniemy się partnerami dla
kapitału zachodniego.
Program powszechnego uwłaszczenia zyskuje w Sejmie
coraz większą grupę zwolenników. Ugrupowania takie jak
UW czy SLD zaczynają wreszcie dostrzegać ten problem.
Nigdy nie było bardziej sprzyjającej atmosfery dla po
wszechnego uwłaszczenia.

•Brakuje przedsiębiorstw
przynoszących zyski - nie
wiadomo, kto pokrywać ma
straty.
•
Nie dokonano jeszcze re
prywatyzacji
•Uwłaszczenie spółdziel
ców jest wystrychnięciem
na dudków wszystkich,
którzy z dużym wysiłkiem
wykupywali swe mieszka
nia w ostatnich latach.
• Nie wiadomo, czy
uwłaszczonych na miesz
kaniach i działkach będzie
stać na ich utrzymanie.
•Bon, którego nie można
sprzedać spowoduje fru
strację i roszczenia. Nie
zbywalny kawałek papieru
będzie tylko przedmiotem
spekulacji.
•
Bon nie będzie papierem
wartościowym. Nie wiado
mo, czy przyczyni się do
budowy lokalnych rynków
kapitałowych.

...i bonami

Uwłaszczeniu bezpośred
niemu ma towarzyszyć
uwłaszczenie
pośrednie
w formie bonów. Nie będą
one papierami wartościo
wymi, tylko „imiennymi
znakami legitymacyjnymi".
Bon można będzie zamienić
na akcje regionalnych fun
duszy uwłaszczeniowych
i sprzedać. Bon ma np.
uprawniać do otrzymania
z regionalnego funduszu
części jego majątku np. nie
ruchomości rolnej czy akcji
spółek SP.
Bon nie będzie papierem
wartościowym tak jak np.
świadectwa NFI i nie da się
go sprzedać - tłumaczy Bie •Uprzywilejowane części
la. Jego realną wartość osza społeczeństwa akcjami pry
cowano jako wielokrotność watyzowanych przedsię
średnich krajowych pensji biorstw jest sprzeczne
(ok. 12).
z konstytucyjną zasadą
Kwestia uczciwości? sprawiedliwości: jedni do
Dla prof. Adama Bieli stają rodzynki, innym figa
uwłaszczenie jest przede z makiem.
wszystkim
problemem •Przywileje pracownicze
etycznym. Skoro państwo obniżają dochody budżetu,
dokonało przymusowego za które można wykorzystać
właszczenia
dochodów np. na reformy ubezpie
dwóch pokoleń, a uwłasz czeń i służby zdrowia. Roz
czenie objęło już nomenkla dawanie psuje rynek kapi
turę i wybrane przedsiębior tałowy, bo pracownicy
stwa, najwyższy czas zatem szybko sprzedają akcje.
na uwłaszczenie powszech •Takie preferencje płoszą
ne - twierdzi prof. Biela. - To zagranicznych inwestorów.
Akcje są szybko wykupy
elementarna •
nakazuje
wane
przez pośredników
uczciwość. A środki? Środki
•Przywileje rodzą kon
muszą się znaleźć.
Jan Kreft flikty.
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WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE
00-950 Warszawa, PI. Dąbrowskiego 8, tel. (022) 826 54 51
ZAPRASZAJĄ DO KSIĘGARŃ:
ALFABET Chojnice, ul. Kościuszki 38
QUO-VADIS Elbląg, ul. 1-go Maja 35
RODLEWICZ & ŁANGOWSKI Gdańsk, ul. Grobla 12/14
FANTAZJA Gdańsk-.Wrzeszcz, ul. Politechniczna 7
MUZA Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Garncarska 33

.

Naiwna
iluzja

CHIMERA Gdynia, ul. 3 Maja 16
EX- LIBRIS Gdynia, ul. Świętojańska 38
BIAŁY KRUK Kartuzy, ul. Kościuszki 18
APUS Orneta, ul. Plac Wolności 19
TOMEK Pruszcz Gdański, ul. Czarnieckiego 63

B. HINC Puck, PI. Wolności 33
VADEMECUM Tczew, ul. Kościuszki 24
REMUS Wejherowo, ul. Sobieskiego 260
Władysławowo, ul. Hallera 11

Sprzedaż Wysyłkowa, Hurtownia WSiP, Warszawa ul. Grochowska 21

Janusz Lewandowski

Komentuje Janusz Le
wandowski, były mini
ster przekształceń wła
snościowych
To program przeczący
wszystkim realnym zamie
rzeniom prywatyzacyjnym
rządu do 2001.
Uwłaszczenie bezpośred
nie jest jeszcze stosunkowo
niegroźne, choć nonsza
lanckie wobec praw własno
ści - mówię o ogródkach
działkowych i lokalach spół
dzielczych. Nonszalanckie,
bo komuś - spółdzielniom,
gminom - ten majątek bę
dzie odbierany. Jest zatem
sprzeczny z zasadami Kon
stytucji. No, ale jeszcze
o czym dyskutować.
Rozpaczliwą, naiwną ilu
zją gospodarczą jest nato
miast druga część projektu.
Uwłaszczenie pośrednie,
czyli emisja bonów idzie
najgorszym tropem obietnic
Wałęsy nie bacząc na to, czy
mamy majątek na ten cel,
czy nie. Ręce opadają, gdy
się to czyta.
Bon nie ma być papierem
wartościowym, ale obiecuje
majątek o konkretnej sumie
wiązanej z wynagrodzenia
mi. Jeśli ludzie jej nie dosta
ną - a nie ma na to szans - to

obywatele będą mogli za
skarżyć Skarb Państwa, że
jej nie dostali. Będzie to
gorsza sytuacja niż w przy
padku obietnic Wałęsy, bo
sądy na pewną będą przy
chylały się do roszczeń.
Drugi -wielki błąd polega
na tym, że bonu nie będzie
można sprzedawać. Będzie
zatem najlepszym sposo
bem do powstania w Polsce
szarej strefy na wzór ukra
iński.
Poważnym błędem jest
traktowanie uwłaszczenia
jako operacji na nieproduk
cyjnym majątku, który wiele
kosztuje ale nie przynosi zy
sków.
Innym szczeblem iluzji
jest oszacowanie majątku
przyjętego
w leasingu
w spółkach pracowniczych
trzeba wszak zinwentaryzo
wać dotychczasowe przywi
leje wedle relanych warto
ści.
Projekt forsuje jeden
z nurtów AWS, a SLD cy
nicznie przyzwala by brnął
dalej w Sejmie.
Gdyby projekt jednak
przeszedł, będzie to niespełnialne roszczenie ze
strony obywateli. Tak jak
ustawa o funduszach prze
mysłowych.
Wysłuchał Jan Kreft

Uwłaszczenie w różnych formach trwa już dobre siedem
łat. A to w formie narodowych funduszy inwestycyjnych,
a to aby preferencyjne akcje byty udostępniane na mocy
ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
wreszcie z mocy ustawy z 1996 roku o komercjalizacji i pry
watyzacji przedsiębiorstw. Za każdym razem wartość prze
kazywanego majątku byłaby ograniczana limitera (wielo
krotności przeciętnego wynagrodzenia), ale i tak bywał on
znaczny, by przypomnieć np. pracowników Banku Śląskie
go, Banku Handlowego czy teraz Telekomunikacji Polskiej.
Korcenie rozdawnictwa tkwiły głęboko w braku akcep
tacji dla prywatyzacji przedsiębiorstw - bez ich zgody nie
można było jeszcze niedawno prywatyzować przedsię
biorstw. Aby ich przekonać, postanowiono obdarować ich
swoistą łapówką. Związki wskazywały, że to zadośćuczy
nienie za koszty reform: bezrobocie, niepewne warunki
socjalne...
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ

i PRZYJMUJĄ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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kolorów Alcatel
One Touch Club za

iKtywacią

...a może jeden
z czterech kolorów
Alcatel Orie
m

Touch View za

z aktywacją

£> iPCfi r

fi I W z l *
z kartą Tak Tak
i telefonem
Siemens S6 Power.

To nasze urodziny, ale niespodzianki
są dla Ciebie. Może ten Alcatel,
może tamten, a jeśli nie, to może Tak Tak.
Życzymy powodzenia!

*Ceny

nie

zawierają

podatku

VAT.

Szczegółowe

; _ . „w*;-

warunki

' '

<3

promocji

dostępne

w

punktach

sprzedaży.

Zapraszamy do salonów firmowych Era GSM w Trójmieście: do dnia 20 września salon w Gdyni-

infolinia:

O 800 22 900
Internet:

Orłowie, Al. Zwycięstwa 256 (Centrum Handlowe Klif), od dnia 21 września salon zostanie prze

http://www.

niesiony do Gdańska, ul. Podwale Grodzkie 5. Zapraszamy również do dealerów sieci Era GSM.

telegazeta: str. 602

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ'

0, soboty
soboty 9.00-15.00;
9.00-15.00; Sopot,
Sopot, Kościuszki
Kościuszki 61,
61, tel.
tel. 551-54-55,
551-54-55, pon.-pt.
pon.-pt. 8.00-16.00
8.00-16.00;
"Sk Tar9 Drzewr|y 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,
Gdynia, Świętojańska 141, teUfax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

Gda

eragsm.com.p!

R-11719/A/97

Dziennik
Bałtycldl
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środa 16 września 1998 r.

21

Wybory w Bawarii

Wbrew
sondażom

Rezultaty wyborów w Bawarii są ważnym sygnałem
nastrojów społecznych.
Fot PAP

CSU uzyskała absolutną
większość w wyborach
do Landtagu Bawarii.
Uzyskany przez CSU
wynik jest o blisko 4
proc. lepszy niż przewi
dywały przedwyborcze
sondaże.
CSU zdobywając 52,9
proc. głosów zapewniła sobie
ponownie (w 1994 r. - 52,8
proc.) większość w 204-mandatowym landtagu. Obecnie,
zwiększając swój stan posia
dania o 3 mandaty, CSU ma
w nim 123 miejca.

Niedocenieni
- Wbrew sondażom CSU
zdobyła większość głosów stwierdził kanclerz Kohl, nie
kryjący zadowolenia z wyni
ków wyborów. - To nie insty
tuty badań opinii wygrywają
wybory. O ich wyniku decy
duje wyborca.
Wypowiedź Helmuta Kohla ma związek z wynikami
sondaży, które nie doszacowały szans wyborczych CSU
i wciąż dają - na razie nie
wielką -przewagę SPD w wy
borach do Bundestagu. Po
nieważ niezdecydowanych
jest jeszcze wielu, dopiero 27
września przy urnach zapad
ną ostateczne rozstrzygnię
cia. Jednak rezultaty wybo
rów w Bawarii, w której
mieszka 12 min obywateli
RFN, są ważnym sygnałem
nastrojów społecznych przed
wyborami do Bundestagu.
- Oddane na CSU głosy to
wybór silnej Bawarii - po

wiedział Edmund Stoiber
z CSU, premier Bawarii od
1993, dawny bliski współpra
cownik
Franza Josefa
Straussa. - Głos na CSU to
powstrzymanie radykałów
z lewicy i prawicy.

Potrzebujemy
tylko io minut,
ieby otworzyć
Ci rachunek

Przegrani
Opozycyjna SPD w -wybo
rach do parlamentu Bawarii
zgromadziła jedynie 28,7
proc. głosów. Mają więc 68
mandatów.
- Przegraliśmy, to oczywi
ste, ale jestem przekonany,
że w wyborach federalnych
sytuacja będzie inna - powie
dział Gerhard Schroeder,
kandydat SPD na kanclerza.
- Bawarczycy nie musieli
przecież głosować na Kohla.
Schroeder liczy 27 wrze
śnia na ponad 40 proc. gło
sów na SPD.
W Landtagu Bawarii za
siądą też „Zieloni". Osiągnęli
minimum - 5,7 proc. głosów,
dzięki temu jednak będą
mieli 13 przedstawicieli.

Nieobecni
W parlamencie Bawarii
nie będzie radykalnej prawi
cy. „Republikanie" wydali 2,3
min DEM na kampanię wy
borczą w Bawarii. Szli do wy
borów pod hasłami - „Stop
dla Euro" i „Niemieckie pieniędze dla Niemców". Nie
opłaciło im się to, bo uzyska
li tylko 3,9 proc. głosów.
Nie będzie też liberałów
z FDP. W Bawarii partia
Klausa Kinkela, ministra
spraw zagranicznych RFN,
zyskała tylko 1,7 proc. głosów
(ASG)

bezpłatna informacja Banka Śląskiego o8óo 65 666

J

eśli planujesz
założyć konto - pomyśl.

W Banku Śląskim potrzebujemy niecałe
dziesięć minut, aby otworzyć Ci rachunek.
Wypełniasz krótki wniosek, przedstawiasz
jeden dowód tożsamości, składasz podpis
i to wszystko.

ank

Właśnie nad tym pracujemy.

l i i lepszy

Republikę Federalną Niemiec tworzy po zjednoczeniu
16 krajów związkowych - 3.10.90 r. do 11 landów RFN
przystąpiło 5 nowych landów dawnej NRD.
Kraje związkowe posiadają własne konstytucje i parlaPoszczególne landy rządzą się samodzielnie, kierując
polityką socjalną, szkolnictwem, finansami, policją.
Parlamenty krajowe, tzw. landtagi, wybierane są, podob
nie jak Bundestag, raz na cztery lata.
Landtag akceptuje premiera landu - kraju związkowego,
i powołuje rząd.
Z kolei organem przedstawicielskim krajów związko
wych jest Bundesrat - współuczestniczący w procesie
ustawodawczym i administracji federalnej.
Bundesrat tworzą członkowie rządów krajowych. Zgro
madzenie Federalne czyli Bundestag i Bundesrat wybie
ra prezydenta federalnego.
(ASG)

v

Już niedługo cała procedura
będzie jeszcze krótsza.

BRIT1SH SCHOOL
Zaprasza na kursy
języka angielskiego
i niemieckiego
ZAPISY: Gdynia

ul. Świętojańska 71/1
tel. 661 75 81
S-3433/A/1026

i i wcieraj*

OKNA

VEKA (PCW)
PROFILATI (aluminium)
stolarka typowa

Jutro lepili/ ulż dtli

HURTOWNIA MATERIAŁÓW

5% taniej

•kompleksowa usługa
•roiszaelniaa w standardzie
OKNO

SYSTEM

81-963 Gdynia,
ul. J. Bema 18 5
tel./fax 661-12-91 g
tel. 661-56-95 3

Śląski

Gdańsk, ul. Wielopole 7 c

tll./fu 058 343-11-80

» T E11 U Y

BUDOWLANE

cegła budowl. i klinkier., cement, wapno, gazobeton,
pustaki, styropian, wełna mineralna, papa, lepik,
folia budowl., silikony, akryle, pianki montażowe

WYROBY HUTNICZE

tel./fax 058 342-20-42
|
tel./tax 058 342-19-00 OKNA

PCV VEKA produkcja,sprzedaż, montaż

Polityczny wizerunek SLD

Jacy jesteśmy fajni
Mija rok od wyborów parlamentarnych, w których
AWS zdecydowanie wygrała z postkomunistami.

Polityczne wahadło stanęło po prawej stronie. Du
żo w tym czasie mówiło się o AWS i Unii Wolności.
Sporo uwagi poświęcano rządowi Buzka i we
wnętrznym konfliktom w koalicji. Mało kto jednak
zadawał pytania o SLD.
Publicyści skoncentrowali
się głównie na koalicji, za
szybko jakby przyjmując, że
SLD jest pogrążony w rozpaczy po wyborczej klęsce.
Wybory
samorządowe
mogą być jednak przykrą
niespodzianką dla tych, którzy nie doceniali siły opozycji postkomunistów wspieranych przez Aleksandra
Kwaśniewskiego. Bo ewentualne sukcesy SLD nie będą
tylko wynikiem popełnianych przez prawicę błędów:
będą też efektem przemyślanej gry tej formacji.

Patrzcie

, . .

jacy jestesmy fajni
SLD przez ostatnie miesiące prowadził przemyślaną
grę - celem było przymilanie
się wyborcom za wszelką cenę. Liderzy SLD od roku robią wszystko, by do wybórców dotarł czytelny sygnał:
„patrzcie jacy jesteśmy fajni". Wyniki sondaży pokazują, że jest to skuteczne. Politycy Sojuszu zmieniają przy
tym stanowiska, licząc na
krótką pamięć. Popatrzmy
jedynie na ostatnie polityczne wolty postkomunistów.
W przypadku reformy samorządowej nagle okazało
się, że SLD nie popiera lansowanej niegdyś przez Leszka Millera koncepcji podziału kraju na 12 województw,
Wojewódzka ruletka ostatecznie stanęła na „16",
w czym SLD miał walny
udział. Niedawno jednak Leszek Miller oświadczył
w Koszalinie, że obecny podział administracyjny kraju
jest tymczasowy i że po dojściu SLD do władzy ulegnie
on zmianie. SLD prezentuje
się nawet jako ugrupowanie
prorodzinne - ostatnio zgłosili propozycję dodatkowych
świadczeń dla nąjbiedniejszych rodzin, przelicytowując w ten sposób samo
ZChN.
.

Zaf a nawet przeciw

„Polska traci czas pod rządami AWS i Unii Wolności,
O działalności instytucji rządowych zaczyna decydować
ideologia i interes partyjny"
mówił Leszek Miller podczas
spotkania z organizacjami
wchodzącymi w skład Sojuszu. I jest to credo opozycyjności SLD. Postkomuniści
stawiają bowiem na przejęcie władzy za wszelką cenę.
Skłonni są nawet występować przeciwko własnym rozwiązaniom, byleby zrobić
kolejny krok w kierunku zanegowania rządów koalicji,
Ta strategia ma wielkie

szanse na sukces, zwłaszcza
że koalicja nie przeszkadza
w jej przeprowadzeniu. Politycy AWS i Unii zbyt zajęci
są wewnętrznymi problemami - któż w tej sytuacji mógłby myśleć o prowadzeniu
rozgrywki z opozycją?
Tymczasem SLD realizuje
plan polityczny na
Swój
dwóch płaszczyznach. Po
pierwsze postkomuniści za
wszelką cenę chcą poszerzyć
Swój elektorat. Liczą oni na
„złowienie" elektoratu Unii
praCy PSL czy może nawet
lewicujących wyborców Unii
Wolności. Wszystko to dzieje
się w myśl hasła „patrzcie jacy jesteśmy fajni

Danuta Waniek

r

w krótką pamięć
Przed wyborami parlamentarnymi ubiegłego roku
niektórzy politycy SLD
otwarcie przyznawali, że licz3 na koalicję z Unią Wolności. Ten sojusz miał „wybielić" SLD, ostatecznie pozbawić go łatki formacji zakorzenionej w komunistyczne3 przeszłości. Wynik wyborczy i odrzucenie tych
amorów przez Unię przekreślił te plany. Nie oznacza to
jednak, że postkomuniści
z nic^ zrezygnowali. Teraz
chc3 osiągnąć swój cel w inny sposób - zyskując znaczące poparcie społeczne
i me pozwalając wypchnąć
z orbity reformatorów
państwa. SLD stosując tę
taktykę nie pierwszy raz liczy na krótką pamięć elektoratu. A polityczna historia
ostatnich iat pokazuje, że
niejeden raz to się udawało.
Paweł Siennicki

Jerzy Szmajdziński

Józef Oleksy

Fot. PAP/CA¥

REKLAMA
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mj że na jesień 1998 roku planowana
jest prywatyzacja Telekomunikacji Polskiej S.A., naj
większej z dotychczas piywatyzowanych polskich firm?

:
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yy centrum UWagi

^
SLD konsekwentnie realiżuje też swoją taktykę na
płaszczyźnie
politycznej,
w parlamencie. Postkomuniści nie pozwalają bowiem
wypchnąć się na margines
polityki. Żadne znaczące wy
darzenie polityczne nie może
odbyć się bez ich współudziału. Tak było w przypadku reformy administracyjnej,
kiedy zmusili koalicję do porozumienia w sprawie liczby
nowych województw. Dzięki
temu na równi z AWS czy
Unią Wolności SLD może
dyskontować sukces reformy
administracyjnej. Podobnie
rzecz ma się z reformą podatkową. Politycy Sojuszu
żądają konsultowania z nimi
założeń tej reformy Mając
poparcie Aleksandra Kwaśniewskiego, znów są w stanie to osiągnąć.

Leszek Miller

zdecydowałeś
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akcjonariuszem tej firmy?
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możliwości bezpiecznego
. zbierania środków na zakup akcji TP S.A.?

:

fhfOCT

IlIUCrdJL w prosty sposób wpłacić pieniądze
na rachunek inwestycyjny w celu późniejszego złożenia zlecenia?

MOWY PRODUKT

Powszechnego Bonku Kredytowego SA w Warszawie
DOSTĘPNY Wi WSZYSTKICH
ODDZIAŁACH I FILIACH BANKU

CELOWA LOKATA NA ZAKUP AKCJI
TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.
d* iii! HUJS1

sSK i'

BtlU -

ODDZIAŁY PBK SA
Elbląg, ul. Stary Rynek 52a, Gdańsk, ul. Ogama 116, ul. Milskiego 1, Gdynia, ul. Kołłątaja 1, ul. Starowiejska 45, ul. 10 Lutego 24, Gdynia Orłowo, ul. Wrocławska 41,
Tczew, ul. Hallera 17

Wszelkie informacje są udzielane pod bezpłatnym numerem infolinii

0-800 200 70

MINIMALNA WPŁATA WYNOSI 500 ZŁ
Warunkiem przeprowadzenia publicznej sprzedaży jest dopuszczenie akcji TP S.A. do publicznego obrotu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

hhi
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
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•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

środa

Film dnia

Rodzinne sekrety
llfl enee jest kobietą w średnim wieku,
Pil: która nie może pogodzić się z przemi
jającą młodością. Obsesyjnie wierzy, że
mąż ma wciąż nowe romanse i śledzi go
nawet podczas podróży służbowych. Pew
nego dnia Renee znika. Do zaniepokojonej
rodziny przychodzi policjant z informacją,
że odnaleziono jej samochód ze śladami
krwi wewnątrz.

Garsoniera

16 września 1998

•FILM

•19.05

17.45 „Świat według Bundych"
(125) - serial komediowy, USA
1987, reż. Tom Singletary, wyk.
Ed 0'Neiłl, Katey Sagal, Christina Applegate
Polsat
19.05 „Renegaf (66)
USA (1992)

serial sens.
Polsat

20.00 Wojenne dni: „Zapamiętaj
imię swoje" - dramat woj.
prod. pol.-radz. (1974), reż.
Siergiej Kołosow, wyk.: Tade
usz Borowski (96 min)
TV Polonia

' Iffjjw' "v-::

20.00 „Był sobie złodziej" (3) sensa
cyjny USA 1997, reż. John
Woo, wyk. Sandrine Holt Ivan
Sergei, Nicholas Lea, Michael
Wong (45 min)
Polsat
W głównym rolach wystąpili Richard
Crenna, Angie Dickinson i Meg Foster.

Zapamiętaj imię
swoje

| ok 1943. Zinaida Worobiowa i jej kiliPi, kuletni syn Gieńka trafiają do obozu
w Oświęcimiu. Niebawem zostają rozdzie
leni. Wcześniej jednak matka nakazuje
dziecku, by zapamiętało swoje imię.
Scenariusz filmu powstał na podstawie
autentycznych wydarzeń. Niezwykła hi
storia inżyniera Eugeniusza Gruszczyń
skiego i jego rosyjskiej matki została tylko
nieznacznie zmieniona.

Jury festiwalowe w San Sebastian przyznało nagrodę dla najlepszej aktorki, peł
nej wdzięku i temperamentu, rudej i piegowatej Shirley MacLaine. Partneruje jej
trzykrotny laureat najwyższej nagrody, Jack Lemmon.

Bohaterem filmu jest Bud Baxter, szary
urzędnik potężnego, nowojorskiego towa
rzystwa ubezpieczeniowego. W firmie, gdzie
jest zatrudnionych ponad 30 tysięcy ludzi,
trudno o awans. Lecz Bud szybko pnie się
po szczeblach kariery zawodowej. W ten
sposób dyrektorzy nagradzają swego pra
cownika za lojalność wobec nich. A wszyst
ko dzięki tytułowej garsonierze, której jest
właścicielem. Udostępnia ją szefom na go
dziny, co pozwala żonatym mężczyznom na
organizowanie dyskretnych spotkań.

Komedia obyczajowa, 125 min, USA 1960
reżyseria: Billy Wilder
scenariusz: I.A.L. Diamond, Billy Wilder
zdjęcia: Joseph LaShelle
muzyka: Adolph Deutsch
występują: Jack Lemmon, Shirley Mac
Laine, Fred MacMurray, Ray Walston, David Lewis, Jack Kruschen
6 Oscarów - dla najlepszego filmu roku
oraz za scenariusz, reżyserię, montaż, sce
nografię i dekoracje.

Nigdy
nie mów śmierć

^fi;;

Tadeusz Borowski

•DLA DZIECI

Mm

7.15 „Sówka Pusia poznaje świat" serial animowany
TVG

8.00

Koszałek Opałek TV Polonia

8.00

„Maska" (24) - serial animo
wany (powt.)
Polsat

8.20

Tęczowa bajeczka TV Polonia

8.30

„Hrabia Kaczula" (2) - serial
animowany
TV Polonia

8.45

A.. Psik! - dziecięcy poradnik
medyczny
TVP1

9.10

Mama i ja - program dla ma
my i trzylatka
TVP 1

9.25

Domowe przedszkole TVP 1

Billy Drago

18.30 (P) Piłka nożna: I runda Pu
charu UEFA
Eurosport

16.00 „Don Kichot" (ost.) - serial
animowany
Nasza TV

20.00 Studio sport: Liga Mistrzów mecz Real Madryt - Inter Me
diolan
TVP 2

17.05 Truskawkowe studio - pro
gram dla młodych widzów
TVP 2
19.00 Wieczorynka: „Muminki"
TVP 1
19.20 Dobranocka: „Plastusiowy pa
miętnik"
TV Polonia

21.00 „Ostry dyżur" (74) - serial
obycz. USA (1997)
Polsat

22.00 „Pani komisarz" (19) - serial
sensac. prod. niem.
TVN

•18.30

TV Polonia

21.00

21.55 „Ludzie Tajfunu" - serial sensac. USA (1996)
Polsat

14.00 A... Psik! - dziecięcy poradnik
medyczny (powt.)
TVP 1

16.30 Polskie ABC

20.10 „Garsoniera" - kom. USA
(1960), reż. Billy Wilder, wyk.:
Jack Lemmon, Shirley MacLa
Fred
MacMurray
ine,
(120 min)
TVP 1

21.35 „Adwokat i prokurator* (1) serial kryminalny USA (1991),
reż. Rob Cohen, wyk.: Lauren
Holły, David Andrews
Nasza TV

•SPORT

14.00

20.00 „Beverly Hills 90210" (21) serial USA
TVN

21.00 „Melrose Place" (80) - serial
obycz. USA
TVN

III BI rozpracowuje tajemniczą sektę,
i'"" której
przywódcą jest bezwzględny
morderca uważany za Mesjasza. W sekcie
więzione są młode uciekinierki z bogatych
rodzin. Wśród nich jest córka gubernatora
stanu. Ojciec zamierza ją uwolnić. Nieste
ty zostaje brutalnie zamordowany. Do akcji
przystępuje agent specjalny, który zna
osobiście Wielebnego.

•DLA DZIECI

20.00 „Rodzinne sekrety" - film
obycz. USA (1997), reż. Arthur
Allan Seidelman, wyk.: Ri
chard Crenna, Angie Dickin
son, Molly Gross (95 min)
Nasza TV

23.15 Studio sport: Liga Mistrzów skróty
TVP1
0.30 Studio sport: Liga Mistrzów mecz Manchester United - FC
Barcelona
TVP 2

22.00 „Nauczyciel" (3) - serial prod.
franc. (1997), reż. C. Tonetti'
(91 min)
TVG

•23.30
23.40 „Dochodzeniówka" (1) - serial
krym. prod. francuskiej, reż.
Claude Barma/Philippe Lefebre, wyk.: Victor Lanoux,
Francoise Fabian, Catherine
Rich
Nasza TV
23.35 „Nigdy nie mów śmierć" film sensacyjny USA 1994, reż.
Yossi Wein, wyk. Frank Zagarino, Billy Drago, Jennifer Miller
(96 min)
Polsat
0.20

„Zemsta kobiety" - dramat
psych. prod. franc. (1989), reż.
Jacąues Doillon, wyk.: Isabelle
Huppert, Beatrice Dalie (129
min)
TYP 1
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->u E 3Ułi •Fot: AKPA, PAP/CAF, Archiwum
telefon w.321•Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie

Q0Q1

P®Ł§Hf

Studio sport
Po emocjach związanych z
Mistrzostwami Świata przyszedł
czas na Ligę Mistrzów. Na
początek mecz Reał Madryt Inter Mediolan

Był sobie złodziej
Biolodzy giną w tajemniczych
okolicznościach. Wszyscy brali
wcześniej udział w pracach ze
społu badawczego. Maek i Victor
mają rozwiązać zagadkę ich
śmierci. Atrakcyjna Pani Dyrektor
podejrzewa, że za sprawą stoi pa
ra ekscentrycznych terrorystów
Polsat g. 20.00

Czas ogrodów
Rozpoczyna Swain w Suburban
Garden. Dalej w programie Bob
Smaus i Marian Morash z wizy
tą na hawajskiej wyspie lanai,
w gospodzie w Koele. Na koniec
wizyta Swaina w Lexington.

Beverły Hiłłs 90210
Colin spieszy niecierpliwie na
spotkanie ze swoim dostawcą
koki, ulega jednak namowom
Kelly i najpierw jadą odwiedzić
jej matkę w Peach Pit. Okazuje
się tam, że na spotkanie z Kelly
przybyło całe grono jej przyja
ciół...
TVN, g. 20.00

Zemsta kobiety
Kameralny, stonowany, a jedno
cześnie pulsujący emocjami film,
zainspirowany opowiadaniem
Dostojewskiego „Wieczny mąż".
Role dwóch lywali zakochanych
w tej samej kobiecie przejmują
kobiety żona i kochanka, owład
nięte uczuciem do mężczyzny
pr. Ł g. 0.20

Świadkowie XX wieku
Józef Piłsudski
Ordyński w swym dokumencie
pokazującym drogę życia, walkę,
dzieło i wielkość marszałka Pił
sudskiego sięgnął po wszelkie do
stępne materiały archiwalne:
zdjęcia, fragmenty filmów, doku
menty, gazety, odezwy mapy
pr. a g. 23.15

Ostry dyżur
Doktor Anspaugh proponuje
Kerry Weaver posadę po Mor
gensternie, który być może nie
wróci już do pracy. Weaver wpro
wadza kolejne cięcia. Ranny
w wypadku Al Boulez przyznaje
się w pracy, że ma AIDS. W tej
sytuacji grozi mu bezrobocie.
Polsat g. 21.00

Nauczyciel
Wiktor Nowak zastępuje na
uczycielkę uczącą kalekie dzieci
w szpitalu w Thonon. Przeby
wają tam dzieci z urazami psy
chicznymi i fizycznymi dozna
nymi w wypadkach. Uwaga
Wiktora skupia się na Martinie
Riłlier, który cierpi na amnezję.
TVG, g. 22.00

Pani komisarz
Morderstwo „pożeracza mająt
ków". Pierwszy ślad prowadzi do
partnerki w interesach denata Rene Ogris. Również brat zamor
dowanego, Torsten, nie jest kry
stalicznie czysty Poszukiwania
doprowadzają komisarz do za
skakującego rozwiązania sprawy,
TVN, g. 22.00

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 „Dobre
obyczaje" (8/13) - serial obyczajowy
8.20 Giełda 8.30 Wiadomości 8.40 Pro
gnoza pogody 8.45 Dla dzieci: A... Psik!
9.10 Dla dzieci: Mama i ja 9.25 Dla
dzieci: Domowe przedszkole 9.50 Po
rozmawiajmy o dzieciach 10.00 „Milagros" (82) - serial 10.45 Lumen 2000 cykl dokumentalny 11.15 Grajmy
w szachy 11.30 Mały leksykon wielkiej
polityki 11.40 Jak znaleźć dobrą pracę:
Umiejętności zadawania pytań 11.50
Gorący wok Kena Homa 12.00 Wiado
mości 12.10 Agrobiznes 12.20 Maga
zyn notowań: Tajemnice genów (1),
Wybieramy elitę 12.50 „Testament
wieków" (7): „Na rozdrożach archeolo
gii" - film dok. 13.20 Wielka historia
małych miast: Władysławowo 13.45
Saga rodu Ganzegal (3/20) - kurs języ
ka niemieckiego 14.00 Dla dzieci: A...
Psik! (powt.) 14.30 Teleexpres Junior
14.40 „Byle do dzwonka" - serial 15.05
Rower Błażeja

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30 Dzien
nik krajowy 7.50 Studio urody 8.00 Pro
gram lokalny 8.35 „Fitness Club"
(24/26) - serial obyczajowy, Polska
1995, reż. Paweł Karpiński, wyk. Ad
rianna Biedrzyńska, Wiktor Zborowski,
Dorota Kamińska, Maria Pakulnis (27
min) 9.05 Świat kobiet 9.35 Każdą
chwilę dzieciom: „Kanarek w kopalni"film dokumentalny, Australia 10.30 „Le
gendy wyspy skarbów" (24/26) - serial
animowany, W Bryt. 1993 11.00 Trans
misja obrad Sejmu

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Politycz
ne graffiti 7.55 Poranne informacje
8.00 „Maska" (24) - serial animowany
dla dzieci (powt.) 8.30 „Powrót Super
mana" (67) - serial przygodowy, USA
1993 (powt.) 9.30 „Żar młodości" (531)
- serial obyczajowy, Kanada 1973 (55
min) 10.30 „Herkules" - serial przygo
dowy, USA 1994 (powt.) 11.30 „Nocny
patrol" (15) - serial sensacyjny, USA
1995-1996 (powt.) 12.30 Program pu
blicystyczny 13.00 4 x 4 - mag. motory
zacyjny 13.30 Disco Relax 14.30 Miłość
od pierwszego wejrzenia 15.00 „Garfield" (72) - serial animowany, USA
1988,
reż.
John
Walker/Steve
Clark/John Sparcy (25 min) Garfield
jest kotem wyjątkowym pod każdym
względem. Mieszka wraz ze swoim pa
nem na przedmieściu. Lecz najbar
dziej znany jest z tego, że uwielbia
przysmak kuchni włoskiej - lazanie
i śpiewa bardzo dowcipne piosenki...
15.30 Link Journal - magazyn mody

7.00 „Owadolandia" - serial animowa
ny 7.15 „Sówka Pusia poznaje świat" serial dla dzieci 7.20 „Zwierzęta czte
rech pór roku" - serial animowany
7.30 „Tropiciele gwiazd" - serial dla
młodzieży 8.00 Panorama 8.10 Dzień
dobry, tu Gdańsk 8.30 Magazyn żużlo
wy - program sportowy 9.00 „Maria
z przedmieścia" - serial obyczajowy
9.45 Jaka Polska 9.50 „Obszary Nie
miec" - serial dokumentalny 10.50 „Johann Wolfgang von Goethe" - film do
kumentalny 11.20 „Tassili - tajemnica
spękanych gór" - serial dokumentalny
11.50 Szpitalne dziecko; Prawo
Kozaka - reportaż społeczny 12.15
Ruch jest wszystkim 12.20 „Nauczy
ciel" (3/9) - serial obyczajowy, Francja
1997, reż. Claudio Tonetti 13.55 Świat
mediów 14.30 Pętla czasu 14.55 Pętlowa lista przebojów - magazyn dla mło
dzieży 15.20 Trójmiasto w architek
turze, architektura w Trójmieście
15.45 Z miast i miasteczek

6.30 Dzień dobry w TVN 6.35 Kropka
nad i 6.55 Dzień dobry w TVN 7.00 „Bez
zarzutu" film z serii „Dellaventura" (3),
USA 7.45 „Kucyki i przyjaciele" (59) serial animowany dla dzieci 8.10 „Zwie
rzątka ze sklepiku" (39) - serial animo
wany dla dzieci 8.35 „Słynne kresków
ki" (13) - serial animowany dla dzieci
9.00 „Rodziców nie ma w domu" (2) serial, Polska 9.30 „Esmeralda" (12) serial obyczajowy, Meksyk 10.30 „Ma
nuela" (83) - telenowela, Argentyna
11.30 „Jolanda" (177) - telenowela, Ar
gentyna 12.00 Telesklep 12.30 Bez
pieczna kasa Briana - teleturniej 13.00
Wszystko albo nic - teleturniej rodzin
ny Krzysztofa Ibisza 13.55 „Kucyki
i przyjaciele" (59) - serial animowany
dla dzieci 14.20 „Zwierzątka ze sklepi
ku" (39) - serial anim. 14.45 „Słynne
kreskówki" (13) - serial animowany dla
dzieci 15.15 „W naszym kręgu" (119) serial dla młodzieży, Australia 15.45
„Szkoła złamanych serc" (242) - serial

16.00 Informacje
16.15 Piramida: gra - zabawa
16.45 „Star Trek; Stacja kosmiczna" (47)
- serial SF, USA 1994, reż. Peter
Lauritson
17.45 „Świat według Bundych" (125) serial komediowy, USA 1987,
reż. Tom Singletary, wyk. Ed
0'Neill, Katey Sagał, Christina
Applegate, David Faustino (25
min)
18.15 „Pomoc domowa" (35) - serial
18.45 Informacje
19.05 „Renegat" (66) - serial sensacyj
ny, USA 1992

16.10 Panorama
16.15 Studio Trójki
16.30 Ruch jest wszystkim
16.40 „Maria z przedmieścia" - serial
17.30 Temat wiejski
17.50 Kwiaty w domu i ogrodzie
18.10 Panorama lokalna - wydanie
główne
18.30 Zderzenia - program publicy
styczny
19.05 Kontury - magazyn kulturalny
19.20 Studio Trójki
19.30 „Czas ogrodów" - serial dok.
19.55 „Obszary Niemiec" - serial dok.

16.15 „Bajer w Bel-Air" (87) - serial ko
mediowy USA
16.45 Co za dzień - program rozrywko
wy
17.15 TVN Fakty Regionalne
17.30 Telepłotki - kulisy wieikiego
świata
18.00 „Esmeralda" (13) - serial obycza
jowy Meksyk
18.55 Pogoda
19.00 TVN Fakty
19.25 Sport
19.30 Czas to pieniądz - teleturniej

20.00 „Był sobie złodziej" (3) - serial
sensacyjny, USA 1997, reż. John
Woo, wyk. Sandrine Holt, Ivan
Sergei, Nicholas Lea, Michael
Wong (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO i Szczęśliwego
Numerka
21.00 „Ostry dyżur" (74) - serial
21.55 „Ludzie Tajfuna" (3) - serial SF,
Nowa Zelandia 1997, reż. Yvonne MacKay
22.55 Wyniki losowania LOTTO
23.00 Informacje i biznes informacje
23.20 Polityczne graffiti
23.35 „Nigdy nie mów śmierć" - film
sensacyjny, USA 1994, reż. Yossi
Wein, wyk. Frank Zagarino, Billy
Drago, Jennifer Miller (96 min)
1.20 Muzyka na bis
3.10 Pożegnanie

21.00 Reportaż społeczny: Szpitalne
dziecko; Prawo Kozaka
21.25 Jaka Polska
21.30 Panorama - wydanie wieczorne
21.45 Punkt - temat dnia
22.00 „Nauczyciel" (3/9) - serial oby
czajowy, Francja 1997, reż. Clau
dio Tonetti
23.30 „Johann Wolfgang von Goethe" film dokumentalny
0.00 Świat mediów - magazyn kultu
ralny
0.25 Zakończenie programu

20.00 - 23.00 ŚRODA DLA ZUCHWA
ŁYCH
20.00 „Beverly Hills 90210" (21) - serial
obyczajowy, USA
21.00 „Melrose Place" (80) - serial oby
czajowy, USA
22.00 „Pani komisarz" (19) - serial sen
sacyjny, Niemcy
23.00 TVN Fakty
23.05 Kropka nad i
23.27 Pogoda
23.30 W mrocznym kręgu - reportaż
0.00 „Beverly Hills 90210" (21) - se
rial obyczajowy, USA
0.50 Big Star Party - Superlista - pr.
rozrywkowy
1.30 Granie na ekranie - pr. rozryw
kowy

Historia starej kaszubskiej osady
znanej od XIII wieku pod nazwą
Wielkiej Wsi, leżącej u nasady
Półwyspu Helskiego, która w 1376
r. otrzymała prawa miejskie. Od
zarania dziejów Pomorze wcho
dziło w skład państwa polskiego,
pr. I, g. 13.20

16.10 Flesz - Wiadomości
16.15 „Moda na sukces" (684) - serial
obyczajowy
16.40 Rzeczpospolita Samorządowa
17.00 Teleexpress
17.25 „Klan" (117) - telenowela, Polska
1998, reż. Paweł Karpiński
17.50 Gość Jedynki
18.00 Miliard w rozumie -teleturniej
18.30 We własnym domu
18.40 Polski Nobel - rozwiązanie
18.50 Reporter
19.00 Wieczorynka: „Muminki"
19.30 Wiadomości, Sport i Prognoza
pogody
20.10 „Garsoniera" - komedia obycza
jowa, USA 1960, reż. Billy Wil
der, wyk. Jack Lemmon, Shirley
MacLaine, Fred MacMurray, Ray
Walston (125 min)
22.15 W centrum uwagi - program publicystyczno-informacyjny
22.35 Kronika kryminalna
23.00 Wiadomości i Sport
23.15 Studio sport: Liga Mistrzów skróty
0.20 „Zemsta kobiety" -dramat psy
chologiczny, Francja 1989, reż.
Jacąues Doillon, wyk. Isabelle
Huppert, Beatrice Dalie, JeanLouis Murat, Laurance Cote
(129 min)
2.30 Zakończenie programu

14.55 Studio urody (powt.) 15.10 „Przy
stanek Alaska" (104) - serial obyczajo
wy, USA
16.00 Panorama
16.10 Zwierzęta wokół nas: Podaj ła

pę

16.35 5 x 5 - wygrajmy razem - teletur
niej
17.05 Dla dzieci: Truskawkowe studio
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
18.35 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.05 Reporterzy Dwójki przedstawiają
19.35 Jeden na jeden - program Wło
dzimierza Szaranowicza

20.00 Studio sport: Liga Mistrzów mecz Real Madryt - Inter Me
diolan
22.45 Panorama
23.05 Sport telegram
23.10 Świadkowie XX wieku
23.15 Józef Piłsudski" - film dokumen
talny Ryszarda Ordyńskiego
i Michała Bogusławskiego
0.30 Studio sport: Liga Mistrzów mecz Manchester United - FC
Barcelona
2.00 Zakończenie programu
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TV POLONIA

Najważniejszy dzień życia (5)
Broda

Do prowincjonalnej szkoły przy
jeżdża nowy nauczyciel. Nazywa
się Krzysztof Kulak i już pierw
szego dnia szokuje uczniów Jest
miody, ma ogromną brodę i co
najdziwniejsze - od razu prze
chodzi z uczniami na „ty*.
TV Polonia, g. 18.00

Antologia literatury emigracyjnej
W programie hasła: Dziennik
Jana Lechonia, Dolina Issy,
Eseje dla Kasandry, Jerzy Giedroyć. O Lechoniu opowiadają
jego znajomi z Nowego Jorku,
gdzie poeta spędził ostatnie la
ta życia.
TV Polonia, g. 19.05
7.00 Program dnia - TV Polonia zapra
sza 7.05 Dziennik krajowy 7.25 Sport
telegram 7.30 Kwadrans z medycyną
(3): Słyszę! (powt.) 7.45 Dania do poda
nia: Zupa cebulowa 8.00 Dla dzieci: Ko
szałek Opałek (3) 8.20 Dla dzieci: „Tę
czowa bajeczka" - serial animowany
8.30 „Hrabia Kaczula" (1/44) - serial
animowany 9.00 Wiadomości 9.10 Dni
polskie w Szwecji - reportaż 9.30 PO
LONICA: „Człowiek-Cień" (3/5): „Ka
meleon" - serial sensacyjny, Niemcy
(powt.) 11.10 IV Festiwal Kultury Kre
sowej Mrągowo '98 (2) - Koncert Galo
wy 12.00 Wiadomości 12.15 Magazyn
parlamentarny 12.30 „Klan" (114) - te
lenowela 12.55 Pocztylion (powt.) 13.05
Tylko muzyka - skrót Ligi Przebojów
(powt.) 13.30 Skarbiec (powt.) 14.00
Tylko muzyka - Liga Przebojów - pro
pozycje 15.00 Panorama 15.20 Program
dnia 15.30 Polska znana i mniej znana
(7) 15.45 Kronika ojczysta (7): Panowa
nie Wacława II i Władysława Łokietka
16.00 „Klan" "(114) - telenowela. Polska
16.30 Dla dzieci: Polskie ABC
17.00 Teleexpress
17.15 Przegląd prasy polonijnej
17.35 Krzyżówka szczęścia - teleturniej
18.00 „Najważniejszy dzień życia" {5/9):
„Broda" -serial obyczajowy, Pol
ska 1974, reż. Sylwester Szysz
ko, wyk. Zdzisław Wardejn, Sta
nisław Michalski
19.05 Antologia Literatury Emigracyj
nej - pr. Tbmasza Kamińskiego
19.20 Dobranocka: „Plastusiowy pa
miętnik" - serial animowany
19.30 Wiadomości
20.00 WOJENNE DNI: „Zapamiętaj
imię swoje" - dramat wojenny,
Polska/ZSRR 1974, reż. Siergiej
Kołosow, wyk. Ludmiła Kasatkina, Tadeusz Borowski, Ryszarda
Hanin, Ludmiła Iwanowa
21.40 Polska - NATO (3): Po przełomie
22.00 Z archiwum i pamięci: Krystyna
Prońko - program muzyczny
22.30 Ludzie i miejsca: Ewa Lipska
23.00 Panorama
23.15 W centrum uwagi
23.30 Dawno temu za górami - reportaż
23.40 Chrzestna - reportaż
0.05 Festiwal w Kazimierzu (1)
0.30 Przegląd prasy polonijnej
0.45 Program dnia oraz Powitanie
widzów amerykańskich
0.50 „Plastusiowy pamiętnik" - se
rial animowany (powt.)

Oblicza Nowego Jorku
Detektywi Torres i Moreno są
w szpitalu, kiedy do izby przyjęć
zostaje przywiezione postrzelo
ne małżeństwo - kobieta jest
w ciąży. Mimo starań lekarzy
matka i dziecko umierają.
RTl 7, g. 18.00

8.00 „Don Kichot" (38) - serial anim.
8.30 „Opiekunki" (2) - serial 9.00 „Nie ma
jak w domu" (2) - serial 9.30 „Płonąca po
chodnia" (3,4) - serial obyczajowy 10.30
„Loving" (47) - serial, USA 10.55 „Wielcy
kreatorzy mody" (2) - serial dok. 11.25
„City" (174) - serial. USA, wyk. Morgan
Fairchild, Jane Elliot, Corey Page - Facet,
Catherine Hicks 11.50 „Antonella" (91) serial, Argentyna 12.45 Nasz sklep - za
kupy w TV 13.30 „City" (175) - serial,
USA 14.00 „Antonella" (92) - serial 15.00
„Wielcy kreatorzy mody" (3) - serial
15.30 „Loving" (48) - serial, USA
16.00 „Don Kichot" - serial animowany
16.30 „Opiekunki" (3) - serial
17.00 „Nie ma jak w domu" (3) - serial
17.30 Kobietą być - program Pauliny
Smaszcz ze Studia AGNES
17.50 Nasze wiadomości
18.00 „Tylko jedno życie" (3) - serial USA
19.00 Zoom - magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.00 „Rodzinne sekrety" - film obycza
jowy, USA. reż. Arthur Allan Seidelman
21.35 „Adwokat i prokurator" (1) - serial
22.50 Nasze wiadomości
23.10 Nasze auto - mag. motoryzacyjny
23.40 „Dochodzeniówka" (1) - serial kry
minalny, Francja
1.10 Gry nocne - program interak
tywny Zakończenie programu

8.00 „Spin City" - serial komediowy
8.25 Łapu-capu
8.30 (K) „Jaś Fasola. Nadciąga totalny
kataklizm" -komedia, W. Brytania
9.55 (K) DESER: „Doom and Gloom" film krótkometrażowy
10.10 (K) „Prawdziwe kłamstwa" - kome
dia, USA 1994
12.30 (K) „Szeroki Horyzont" - film dok.
13.30 (K) „Inna wyspa" - dramat obycz.
14.45 (K) „Z życia przyrody" - film dok.
15.15 (K) „Wieczorna zorza" - film obycz.
17.05 (K) „Hej Arnold" - serial anim.
17.30 (K) „Reboot 3" - serial anim.
17.55-20.00 OKNO OTWARTE „NA
GAPĘ":
17.55 Cyberia
18.00 Nie Przegap
18.30 „Spin City" - serial komediowy
18.53 Łapu-capu
19.00 „Świat należy do mężczyzn" - serial
19.25 Szymon Mówi Show
19.30 Diabelski Młyn - filmy anim.
19.55 Aktualności filmowe
20.00 (K) „Zbrodnie w ciszy" - dramat
sensac., USA 1996
21.30 (K) „W podziemiach Planety Małp"
- film SF, USA 1970
23.05 (K) SUPERDESER: „Sundance 98"
- mag. filmów krótkometrażowych
23.45 (K) „Zestresowany Eryk" - anim.
0.15 (K) „Po tamtej stronie chmur" dramat psychologiczny
2.00. (K) „Nocny strażnik" - thriller.

Antonella
Pielęgniarka odłącza kroplówkę
zatrutą przez Artura i Mirandę.
Antonella wraca do rezydencji.
Carlo nadal szuka swojego dziecka
i upewnia się, że nie jest to ani Ni
colas, ani Gaston.
Nasza TV, g. 14.00

Zbrodnie w ciszy
Wstrząsający dramat kobiety,
zgwałconej w stanie nieświado
mości przez lekarza i usiłującej
dowieść jego winy przed są
dem.

Ramówka programu
Akademickiej Telewizji Edukacyjnej

16.15 Kurs fizyki: Kinematyka punktu
materialnego (cz. 1)
16.55 DAMP-owy Klub Filmowy: Peter
Greenaway
17.15 Wykłady z historii literatury pol
skiej: Wzorce osobowe w literatu
rze polskiego renesansu
17.45 Parlament Europejski (cz. 1)
17.55 Program na dzień następny

8.45 „Kręglogłowi" - komedia, USA
10.35 „Bezpieczna przystań" - western
12.10 „Koniec niewinności" - film obycz.
13.50 „Rodzina Leśniewskich" - film
15.25 „Maja Kamienna Twarz" - film
obycz., Norwegia 1996
16.50 „Wtajemniczenie" - dramat obycz.
18.30 „Doktor Jekyll i pani Hyde" - kome
dia, USA 1995
20.00 „Daleko od domu 2 - Zagubieni
w San Francisco" - film przyg.
21.30 „Sowizdrzał Świętokrzyski" - ko
media, Polska 1980
23.10 „Dym" - film obycz., USA 1995
1.00 „Studenci" - dramat obycz., USA
3.05 „Video szok 4 - Telewizja ero
tyczna 96" - film dok.
3.40 „Zgubna pokusa" - thriller ero
tyczny, USA 1994

Adwokat i prokurator
Śmierć, która z pozoru wygląda
na wypadek spowodowany nad
użyciem alkoholu przez kierow
cę, okazuje się zaplanowanym
morderstwem. Niełatwym zada
niem pani prokurator jest udo
wodnienie tego przed ławą
przysięgłych.
RTL 7, g. 21.35
8.00 „Miłość i dyplomacja" - serial
8.25 „Sunset Beach" - serial
9.10 Siódemka dzieciakom
10.30 „Jak zrobić karierę w reklamie"
12.10 Wieczór z wampirem - talk-show
13.10 Ukryta kamera - pr. rozrywkowy
13.30 Teleshopping
14.05 „Na zawsze" - serial
14.55 „Miłość i dyplomacja" - serial
15.20 Siódemka dzieciakom
16.45 „Sunset Beach" - serial
17.35 „Dziewczyna z komputera"
18.00 „Oblicza Nowego Jorku" - serial
18.50 7 minut - wydarzenia dnia
19.00 Zoom - mag. sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.00 „Rodzinne sekrety" - film obycz.,
USA 1997
21.35 „Adwokat i prokurator" - serial
22.50 7 minut - wydarzenia dnia
23.00 „Najeźdźcy" - serial SF
23.50 „Świat pana trenera" - serial
0.15 „Capital" - serial dokumentalny
1.10 „Dziewczyna z komputera" serial dla młodzieży

FOX KIDS
8.30 Teknoman
9.00 Hutch Miodowe Serce
9.30 Diplodo
10.00 Patrol Jin Jina
10.30 Wesoła Siódemka
11.00 Pinokio
11.30 Piotruś Pan i piraci
12.00 Hutch Miodowe Serce
12.30 Diplodo
13.00 Patrol Jin Jina - przygody Jin Jin,
bystrej i uroczej pandy
13.30 Wesoła Siódemka - przygody gru
py przyjaciół w magicznej doli
nie Greenmeadow
14.00 Pinokio
14.30 Piotruś Pan i piraci
15.00 Eskadra Orła - przygody młodych
bohaterów, którzy walczą ze
złem na Ziemi
15.30 Teknoman
16.00 VR Troopers
16.30 Masked Rider
17.00 Gęsia skórka - opowieści pełne
grozy i humoru
17.30 Morskie Liceum - film animowa
ny
18.00 Świat według Ludwiczka - serial
18.30 Kot Ik! - przygody życzliwego
wszystkim, pechowego kota
19.00 Pełzando - serial animowany
19.30 Kleszcz
20.00 Zakończenie programu

Canal+, g. 20.00

CHANNEL

8.30 (P) Piłka nożna: I runda Pucharu
UEFA
10.00 (P) Kolarstwo: Vuelta a Espana
11.00 (P) Sporty ekstremalne: Summer
X-Games w San Diego
12.00 Magazyn motocrossowych MŚ
12.30 Narciarstwo wodne: Puchar Świata
13.00 Magazyn żeglarski
13.30 (P) Piłka nożna: I runda Pucharu
UEFA
15.00 Kolarstwo: Vuelta a Espana
17.00 (P) Speedworld - mag.
18.30 (P) Piłka nożna: I runda Pucharu
UEFA
20.00 Aerobic: ME w Kijowie
21.00 Taniec: Zawody w Paryżu
23.00 Fitness: Miss Fitness USA '97
0.00 (P) Speedworld - mag.
1.30 Zakończenie programu

WIZJA

WIZJA 1

7.00 -8.00 Seriale animowane
8.00 Latający lekarze - serial
9.00 Oprah Winfrey Show
10.00 Moda TV
10.30 St Tropez - serial dla młodzieży
11.30 Trzecia planeta od Słońca - serial
12.00 Sąsiedzi - serial obyczajowy
12.30 Dziewczyny z małego miasteczka
13.00 Moda TV: Model Mania
14.00 Latający lekarze - serial
15.00 Klown Bozo przedstawia
15.30 Madison - serial dla młodzieży
16.00 St Tropez - serial dla młodzieży
17.00 Dziewczyny z małego miasteczka
17.30 Dallas - serial obyczajowy, USA
18.30 Podróżujący smakosz
19.00 Oprah Winfrey Show
20.00 Nie ma to jak siostra - serial
20.30 Jedną nogą w grobie - serial
21.00 Na boisku - serial obyczajowy
22.00 Wildside - serial kryminalny
22.45 Spojrzenie mordercy - dramat
0.45 Skrawek Raju - dramat obycz.
2.30 Dziwne zniknięcie - film krymin.

13.30 Poszukiwacze skarbów
14.00 Opowieści o zoo
14.30 Dzika Afryka: Śmierć Simby
15.30 Tajemniczy świat Arthura C. Ciar
kę^: UFO
16.00 Walka o życie
17.00 Wędkarskie podróże Rexa Hunta
17.30 Pasjonaci motoryzacji
18.00 Flightline, czyli wszystko o maszy
nach latających
18.30 Poszukiwacze skarbów
19.00 Opowieści o zoo
19.30 Dzika Afryka: Śmierć Simby
20.30 Tajemniczy świat
21.00 Walka o życie
22.00 Cudem ocaleni: W strefie śmierci
22.30 Katastrofa: Niewinne ofiary
23.00 Fenomeny pogody
0.00 Banici: Królowie szos

•

FU
1

HALLMARK

7.00 Czasomierz - dramat obyczajowy
8.30 Terror w rodzinie - dramat
9.55 Wielka stawka - dramat obyczajowy
11.35 Cudotwórczym - dramat
13.15 Country wiecznie żywe - dramat
14.55 Łzy w deszczu - dramat obyczajo
wy, W. Brytania 1988
16.35 Dom Orchidei - serial obyczajowy
17.30 Dom Orchidei - serial obyczajowy
18.25 Neonowa dżungla - dramat sensa
cyjny, USA 1988
20.00 Powódź: Szaleństwo rzeki - dramat
katastroficzny, USA 1997, wyk. Ri
chard Thomas, Kate Vernon, Nigel Bennett, Vincent Corazza
21.35 Mój syn jest niewinny - dramat
sensacyjny, USA 1996
23.05 Autostrada w świetle księżyca
dramat obyczajowy, USA 1995
0.45 Cudotwórczym - dramat obyczajo
wy, USA 1979, reż Paul Aaron
2.25 Countiy wiecznie żywe - dramat
obyczajowy, USA 1982
4.05 Łzy w deszczu - dramat

Daleko od domu 2
Kontynuacja wątków klasycznej już
Disneyowskiej produkcji „Daleko od
domu". Dwa sympatyczne psy oraz
kot Sassy - wybierają się wraz ze
swoimi właścicielami - państwem
Seaver - na wycieczkę w góry.
HBO, g. 20.00
NATIONAi,

NATIONAL

!Sa fC

GEOGRAPHIC

14.00 Eating Like a Gannet
14.30 A Bird's Eye View: Kookaburras
15.00 Encounter with Whales
16.00 Reef Fish. Where Have They Ali
Gone?
17.00 Egypt: Quest for Eternity
18.00 Jewełs of the Caribbean Sea
19.00 Eternal Enemies: Lions and Hyenas
20.00 The Gatherers from the Sky
20.30 Lord of the Eagles
21.00 Cats: Caressing the Tiger
22.00 The Tree and the Ant
23.00 Antarctic Wildlife Adventure
0.00 Nature's Fury
1.00 The Life and Legend of Jane Goodall

QUESTV
8.00 Sports Mania 9.00 Watersports
World 9.30 Tutto Montagne 10.00 STV
10.30 Zdobywcy nieznanych szlaków
11.00 Motorsport Mundial 12.00 Na peł
nym gazie 12.30 Sporty motorowe 13.00
World of Collector Cars 13.30 Combat in
the Air 14.00 Famous Planes 14.30 Airbourne 15.30 New Edge 16.00 Watersports
World 16.30 Tutto Montagne 17.00 STV
17.30 Zdobywcy nieznanych szlaków
18.00 Sports Mania 19.00 Na pełnym ga
zie 19.30 Sporty motorowe 20.00 World of
Collector Cars 20.30 Motorsport Mundial
21.30 Famous Planes 22.00 Airbourne
23.00 New Edge 23.30 Combat in the Air

TCM
20.00 Mój przyjaciel delfin - film dla dzieci
USA z 1963 roku, reż J. B. Clark 21.25
Stacja arktyczna Zebra - film sensac. USA
23.45 Mój przyjaciel delfin - film (powt.)
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DLA ABSOLWENTA
I MŁODEGO
ABSOLWENTÓW szkól ponadpodstawo
wych i studentów zaocznych, 664-80-99
ABSOLWENTÓW technikum lub ZSZ
w zawoozie ślusarz, zamieszkałych w Gdy
ni zatrudn1 firma Gdynia, ul. Bielska 4.
SPRZEDAWCÓW absolwentów chcących
zarobić. 343-5M6
AUTO blacharzy lakierników (uczniów).
Tel. 302-36-79
MŁODE energiczne (
pracy w Pizza Hut Gdańsk, ul. Długa 7576.
Spotkanie -efsnjtacyjne w każdą niedzielę,
godz. 9.00
MŁODEGO coeratywnego, dynamicznego,
wiek 25- 32 znajomość hydrauliki, elektry
ki, języka Tancuskiego lub niemieckiego
(będzie atutem petna dyspozycyjność,
prawo |azay. 0-601-666-205
MŁODEGO pracownika chętnie elektrome
chanika zatruon Automatyczna myjnia sa
mochodowa 520-94-46

MŁODYCH, energicznych kierowców
z własnym samochodem, zatrudni restauraqa Pizza Hat Sopot Al. Niepodległości
753. tel. 551-20-46
MŁODYCH do hurtowni od zaraz, 305-4238 wew. 317
MŁODYCH do promocji dziel poszu
kuje wydawnictwo amerykańskie. Ofe
rujemy 1.500,- brutto. Spotkania
w prestiżowych środowiskach. Kon
takt 17.09. godz. 10.00,11.00,12.00.
'400,15.00. Armii Krajowej 70/2 So
pot. Wymagana dyspozycyjność
MŁODYCH po gastronomi- kucłwrzykelnerki, piekarzy, 620-38-49.620-0714
PROPAGANDYSTKI, do reklamy zesta
wów kosmetycznych firmy „Beauty Cosme!ics* z Berlina w domach handlowych przyj
mę tel. 0-602-210-660,0-602-663-103
PRZEDSTAWICIELI zatrudni Agencja Re
klamowo- Wydawnicza na terenie Gdań
ska Elbląga, Bydgoszczy. Możliwość za
gonienia na stałe, tel. 302-38-44

ZATRUDNIMY

OLA PRACOWNIKA
SEZONOWEGO

PRACOWNIKA z grupą inwalidzką do
montażu mebli z prawem jazdy, tel. 554-1749.554-18-62

PRACOWNIKÓW (męzczyzn) do pracy
w ogrodnictwie, Roman Glowienke. Kosa
kowo. ul. Chrzanowskiego 11, tel. 679-1457

ZATRUDNIMY osoby z grupą inwalidzką,
tel. 344-72-34,343-24-31
ZATRUDNIMY pielęgniarkę a grupą inwa
lidzką, tel 344-72-34" 343-24-31

DLA EMERYTA
l RE8CISTY

W BUDOWNICTWIE
i USŁUGACH BUOOWŁ.

DOZORCĘ, emeryta lub rencistę do
lat 55. na stacji benzynowej w Sopo
cie, 550-71-88

BLACHARZY, brygady murarskie,
matę firmv budowlane zatrudnię, 62995-00

EMERYTA rencistę do pilnowania obiektu
zatrudnię w Nowym Dworze Gdańskim, tel.
090-536-882,247-26-46
PIELĘGNIARKĘ rencistkę na 1/2 etatu, tel.
EMERYTA lub rencistę do stróżowania za
trudnię, 620-94-46

OLA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
ANTYKWARIAT meblowy poszukuje pra
cownika z grupą inwalidzką, 551-04-61,
550-28-05
ELEKTRYKA z uprawnieniami i grupą in
walidzką zatrudni firma, Oferty Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 10737462

0S0BE Z DOŚWIADCZENIEM
MAGAZYNOWYM
POSIADAJĄCĄ
PDAW0 JAZDY

KIEROWNIKA -zcę kierownika (z grupą in
walidzką) z doświadczeniem do nowo
otwartego salonu mody damskiej i męskiej
w Gdyni na Starowisjakiej, kontakt. 620-37(z grupą inwa
lidzką), z doświadczeniem zawodowym,
tel.554-17-49.554-18-62

BERENDSEN TEXTILE
SERVICE SP. Z 0.0.

PRACA nocna dla mężczyzny z grupą in
walidzką, Oferty Gdańsk, Targ Drzewny 37
10737459

TEL. 681-84-96S-3860/A/185

zatrudni od zaraz kandydatów na stanowisko
Wymagania:

BUDOWNICZEGO

wykształcenie wyższe techniczne,
znajomość zagadnień z zakresu budowy i remontu statków,
- znajomość j. angielskiego mile widziana.

Oferty prosimy składać:

telefony: 625-02-88
625-82-01
625-80-40

Firma

BONITERM s.c.

zatrudni
spawaczy gazowych
i monterów instalacji
tel.

344-90-29, 344-90-28
w godz. 8.00-16.00

S-3862/A/lf

Wydawnictwo
GLOBAL MEDIA,
wydawca ogólnopolskiego
miesięcznika „REKLAMA PLUS",
zatrudni

przedstawicieli regional
nych w Gdańsku
Wymagania: wykształcenie
średnie, wiek do 35 lat,
prawo jazdy.
Oferty: 60-313 Poznań,
ul. Grunwaldzka 150.

MURARZY, cieśli, pomocników, 55272-81,0501-154-998

CIEŚLI, kierowcę kat. C, E, "a stałe, tei.
671-56-19
DEKARZY 678-49-39 po 17.00
ELEKTRYKA budowlanego, tel. 301-44-

46

HYDRAULIKA- spawacza, też rencistę,
342-92-79
HYDRAULIKÓW, pomocnika. 556-26-98
po 19.00
HYDRAULIKÓW i pomocników, 305-87-06
HYDRAULIKÓW z uprawnieniami

spawalniczymi, tel. 301-4446

INŻYNIERA budowlanego z uprawnie
niami zatrudni Akademicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa w dziale eksploatacji i re
montów Gdańsk, ul. Focha 7. tel. 30629-17
KAFELKARZA. 0601-64-06-54
KAFELKARZY 0-501-148-970
KAFELKARZY 0602-277-775
KIEROWCĘ operatora żurawia samocho
dowego ZSH-6, oraz DUR 0082. Praca
w oeiegacji zatrudni .Elfeko" S.A. Gdynia,
ul. Hutnicza 20A, tel. (0-58)663-16-64
(wgocz. 10.00-16.00)

DLA ELEKTRYKA,

KIEROWCÓW samochodów ciężarowych
zatrudni firma, tel. 683-89-10,090-67-2294

ELEKTRYKA- zaopatrzeniowca. 550-0129,551-25-68
ELEKTRYKA na stanowisko magazyniera
zatrudni Hurtownia Elektryczna w Wejhero
wie, ul. Przemysłowa 3,672-31-08

LAKIERNIKA samochodowego z praktyką
zatrudnię, tel. 303-17-05

ELEKTRYKA zatrudni firma budowlana, tel.

MURARZY, cieśli, Domocników, tel. 66419-30 po 17.00
MURARZY, tynkarzy, kafelkarzy, tel.
301-44-46
MURARZY-tynkarzy, 0-601-657-632

CIEŚLĘ zatrudnię, 0-501-162-919

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni

MAURZY, szpachlarzy. pracowników
ogólnobudowlanych z kwalifikacjami. 55748-64,0-90-54-18-26
MONTERÓW instalacji Wod- Kan i CO, wy
magane doświadczenie, uprawnienia na
spawanie, kontakt 623-24-70,0601-628615

MURARZY lub brygadę murarską zatrud
nię, tei. 629-28-69
MURZRZY, tynkarzy, 0602-340-724. po
20.00 309-44-87
OPERATORA koparko- ładowarki typu CaS.A. Gdynia, ul. Hutnicza 20A, tel. (058)663-16-64 (w godz. 10.00-16.00)

PARKIECIARZA
zatrudnię, 551-05-83
PARKIECIARZY do pracy w Niemczech.
Znajomość j. niemieckiego mile widziana.
.Konsbud" Bielsko- Biała (0-33) 12-50-51
w. 226
POMOCNIKA murarza zatrudni firma bu
dowlana, 664-87-97
PRACOWNIKA ogólnobudowlanego, do
zbrojenia zatrudni PRP i H „Marinex" Sp.
z 0.0. lei. 551-32-14 wew. 14
STOLARZA zatrudnię, 345-55-6- 3-601646-734
STOLARZY meblowych zatrudni firma Ko
mandor, 309-02-26
TYNKARZA kafelkarza zatrudnię, 0603209-964 po 20.00,672-04-56
PRACOWNIKÓW do dociepleii. 090-540242

ELEKTRYKA z uprawnieniami SEP. hy
draulika z uprawnieniami spawania gazo
wego. 620-89-29
SERWISANTA urządzeń chłodniczych- sa
modzielnego. prawo jazdy, 556-51-51
TECHNIKA elektronika zatrudni firma
w Oliwie. 552-20-28

LAKIERNIKÓW samochodowych zatrudni
Konocar. Oferty pisemne prosimy przesy
łać na adres: PHU Konocar ul. Łozy 80a.
Gdańsk

DLA KRAWGA
\ SZWACZKI

DORADCÓW serwisowych i blacharskolakierniczych oraz magazynierów zatrudni
Konocar. Oferty pisemne prosimy przesy
łać na adres: PHU Konocar ul. Grunwaldz
ka 303, Gdańsk
KIEROWCĘ- mechanika, kat. C, E; 25- 35
lat, stała praca, 344-77-33
KIEROWCĘ akwizytora prawo jazdy kat Cprzyjmę, 673-25-36,673-29-43
KIEROWCĘ kat „B". „C" do piekarni z oko'
fnię. tel. 0-602-28-33-44
KIEROWCĘ z kat. prawa jazdy B, C, E po
siadającego uprawnienia na podnośnik.
samochody typu P-183. Praca w delegacji
zatrudni .Elfeko" S.A. Gdynia, ul. Hutnicza
20A. tel. (0-58)663-16-64 (w godz. 10.0016.00)
KIEROWCÓW kat. C z okolic Kościerzyny
zatrudni PPH Analda, 301-85-56

wymagania:

- wykształć, min. średnie techniczne,
- ogólne pojęcie w zakresie bud. mieszkaniowego i reklamy.
- miła prezencja, komunikatywność, inicjatywa.
Oferty pisemne (c.v. z propozycją zarobków, kopie świadectw
pracy, fotografię) prosimy składać w terminie 10 dni od daty
ukazania się ogłoszenia pod adres: 81-589 Gdynia, ul. Sojowa
28C/3.

S-3810/A/536

Firma J.W. CONSTRUCTION
- jeden z największych developerów
na polskim rynku
zatrudni agentów nieruchomości

w swoim nowo otwartym biurze
handlowym w Gdyni, doświadczenie
w branży mile widziane.
Prosimy o przesłanie listu
motywacyjnego + c.v. pod adresem:
J.W. CONSTRUCTION SP. Z O.O.,
ul. Konwiktorska 9.00-216
Warszawa.

PRASOWACZKĘ, krawcowe, zatrudni za
kład krawiecki, kontakt tel. 623-2547 do
godz. 15.00
SZWACZKI, proste szycie, 664-77-16
SZWACZKI zatrudni firma konfekcyjna.

W BIURZE
I PRZY KOMPUTERZE

PRZYJMIE DO PRACY
PRACOWNIKÓW:

ASYSTENTKI, sekretarki, praca
po przeszkoleniu. Świętojańska
39/4; Watowa 19,30148-59
SEKRETARKĘ
PRACA DWUZMIANOWA.

TEL 664 84 30

KARWACA do szycia skór, 303-35KRAWCOWE. uczennice do zakładu,

chałupniczo, 623-63-23

SEKRETARKI, asystentki, księ
gowych- atrakcyjna praca po
przeszkoleniu. Wałowa 19,301-

SPECJALISTĘ do Biura Obrotu Nierucho

PRACOWNIKA biurowego (K), z 2,3-letnią
praktyką zawodową, ze znajomością za
gadnień reklamy i marketingu, podstaw j.

KRAWCOWE
- wysoki akord, 552-12-36,0-602-668505
KRAWCOWE krojczą, prasowaczki w No
wym Dworze Gdańskim, teł. 090-536-882.
247-26-46

) z praktyką (ob
sługa komputera) zatrudnię w Nowym
Dworze Gdańskim, tel. 090-536-882.24734-78
KIEROWNIKA Działu FinansowoKsięgowego zatrudni firma tel. 55212-46. Wymagania: wykształcenie
wyzsze ekonomiczne; doświadczenie
na stanowisku kierowniczym 5 lat:
znajomość informatycznych syste
mów finansowych: znajomość podat
ków, rachunkowości
KSIĘGOWYCH- kursy kompute
rowe. Otrzymasz pracę. Upoważ
nienie Krajowego Urzędu Pracy,
301-28-51

EKSPEDIENTKĘ 341-33-59

mościami z praktyką, 551-47-12

KRAWCOWE- do szycia kurtek,
Wrzeszcz, Rszera 7A, 345-4S-55

DLA KSIĘGOWEGO
I PRACOWN. FINANSÓW

DLA HANDLOWCA

średnie.
340-99-12

CHAŁUPNICZKi- zlecę szycie kurtek dzie
cięcych, 664-66-95 w godz. (8.00- 15.00),
0-601-67-98-68

FIRMA BUDOWLANA

ZATRUDNI OSOBĘ DO DZIAŁU
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ I REKLAMY

uczenia), 682-31-94

341-92-33

W BRANŻY SAMOCHOD.
I TRANSPORCIE
BLACHARZA- lakiernika j
zatrudnię, Sopot, 1-Maja 24
BLACHARZY, elektromonterów urządzeń
elektrycznych, elektromechanika samocho
dowego, 622-10-24

KROJCZEGO zatrudnię (możliwość przy

EKSPEDIENTKĘ, odziez. praktyka, 34546-80
EKSPEDIENTKĘ- pomoc, najmniej na
okres sześciu tygodni do sklepu mięsnego
zatrudnię, 346-1044
EKSPEDIENTKĘ- Salon sukien ślubnych.
tel.620-29-48
EKSPEDIENTKĘ do sklepu mięsnego
w Gdym, tel. 0601-655-035
EKSPEDIENTKĘ do spożywczego, po
handlówce, do 25 lat. 0-602-60-62-86

angielskiego, obsługi komputera. Wymaga

EKSPEDIENTKĘ z praktyką, do 25 lat za
trudnię, 341-14-80 po 15.00

ne prawo jazdy „B", tel. kontakt. 663-02-02

EKSPEDIENTKI 551-8843

PRACOWNIKA biurowego z 2-ietnią prak
tyką, znajomość podstaw księgowości, ob
sługa komputera, 301-52-13

EKSPEDIENTKI- sklep spożywczy,
Oliwa, wiek do 30 lat, mile widziane
absolwentki, dobre wynagrodzenie.
552-91-25

FIRMA BUDOWLANA

ZATRUDNI OSOBĘ DO DZIAŁU
SPRZEDAŻY MIESZKAŃ I REKLAMY

wymagania:

- wykształć, min. średnie techniczne,
- ogólne pojęcie w zakresie bud. mieszkaniowego i reklamy,
- miła prezencja, komunikatywność, inicjatywa.
Oferty pisemne (c.v. z propozycją zarobków, kopie świadectw
pracy, fotografię) prosimy składać w terminie 10 dni od daty
ukazania się ogłoszenia pod adres: 81-589 Gdynia, ul. Sojowa
28C/3.

P.H.U. - TROJA - POSZUKUJE
KANDYDATÓW NA STANOWISKO
PR ZEI>STAWICIEI.
HANDLOWY
OFERUJEMY:

• STAtĄ CRACĘ

• PRACĘ W PROFESJONALNYM SYSTEMIE SPRZEDAŻY

• WYSOKĄ PŁACĘ UZALEŻNIONĄ
OD WYNIKÓW PRACY
WYMAGANIA:
• WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
• PRAWO JAZDY
|
• PRAKTYKA
S
• OBOWIĄZKOWOŚĆ,
£
AKTYWNOŚĆ, DYSPOZYCYJNOŚĆ
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY
O KONTAKT TEL. 557-13-27

'i

i'

Consultants Ltd.
Jesteśmy dużą firmą doradczą, działającą od 1985 roku. specjali
zującą się w zakresie doradztwa strategicznego, finansowego,
marketingowego oraz wdrażania systemów jakości. Rozwijamy
również doradztwo związane z technologią informatyczną.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, poszukujemy:

OCHRONA PRACY

Firma „TRAS-OKNA" S.A.
zatrudni

Na

*iór. D
°ratl.

- Szkolenie

Przedstawicielstwo: Ośrodka Szkolenia Państwowej
Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu

PRACODAWCY
PRACOWNICY SŁUŻB BHP
PRACOWNICY DZIAŁÓW KADR

pracowników do montażu
okien PCV i drewnianych.

Zapraszamy Państwa na seminaria i szkolenia
1. FUNDUSZ SOCJALNY CZY ŚWIADCZENIE SOCJALNE?
Termin 15 października 1998 r., godz. 10.00
Koszt: 85.00
2. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW W NOWYM SYSTEMIE
EMERYTALNO-RENTOWYM
Termin: 22 października 1998 r., o godz. 10.00
Koszt: 120.00
3. SPECJALISTÓW PERSONALNYCH I DZIAŁÓW KADR
Termin: 16.10-21.11.1998 r.
Koszt: 850.00
4. METODYKA SZKOLEŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRACY I
ERGONOMII

Kontakt osobisty:
Gdańsk Kiełpinek,
ul. Szczęśliwa 50.

R-11647/A/577

Termin: 9-24.10.1998 r.

Koszt: 250.00

Szczegółowych wyjaśnień i dodatkowych informacji udziela
„SEKA" Spółka z o.o. Oddział Briańsk, ui. Okopowa 7, telefon 308 13 17, fax 308 13 18

f\j kiedy?
za ile?

informatyka/administratora sieci
Praca na tym stanowisku polega na administrowaniu syste
mem komputerowym firmy oraz na świadczeniu ustug dorad
czych u naszych klientów związanych z rozwojem systemów
informatycznych wspomagających zarządzanie.
•Od' idealnych kandydatów oczekuje się wyższego wy
kształcenia oraz doświadczenia zawodowego w zakresie
szeroko rozumianej informatyki, w szczególności w zakre
sie podstaw sieci lokalnych (LAN) i rozległych (WAN), zna
jomości systemu operacyjnego Windows NT, a także admi
nistrowania Microsoft Exchange Server oraz SQL Server.
•Ze względu na specyfikę pracy, od kandydatów oczekuje
się komunikatywności, wysokiej kreatywności, samodziel
nego myślenia, umiejętności zorganizowania swojej pracy.
•Preferowany wiek kandydatów to 25-35 lat.
Zatrudnionym firma oferuje pracę w młodym, ambitnym i pro
fesjonalnym zespole, możliwość podnoszenia kwalifikacji za
wodowych, a także dobre warunki płacowe.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie c.v.
oraz listu motywacyjnego pod adresem:

DORADCA Consultants Ltd.
ul. Wolności 18 a
81-327 Gdynia

R-11756/A/5

Na czwarek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 13.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo • 1,00 zt netto, ekspresy 2,00 zl), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 13.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17), (1 słowo • 2,10 zl netto, ekspresy 4,20 zł), dla osób fizycznych me prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zt
Sdińsk, Targ Drzemy 3/7, fax 301-8042,46-3548, tel. cent 301-5N1 w. 210.215,216,217 fax 346-3548 całą dobę; pon. • pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, 1.551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00: Gdynia.
Madysfawa IV17, telJfax 62049-17. pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

141, telJfwt 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,

I
środa 16 września 1998 r.

EKSPEDIENTKI do spożywczego, Sopot
K. Wielkiego 7
HANDLOWCA, praca w terenie, 62-17-932
HANDLOWCA- dodatkowa praca, 624-58HANDLOWCA z bardzo dobrą znajo
mością okuć i profili okienno- drzwio
wych, minimum 3-tetnia praktyka, na
dobrych warunkach zatrudnię, tel.
662-61-77
MAGAZYNIERA- zaopatrze
niowca zatrudni firma handlowa. Wiek
do 30 lat wykształcenie średnie, prawo jaz
dy kat B. C. V kierować pod adres: Mitrę
Polska, ul. Łużycka 2,81-735, Gdynia.
MGR i technika farmacji, 661-71-70
PRZEDSTAWICIELA handlowego w rejo
nie gdańskim poszukuje importer i produ
cent zabawek drewnianych. Wymagane
doświadczenie oraz znajomość sklepów
z zabawkami i przedszkoli. Zgłoszenia:
Kraków tel. (0-12)415-66-13
PRZEDSTAWICIELI handlowych, 0-50118-49-26
PRZEDSTAWICIELI handlowych, praca
dodatkowa, duże możliwości finansowe, te
lefon, samochód oraz do telemarketingu,
34-34-420
PRZEDSTAWICIELI handlowych za
trudni M sp. z o.o. Przedstawiciel
Henkla, DLW, Polyflor. Wymagania:
20- 35 lat; dyspozycyjność; obsługa
komputera; samochód; łatwość na
wiązywania kontaktów. Tel. 344-4412; 13

SPRZEDAWCÓW- ambitnych, dyspozycyj
nych, młodych do D. H. „Batory" zatrudni
sieć sklepów „Unisport*. Kontakt: Gdynia,
Świętojańska 34, sklep .Nike"
SPRZEDAWCZYNIĘ 20- 35 lat do skip
z odzieżą w Gdyni zatrudnię, 0-601-67-9868
PRACOWNIKÓW do działu handlowego
zatrudni BKF Fedorowicz w Gdyni. Zgło
szenia osobiste w dniach 21- 23 września,
ul. Morska 4A

płatna infolinia 0-800-15-11-11, (9.0017.00)

KASJERKI walutowe z określonym prze
biegiem pracy (wiek do 35 lat) zatrudnię.

AGENTÓW ubezpieczeniowych i kandyda
tów, w wieku 25- 55 lat, poszukuje Commerdał Union Oddział Gdynia, 620-08-57,
Władysławowo 741-16-52

Praca w Gdyni, 302-89-45

CHAŁUPNIKÓW- adresowanie, składanie
długopisó'" Cały krą Informacje bezpłat
ne, kopert zwrotna. Przedsiębiorstwo .Me
nager" 99-300 Kutno box. 107

elektronicznych, wiek 30- 40 lat, prawo jaz
dy, znajomość obsługi komputera, gospo

CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy, 0-700-71738

i

BRYGADZISTĘ
produkcji wędliniarskiej
zatrudni Zakład .Nowak", Jankowo 60,
gmina Kotoudy, 682-02-82
KELNERKĘ, Casablanca, Gdańsk, Długa
57
KELNERKĘ- barmankę do resauraqi,
tel.307-42-51
KELNERKI szatniarzy. Teł. 0501-146-103
KELNERÓW, kelnerki, 674-91-58
KUCHARZY zatrudni Przetwórnia Łososia,
Sobieszewo, tel. 308-07-26,14.00-16.00

CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy- adresowanie
kopert Płacimy do 5 zł sztuka. Cały kraj.
Informacje gratis, koperta zwrotna. .EuroInwest* 99-300 Kutno box. 28
DISKJOCKEYA przyjmę do pracy, Gdańsk,
Wajdełoty 12/13 po 21.00 lub tel. 0602761-167
FARMACEUTĘ, 341-99-50
FOTOLABORANTA, fotografia czarno- bia
ła, Sopot Mickiewicza 2

FRYZJERKĘ

PANIE w przetwórstwie ryb, Rewa, 679-11 34

SPRZEDAWCÓW, pracowników, prze
szkolę, zatrudnię, 303-85-69

AGENTA ochrony- konwojenta. Kurs za
wodowy na licencję I-go stopnia. Centrum
Szkolenia Służb Ochorny „Cobra",
Grunwaldzka 487/498, 554-22-25. Bez

, dzieci, chorzy, 305-00-34

darki magazynowej, dyspozycyjność. Zgło
szenia osobiste Vector, Gdynia, ul. Hutni-.
cza 3/IV p. bud. B-16 na terenie Radmoru
(13.00- 15.00)

nieczne referencje, Sopot Dolny, l
01-98(14.00-19.00)

KOLPORTERÓW krzyżówek, 0501-146149

dzin dziennie, Gdańsk- Jasień, teł. 303-08-

KOSMETYCZKĘ-625-07-54

52

SPAWACZY PRS, monterów ka
dłubowych na terenie Gdyni, teł.
0602-25-77-90,0602-25-77-92
SPECJALISTĘ d/s marketingu ze znajo
mością tematyczną rynku w zakresie
sprzedaży art grzewczych, teł. 661-22-77,
661-26-13
STOLARZY zatrudnimy, Gdańsk,
Wielopole 6, tel. 343-15-21

MODELKI, modeli, fotomodelki, fotomodeli.

z biegłą znajomością języka niemieckiego,

Kursy, okazja, (0-69)777-03-01

tel.301-12-34

TAPICERA 672-57-80

PRACOWNIKÓW ochrony z okolic Gdyni,

ZŁOTNIKA na stałe, do M 0602-125105

MODELKI

międzynarodowych

Wejherowa i Pucka zatrudni Agencja
Ochrony z Gdańska, tel. kontaktowy 305-

FRYZJERKĘ męską, 553-48-34 wieczo-

MONTERA instalacji ciepłowniczych

88-80,090-54-14-27

„Cotlaf w Gdańsku ul. Jelitkowska 20, tel.

PROJEKTANTÓW mebli użytkowych po

553-80-80 lub 553-20-79 wew. 1106

szukuje firma Komandor, 309-02-26

MONTERÓW, spawaczy PRS do prac
stoczniowych, Gdańsk, Leczkowa 27, tel.
341-23-52
MONTERÓW kadłubów okrętowych, spa
waczy PRS, tel. 343-16-76,307-22-85

go na stanowisko kierownika technicznego
zakładu i robót, 671-70-97

SPAWACZY PRS, C02,15 zł/' 1 R B G,
309-72-84

PILOTKI przewozów

FRYZJERKĘ damsko- męską, 554-47-74

GŁÓWNEGO energetyka zatrudni fir
ma tel. 552-12-46. Wymagania: wy
kształcenie wyższe techniczne
i uprawnienia ciepłownicze; staż pracy
min. 5 lat; znajomość zagadnień cie
płownictwa; znajomość obsługi kom-

SPAWACZY i monterów kadłubo
wych, 621-27-81,0602-835-194

KURIERÓW do dystrybucj bezpłat
nych katalogów i próbek reklamowych
firmy ,Unilever", teł. 063/24245-74,
0501-175-289

, modeli poszukuje .Mega Models", 552-2091-96 w 162

SPRZEDAWCĘ do sklepu hydraulicznego,
683-35-59 po 18.00
SPRZEDAWCĘ w spożywczym, 302-13-13

OPIEKUNKA

średnie techniczne, znajomość elementów

z umiejętnością spawania zatrudni firma

PRACOWNIKÓW przy obróbce ryb
zatrudni hurtownia Gdańsk ul. Zagro-

i nocleg, 684-14-17

KIEROWNIKA magazynu, wykształcenie

, (bardzo dobre warunki), 683-44-68
FRYZJERKĘ, fryzjera, tel. 344-87-97

PIEKARZY zatrudnię, możliwość za
kwaterowania, Gdańsk ul. Kartuska
229 kontakt piekarnia 9.00-11.00'

OBOROWEGO i pracownika, wyżywienie

MONTERÓW kadłubów zatrudnię, 309-9706

ROZNOSICIELI prasy zamieszkałych
w dzielnicach Gdańska: Jasień, Osowa,
Przymorze zatrudni Dział Promocji i Sprze
daży- Kolportaż Domowy. Zgłoszenia tele
foniczne w dniach 11- 18.09.98 w godz.
8.00-15.00, tel. 305-28-00,305-28-90

SZUFIERZY srebra lub do przyuczenia
sprawnych manualnie, tel. 62147-72
w godz. 10.00-14.00
ŚLUSARZA do zakładu w Łężycach, 62345-16 08.00- 16.00

MĘŻCZYZN, kobiety do ogrodnictwa za
trudnię, 0602-222-086
PANIĄ do odprowarJzania i przyprowadzania dzieci z przedszkola na Zaspie i do sprzątan a, zatrudnię, tel.
346-90-74
PRACOWNIKÓW do sprzątania w godzi
nach nocnych zatrudni Restauracja Piz
za Hut, Długa 75/76. Spotkanie rekrutacyj
ne w każdą niedzielę, godz. 9.00
PRACOWNIKÓW do załadunku szyb
zespolonych zatrudni IGP SA 0/ Trój
miasto. Zgłoszenia osobiste, ul. Hutni
cza 40,Gdynia

PRACOWNIKÓW zatrudni Biuro Podróży
Banaszek & Co 2-letnie doświadczenie,
wiek do 30 lat, niemiecki, znajomość Tui,
Start. Płaca w 2 roku pracy 1300,- brutto.
Pisemne oferty (zdjęcie) proszę składać
w Biurze Podróży w Hit-cie Gdynia
HIE

SKLASYFIKOWANE
ABSOLUTNIE dla każdego1 Praca w domu.
Informacje listowne lub telefoniczne, Wa
ryńskiego 8/11,00-631 Warszawa /0-22/
825-69-57; 0-601/ 359-617; 0-601/ 359-618
DO promocji i reklamy- atrakcyjne płace,

FIRMA J. W. Construcfion, zatrudni
konserwatora dźwigów wieżowych.
Oferty pisemne wraz z udokumen
towanym doświadczeniem, prosimy
przysłać na adres: J. W.Construction Sp. z o. o, ul. Konwiktorska 9,
00-216 Warszawa

HANDLOWIEC, dyspozycyjny, 22 la
ta, doświadczenie w handlu, z telefo
nem komórkowym, podejmie pracę ja
ko kierowca, wykształcenie średnie,
świadectwa kwalifikacji, tel. kontakto
wy 0601-63-97-60
KIEROWCA (dyspozycyjny) z samocho
dem dostawczym (izoterma). Tel. 0-501126-965

PRACA na różnych stanowiskach od 70 zł
dziennie, od 10 do 15,551-11-53
PRACA od zaraz, 621-79-32
PRACA stała, 301-25-65,301-20-51
PRACOWNIKÓW zatrudnię, 664-80-61
ZATRUDNIĘ. 343-50-71

komputer, kurs agenta celnego, prawo jaz
dy, 629-22-16

TECHNIK-informatyk. 35 lat,
rencista, doświadczenie, także sieci
Windows NT, tel. 301-08-11
TECHNIK BHP, etat lub 1/2 etatu, inne for
my, 0501-152-982

KIEROWCA, B, C, D, E, dyspozycyjny, tel.
349-50-62

TECHNIK informatyk, 552-55-70

KIEROWCA- rencista ,B" ,C" dyspozycyj
ny, 301-6343
KIEROWCA dyspozycyjny z Polonezem
Truck, 0-602-666-886
KIEROWCA kat. B, 22 lata, doświad
czenie w handlu, dyspozycyjny, wła
sny samochód (diesel), teł. komórko
wy, szuka pracy, tel. 623-8543 po
21.00 lub 0602447-961

KIEROWCA z samochodem BMW 728, po
dejmie pracę lub inne propozycje, 0602-43-

KłEROWCA z samochodem Jelcz,
wywrotka żurawik hydrauliczny, podej
mie pracę, 0602-625-604
OPIEKUNKA, 343-06-16

OPIEKUNKA
, dzied, chorzy, 305-00-34

EKONOMISTKA finanse, księgowość,

ŚLUSARZ- spawacz RsIBsI, mechanikkierowca kat. C, posiadam samochód Star,
309-09-75

KIEROWCA + VWLT 28,0-601-686614

KIEROWCA kat. B, C, E, 622-52-51
KOBIETY, mężczyzn, zatrudnię, 30-385-69

STOLARZ- rencista, oprzyrządowanie
przenośne, tel. 342-5541

SAMODZIELNA księgowa z bardzo
dobrą znajomością ksiąg handlowych,
kadr. Tel. 554-21-11 do 16.00; 55790-33 po 17.00

BHP-obsługa firm, 62941-07
KSIĄŻKA przychodów i rozchodów, część
etatu, 551-22-80
MŁODY, wykształcenie średnie, kom
puter* podatawy, fakturowanie kompu
terowe, prawo jazdy, uregulowany sto
sunek do wojska, akwizycja wykluczo
na, 343-58-12
POPROWADZĘ książkę przychodów i roz
chodów, tanio, teł. 346-86-13 po 16.00

chałupniczo
szycie na overlocku, tel. 66541-91
RENCISTA- dozorca lub inne propozycje,
tel. 340-82-92
STUDENT prawa- zaocznie, niemiec
ki, angielski, zarządzanie, b. dobra
znajomość komputera, internet, urzą
dzenia biurowe, podstawy księgowo
ści, 0602-792-244
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, u siebie w do
mu, 30243-68

dJlKUCWfiOlCI
BANINO, działki budowlane i rzemieślniczo- usługowo budowlane (prąd, woda,
gaz) 35 zł/ mkw, 620-35-13,0602-301-724

DĘBOGÓRZE,
działki budowlane, 622-1648
GDAŃSK- Stogi, 1.5 ha, przemysłowe
(możliwość podziału), 346-12-91 Lege
Artis
GDYNIA- atrakcyjną, budowlana, blisko
.Hitu* 66142-77

GDYNIA
- centrum- atrakcyjia, 551-22-51,0-501146-725
GDYNIA- Chylonia, 1,5 hektara, z magazy
nem, znakomity dojazd i lokalizacja, 050117-88-57
GDYNIA- Działki Leśne, 780 m, Adler, 62434-01
GDYMA- Wiczlino, 4 ha pod budownictwo
wielorodzinnne, 6214495,090-542-513
GDYNIA- Wiczlino, budowlane, 6214495
KLUKOWO budowlano- rzemieślnicza,
uzbrojona, 780 m kw, 21 USD/ m kw. Kan
celaria Kucharski 305-87-66
KOSAKOWO, 4 ha gruntu pod przemysł
i rzemiosło, tanio. Możliwość wydzielenia
mniejszych działek lub kupna całości wraz
z halamn- biura, 0-601-22-38-23, 0-601666-595,679-1345
KRĄG k/ Starogardu, budowlana, uzbrojo
na, 1200 m kw, (0^9)162-80-32
MISZEWO- Tuchom, 6 ha, 1.6 ha pod inwestyqe, 62144-95
MISZEWO k. Chwaszczyna, 2.700 m kw,
uzbrojona, ogrodzona, teł. 0601-676-096
OTOMIN, budowlana, 5900 m kw, woda,
prąd, 14 USD/m, 0-501-524-325
PRUSZCZ, 2.000 m, budowlana, teł. 68319-74

BORY Tucholskie, dom nad jeziorem,
działka 8.900 m, ogrodzona staw zarybio
ny, dom gospodarczy dwa garaże, cena
atrakcyjna, tel. 052/331-80-74
BORZESTOWSKA Huta, dom letni, działka
1.100 m kw, własność hipoteczna, nad je
ziorem Raduńskim- dolnym, garaż, wiata,
duży taras, piękny widok na całe jezioro,
135 tys. zł, tel. 620-64-94
GDAŃSK! Chełm, szeregowiec, .D.Rękawek", 341-90-31
GDAŃSK! Osowa wolnostojący 266/966,
trzykondygnacyjny, komfortowy, 500.000
zł, „D.Rękawek", 341-90-31
GDAŃSK- 2 domy, sklep, 2000 m dzialka+
magazyny na hurtownie, 301-55-81
GDAŃSK- Jasień, szereg, duży, ładna oko
lica, 303-94-30
GDAŃSK- Upce, uł. Borkowską nowocze
sny, parterowy, do zamieszkania, o pow.
150 m kw, na działce 730 m kw, ogrodzo
ny, cena: 270.000,- tel. 341-00-74,0602693-231
GDAŃSK- Morena, szeregowiec, 30124-76,553-75-81
GDAŃSK- Oliwa dom szeregowy skrajny,
atrakcyjna lokalizacja, 6 pokoi, możliwość
zaadoptowania, strychu, działka 325 m, ce
na 110 tys. USD. 62746-92 (8.00-16.00),
0602-350-738 po 16.00
GDAŃSK- Orunia Gr. 2-poziomowe,
115 m, tel. 305-35-39

Wrzeszcz

ulica Krzeminieckiej skrajny szereg
do remontu,

RUMIA, Reda, Michalak 671-59-32
RUMIA rzemieślnicza przy drodze krajo
wej, 0601-34-83-04
RUMIA rzemieślnicza przy drodze krajo
wej, 0601-34-83-04
SOMINY, działka budowlana,
uzbrojona, dwa jeziora, 1000
m, pilnie, tel. 0602-337-368
ZBLEWO, trasa Chojnice- Starogard, 0.65
ha, z zabudowaniem, (0-69)188-43-83

~

^ kiedy?
za ile?

GDYNIA, Legionów- komfortowe dwa
domy 6 i 3-pokojowy, łącznie 260
m kw, na parceli 570 m kw, do natych
miastowego zamieszkania, 120.000
USD, tel. 661-14-94
GDYNIA- Dąbrowa, atrakcyjny bliźniak,
622-14-59
GDYNIA- Dąbrowa- dwupoziomowe, 64
m kw, nowe, Szmidt 661-18-85,620-1403

skrajny komfortowy szereg z dużą działką

Zabornia wolnostojący
Niedźwiednik

GDYNIA- Redłowo, pól bliźniaka, Apeks
3460847
KOŚCIERZYNA, wolnostojący, p. c. 300,
pow. dz. 5000,trzykondygnacyjny, garaż,
„D.Rękawek", 341-90-31
IĘGOWO, dom z halą, nowy na działce
1.100 m- pilnie sprzedam, bez pośredni
ków, tel. 305-15-60
LUBIANA- domek letniskowy nad jeziorem
Sudomie, 0-90-50-57-81
OSTASZEWO-dom 120 m kw, na działce
6,5 tys m kw, 30 km od Gdańska, 0601-6853-05
PRUSZCZ Gdański budynek mieszkalny
240 m, z halą pomieszczeniami socjalnymi
400 m, działka 1400 m, 682-26-64
SITN0108 k> Żukowa. 20 km od
Gdańska, działka 4.800 m kw po
łożona bezpośrednio nad jezio
rem, dom mieszkalny, całorocz
ny, 192 m kw, garaż. Tel. 0-90-2822-22,(0-58)684-05-86

, mały, jednorodzinny, agencja .Koniecz
ka", 551-66-92
SOPOT, wolno stojący, do remontu," .Unikat" 55147-12

SOPOT
- Centrum, wolno stojący, działka (962).
Kontrakt 550-46-13

341-50-47

ZŁOCIENIEC kI Drawska, nad jeziorem,
sprzedam domek 80 m kw, może być cało
roczny, (0-69)16-134-56
DOMKI letniskowe- produkcja, sprzedaż,
tel. (032)285-5447, internet: WWW Drewbud. COM.PL E-MAIL: Firma @ Drewbud.
COM.PL
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GDAŃSK- Chełm, trzypokojowe, 3/4,
110.000 zł, jtaie" 551-2641
GDAŃSK
- Chełm 73 m, 4 pokoje, III/1V,

53 m, 3 pokoje, V/X,

SOPOT

GDAŃSK- Wzgórze Mickiewicza, 302-9429

SUCHY Dwór k. Gdyni (stan surowy, za
mknięty), 0-601-22-38-23,679-1345

GDAŃSK! Zaspa dwupokojowe,,D.Ręka
wek", 341-90-31
GDAŃSK, 2-pokojowe, tel. 305-35-39
GDAŃSK, Cygańska Góra, trzypokojowe
.D.Rękawek" 341-90-31
GDAŃSK- centrum, 2-pokojowe, 52 m,
z balkonem, I piętro, tanio, 301-95-76
GDAŃSK- Chełm, M-2,35 m kw, sprze
dam, tel. 0501-193-704
GDAŃSK- Chełm, M4,63,4 m, tel. 303-67-

GDYNIA- Orłowo, wolno stojący, działka
1000 m, .Unikat" 55147-12

- bliźniak, 260.000,- Kontrakt 55046-13

Waryńskiego 46/1

STAROGARD w stanie surowym lub za
mienią, 090-505416 od 7.00-16.00

GDAŃSK! Zaspa, trzypokojowe, .D.Ręka
wek", 341-90-31

Przymorze

SOPOT- atrakcyjny szereg do wykończe
nia, 62245-90

Kancelaria
„Krzemiński"

STAROGARD Przylesie, jednorodzin
ny, 501 m kw, stan surowy, basen kry
ty z oranżerią, garaż, działka 2.500
mkw, 069/16-280-50,0601-380-222

GDYNIA- Orłowo, blisko morza, 0-602813-545

SOPOT

REWA sprzedam działkę budowlaną z wi
dokiem na morze, tel. 67^-12-23
RUMIA, przy głównej trasie, bardzo atrak
cyjna działka inwestycyjna, Apeks 346-0847

GDAŃSK szereg 058/303-17-73
GDYNIA, 12 pokoi z widokiem na morze
i las. Telefon wieczorem do godziny 23.00,
305-06-96,621-67-97

MOSTY, 220 m, nowy, tanio, 661-67-09

GDAŃSK- Osowa, bliźniak, 180 m kw/ 435
mkw, 75.000 USD, J<ucenty* 347-02-54,
0-601-65-25-98
GDAŃSK- Wrzeszcz, do remontu, tanio.
Olak 345-20-01
GDAŃSK- Wrzeszcz, unikalna lokalizacja,
nieduży, luksusowy, do wykończenia.
.Extra" 550-31-01
GDANSK-

GDAŃSK Kiełpino Górne, 1/2 bliźniaka do
zamieszkania, nowy, 280 m kw, salon z ko
minkiem, kuchnia z wyposażeniem, duży
garaż, 290.000,-0-501-524-325

STAROGARD Gd, ul. Lipowa 3, dom w sta
nie surowym i garaż, 069/162-54-68

CZARNA Woda, 73 m kw, (0-69)187-84-17
po 20.00
GDAŃSK!

-Atrakcyjny!!!
553-09-28,
553-38-93
Wybór!!!
-Hanna!!!

GDAŃSK
!• Chełm, 0/4 (74 m), komfortowe, Fie
sta, 55749-95
GDAŃSK! 1-pokojowe! Pilnie .Lokum'34607-66
GDAŃSK! 1-pokojowe, Malczewskiego,
Vlll/X, 31-metrowe (60.000,-). Lokum 34173-68
GDAŃSK! 2-pokojowe: Przymorze
(68.000,-); Zaspa (90.000,-); Żabianka
(85.000,-); 3-pokojowe: Jasień- komforto
we (125.000,-). .Lokum" 346-07-66
GDAŃSK! dzielnice, Sopot, 55242-34
GDAŃSK! Jasień, 3-pokojowe, komforto
we, 125.000,- „Lokum" 346-07-66
GDAŃSK! Jasień /103/180.000, .D.Ręka
wek", 341-90-31
GDAŃSK! Kowalska, kawalerka, .D.RękawelC, 341-90-31
GDAŃSK! Oś.Młodych 2-pokojowe, .D.Rę
kawek", 341-90-31
GDAŃSK! Stogi 151180.000, .D.Rękawek",
341-90-31
GDAŃSK! Zaspa (29), 3460-491.

WrZeSZCZ 74 m, 4 pokoje, IV/IV,

Zaspa 63 m, 3 pokoje, Vl/X,72m3
pokoje lll/X

Orunia Górnaeom^,
341-50-47
GDAŃSK- Gdynia, dużo ofert, 341-0645
GDAŃSK- Jasień, dwa poziomy, 86 m kw,
190.000 zł; Siedlce 31 m kw, 58.000 zł.
Kancelaria Kucharski 301-62-16 (kre
dyt)
GDAŃSK- Jasień, mieszkanie 6-pokojowe, dwupoziomowe, pow. 131 m kw,
cena 240 tys. zł, tel. 303-04-35
GDAŃSK- Morena, 3 pokoje, komfortowe,
92.000,-0-601-67-81-15 lub 345-7346
GDAŃSK- Morena, 62 m kw, IV/IV komfor
towe, pięknie położone, garaż, tel. 348-9553
GDAŃSK- Olwa (56), 3-pokojowe, zadane,

Kancelaria „Info"
621-69-64

GDAŃSK- Oliwa, 64 mkw, 120 tys., 55428-89

GDAŃSK
- Oliwa, dwupokojowe 44 m, Przymorze,
dwupokojowe 48 m, trzypokojowe 54 m,
garaż, .Temida", 554-80-01
GDAŃSK- Oliwa, Przymorze, Zaspa, ka
walerki, Apeks 341-05-33
GDAŃSK- Orunia, Koralowa, 3-pokojowe,
X/ X, puste, 75.000; Zaspa, Burzyńskiego,
3-pokojowe, IW X, 115.000,; Przymorze,
Jagiellońska, 2-pokojowe, 0/ IV, 72.000,
Kancelaria Jekieli", 553-26-40,553-86-84

GDAŃSK
- Przymorze, 3-pokojowe (39 m), Fie
sta, 55749-95

GDYNIA- Chylonia, kwaterka 17,1 m kw,
38 mkw, 0602-53-50-25
GDYNIA- Chylonia- 27 m kw, Witominodwupokojowe, 37m kw, 625-16-30

GDAŃSK- Przymoize,

GDYNIA- Cisowa, trzypokojowe (46), ga
raż, Aenda" 661-70-14

,27 mkw, parter/IV,

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe,
46 mkw, IV p, telefon 623-55-84

fadną kawalerkę
56.000 zł

, 553-06-94

GDAŃSK-Siedlce

Stara Oliwa 54 m, 2 pokoje l/ll,
2 pokoje, 53 m, IW,

WrZ6SZCZ blisko centrum 100 i 80 m,
nadające sie na biuro

Kancelaria
„Krzemiński"
Waryńskiego 46/1341 -50*47
GDAŃSK- Starówka, ul. Długa, 57 m kw,
150.000 zł; Morena 56 m kw, 97.000 zł.
Kancelaria Kucharski 301-62-16 (kre
dyt) _
GDAŃSK- Suchanino, 3 pokoje, Apeks
346-08-47
GDAŃSK- Wrzeszcz, 47 m kw, 3-pokojo
we, blisko centrum, telefon, kablówka IV/
IV, 90 tys, 341-83-32
GDAŃSK- Zaspa, Dywizjonu, 3-pokojowe
(63), 346-00-38,0-601-642-754
GDAŃSK- Zaspa ul. Pilotów, 1-pokojowe,
31 m kw, II p. własnościowe, telefon, par
kiet, część wyposażenia, 60 tys, 55242-64
GDAŃSK- Zabianka, 3-pokojowe, 56 m,
z zabudową kuchni i przedpokoju, tel. 55798-19
GDAŃSK- Żabianka, jednopokojowe, .Uni
kat" 550-05-32
GDAŃSK Przymorze, trzypokojowe .D.Rę
kawek" 341-90-31
GDYNIA, 2-pokojowe, 49 m, dwa balkony,
V piętro, bezpośrednio, tel. 0601-61-04-22
GDYNIA, Władysława, kawalerka! (37)
66142-77
GDYNIA- centrum |
621-72-75
GDYNIA- centrum (54) (III), 124.000,62172-75
GDYNIA- centrum, 1-pokojowe (31), Mi
chalak 661-51-77,620-97-85
GDYNIA- centrum, 88 m kw, I piętro, cena
130 tys., sprzedam, 621-82-80
GDYNIA- Chylonia (17), 42.000, (44), (I),
70.000,-621-72-75

SOPOT- centrum, duże miszkanie, atrakycjna lokalizacja przy Grand Hotelu, okazyj
nie, tel. 0501-17-88-57
SOPOT dwupokojowe, trzypokojowe, .Uni
kat" 550-05-32
SOPOT dwupokojowe, trzypokojowe. Kon
trakt 5504613
SOPOT Kamienny Potok dwupokojowe,
trzypokojowe, .Unikat" 551-55-59

GDAŃSK, dzielnice, okolice, Impuls
305-19-97

GDYNIA- Grabówek, tanio (54), dwupoko
jowe, 62245-90
GDYNIA- Kamienna Góra, Redłowo, (40),
jednopokojowe, 622-1459
GDYNIA- Karwiny 47 m kw, zdecydo
wanie, 629-41-18,0601-626^33
GDYNIA- Mały Kack, nowe mieszkania 80
m kw z garażem, cena 180.000,- 49 m kw
cena 90.000,- tel. 0-602-340-562
GDYNIA- Obłuże, 3-pokojowe (54), 66167-09
GDYNIA- Oksywie, (46), dwupokojowe,
60.000 zł, 62245-90
GDYNIA- Oksywie, 2-pokojowe (38), pilnie,
63.000,-661-67-09
GDYNIA- Orłowo, (124), nowe, komforto
we, .Unikat" 550-55-59
GDYNIA- Pogórze, 56 m kw, tanio, 661-6709

GDAŃSK!
Sopot, 552-42*34

GDAŃSK- Przymoize, ut. Bora Komorow
skiego, pawilon handlowy (trzy kondygna
cje), 100 mkw, 302-8945
GDYNIA, 20 m na biura lub sklep, 0-60166-29-24
GDYNIA,ul. Morska, pawilon handlowy
oraz działkę 600 m kw z możliwością roz
budowy, teł. 623-8481
GDYNIA- Plac Kaszubski, box, 18 m, tel.
629-21-86
GDYNIA centrum, Orłowo, atrakcyjne skle
py, 62245-90
SOPOT- centrum, (33), na biura, .Unikat*
55005-32

GDYNIA- okolice, kamienicę z lokatorami,
624-17-92
KASZUBY, dom letniskowy nad sa
mym jeziorem, do 50 km od Gdańska
kupię tel. 302-66-07
KWIDZYN- dom komfortowy, 0-601-313491

TRÓJMIASTO

SOPOT
-centrum-56 MKW, 300.000,-551-22-51,
0-501-146-725

GDYNIA-Pustki (60) parter, 661-42-77

GDAŃSK1-1-, 2-, 3-, 4-pokojowe!"

GDYNIA- Śródmieście (37) 62.000,- 66142-77

Superpilnie!!!

GDYNIA- Witomino, (42) dwupokojowe,
.Unikaf 550-05-32
GDYNIA- Witomino, 28 m. kw. I/IV, okna
pcv, blisko las, wolne, tel. 624-17-92

GDYNIA- Karwinyl, miejsce w garażu, 62016-31
GDYNIA- Leszczynki pilnie sprzedam ga
raż murowany, tel. 0601-61-57-58

C33YNIA- Witomino, 3-pokojowe (47), ta
nio, 661-67-09
GDYNIA- Witomino, kawalerka, 661-67-09

SIERAKOWICE, sprzedam mieszkanie M4, plus garaż, 681-69-76 po 19.00
SOPOT, 2-pokojowe, 38 m kw, IX/X,
atrakcyjne, 88 tys; 551-81-58 wieczo-

kupią

GDYNIA Karwiny, (105), nowe, dwupozio
mowe, .Akme" 551-2641
MARKUSY mieszkanie 83 m kw do adapta
cji. Tel. 055/231-72-96.
PRUSZCZ Gdański, mieszkanie trzypoko
jowe 64,5 m ,z telefonem, 682-26-64

SOPOT, 38 m kw, Xp, Niepodległości, 2pokojowe, telefon, 88.000 zł, 551-64-96,0501-190-058
SOPOT, Niepodległości, 65 m, 2-pokojo
we, 348-92-55
SOPOT, wszystkie metraże. ,Extra" 55007-77

-Hanna!!!
GDAŃSK!-1-, 2-, 3i»kojowe!

CHWASZCZYNO sprzedam amagazyn, 30
mkw, tel. 552-80-78
GDYNIA, pawilon handlowy z blachy obor
nickiej, 40 m kw, Makuszyńskiego 4,62945-35
KANICZKI, obiekt 250 m kw, na działce
2000 m kw, na dom lub działalność, sprze
dam lub inne propozycje, tel. 055/279-1151
tĘGOWO, myjnia samochodowa niemiec
ka- pilnie sprzedam, bez pośredników, tel.
305-15-60

GDYNIA- Wzg. Maksymiliana, trzy pokoje,
75 m kw, po remoncie, telefon 62242-58

553-09-28,553-38-93

553-07-61
-Natychmiast!!!
GDAŃSKU-, 2-, 3-pokojowe! 346-07-66

GDAŃSK!
dzielnice, Sopot, 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe,

552-42-34

DZIAŁKI, eatlNlT
GDYNIA, Rumia, okolice- Spółdzielnia
Mieszkaniowa .Zagórze" zakupi teren pod
małe domy mieszkalne, 623-07-55'
GDYNIA- okolice, działkę budowlaną 200
m, 0-602-222-961
TRÓJMIASTO

Orfin

620-35-56,620-09-84

GDAŃSK! Sopot! Abis

GDAŃSK, kawalerkę, jasna kuchnia, 0601677-785,302-177-0
GDAŃSK- dzialnice. Gem, 34146-93

GDYNIA, A-Arcan
621-63-13,621-62-64

Na czwarek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 13.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 stowo • 1,00 zł netto, ekspresy 2,00 zl), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 13.00 bez doptaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo - 2,10 zł netto, ekspresy 4,20 zł), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zl

,

345-79-66

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. • pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJfax 683-29-44, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax (069) 31-63-26, pon.-pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telJfax (069) 162-20-80, pon.-pt. 8.00-16.00

'-•śi-ii' ,
—a
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GDAŃSK! 350 zl- 307-43-56
GDYNIA, AWS,

GDAŃSK! mieszkanie, Trójmiasto 34119-24

pilnie, 621-72-75

GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe,
305-30-37

GDYNIA-620-11-53
GDYNIA- apartament, 0-601-313-491

GDAŃSK, 3-pokojowe, komfortowe, 30535-39

GDYNIA-dzielnice, 620-81-56

GDYNIA

GDAŃSK, 345-14-26

- pilnie lub odnajmę, 66142-77
GDYNIA dzielnice

GDAŃSK, odnajmę pokój niepalącemu,
553-06-34

„Drex"

GDAŃSK, pokój, 343-06-16
GDAŃSK- atrakcyjne mieszkalne, biurowe,
60-140 m kw/ 20- 30 zl/ m kw, 0601 -68-76-

661-63-80

Orfin
Mieszkania rożneSOPOT, 2-pokojowe, 3-pokojowe, .Kon
trakt1,550-46-13

TRÓJMIASTO, okolice, szybko, 341-06-45,
Oskar

GDYNIA- Wzgórze, kawalerka całkowicie
umeblowana, 661-67-09
GDYNIA atrakcyjne dwu i trzypokojowe,
622-45-90

GDAŃSK- atrakcyjne mieszkanie, niedro
go, 341-0645

PUCK- wynajmę mieszkanie, dwupokojo
we, (058)673-37-90

GDAŃSK- Brzeżno, odnajmę 2 pokoje, tel.
343-45-30 w godz. 16.00-19.00

RUMIA- odnajmę niedrogo mieszkanie
urządzone, 3-pokojowe z kuchnią, 671-8075
TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowe, 557-65-59
KAWALERKĘ, pilnie, 557-65-59

GDAŃSK- Sucłianino, pokój dla 2 osób,
302-43-68

GDAŃSK!

553-09-28,
553-38-93
-Hanna!!!

GDAŃSK- Śródmieście, wynajmę 2-poko
jowe mieszkanie 3 studentkom, 700 zl/
miesiąc opłaty, tel. 556-02-67

GDAŃSK!

GDYNIA „Drex"

553-09-28,
553-38-93
-Hanna!!!

GDAŃSK- atrakcyjne od zaraz, 80 m kw,
0601-68-76-18

620-71-51,661-63-80
GDYNIA, działki leśne, 2-pokojowe, po re
moncie, płatne za rok, tel. 665-59-04 po

GDAŃSK, komfortowy, 305-35-39
GDAŃSK- Morena, szereg, atrakcyjny,
.Unikat" 550-05-32
GDAŃSK- Wrzeszcz, willa (piętro+podda
sze użytkowe 150 m kw) pod lasem, po ka
pitalnym remoncie do wynajęcia, tel. 30141-14,0602-194-762
GDYNIA, dom 140 m, idealny na biuro, hur
townię, 661-67-09
GDYNIA- Orłowo, nowy, komfortowy, .Uni
kat" 550-05-32
PRUSZCZ! (800 zł+ świadczenia)- 341-7368 Lokum

21.00

GDAŃSK- centrum Sukces, pawilon, 62060-28

mieszkania,

621-72-75

GDYNIA, Świętojańska, dwupokojowe
(53), .Arenda" 661-70-14

GDYNIA, 20 m na biuro lub sklep, 0-60166-29-24

GDYNIA, ul. Starowiejska, 45 m kw, ume
blowane, tel. 664-70-60

GDYNIA- Chylonia, trzypokojowe (60), <jaraż, Aenda" 661-70-14
GDYNIA- Dąbrowa, komfortowe dla osoby
zagranicznej lub firmy, 678-51-95 po 16.00,
0601-31-55-99,0602-387-377

(10.00- 20.00)

Hanna!!!

GDYNIA- F a c t o

r

0-81-56
GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe! Tanio! 34173-68

GDAŃSK
- Przymorze, lokal biurowy 68
m kw i magazyn 280 m kw, tel. 55713-43,343-56-00

GDYNIA- centrum, Władysława IV, IV
p, po remoncie, z telefonem, 38 m kw,
800 zl+ opłaty, tel. 678-60-80

Atrakcyjne!!!
553-09-28
553-38-93
Oferty!!!

GDAŃSK- Oliwa, 360 m; Wrzeszcz, 700 m.
Apeks, 341-05-33

GDYNIA, Pomorska, II piętro, brak c/o, c/w,
gazu, wymaga remontu, rozliczenie/re
mont, tfm 661-19-69 18.00- 21.00

GDYNIA- centrum, trzypokojowe, 553-54GDAŃSK11-, 2-, 3-pokojowel

GDAŃSK- centrum, biura komfortowe,
własny parking, tel. 0-602-37-99-66

GDYNIA, kawalerkę, 550 wpłaty, 629-2471
GDYNIA,

GDYNIA- fadne mieszkanie, niedrogo, 341 06-45

GDYNIA, dwupokojowe (32), na apte
kę, Aenda" 661-70-14

GDYNIA- Plac Kaszubski- biurowiec,
lokale 100,43 m, 666-24-66
GDYNIA-

GDYNIA, Świętojańska 100 m kw, 661-4277
GDYNIA, Świętojańska 98 m kw, 621-4495,090-542-513
GDYNIA- centrum, duży magazyn, super
okazyjnie, 0501-17-88-57
GDYNIA-centrum firma wynajmie lokal
o pow. 180 m kw na działalność handlową,
usługową lub gastronomiczną o wysokim
standarcie, tel. 661-52-28
GDYNIA- Chwarzno, 158 m kw na sklep,
biuro, hurtownie, 621-44-95,090-542-513

GDAŃSK- Gdynia, kawalerkę, 2-pokojowe,
554-46-10

AGENCJA .Kontrakt"- sprz edaż, wynajem, 55046-13

GDYNIA,

pilnie

TRÓJMIASTO!

553-07-61
-Zdecydowanie!!!

GDYNIA- Witmino, pomieszczenie w gabi
necie kosmetycznym z przeznaczeniem na
solarium lub manicurzystce, tel. gabinet

GDYNIA Świętojańska, sklep W „D.Rękawek" 0-601/656-393
KOLECZKOWO- wynajmę halę 500 m, si
ła, to, zaplecze socjalne,plac, 3000 m, te
lefon, 676-01-25,0601-614-570
PUCK- wynajmę lokal handlowo- biurowy,

SIERAKOWICE, lokal handlowy, no
wy, 230 m kw 4160 m kw, magazyn,
tel.681-61-47
SOPOT- centrum, 40 m- 2200 zl, 346-51-

sprzedaż 345-12-89; 346-0846; Wynajem
345-12-89; łax 341-05-33

HANNA!!!

GDAŃSK Niedźwiednik, Morena, absol
wentka AMG, 069/16-263-04

-Kołobrzeska 42E
• falowiec- parter

GDAŃSK Orunia Górna- Ujeścisko- Szadólki, parter, 2-pokojowe, na dłużej, tel.
302-71-16

Natychmiast!!!
553-07-61
Bezpłatnie!!!

553-09-28,
553-38-93
-Hanna!!!

właściciele
bezpłatnie! „Dorota"
661-67-09
GDYNIA dzielnice „DreX

Duży!!!
Wybór!
553-38-93
553-09-28

GDAŃSKU-, 2-pokojowe!

30742-91

80- 300 mkw w nowym biurowcu, Invest Komfort SA, tel. 550-70-50

GDAŃSK! 1-, 3-pokojowe 341-40-72
GDAŃSK! 1-pokojowe; Sopot! 346-07-66
GDAŃSK! 2-, 3-pokojowe: Wrzeszcz, oko
lice, pilnie! 341-73-68

GDAŃSK, ul. Kartuska obok poczty, garaż
murowany wydzierżawię, 341-12-44

GDAŃSK! 3-pokojowe- Wrzeszcz, okolice,
341-73-68
GDAŃSK! Sopot! Abis

GDAŃSK-Stara Oliwa, 301-90-82

345-79-66

Orfin

620-35-56,620-09-84

TRÓJMIASTO, 1- 3 pokoje, 557-8333
TRÓJMIASTO, małżeństwo z małym
dzieckiem wynajmie mieszkanie umeblo
wane, najchętniej w starym budownictwie,
tel. 346-44-81
TRÓJMIAST01,2-pokojowe, 629-24-71
1-2-3-POKOJOWE, 557-97-02
1-2-POKOJOWE, pilnie, 557-65-59
KAWALERKI, 553-00-95

GDAŃSK! 553-07-61

345-14-26,

-Superpilnie!!!

Trójmiasto! Pilnie!

GDAŃSK! Sopot! Atós
GDYNIA Orłowo, pfzy trasie, 200 m kw, dla
firmy, 622-14-59
KOKOSZKOWY- trasa StarogardGdańsk magazyn (hangar- drzwi me
talowe suwane), 3 boksy 12x 13
o łącznej pow. 468 m kw, teren ogro
dzony 0,7 ha. Cel: składy, magazyny,
hurtownie, produkcja, 069/16-279-89,
090/52-17-51

GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe,
305-30-37
GDAŃSK, bezpłatnie, pilnie, nagrody,

„Ardan"
347-15-05 w. 457
GDAŃSK, centrum, 2- lub 3-pokojowe,
pilnie, umeblowane, tel. 681-99-39 od
18.00 dó 21.00

na najem lokalu użytkowego
przy ul. Pilotów 25 o pow. 35,06 m2
z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.
Cena wywoławcza podstawowej stawki eksploatacyjnej wynosi netto
10 zl za 1 nr powierzchni użytkowej i nie obejmuje opfat niezależnych
od Spółdzielni tj. co, cw, wod.-kan, wywóz nieczystości, ubezpieczenie
budynku, podatek od nieruchomości itp.
Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.1998 r. o godz. 16.00 w siedzibie
Spółdzielni.
Oferenci winni wpłacić wadium w wysokości 500,00 zł najpóźniej
w dniu przetargu do godz. 14.00.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta
zostanie przyjęta odstąpi od podpisania umowy.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyny jak również przysługuje jej prawo swobodnego wybo
ru oferty.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia przetargu
do godz. 14.00 w zabezpieczonych kopertach z podaniem proponowa
nej stawki, aktualnym wyciągiem o utworzeniu podmiotu gospodarcze
goSzczegółowych informacji udziela Dział Eksploatacji Spółdzielni,
tel. 556-66-64.
R-l 1673/A/1039

- Nieruchomości, 341-46-93

ska 2; Kupno-Sprzedaż mieszkań 553^684; 553-2640; Domów -Działek 557-5340

HACJENDA kupno, sprz adaż, wynajem, 664-65-33

AKME 551-2641, Sopot Grunwaldz
ka 67/2

IGIEL5KI S.A. -tanio, 664-82-85

IMMOBILA

Nieruchomości. Kupno- SprzedażWynajem, tel/ fax 346-69-91,34670-19

A-ARCAN,
kupno, sprzedaż, wynajem, Gdynia,
Starowiejska 25, 621-63-13,621-6264

ANTIDOTUM Grunwaldzka/ Dmow

A-ARTUS!

GDYNIA- przy Placu Górnośląskim na biu
ro, parter, I piętro, 0-601-610-048,621-1774
. . .
,
TRÓJMIASTO- przy głównej trasie dom,
warsztat, zakład kupię, tel. 0-602-229-262

AVERE

AABA1D- Woliński, Sopot, Armii Krajowej
66, 551-22-51, 0-501-146-725 (10.0017.00)

OSKAR- działamy szybko, 341-06-45,
Gdańsk

- Nieruchomości, wycena, 620-22-21

PRODOM, Bażyńskiego 1,552-33-69

BIEGUN

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

RADIUS- kupno- sprzedaż. Wycena
nieruchomości. Henryk Jankowskirzeczoznawca majątkowy, 552-04-70

302-48-13

T.K. N. Fides Gdynia, 10 lutego 19/7,

BIURO
,,AG-Univers"

620-7448,621-96-53, la 623-5441
T.K.N. Forum- Gdynia, Bema6/1;62109-95,661-72-70 Filia Pułaskiego 2/4,661-

Gdynia, Świętojańska 2, teł. 6617591,0-601-63-34-30

ABIS!

39-52
T.K.N. Kancelaria Into- Gdynia, Abraha

Grunwaldzka 84,345-79-66

ma 10,1

BIURO
„Kaszuby"

ADLER- hale, magazyny, kupno,
wynajem, 624-34-01

A D L E R - k u p n o , s p r z e d a ż ,w y n a j e m , 6 2 4 -

T.K.N. Kancelaria Skłucki- Słoń
ski Wspólnicy- Gdańsk Piwna 61/63
305-90-37,305-90-38

nieruchomości, kupno,
wynajem, tel. 621-74-02

T.K.N. Odrzywolska- Gdynia, Wła

^

dysława IV 34b/2,620-36-22,661-70-01

Przedsiębiorstwo Budowlane
„Domesta" Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Cementowa 5-9
car tel./fax 349-56-65

Ogłasza przetarg nieograniczony na: sygn. akt 133/B/UC/98

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji kra
jowych.
W przetargu mogą wziąć udziai oferenci:
- nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w
art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
- oferenci wykonujący prace jak przedmiot przetargu co najmniej w ostatnim
sezonie zimowym.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 8,00 zł + VAT można ode
brać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat, pokój nr 12.
Wymagany termin realizacji robót objętych przetargiem 10.11.1998 - 15.04.1999
sezon zifnowy: 1999/2000 r., 2000/2001 r.
Oferty składać w sekretariacie ZDiZ w terminie do dnia 21.10.1998 r. do godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.1998 r. o godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Dróg
i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36, pok. nr 3.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w sprawach związanych z prze
targiem jest Pan Władysław Rejnow, tel. 341-20-41 w. 156 lub osobiście w siedzibie
ZDiZ w Gdańsku, w godz. 8.00-14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
zakres I - 9800 zł, zakres II - 3700 zl.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 157,
poz. 37610 z 4.09.1998 r.
r-u 752/a/367

KUPNO, sprzedaż, zamiana, .Łącz
kowska" 665-53-00

90-31

ul. Partyzantów 36,80-254 Gdańsk

I zakres - na mostach, wiaduktach, kładkach i schodach.
II zakres - na przejściach dla pieszych.

661-70-14

AAB „D.Rękawek", Miszewskiego 16; 341-

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

„Usuwanie skutków zimy na wybranych obiektach
zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska"

ta* 345-13-59

ARENDA

30742-91,30743-56--Zieleniak"

345-79*66

GDYNIA- Chylonia, lokalu powyżej 150
m kw, poszukuje zakład krawiecki, tel.

nieruchomościami
345-14-71

skiego 346-00-38

tel. 341-20-41, fax 341-67-58

ogłasza przetarg ofert

GEM

ANNA

GDAŃSK, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowego,

GDAŃSK, atrakcyjne powierzchnie
z palcem manewrowym. Lege Artis
346-12-91

77,550-31-01

AGENCJA TekieS, Przymorze, Jagielloń

TRÓJMIASTO, 0-501-152-794

SOPOT
lokale biurowe

EXTRA, Sopot Grunwaldzka 22, 550-07-

AGENCJA Olak, Wrzeszcz, Żeglarska 4
345-20-01

tel/fax 55641-40
Szanowny!!!
Właścicielu!
- Poszukujemy
-Superpilnie!!! 5534)7-61
Mieszkań -Domów -Lokali

GDYNIA pilnie poszukujemy miesz

GDAŃSK! 0501-155-233

DOM Ltd. Nieruchomości, 552-42-34, 0-

pot, 551-66-92

661-63-80

kań!

305-83-30

AGENCJA nieruchomośa J<onieczka", So

. Mieszkania- Domy
• Lokale- Trójmiasto!!!

GDYNIA- Trójmiasto,

„Impuls",

AGENCJA Impuls 305-19-97, filia
305-30-37

10.00-20.00

GDYNIA-dzielnice, 620-81-56

BIURO zakwaterowali

AGENCJA Bank Informacji A i B",
Gdynia, Kopernika 19. Pośrednictwo,
doradztwo, wyceny, konsulting. Kre
dyty, biuletyny, teli fax 622-14-59,
622-45-90

Al- Al- ABC! -NieruchomościWynajem- Kupno
•Sprzedaż

GDYNIA-620-11-53

GDAŃSK!-1-, 2-, 3-pokojowe!

551-55-59,

AGENCJA Apeks, ul. Grunwaldzka 102;

GDYNIA-1 lub 2-pokojowe, 62545-92

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-pokojowe! 341-73-

40

GDAŃSK mieszkanie, 2-pokojowe na
Osiedlu Południe, płatne za 1 rok z góry, 0601-610-048,621-17-74

Sopot, Haffnera 24/1

, 553-61-36

GDAŃSK- Oliwa, Wrzeszcz, Sopot, 23 pokoje, 0602-211-901

,0601-83-14-77

BIURO
Unikat

AGENCJA „Olimp"

,621-72-75

bardzo pilnie

TRÓJMIASTO

GDYNIA, Świętojańska, duży na biuro,
624-84-17

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec"
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3

kiedy?
za ile?

GDYNIA- Plac Kaszubski, biurowiec,
lokale 43,100,185, 260 m, wysoki
621-79-71,

(058)673-37-90
GDAŃSK, ul. Szafamia odnajmę 120 m kw,
na sklep, biuro, 305-24-39

GDAŃSK, młoda para wynajmie ka
walerkę od zaraz do 400 zl/ msc +
opłaty, tel. 307-64-36. Prosić Magdę

GDAŃSK- Przymorze, 1- lub 2-pokojowe,

14

GDAŃSK-Oliwa, pokój do wynajęcia, cena
do uzgodnienia tel. 55-44-728 po 13.00

GDAŃSK- Śródmieście, M-3, b. dobry stan,
300 USD, płatne z góry, 305-77-62

i, ziemi

4-10 ha, poszukuje Agenq'a Handlo
wo- Consultingowa Tylko
oferty, 0602-47-58-05

624-60-14, tel. domowy po 19.00 624-44-

GDAŃSK- Sucłianino, telon, cena: 600 zl+
210 zł, 691-10-40

GDYNIA- okolice, mieszkanie lub lokal ok.
25 m, stan obojętny, 0-602-222-961

DZIAŁKI, mmi
GDYNIA-o

GDYNIA- Orłowo, kamienica 800
m lub pojedyncze lokale od 100 m, ga
raż (magazyn) podziemny, miejsca
parkingowe, ul. Wierzbowa 30, 62179-71,666-24-66

GDYNIA- Wzgórze, czteropokojowe (130),
garaż, Brenda" 661-70-14

18

GDAŃSK- Gdynia, setki ofert, 341-06-45

GDYNIA- Obluże, 160 m kw, 10 zl/
m kw odnajmę lub sprzedam, 665-3844,0602-719-820

GDYNIA- Orłowo, apartamenty, 70100m, garaże podzieir ne, 621-79-71,
666-24-66

GDYNIA Orłowo, Kamienna Góra, Sopot,
(,622-45-90

GDAŃSK- Morena, 2-pokojowe, kom
fortowo umeblowane, 301 -03-92,30132-80,0601-647-578

Unikat" 551-47-12

GDYNIA-okolice! 661-47-64

oferuje do sprzedaży:
- mieszkania o pow. 45 -105 m2,
- boksy garażowe.

Cena 1 rrf od 1800 zt.
Gdańsk Osiedle Orunia Górna.
Wtasność hipoteczna, ulgi podatkowe, raty.
Biuro sprzedaży: Krystyna Bernecka
Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 6c/13
tel./fax 306 90 66 / 0601 611 476 w godz. 10.00-17.00

R-11733/A/1039
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Z DUŻYM
można taniej
REKLAMA DUO
to rodzaj reklamy ukazującej się jednocześnie
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Na czwarek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 13.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00zl netto, ekspresy 2,00 Ą dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 13.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto, ekspresy 4,20 zł), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zl

mmmmnmwom
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Gdańsk, Targ Drzewny 377, lax 301-80-62,46-35-68, tel. centr. 301-5041 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. 551-54J5, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, teIMt 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
WładysławalV 17, telJfax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

sJŁ-

PARKIET, podłogi, układanie, komplekso
wo, 683-05-34

PARKIET

BLOCZKI, gazobeton, pusytaki, ce
ment, cegła, płytki, żwir. Transport,
348-78-00,348-00-84

- własny, powierzony układa

BOAZERIA, deski podłogowe, listwy, 058/342-54-31
PODKŁADKI dystansowe pod zbrojenia,
556-03-87,0-602-70-54-21

PODŁOGI

laminowane
od 29.50,"

na wymiar

Cyklinuje 17-letnia firma.

PODŁOGA - Studio Parkietów
303-17-13

Gdańsk, Wyspiańskiego 9A .Heban"
347-13-00

PODŁOGI

SIATKI, słupki, drut kolczsty. Transoprt
bezpłatny, (0-59)11-27-17; 42-7842

laminowane
. „Eurodom" Kilińskiego 52a, 557-3125,557-31-87

BUDOWY, remonty, wykończeniowe,
629-36-37,0601-62-10-69
GŁADZIE malowanie, tapetowanie,
664-29-02,0602-496454
MURARSKIE, tynki, posadzki, konpleksowo, 0501-183-680

MURARSTWO
tynki, wylewki,
341-66-20
rozbiórki, przeróbki, remonty
TYNKI gipsowe mokre, agregatem, 0-60164-3343

Każde. Solidnie.
Raty

MALOWANIE- tapetowanie, 302-83-88
PŁYTY Gipsowe, 303-17-24, 0501-157063

DRZWI!
(0-58)55646-85.
Producent.

SUFITY kasetonowe, gipsowo- kartono
we, ściany, ścianki działowe, Sutex, 5577496
SUFITY podwieszane, ścianki gipsowe,
303-03-69,0602-687-024

Montaż

DRZWI!
(0-58)622-6945

SZTUKATERIA gipsowa, remonty, wykoń
czenia, 307-08-63
TAPETOWANIE malowanie natrysko
we, promocja farb natryskowych, zmywal
nych, fakturowych, 0-601-61-21-08

Antywlamaniowe. Dodatkowe. Wewnętrz
ne. Gwarancja

TAPETOWANIE natryskowe, 623-1816,622-17-66

Gdańska 27, 0(501)541

TYNW wewnętrzne- gipsowe, 682-02-94,
0-601-627-754

BLACHARSKO- dekarskie 68342-84

UKŁADANIE parkietu, podłóg, tanio,
552-07-28

BLACHARSTWO! Dekarskie, solidnie,
66447-73

DRZWI! z montażem, gwarancją,
futryną metalową, zamkiem z wkładką
.Gerda", wizjerem, blokadą antywlamaniową. Cena 530,- 0501-541-268
DRZWI (0-58)622-19-82, drewniane, antywłamaniowe, dodatkowe
DRZWI, zamki, kamisze, drzwi przesu
wane, harmonijkowe, 34145-92, Politech
niczna 9
DRZWI- montaż, tank)! 0-601-615-436

DEKARSKIE, 623-24-19
NAJWIĘKSZY skład z parkietem dę
bowym, bukowym z kompleksowym
wykonastwem. 344-37-98; 552-56-12

PARKIETOLUKS,
układanie, cyklinowanie, lakierowanie par
kietu, 341-16-72,0602-2B8-398

DEKARSKIE, ciesielskie, papy, ocieplenia,
678-35-62

DRZWI

DEKARSTWO- blacharstwo, tanio, 0501-162-919

- producent, montaż, gwarancja,
wkładka Gerda, wizjer, blokady, 480,0-601-68-54-77

DEKARSTWO- blacharstwo, tanio
i solidnie, 0-501-015-537

DRZWI 305-33-19

DRZWI

PAPY
ADAPTACJE!
341-66-20
gładzie,
malowanie

CYKLINIARSKIE! 303-68-04

CYKLINIARSKIE! 305-5147
CYKLINIARSKIE! 553-22-62
CYKUNIARSWE! 556-01-95

tanio, szybko, ęfiiie

ADAPTACJE,
gładzie,
malowanie,
556-95-14

CYKUNIARSWE! 620-14-77
CYKLINIARSKIE! 620-74-81,
lakierowanie
CYKUNIARSWE, 552-46-93, 0-501-154564
CYKUNIARSKE, 553-1840,342-71-22
CYKLINIARSKIE, 557-55-92

tanio, szybko, solidnie
ADAPTACJE, malowanie, gładzie,

553-81-16

CYKUNIARSWE, 620-36-56
CYKLMARSKJE, 621-85-23
CYKUNIARSWE, deski z farbą, 341-73-23
CYKUNIARSWE, od 1980 roku, 557-26-19
CYKUNIARSWE, tapetowanie, remonty,
557-85-60
CYKUNOWANIE! Remonty ogólnobudow
lane, 620-23-84,661-27-85
CYKUNOWANIE, 342-01-73
CYKLINOWANIE, 553-0940
CYKUNOWANIE, 553-63-85
CYKUNOWANIE, lakierowanie, 305-8449

CYKLINOWANIE
, lakierowanie, 305-8449
CYKUNOWANIE, lakierowanie, VAT, 55394-68
CYKUNOWANIE, VAT, 553-5945
MONTAŻ- sprzedaż- podłoga panelowa,
0601-67-05-13
PARKIECIARSKIE usługi luxusowe,
cyklinowanie bezpyłowe. .Atut"
664-88-12,601-690477

PARKIET!

„Timber"

. układa, cyklinuje. lakieruje.

348-86-48

PARKIET .Drewus" układa, cyklinuje,
551-05-83

ADAPTACJE, ścianki, sufity podwieszane,
0531/78-662
ADAPTACJE gładzie, ścianki, sufity pod
wieszane, profesjonalnie, 629-88-23, O602-13-23-76
ADAPTACJE wszelkie prace remontowobudowtane i wykończeniowe wnętrz, 62931-12,0602-715-347
ELEWACJE, ścianki gipsowo- kartonowe,
68-25-133
GŁADZENIE!
Malowanie!
Atrakcyjne ceny! 058/344-1428

GŁADZENIE, malarskie, tapetowanie, pa
nele, 346-14-04
GŁADZENIE, malowanie, tapetowanie,
550-10-98
GŁADZENIE, malowanie, tapetowanie, regipsy, 304-84-35,0601-66-51-60
GŁADZENIE, tapetowanie, 665-16-03,
0602-593-335
GŁADZIE- malarskie, tapetowanie, tanio,
629-35-74,0-501-154-602
KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz, su
fity podwieszane, ścianki działowe, kafelkowanie, 0-602-619-578,622-53-03
MALARSKIE, 554-24-67
MALARSKIE- ogólnobudowlane,
remonty, pełny zakres. Solidnie. VAT. 55748-64,090-54-18-26
MALOWANIE! tapetowanie, 302-06-10

MALOWANIE,
doaeplanie, 0"602-822"282

PARKIET
.Mat-Bud" największa hurtownia par
kietu w Trójmieście, Największy wy
bór. Hurt- detal. Transport. Komplek
sowe wykonwstwo, 663-03-85
PARKIET, 551-19-20, Jtaan", układanie,
cyklinowanie

MALOWANIE, gładzenie, opalanie okien,
306-38-73,0602-698-397
MALOWANIE, montaż płyt gipsowych,
,345-65-49
MALOWANIE, supertanio. faktury,
341-95-34

Antywlamaniowe, 305-35-31.
Kotwiczników 10, pasione z Piwnej.
Raty

termozgrzewalne,

0-602-822-282
PAPY termozgrzewalne, docieplenia,
ubÓ1-632-794,302-05-72

PAPY
zgrzewalne, siding, 551 -20-65,671 -03-95
PAPY zgrzewalne i tradycyjne- sprzedaż,
ceny producenta, Jfoncept" Gdynia, Hutni
cza 35,663-99-12

DRZWI dodatkowe, drewniane, 398,- 55168-63
DRZWI drewniane, solidnie, tanio, 343-4450
DRZWI z montażem, gwarancją, futryną
metalową, zamkiem z wkładką .Gerda", wi
zjerem, blokadą antywtamaniową, cena
550,-, 0601-66-13-19

MARKIZY
309-02-24

OKNA!PCV

BALKONY, kraty, balustrady, 341-12-44
BALKONY, okna rozsuwane- aluminium,
682-95-74

BRAMY

(0-58)552-31-88
„La- Puerta"
Niemiecka jakość

pażowe, rolety antywlamaniowe,

„Rolux"

OKNA! Uszczelnianie

305-91-19,305-91-21, raty

metodą Eurosill, 309-00-13 w. 31 do
15.00

DRZWI!
(0-58)301-66-66

OKNA, Dama, produkcja, montaż,
Gdynia, 66148-88, Wrzeszcz 346-08-95
OKNA, rolety, żaluzje, „Bis" Długie
Ogrody 11B, 305-2944
OKNA- Doran, naprawa, uszczelnianie,
303-60-99

Montaż. Zamki
DRZWI!

OKNA- renowacja, pasowanie,
uszczelnianie, 0-601-66-29-21

(0-58)342-90-63

OKNA Alu, PCV, produkcja oraz kulturalny
i czysty montaż, 30-99-300

DRZWI!

OKNA

Dachowe

promocja, 551-42-73

(0-58)346-31-96.

Zamki. Tapicerka

OKNA drewniane, pcv, promoqa, 67144
40
OKNA PCV, aluminium, antywlamaniowe
folie, rolety, kompleksowe remonty, Janex,
551-60-22

DRZWI!
(0-58)346-9346

OKNA PCV

.drewniane, zbrojone

OKNA PCV- Veka. tel. 557-96-96

OKNA PCV

671-16-31

MINI- Max, elektroinstalacyjne, 0-602-154412
341-51-79

Produkcja- Montaż- Raty. .Pentra"
Gdańsk, Jedności Robotniczej 3/11,3065M9

OKNA PCV
„Horta"
Gdańsk, 343-20-34, Gdynia, 6200340

OKNA PCV

Sprzedaż, montaż,
raty

DOCIEPLANIE, malowanie, tynkowanie,
678-36-39,622-62-76
DOCIEPLANIE, tynki szlachetne, siding, 0602-225-076
DOCIEPLENIA, VAT, 0601 -68-53-05
SIDING- docieplanie, profesjonalnie, gwa
rancje, VAT, doświadczenie z USA, 66475-55,0-602-280-487, po 17.00 303-14-89
SIDING amerykański biały, kolorowy,
sprzedaż- rabaty wykonastwo ceny konku
rencyjne. Gdańsk- Osowa Galaktyczna 12,
554-57-89

34549-98
ADAPTACJE, glazura, hydraulika,

553-81-16

ogrody zimowe, przeszklenia, wiatro551-72-38

GLAZURA

DRZWI!
(0-58)552-31-88
Promocja
jesienna.
„LaPuerta"

„Amarant"

,557-70-12
ROLETY, markizy, żaluzje, okna PCV,
Gdynia, Warszawska 1/3,661-12-62,55245-22

ROLETY
-tekstylne, antywlamaniowe,

markizy

, żaluzje, okna.

Porolet

produkcja, montaż. Gdańsk, Rajska,
301-31-23; Grunwaldzka, 346-10-32;
Gdynia, Świętojańska, 661-71-55
ROLETY-żaluzje, okna-672-12-17
ROLETY zewnętrzne, żaluzje pionowe, po
ziome, markizy, okna PCV. Producent
.Aga" Oliwa, Kaprów 17A, 55245-22,661-12-62
ŻALUZJE! 624-35-66, 629-54-83, rolety,
taniej!
ŻALUZJE! 66148-88, Rolety! Produ
cent .Dama" Gdynia, Słupecka 21,
Wrzeszcz, Grunwaldzka 70, 346-08-95,
302-294)4

ZALUZJE!
Pionowe- Poziome- Rolety

Producent
303-48-19

ŻALUZJE!
Producent Jtanles' Gdynia, Wielko
polska 275, 664-60-03 0601-6325-60
ŻALUZJE! Producent, 302-06-10,556-0195,551-66-70

ŻALUZJE! rolety,
producent
tanio!
55042-72
ŻALUZJE! Rolety tanio! 623-55-69,
623-57-86

„Okno System"

Producent 6611-291 lel/fa* 6615-695

,solidnie

556*95*14

ŻALUZJE, rolety. 302-39-84
ŻALUZJE- promoqa, 305-78-86

ŻALUZJE
pionowe
552-37-36
Producent

Dekor- System

A! .Abagaz", naprawa, konserwacja, mon
taż pieców, junkersów, kuchenek, 625-3149,66-535-66
Al & Aaa naprawa kuchenek, junkersów,
wykonuje zakład- mistrz gazownictwa, 62417-94
CZYSZCZENIE, naprawa, montaż, Junkersy, kuchenki, piece, 556-18-31,305-03-51
GAZOWE, hydrauliczne, 30344-12
GAZOWE, hydrauliczne, dozór, 348-70-18,
0602-306-873
GAZOWE, roczna gwarancja, 307-35-95,
0602-806-932

GLAZURA, hydraulika, szpachlowanie,
podłogi szwedzkie, regipsy, remonty, solid
nie, 682-25-58,0-602-698-202
GLAZURNICTWO, 0602-817-020
GLAZURNICTWO, hydrauliczne, 309-4498
GLAZURNICTWO, hydrauliczne, VAT,
55748-64,0901-54-18-26
GLAZURNICTWO hydraulicme
remonty, wykuficzenia, referencje, gwaran
cje, doradztwo. Atrakcyjne ceny, upusty,
623-89-04,66448-37,629-21-16
GLAZURNICTWO, hydraulika, 343-25-64
GLAZURNICTWO, hydraulika, 346-64-57
KAFELKI, 557-74-53, hydraulika, elektryka,
remonty
KAFELKI, hydraulika, 341-89-30
KAFELKOWANIE, 349-40-04
KAFELKOWANIE, 620-66-75
KAFELKOWANIE, 623-5242
KAFELKOWANIE, hydraulika, 341-89-30
KAFELKOWANIE, hydraulika, remonty,
306-12-39
KAFELKOWANIE, hydraulika, remonty, si
ding, 0602-187-105
KAFELKOWANIE, posadzki, terakota,
wykładziny, solidnie, tanio, VAT, 30320-34
KAFELKOWANIE, remonty, zabudo
wy, 0601-67-33-97,552-11-27
KAFELKOWANIE-hydraulika, 665-51-19

EKSPRESOWE hydrauliczno gazowe,
556-18-31,305-03-51
5tó, woda, technika grzewcza, 5536249
HYDRAULICZNE, 0601-63-90-62,661-26-
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HYDRAULICZNE, 302-58-94,309-97-17
HYDRAULICZNE, 302-86-97
HYDRAULICZNE, 303-32-99
HYDRAUUCZNE, 623-04-39
HYDRAULICZNE, gazowe, 342-00-93
HYDRAUUCZNO- gazowe, 302-98-56
HYDRAULICZNO-gazowe, 623-24-19
HYDRAULICZNO- spawalnicze, 62361-77,0-601-64-2949
HYDRAULIKA, wodomierze, 306-9001
INSTALARSTWO sanitarne, hydraulika,
wodomierze, przeróbki 0603-161-326.

ELEKTROINSTALACJE! 552-76-39
ELEKTROINSTALACJE, 346-68-75,
0602-837-944

ELEKTROINSTALACJE,
naprawy,
553-11-01
ELEKTROINSTALACJE, pogotowie + po
miary, 348-75-29
ELEKTROINSTALACJE, przyłącza, łanio,
solidnie, 0501-17-17-15
ELEKTROINSTALACJE 060246-20-14

ROLETY

CZYSZCZENIE

antywlamaniowe,

,341-32-01

Bogumił & Górka
bramy, okna,
302-02-88,620-21-89
ROLETY antywlamaniowe. Pro
ducent Dama, 66148-88, Gdynia, Słupec
ka 21, Wrzeszcz, Grunwaldzka 70,346-0895,302-29-04

ROLETY
antywlamaniowe 301 "66"66
ROLETY
antywlamaniowe

ALARMY,

ROLETY

ALARMY. Telewizja, najnowocze
śniejsze systemy, 66345-15
ALARMY mieszkaniowe, telewizja
przemysłowa, 550-30-95
BALUSTRADY, kraty, 30245-57
BALUSTRADY, kraty, balkony, 341-1244
BRAMY, ogrodzenia, kraty, 683-76-23
BRAMY. Rolety antywlamaniowe. Okna.
„Maipol", 552-83-34,0-601-610-352

garażowe.
Automatyka.
Atrakcyjne ceny
34466-11

DOMOFONY
,341-6640

DOMOFONY,
553-08-25
DOMOFONY Berg
551-51-26,0-501-144-995
DOMOFONY montaż, sprzedaż, alarmy,
624-00-90
RJRTKI, bramy, ogroc lżenia, automatyka, 303-93-51
IZRAELSKIE drzwi antywlamaniowe .Wi
te* Super Lock" Gdynia, ul. Jana z Kolna
12, tel. 661-62-60,661-60-81
KRATY balustrady, 30245-57

ROLETY
antywlamaniowe,

„Rollgate",
345-30-13

ROLETY
antywlamaniowe, bramy RolllX,
305-91-19,
305-91-21, raty

ROLETY

Bramy

garażowe, przemysłowe.

CZYSZCZENIE

-559-85-19
CZYSZCZENIE dywanów, 347-87-90

CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerek, vat 62333-22
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 62107-33,661-39-06
CZYSZCZENIE Karcherem, likwidacja roz
toczy, 34941-38

Top

tapicerek samochodowych, 550-

CZYSZCZENIE żaluzji pionowych, 0602-234-976
CZYSZCZENIE żaluąi pionowych, okien,
348-71-19

ROLETY zabezpiec,zające, zewnętrzne, 671-23-79

DEZYNSEKCJA, 624-81-90, 060?-33-2S68

ROLETY

DEZYNSEKCJA, deratyzacja, dezyn
fekcja, gazowanie, 0601-21-25-32

zabezpieczające 341 "82"01
ŚLUSARKA budowlana, bramy, kraty,
ogrodzenia, tel. 34342-68,346-51-88

ftEH.-BUOOWL
ADAPTACJE- wykończeniówka, VAT,
0601-68-53-05
ADAPTACJE budowy, remonty całościo
wo, 62042-97

zabudowy, powiększamy mieszkania,
551-72-38
BUDOWLANE, wykończeniowe, komplek
sowo, 0501-183-680
DOCIEPLENIA, papy termozgrzewalne,
gipsy, 0-602-77-54-57
IZOLACJE przeciwwilgociowe
murów, poziome i pionowe metodą iniekcji
krystalicznej. Więźby dachowe, po
sadzki, PBK 342-59-85

DEZYNSEKCJA, deratyzacja, VAT,
551-87-59

DEZYNSEKCJA,
gwarancja
551-91-53
DEZYNSEKCJA, VAT, 0602-258847
DEZYNSEKCJA 100% skuteczności,
SPRZĄTANIE, 551-91-53
KONTENEROWY wywóz śmieci,
gruzu, innych odpadów, 303-95-04,
0-602-312-561

MEBLE kuchenne, zabudowy, przedpoko
je, 0601-622447
SCHODY- stolarskie,
wnętrz,- 0-602-613-043

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

przeciwwilgociowe murów metodą iniekcji
krystalicznej, 552-20-89,0-601-62-88-90

STOLARSKIE zabudowy, boazerie, 55174-68

KOMINKI, 664-86-77
KOMPLEKSOWE wykonawstwo ogól
nobudowlane, 0-602-587-076

SZAFY wnękowe- drzwi przesuwane,
0501-152-888

MALARSKIE, murarstóe, ogólnobudowla
ne, 68-25-133,090-542-380
OGÓLNOBUDOWLANE, kompleksowo,
docieplanie, dachy, 0-601-833-510
OGÓLNOBUDOWLANE kompleksowe,
malarskie, elektryczne, hydrauliczne, su%
podwieszane, gipsy, 347-74-35, 0-602254-655

TAPICERSTWO, renowacja, czyszczenie,
transport, 343-56-96,0602-269-321

„Dekor"
USŁUGI stolarskie u klienta, 556-58-63

RBtóNTY mieszkań, 0601-622-771
REMONTY mieszkań, Łazienek, 629-0107,661-7447
ROBOTY budowlane, wykończeniowe, do
cieplenia, 671-4440

SPECJALISTYCZNE
prace

wysokościowo- budowlane
wykonuje Alpin- PlaSt
tel/ fax. (0-58)344-62-33,0-601-65-98-98
i

CZYSZCZENIE

ARCHITEKT wnętrz- projekty, nadzór,
0-601-35-25:10

JACUZZI ©promocja!
554-92-66
KOTŁOWNIE, zlecę wykonanie re
montu. Oferta winna zawierać koszt
montażu i zakupu pieca na różne ro
dzaje opalu, powierzchnia 1.000
m kw, Tczew 1 Maja 24, tel. 069/77757-70

PAWILONY
domy letniskowe, 551-72-38

1301-53-21, solidnie
CZYSZCZENIE! 345-38-35
CZYSZCZENIE! 550-65-35
CZYSZCZENIE! 62147-04
CZYSZCZENIE! 622-62-20
CZYSZCZENIE! Dywanów! Najtaniej! 30191-73

SAUNY
554-92-66,554-93-33
USŁUGI Ogólnobudowlane, hydraulicznogazowe, sprzedaż, ul. Dąbrowszczaków 11

553-87-57

antywlamaniowe, okna PCV, ALU,
bramy, MarllJX
, Gdynia, Al. Zwycięstwa 252,664-9163,552-85-37

301-23-05

solidnie

CZYSZCZENIE, 303-91-94

INSPEKTOR nadzoru kierownik budowy,
tel.301-13-97
KIEROWNIK budowy, nadzór, doradztwo,
678-35-62

Na czwarek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 13.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo-1,00 zt netto, ekspresy 2,00 Ą dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 13.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto, ekspresy 4,20 zł), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zt
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i,

wyposażenie

IZOLACJE

bramy, kraty

zwijane,

CZYSZCZENIE, 623-57-53

681-42-39,684-00-02

ALARMY
, TV. .Proton" Oliwa Krzywoustego 44,
552-20-28,552-3449

CZYSZCZENIE, 556-53-95

671-16-31

zabezpieczajace.
ALARMY! 0-602-234261, 34415-78,
monitoring, telewizja, telefony. .Kingwl" Al.
Gen. Hallera 132

„Tech-Nef 661-16-05,303-54-79

ZALUZJE, Producent, Reda, 67830-34

olety zewnętrzne. Polanki 110B
OKNA PCV, drzwi witryny, komplek
sowa obsługa

Hydraulika

Tekstylne od 25 złotych,

Żaluzje

625-34-06 0501-165-567

FACHOWO, pomysły, VAT, 55-69-842

ROLETY!

, Deceuninck, 683-33-05,

producent PPHU
„Assilam"

ELEKTROINSTALATORSTWO, 6254100
ELEKTROINSTALCiE, 346-67-59, po
gotowie, 0-601-656411
INSTALATORSTWO elektryczne, tel. 62251-94

OKNA PCV, producent, 302-10-00,0-601651-634

drewniane

TYNW gipsowe, mokre, wykończenia
kompleksowe, 678-32-10,0-602-654731

PODŁOGI szwedzkie, montaż. 34412-27
UKŁADANIE parkietów szwedzkich- cykliniarskie- inne, stolarz 346-77-67

CYKLINIARSKIE! 301-66-66
CYKUNIARSWE! 302-06-10

kiedy?
za ile?

MALOWANIE, tapetowanie, 624-83-24

MALOWANIE, tapetowanie, szybko, tanio,
solidnie, 346-73-16

PARKIET eksportowygwarancja roczna,
557-49-55

DRZWI!
(0-58)553-74-37,
622-6945

MALOWANIE, tapetowanie, 55443-78
MALOWANIE, tapetowanie, gładzie, 55236-77

551-26-04

U#0fi

MALOWANIE, szpachlowanie, tapetowa
nie, płyty kartonowo- gipsowe, 682-25-88

Parkietus

PARKIET własny, kompletne wykonaw
stwo, 0-602-220431
PARKIET własny, powierzony, wykona
kompleksowo .Heban", 551-63-35

Meble
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tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. • pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tśAax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telM (069) 31-63-26 ,pon.-pt 8.00-16.00;
teUfax(069) 162-2040, pon.-pt. 8.00-16.00
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BIURO
Rachunkowe „Insoft"

KWIACIARNIE!
Profesjonalny kurs bukieciarsko- dekoratorski, 6 dni, rozpoczęcie 21 wrze
śnia Gdynia, dyplom ukończenia, in
formacje (0-58)661-31-56,0-501-196-

021

Licencja Ministra Finansów, 661-43-77
BIURO rachunkowe, 343-59-22
BIURO Rachunkowe, 551-04-97 wew. 3

LIGA Obrony Kraju organizuje kursy prawa
jazdy kat B, C, E. Gdańsk Kopernika 16,
302-37-14

KURSY, SZKOLENIA
ABC- «ursy komputeropisania na edytorze
tekstu Windows, Word, Excel, Access
weekendy, zniżki, 346-12-78
AGENCJA

BHP

- pełen zakres szkoleń, 553-77-61,0-60279-32-16
AGENT celny, BHP, księgowości, kadro
we, komputerowe, system emerytalny, ren
ciści dotacja. .Centrum Wiedzy" 621-90-

66

AGENT celny
10 październik 9.00. „Rotex" 305-7530,305-754)7
ANGIELSKI, niemiecki, Dom Technika,
301-28-61
ASYSTENTKI, sekretarki, księgowości,
maszynopisania, 345-47-50,341-49-19
ATRAKCYJNE kursy kofiiptterowe
,Soft Tronik", 551-72-67
BCI. Profesjonalna szkoła sekretarek- ma
szynopisanie, kursy komputerowe, księgo
wości, 621-71-10
BIOSTUDIO kursy masażu lecznigo, kinezyterapii i akupresury zakoń
czone Dyplomem z tytułem Masa
żysty Opłaty w ratach, tel. 341-2018 wew. 41
CENTRUM Komputerowe letnia
promocji Windows 95, Word Excel, Ac
cess, grafika, magazyn fakturowanie, ma
szynopisanie, 344-40-54,341-53-47
CREDO Kursy prawa jazdywszystkie kategorie, 302-32-18
FRYZJERSTWO, makijaż, paznokcie- kur
sy, 0-602-62-62-90
ISD- komputerowe, księgowość kompute
rowa- wysoka jakość, bezstresowo, 34180-21 wew. 328
KOMPUTEROWE, 345-47-50,341-4919
KOMPUTEROWE, Dom Technika, 301-28-

61

KOMPUTEROWE: podstawy, biurowe,
bezpłatne ćwiczenia, .Sikom", 661-2556,621-93-70
KOMPUTEROWE indywidualne, 62061-53

ne,

NAJTAŃSZE szkolenia księgo
wych, komputerowe, sekretar
skie. Świętojańska 39/4; Watowa
19,301-28-51

obsługa prawna, księgowa, BHP, ka
drowa, lekarska,

„Centrum Wiedzy"

NAUKA jazdy, .Rek-Kor, 342-46-42,5520602-55-34-68, 556-

NAUKA
pływania

621-90-66
BIURO Rachunkowe Audytor-Komp, 34601-16

Zapraszamy osoby prawne
do składania ofert na prowadzenie przez

, 0-601-627-813, 0-501-143-113, 0-501143-090

BRE Rachunkowość
i oceny

OODK- Policealna Szkoła Rachunkowości
i Finansów przyjmuje zapisy na kierunki: ra
chunkowość, bankowość, 344-67-58,34191-21

7« 1998 fok.

teUfax 308 13 40,
tel. 308 13 41-5-42

ODDK koncesjonowanie po
średnictwo pracy prowadzi kursy:
prawo pracy dla kadrowców, kasjerów wa
lutowych, komputerowe, studium doradz
twa podatkowego, 344-40-12, 34467-58
ODDK zaprasza na kursy samo
dzielnych księgowych- 310 go
dzin, pizygotowywujemy do profesjonalne
go prowadzenia księgowości, również
skomputeryzowanej, koncepcja, materialydr Roman Nilidziński, 344-40-12,34467-58
POLSKIE Towarzystwo Ekonomicz
ne- dla członków rad nadzorczych,
marteting, księgowość komputerowa,
samodzielny księgowy, komputerowe,
system emerytalny, BHP, prawo pra
cy, 301-54-61,301-99-71
POLSKI Związek Motorowy kat. A, B, C, D,
E, 342-93-40
PRAWOjazdy, 624-29-56,0-602-357-

PRAWO Jazdy, 624-81-36, 622-2215,0602-38-79-40

Gdańsk, 303-30-30,
302-98-88,

FIN-EL Biuro
Rachunkowe
- uprawnienia, 552-12-58 wew. 24,
21,0-602-298-191
IGIELSKI S.A Biuro fiaefenkowe, 664-82KONSULTACJE- Prawo Pracy, ZUS, 34523-42

KSIĘGI
rachunkowe przychodów, rozchodów.

Doradztwo

je, 664-90-42
POLNORD- Consulting- koncesjonowane
biuro konsultingowe oferuje usługi w zakre
sie: obsługi księgowej (księgi handbwe,
KPiR, wnioski kredytowe), wyceny mająt
kowe, ekspertyzy techniczne, ubezpiecze
nia majątkowe. Teł/ fax. 301-85-11
USŁUGI rachunkowe, doradztwo podatko
we, 345-15-74

TŁUMACZENIA

PRAWO jazdy Ośrodek Szkolenia
Auto4Jno, duży plac manewrowy,
622-7CH)0,622-07-00

ZDZ Żabianka organizuje kursy: kosme
tyczny, manicure, pedicure, masaż, fiyzjerstwo damskie i męskie, księgowość kom
puterowa, księgi przychodów i rozchodów,
kierowców wózków, SEP, BHP, przygoto
wujemy do egzaminów kwalifikacyjnych,
557-87-27

Kościerzyna,
686-35-86,
Kartuzy,
681-22-15,
Sierakowice,
681-62-34,

BIURO Tłumaczeń „B&S",
Gdynia, Starowiejska 26, 620-50-72,
661-22-17, Gdańsk, Grunwaldzka
102,344-16-05
BIURO Tłumaczeń Babel, So
pot, Kościuszki 61,550-01-32, 55172-58,
551-00-76,
babel@ikp.atm.com.pl

KURSY prawa jazdy „Poldek".
556-66-61 wew.46,0601-61-56-28
KURSY zawodowe sekretarek, pracownika
biurowego, komputerowe- ranne, popołu
dniowe, zaoczne- Stowarzyszenie Maszy
nistek i Sekretarek, tel. 627-03-03

kompleksowa obsługa firm, 341

BIURO księgowe licencjonowane,
309-91-07

BIURO
Księgowo- Finansowe
oferuje usługi w zakresie: -pełna ob-sporządzanie deklaracji GUS i ZUS oraz dla
US, -doradztwa finansowego i kontro
lingu, -szkoleń (ośrodek szkoleniowy
GDF), tel. /fax 621-68-66

BIURO rachunkowe „Bezef, upraw
nienia, 621-08-19

WYBRZEŻE- odzież, rękawice robocze,
ochrony, konfekcja- Gdynia,!
1,624-82-06

SPRZEDAŻ

BULLMASTIFF.
Polski, 34-95-444 (17.00- 21.00)
HUSKY syberyjskie, 664-96-15
JAMNIKI krótkowłose, szczenięta rodowo
dowe, 347-65-53, po 17.00
NARYBEK karpia Unia, 0601-83-37-08
NOWOFUNDLANDY, 046/857-98-60
OWCZARKI niemieckie, rodowodowe, po
championach, 307-01-41
OWCZARKI niemieckie, rodowodowe po
importach, 551-03-53
OWCZARKI Niemieckie, rodzice rodowi,
300,-671-17-26
ROTTWEILER szczenięta, 663-02-61
SHIH Tzu, bez rodowodu, tel. 671-29-59

BRYCZKI do remontu sprzedam,
Tczew, tel. 069/31-16-47
CHŁODNIA niemiecka z agregatem,
682-89-46,090-303-820
KONTENERY biurowe, cena: 6.000,- szt,
tel. 05&65-4-24-15,0602-11-83-97

KOSIARKI

KRZESŁA
obrotowe,
biurowo- komputerowe, 127 zł, producent,
34-27-321
LADY sklepowe, regaty magazynowe,
sztaplarkę elektryczną udźwig do 1,51,
055-236-05-92.

MASZYNY szwalnicze, 556-06-06
MEBLE przedwojenne, komplet stołowy +
sypialnia, tanio, Tczew 069/31-11-95 po
17.00
OSPRZĘT do jachtu: luk, kabestany, bulaje itp„ tel. 0602-68-95-34
PIANINA, Nowe. Używane! Gdynia 627-

Fortepiany

WSPÓLNIKA do importu narzędzi przyjmę,
090-521-080

BATERIE, akumulatorki, latarki, źródła
światła, kasety audio- video, filmy foto, bu
dziki. Hurtownia „Baltrade" Gdańsk, Olsz
tyńska 3 552-20-20
BIELIZNA Jet" Grunwaldzka 219,346-0039
KOSTIUMY, garnitury -damskie,
(022)822-77-67
KURTKI Jef Grunwaldzka 219,346-00-39

Usługi poligraficzne: wizytówki, biule
tyny, gadżety reklamowe (0-58)305-

ALTEX
wizytówki, pieczątki, szyldy, druki, naklejki,
itp. Gdańsk- Wrzeszcz, Grażyny 12,34105-67,344-66-33

AUTO
- Reklama

PIANINA
nowe, używane, gwaranq'a, transport
bezpłatny, .Piano- Forte", 301-26-78
ŚWIERK srebrny, duże drzewka Produ
cent (0-61)44-23-964
TELEFON „Idea", tanio, 0501-012-565

TRAWNIKI

Chłodnictwo- niskie ceny, gwarancja

dwuletnia „Trapez"
Gdańsk, Nowiny 12,30941-52. Ko
szalin (0-94)342-68-74

EKSTRAPOŻYCZKI! Chylonia, Dworzec
PKP, 628-54-54

PRALKI, 556-20-21, gwarancja
PRALKI, 556-61-11, 553-13-60, 0501152-110

LOMBARD, samochody, RTV, złoto,
Gdańsk, Kołobrzeska 391, tel. 553-04-68
LOMBARD, samochody, RTV, złoto,
Gdańsk, Kołobrzeska 39f, tel.
LOMBARD, samochody, RTV, złoto, So
pot, Niepodległości 743,551-15-50
LOMBARD- komis, Świętojańska 135,62276-38

NIERUCHOMOŚCI
pożyczki 661-31-76

POZYCZKI

FLAGI,

od

2%

JĘCZMIEŃ BROWARNY

PRALKI 622-29-38, 623-74-27, 0601-63-57-05

usługi

TELE-POGOTOWiE

NaprawylDomowe!

556-05-88;0-501-135-313

SONY.PANASONIC
JVC,HITACHI,AIWA
SANIO,LEXUS,NEC

WSZYSTKIE FIRMX

ADAPTACJA! analogowych głowic
PTK. Telewideonaprawa. bez
płatny dojazd, 302-97-62, 34183-87
ADAPTACJA! systemów, Telenaprawa. Bezpłatny dojazd, 34151-97

• celność ziarna 85,0% T 75,0%

IfKT

flKTtrflftTWjl.
SPRZĘT 6OSP. DOM.
naprawa

303-61-61

. Lodówki!

Videonaprawa!
Gwarancja!

aeg! 306-42-48

WRÓŻENIE 621-01-71
WRÓŻKA, 623-66-25
WRÓŻKA Uli, Tarot, chiromancja, tel.
551-6341

CHŁODNICTWO- 552-16-53 lo
dówki
*

LODÓWKI! 302-07-75
, roczna gwarancja

LODÓWKI! 341-25-98
LODOWKI! 550-65-78
,551-84-61 roczna gwarancja

LODÓWKI! 556-23-74

LODÓWKI!
LODOWKI,
624-00-44,624-29-18
LODÓWKI, zamrażarki, 622-10-29,
303-70-33.1
AR U.- lombard, komis, 66344-52

ANEKS
samochody
, nieruchomości, złoto, Rtv, najniższy pro
cent, 625-24-59
ATRAKCYJNE, dyskretne, szybkie,
554)0-757,0-602-59-16-35

PRALKI! 302-00-05
PRALKI! 303-61-61
PRALKI, 302-2848

ADMIRAŁ! 301-88-63,341-38-66,551-3045, Axion, Curtis, Samsung, Neptun,
Jowisz, Lexus, inne, dojazd bezpłatny
ADMIRAŁ! 551-73-30, 556-24-97.
Curtis, Otake, Sanyo, Neptun, Sony,
Samsung, Siesta.... Naprawy domowe.
ADMIRAŁ! Biazet, Curtis, Neptun,
Unimor- Siesta, Jowisz, Elemis, He
lios, telenaprawa- dojazd bezpłatny, 34169-66,344-12-84,346-7945,554-1642
ADMIRAŁ, Axion, Siesta, Neptun,
monitory komputerowe- naprawy. Sie
sta- zwiększanie ilości programów. Dawny
fabryczny serwis Unimoru, 307-53-75
ANTENA! (0-58)62442-74 rtv- satelitar
ne.
ANTENA! (0-58)664-75-72, 0601-6408-92, satelitarne.
ANTENA! 661-3347, satelitarne, RTV.
ANTENA, 302-97-62, satelitane, dv
ANTENY, 309-94-32,0602-156-132

ANTENY
,552-29-71
ANTENY, 622-11-28,551-19-57,0-60168-3442
ANTENY, TV- Sat, 341-89-97,060164-54-52
COLORLUX! Curtis! Otake, Cołormat,
Samsung, Sanyo, Royal, Siesta....
Specjalizacja! Bezpłatny dojazd.
302-97-62, 556-24-97
COLORMAT, Sony- Samsung- Sa
nyo- Royal- Curtis- Neptun- Siesta...
Specjalistyczny serwis Schumana 37.
Dojazd bezpłatny, 302-37-30,
623-51-04
PHILIPS! Otake, Samsung, Sanyo, So
ny, Royal... Bezpłatny dojazd! 302-9762, 553-51-52

ESTwynajem autokarów, przejazdy auto
karowe- Niemcy, 301-55-25, Brama
Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro Bro
kerów, 346-2046 (siedziba NOT). Falcon Centrum Handlowe Zaspa. 34654-52. Panda- Tczew, (069)3146-60
HARCTUR- wynajem, przewozy, 30113-29

LONDYN

przestrajanie, 629-02-33,
TELEWIZYJNE, 302-00-82.
VIDEOFILMOWANIA! Montaże! Inne! Pro
fesjonalnie! 344-74-68

VIDEOFILMOWANIE
,559-85-19
VIDEOFILMOWANIE. 623-29-12
VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59
POGOTOWIE komputerowe, serwis.
0501-189-850

-linia autokarowa, 346-31-36
MART-TOUR- Bank najko
rzystniejszych przewozów
międzynarodowych, wczasy, wy
cieczki* zniżki, 0-58/621-92-25

OLIWA
, przewozy, najtaniej. 301-13-24;
301-79-14

OUVIA- przewozy autokarowecala Europa. Dworzec Główny
PKP Gdańsk box. 6, teł/la*. 30128-41 (wew. 106)

PRZEWOZY
autokarowe
, Centrum Informacji, Gdańsk, Rajska 6,
pokój 2,

FAKSY,
kopiarki

nowe i używane. Serwis, tel. 552-4836,306-56-23,551-51-12
KOMPUTER Pentium, tanio, 0601-61-5585,345-28-62

305-28-28,
346-20-46
TURYSTYKA krajowa, zagraniczna,
przewozy, 551-93-31

mmm

ATRAKCYJNE
wczasy z ostatniej chwili, zniżki
do 20%, biuro .Lucyna",

ADAPTACJA systemów, naprawy RTV,
346-29-26
AKACJA systemów. Telewideoserwis Spae$iZ3«a: Sony, Curtis,
Samsung, Colormat, Royal, tepŁ1"; Sie
sta... Naprawy domowe. Bezpłatny do1,302-37-30,553-74-37

.Lodówki!

ASTROLOG, tarot, 551-40-51
CZYSZCZENIE grobów, 348-544)6
DETEKTYWISTYCZNE, 30743-11
DŁUGI, handel, odzysk, 30742-16,30744-17
DŁUGI- odzysk, handel, 30-74-521,30-74456
DŁUGI- Ściągam! Kupię! 347-60-69
KOMPUTEROWE maszynopisanie, 55441-59

TELENAPRAWA, przestrajanie, 306-82-00

550-70-29

ATRAKCYJNE wycieczki i wczasy- zagra
niczne i krajowe oraz wczasy odchudzają
ce w Jastrzębiej Górze. Bilety lotnicze.
Ubezpieczenia. BaltTur Sopot, Al. Niepóulsjłości 766 Hotel Europa, 551-6444

AEG! (058)302-004)5 Chłodnictwo! Lo
dówki!

AEG!

AGENCJA ochrony „Condor", ul. Krze
mienieckiej 9 a, 341-16-01, 9.0014.00,301-35-71,14.00-18.00

TELENAPRAWA, dojazd bezpłatny, 55229-34,621-62-75

ADAPTACJA analogowa Telenaprawa, 621-62-75,552-29-34, Curtis, Siesta, Neptun, Samsung, Otake, inne, do-

AEG! (0-58)557-21-65 Chłodnictwo- napra
wy domowe

PIANINA, Fortepiany- Kupujemy! Gdańsk,
341-52-40

TELENAPRAWA, 341-72-72. Dojazd

VIDEOFILMOWANIE

ADAPTACJA! analogowych aplikacji, na
prawy RTV, (0)58/301-78-09, 30261-11, 550-51-07, 620-98-83,
Axion, Sony, Curtis, Orion, Funnai, Royal, Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny do
jazd, Gwarancja

• wilgotność 14,5%116,0%

SKUP OLEJOW

PRALKI 620-19-75,661-7749,623-44-

(0-58)552-44-93, 0-601-68-53-19
(9.00- 17.00)

-białko 9,5% r 11,5%

MEBLE przedwojenne (poniszczone), 66485-59
MEBLE używane, współczesne, przedwo
jenne, teł. 305-53-22

524-00-44.624-29-18

Dojazd Bezpłatny!!
Gwarancja 12 m-cy

SUPERLOMBARD! Gdynia, Warszawska
64,661-31-76

PRZESTRAJANIE, telena]prawa, 55430-25

TELENAPRAWA,

w stosunku rocznym
POZYCZKI samochody- nieruchomości',
622-76-38

WYPOSAŻENIE
sklepów

Szafki BHP.
Kasy fiskalne.

PRALKI, 34941-60. Tanio, solidnie,
gwarancja.

Gdańsk, Hynka 35, tel/fax. 344-41 -42,

DRUKARNIA- projekty graficzne,
681-17-65

PRALKI
, 342-50-20, 0601-690-301, krajowe, za
chodnie

DWORZEC Główny PKP do 19.00, soboty
do 14.00; tel. 346-3342

POŻYCZKI, samochody, ztoto, RTV, 62047-77

rolowane, (052)33-27-100, GSM 0601628-503
TUJE żywotnik, duże, na szpalery, żywo
płoty od 10 z), 671-84-28 po 20.00
WYPOSAŻENIE manicuizystki: stolikł 2
krzesełka, miska i podnużek do pedicuru,
sterylizatorkę Tirana" i inne, tel. 624-6014.624-44-14 po 19.00

gastronomii, magazynów.

BIŻUTERIA samochody, RTV, So
pot, Haffnera 24/1,55147-12,060167-13-64

Grafika na pojaz
dach firmowych

MASZYNY budowlane- używane, import,

nowe, używane- gwarancja trzyletnia!
transport gratis! strojenie- „Pianosalon" Gdańsk 341-52-40

SUPER kredyty,
„Continental",
30545-55

AKWEN

MASZYNY budowlane- sprzedaż, re
monty. Ceny promocyjne. Żary (068)374-35-01 do 03

KREDYT

z Pruszcza Gdańskiego nawiąże
współpracę z warsztatem ślu
sarsko- spawalniczym w zakre
sie zlecenia prac modernizacyj
nych. Tel, 682-35-61 w godz.
7.00-15.00

1.0602-11-08-63.

pilarki, wykaszarki- spalinowe, elektrycz
ne- sprzedaż, serwis Husqvarna, 34166-20,302-00-71 wew.203,684-93-30

gotówkowy, Gdańsk 556-51-57, Tczew
132-18-82, 0-501-10-32-73, 0-602-184592

dla firm. Najtaniej! Najszybciej!
(0-58)345-19-55

ZSZYWARKA do worków, 556-06-06

BOAZERIA. 342-54-31

PIANINA

KREDYTY

ZBIORNIK- szambo, nowy, tel. 0601658-199,341-44-10 po 20.00

transparenty, sitodruk, 0501-162-931

WSPfiŁPBSCA

BIURO księgowe

KURSY, prawa jazdy, wszystkie katego
rie, Maxel, 344-68-07,341-72-84
KURSY: inspektora BHP, agenta celnego,
księgowości, komputerowe, bhp podstawo
we, okresowe, język angielski, niemiecki,
kasy fiskalne. ZDZ Gdańsk, Miszewskiego
12, tel. 345-20-43,664-30-55
KURSY: pedagogiczny, kosztorysowanie,
kasjerów walutowych, gastronomiczne ,
energetyczne, sztaplarki, SEP, bhp, spa
wanie gazowe, elektryczne, obsługa, kon
serwacja dźwigów, suwnic, żurawi. Przygo
towujemy na tytuł czeladnika, mistrza. ZDZ,
Gdańsk, Pestalozziego 7/9, tel. 345-20-52
KURSY operatorów sztaplarek, żurawi,
suwnic, dźwigów, prawa jazdy, BHP, peda
gogiczne, i inne, tel. 553-10-30

25/6 x 45 1.69 zl
netto „Torbacz"
tel. (0-58)305-53-23

6-68

POWAŻNA firma produkcyjna

Reda, 678-35-29,
678-30-16,
Nowy Dwór Gdański
247-4447

TORBY

zwierzęta

NAUKA jazdy „Express" 305-38-

NAUKA
25-18

0-602-257-331

BIURO Rachunkowe, licencjono
wane, 620-85-25

PRZYJMUJEMY
zgłoszeniaszkól
na przeprowadzenie
kursów
samochodowych,
Malczewskiego 51,
302-98-88

KURS przygotowawczy
do egzaminu
eksternistycznego
z zakresu
szkoły średniej.

fv^ kiedy?
za ile?

BIURO Rachunkowe, licencjonowa

SOLARIA, lampy, kosmetyki, 346-27-16,
301-84-30

AALTOURIST
najtańsze
bilety,
301-89-51,
30745-58
ADAMAR
301-68-99
AGENCJA „Eurotour" 550-1424. Autokarowe przewozy międzyna
rodowe. Wynajem minibusów, autoka
rów

AHS Koln
codziennie
301-51-11

AUTOCENTRALA
Centrum Przewozów
Międzynarodowych
301-97-75,
305-62-25
AUTOKARAMI, mikrobusami po Europie.
Bilety lotnicze -cały świat. BaltTur Sopot,
Al. Niepodległości 766 Hotel Europa, 55164-44
AUTOKAR luksusowy, mikrobusy- wyna
jem, 305-50-92
AUTOKARY! koncesja, wynajem, 303-5442,090-50-51-34

AUTOKARY

last minutę, 620-37-06
GRECKIE biuro podróży „Barkost" 620-1026; Last Minutę Grecja, wyspy greckie, Ma
jorka. Turcja, Tunezja, Wiochy, Hiszpania

GROMADA
• Druskienniki, Bornholm, bilety autokaro
we, lotnicze, promowe, wczasy, wycieczki,
weekendy, organizacja imprez, 301-27-00.,
62042-16
HIT! Paryż- Bruksela 5 dni od 499 zl,
301-2841 (106)

HUBERTOWKA
weekendy, wczasy, imprezy, szkolenia,

Wieżyca, 684-38-96
LAST Minutę,

301-97-75
ORLI, Grunwaldzka 303,554-4444. Bilety
lotnicze, promowe, autokarowe, turystyka,
STEGNA- OWS .Battyk", dawny Uni
mor: ogniska, baran, dzik, prosiak, we
sela, bale, bankiety, imprezy integracy, inne dla zakładów, weekendy,
055/247-8247,247-72-57,247-72-37
USA- wycieczki, (0-89)527-30-07

ubezpieczenia, turystyka, 552-38-79

TURYSTYKA
MŁODZIEŻOWA
HARCTUR- wycieczki szkolne: krajowe,
zagraniczne- biwaki, surwal- super ceny!
Gdańsk, 301-13-29, Św. Ducha 119/121

, wynajem, przewozy, 556-06-26 AnTrawel
CENTRUM międzynarodowych przejaz
dów autokarowych. Druskienniki
wczasy, kolonie, oferta last minutę, Primatour, 620-13-42; 661-25-02

UBEZPIECZENIA komunikacyjne, mająt
kowe, na żyae. bilety autokarowe, wczasy,
wycieczki, kolonie- kraj, zagranica. „Flo
rian* 342-18-66,34645-66

Na czwarek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 13.00 v/e wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto, ekspresy 2,00 zł), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 13.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo • 2,10 zł netto, ekspresy 4,20 zl), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł

4

adzii

Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, fax 301-8M2,46J&68, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 fax 3463548 całą dobę; pon. -pL8.00 -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,
Władysława IV1Y, telJfax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

środa 9 września 1998 r.

^acoznwc
-codziennie
•całodobowo

•pacjenci
w każdym wieku
Br

POMOC WYJAZDOWA

621-05-91
665-75-14
551-67-37
341-75-64
301-45-01

vAlkmedyk,
leczenie poalkoholowe,
esperal, 301-89-53, 621-9910, cale województwo

LEKARSKIE

ALERGIAtesty- Bicomem 0-602-723-005

, 0601-65-85-23, szeroki zakres

INTERNISTA, neurolog, pediatra, 30189-53

, P. Stefanowicz, kwalifikowane,
specjalistyczne, leczenie

LARYNGOLOG
wizyty, 664-51-13,0-501-107-875

PEDIATRA

,551-97-64,
0-602-33-47-16

GINEKOLOG, 552-08-33
GINEKOLOG, Wrzeszcz, 0601-54-49-39

GINEKOLOG

, Dr med. Joanna Stefanowicz,

551-97-64

, Trójmiasto

kompleksowe
leczenie
poalkoholowe

Wrzeszcz

6ABIKETY LEKARSKIE
WIELOSPEC JAL.

dr Paszkiewicz

GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-43-30

NORD- Medica, USG, 551-05-04

Kaliningrad,

305-71-91

OSTEOPOROZA- diagnostyka, leczenie,
Osteo-Med 301-74-41

LEKARZ- kręgarz,
341-90-63

STONiATOlOGICZHE

NEUROLOG- Niżnikiewicz, Szczecińska32,556-12-49, wizyty

PEDIATRA

ACHILLES! odtruwanie poalkoholowe,
303-17-73,553-69-86U
ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli, EKG,

GDAŃSK, Al. Podwale Staromiejskie 71,
Chirurg- Stomatolog Agata Wilska, 305-79-

okulista chirurg, 303-17-73,
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43, Cen
trum
Stomatologiczne
„Vis-Dent",
341-92-96,341-8

-wizyty, 347-99-83,0-602-266-178
PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet, wizyty,
0602-66-75-03

BADANIE EKG internistyczne, wizyty
domowe, dr Paszkiewicz, 301-9649

PSYCHOTERAPIA, 0601-624-429
TERAPIA uzaleznień, 623-30-45
WEKTOKARDIOGRAF wysokiej roz
dzielczości, dr Kazmirowicz, wczesne
rozpoznanie, gwarancja wyzdrowie
nia, nowoczesna technika badania
serca, tel. 058/622-77-65

GDAŃSK- Morena- Zachowawcza,
protetyka, dzieci 345-75-96,0-601629-013
POLANKI 71 Prywatna Przychodnia. Sto
matologia specjalistyczna, kosmetyczna,
protetyka, lakowanie. 552-35-58

INNE
AKUSTYKA słuchu Geers, bez
płatne badania słuchu, nowoczesne
aparaty, możliwość refundacji, serwis,
raty, wizyty domowe. Gdańsk, Powrożnicza 19/20,301-11-49
BOLE kręgosłupa, głowy, tel. 62031-93
DOM Opieki w Gdańsku oferuje miejsca
dla osób starszych, tel. 058-342-80-00
DR med. Szeluga,

leczenie hipnozą

PEDIATRA, wizyty, 347-80-20,

A ABSTYNENT

0602-795-903
GINEKOLOGIA
551-44-14

AALKMED
poalkoholowe,
Esperal

GINEKOLOG

INTERNISTA, EKG. wizyty, 347-8020,0-601-62-48-63

GDAŃSK- Morena, Gdynia, Ga
binety Stomatologiczne
.Azdent* protetyka ceromerowa, za
chowawcza, 348-91-37, 303-97-16,

CAŁODOBOWO, Trójmia
sto, internista, chirurg, la
ryngolog, pediatra, 96-46,
341-32-91
CHIRURG Łącki, 683-41-36, zabiegi, espe-

GDAŃSK, Pańska naprzeciw Hali Targo
wej Curodental 8-20 również nie
dziele, zachowawcza protetyka chirurgia
1,301-69-58
GDANISK, Waty Jagiellońskie 24- Centrum
Stamotologiczne: poniedziałek- piątek
10.00-19.00, sobota 10.00-15.00, tel. 30199-36

,0-601-65-10-11
HOMEOPATA- irydi
rapia, akupunktura, masaże, 620-31ODCHUDZANIE, 624-58-78
ODCHUDZANIE-lekarz, 30-30-210

PHILIPS
Aparaty
słuchowe,

raty, możliwość
częściowej, 100%
refundacji,
„Marke-Med"

Gdynia,
Plac Kaszubski 1,
620-39-32
ZWYRODNIENIA
gi, 620-31-93

EMPiK

ABSOLWENCI! Szkoła Biznesu
i Języków Obcych- dodatkowe
zapisy- Roczne Studium Marke
tingu i Rekalmy, 140 zl/ m-c.
Świętojańska 39/4; Watowa 19,
301-47-54

30147-19:301-51-31
ANGIELSKI, niemiecki, hiszpański, ^star"
661-45-32
ANGIELSKI, niemiecki, hiszpański,
francuski, kursy semestralne, Szkoła
Języków „Stanley's", 550-30-30

ANGIELSKI,
niemiecki- Fluent

GDAŃSK, LEGIONÓW 11

W 2 LATA m
STUDIUM MATURALNE ^OR»Nx ;:

SZYBKO •BEZSTRESOWO -90UÓNK

Zaspie i Przymorzu przygotowujące
do egzaminu maturalnego IFC. Grupy
10-osobowe, oplata miesięczna, ceny
konkurencyjne, 346-85-75, 0-501135-336

English

Angtelstó^emiectó

BEZPŁATNE

pokazy
makijażu
0-601-627-813, 0-501-143-113, 0-501143-090
.POMARAŃCZOWE Studio"- usuwanie
cellulitis, odchudzanie punktowe, ling
piersi, 341-90-63,0601-65-31-65

/ Wszystkie poziomy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
/ Kursy konwersacyjne, sobotnie, poranne,
popołudniowe.
/ FCE, CAE, CPE, post-FCE, ZDaF, ZMP
/| QO/0

/ Business English i LCCI.
/ Przygotowanie do szkół średnich.

bonifikata
kursy
poranne

/ Szkolenia dla firm.

Szkoła rekomendowana przez PASE.
551-14-74,
301-33-73,
341-96-76,
302-71-52,
552-11-91,
622-54-51,
629-43-68,

11-19
10-18
14-20
16-20
16-20
14-20
16-20

CDm

ANGIELSKI- kursy językowe. Stamford
School Sopot Monte Cassino 10. Rabat do
20 września, 551-05-44
ANGIELSKI. Niemiecki. Wioski. Spe
cjalistyczny Ośrodek Języków Ob
cych iieleniak" 30742-32

ANGIELSKI 0-501-196-330
ANGIELSKI 6-osobowe grupy:

ogólny, specjalistyczny; młodzież, dorośli,
FCE, CAE, przed-/ popołudniowe, En
glish Way Gdynia 620-16-81

ANGIELSKI solidnie, 551-15-75
FRANCUSKI, matematyka, 346-5146
FRANCUSKI-Alliance

Francaise
- wszystkie poziomy, kurs przygotowawczy
do matury. Gdańsk, Sopot, Gdynia- zapisy:
Wrzeszcz Sienkiewicza 5a, 34149-02,
344-16-33

FRANCUSKI z absolwentem szkół francu

skich, 347-13-35 od 16.00

NIEMIECKI, 554-27-65

ANGIELSKI
„Maryland", 55340-21
ANGIELSKI, 552-30-65
ANGIELSKI, 620-0847
ANGIELSKI, 629-84-15
ANGIELSKI, dojeżdżam, rachunki, 672-1957,0-602-29-52-12

angielski, niemiecki, hiszpański, francuski,
skandynawskie, atrakcyjne warunki, wy
kwalifikowana kadra, mila atmosfera, Obluże, Dąbrówka, Redlowo, tel. 625-48-10,
628-07-80,622-60-17
i$ liilliim f ifffiii
|

& u

ANGIELSKI
.dojeżdżam, 346-91-57
ANGIELSKI, francuski, niemiecki, hiszpań
ski, włoski, skandynawski, rosyjski, grecki,
portugalski, inne, 551-2648

Policealne

Studium Ubezpieczeń

Bankowości i Biznesu

WYDZIAŁ Nauk Społecznych UG unieważ
nia legitymację studencką nr.
60009/H/7573 na nazwisko Leszek Gregorczyk

• fiNANSf I RRCHUNKOUUOSC
•ADMINISTRACJA

• fINBNSf I MOIM flRMY

kci 341-44-17
NE TRATSCfł ROCKU

GET TO łhe SHOW-BUSINESS
»:•.*• •:*.

;ńv¥::.W.

>!»;•;-3^

W:

v

».

gDAŃSK, tel. (0-58) 3463345,
Podwale Staromiejskie 51/52
MASft POWER, SIAfilOOy PO INFORMATOR
gratis infolinia 0-800 200 75
R-11626/A/1004

LINGUA- angielski, niemiecki, 346-69-13,

Sopot, I Liceum, 551-14-93 (16.15-18.00)

LONDON
School

angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjskiróżne poziomy zaawansowania, kwalifiko
wani lektorzy, matę grupy, 661-78-27

cealne Studium Prawa i Administracji, zapi
sy 663-10-14

ZGŁOŚ się do 2-letniego Zaocznego

Policealnego Studium Inżynierii Śro
dowiska i Melioraqi w Gdańsku, Smo
leńska 5/7,309-05-06. Zajęcia- piątki,
soboty, dwa razy w miesiącu. Zakwa
terowanie w internacie. Nauka jest
nieodpłatna.

możliwość noclegów, Pensjonat .Ma
rin" Karwia, 0601-65-49-31, (0-58)
678-61-55 po 20.00,678-32-56

w
DZIEKANAT Wydziału Inżynierii Środowi

ska Politechniki Gdańskiej unieważnia legitymaq'ę studencką nr 64131/IŚ wystawioną
na nazwisko Dębicka Monika
SKRADZIONO legitymację studencką nr
59532 Politechniki Gdańskiej oraz dwód
osobisty nr DD 0029750 na nazwisko Jana
Marek.
ZGUBIONO dziennik budowy Wa
lewski Kazimierz Sopot Długosza 6 zwrot

AIKIDO- zapisy, dzieci, dorośli, 0-601-

„EFEKTA"
i Policealna Szkoła
Rachunkowości
w Redzie

ogłasza nabór
na kursy
rachunkowości
INFORMACJE
Puck, tel. 673-27-16
Reda, tel. 678-43-g

DE&TAUEłANT
iJfefżź PIZZA
: • MŻzfU> RODZAJÓW
- SAŁATKI

- OBIADY

* KOLACJI

• lunch :i tum c ,<i
- <JAR*AŻKAZMM#!iNH
i • o*SMUUKar otittf
U KIKUTA • SWWOWUB
• • OOWOZT oiwmBO * KM

Ąs$4-30-30, $$4-l5-9S

FOTOREPORTER
pracownia artystyczna, Gdynia- Obłuże, 625-49-41

KBREPfTYCJE

BIOLOGIA- lekarz medycyny, tel. 550-6159

'

UROCZYSTOŚCI bakiety wesela, obiady
i przyjęcia okolicznościowe. Tel. 0501-146-

MATEMATYKA, 302-94-29
MATEMATYKA, 347-96-40

DNIA 29.08.98 w
nia- Kaliningrad skradziono czarną to
rebkę z rosyjskim paszportem, dzie
cinnymi metryczkami na nazwisko Kazarian- obywatelstwo rosyjskie. Bar
dzo proszę o pilny zwrot dokumentów,
kontakt tel. 623-79-87-

MATEMATYKA, 623-30-45
MATEMATYKA, asystent, 552-97-22
MATEMATYKA- maturzystom, 557-98-17
MATEMATYKA-studentka, 665-44-05

WESELA,
80 zł/ osoba, .Casablanca", Gdańsk, Dłu
ga 57,301-95-70,0501-501-431

POLSKI

,551-13-83

C?

POLSKI, historia, angielski, 550-21-51
POLSKI 341-53-31
POLSKI ósmoklasistom, 553-69-82
WYKŁADOWCY akademiccy .Kom
plet dwa" wznawiają przygotowania do
matur i egzaminów wstępnych, 62004-53,661-75-97

PERFECT

Placówka Oświatowa

oczffljci
BANKIETY,
wesela-

FIZYKA, matematyka, 302-76-81

EUROPEJSKA Szkoła Języków, 552-

dla dorosłych, młodzieży, dzieci. Za
praszamy na lekcję próbną. Dzwoń
34141-87

ZAOCZNE Liceum Ogólnokształcące, Poli

R-11625/A/1004

CENTRUM Herdera Uniwersytet
Gdański, kursy język niemiecki, przy
gotowanie egzaminy Goethe Institut: ZDaF,
ZMP, ZOP, Ogarna 26,305-73-17

KURSY Angielskiego
wJDJ College

' 1W

Policealne Studim BHP
(1-roczne) 303-30-30.
Szkoły posiadają
uprawnienia szkół
publicznych

Public relations to specjalność
z zakresu dziennikarstwa
j: Doradztwo personalne to specjalność
i:
z zakresu psychologii
£
Cykl kształcenia 2 semestry

wszystkie poziomy angielskiego, dzieci,
dorośli FCE, CAE, Gdynia, Krasickiego 28,
620-6943 (wtorki, czwartki 16.00- 19,00),
Dąbrowa, Nagietkowa 73,629-00-37 (poniedzilki, czwartki 16.00-19.00)

9540,0602-258-621

KARNETY na basen, 0-601-627-813. 0501-143-090

Policealne Studium
Kosmetyki Naturalnej
303-30-30;

ENGUSH Unlimited- angielski, nie
miecki: Gdańsk Podmłyńśka 10,30133-73; Wrzeszcz Klonowa 1,341-9676; Sopot Chopina 37/1,551-14-74;
Gdynia, III LO, Legionów 27,622-5451.10% rabat- kursy przepotudniowe

EUROSCHOOL

iMf i ! i (
Ul L (1 \

Policealne Zaoczne
Studium Informatyki
302-11-39;

orióń

>:

Cambridge, Goethe Institute, LCCI, matu
ra. Specjalistyczna Szkoła Językowa.
Gdańsk, Pestalozziego 11/13,344-34-73;
Elbląg Garbary 1,232-69-71

SZKOŁY Policealne:
Policealne Studium
Języków Obcych
i Biznesu 302-98-88;

tel. 341 37 33
0601/479 118, 0601/414 818

ANGIELSKI

ANGIELSKI, niemiecki. EgZafflifiy

LOGOPEDA- korekta wad wymowy, te;.
556-08-90
' '

: I PRACOWNIKÓW OCHRONY

DETEKTYW
OCHRONIARZ

§

im

SZKOŁA języków obcych Jnterłang",
9.00- 14.00 069/31-56-44. 14.0017.00069/31-26-19

ANGIELSKI, niemiecki, szwedzki, 341-9909

ANGIELSKI, niemiecki- wszystkie po
ziomy- dzieci, młodzież, dorośli- „Proficiency", Sopot, Grottgera 6/8, tel.
551-70-67(14.00- 19.00)

PRYWATNA Artystyczna Szkoła Muzycz
na przyjmuje 5- 6 łatki do przedszkola mu
zycznego oraz na zajęcia popołudniowe,
dodatkowy nabór do szkoły muzycznej bez
ograniczenia wieku. tel. 343-00-33 w. 200

BIURO,Ewa" 0-61
BIURO Julia, 344-61-51, PartnerskieMatrymonialne- Zagraniczne, Setki ofert
OMEN, 623-66-25
WENUS, matiymoniaino- partnerskie, 306-

552-95-40

STUDIUM hotelarsko- turystyczne przyj
muje zapisy na I rok. Rozpoczęcie 3 paź
dziernika, tel. (0-58)553-19-11

ANGIELSKI, niemiecki', szwedzki, 0-501178-887 Victoria.

, niemiecki- Szkota Języka Angloamelykańskiego. Gdańsk: Topolowa 7,
341-06-71. Gdynia: Władysłwa IV 56,
620-75-29

SZKOŁY SrednieKursy

m

SOBOTNIA Szkoła Angielskiego 4-osobo
we grupy, matury!, FC, 622-09-69

ANGIELSKI, niemiecki, hiszpański,
włoski. Wszystkie poziomy FCE, CAE,
ZDaF, ZMP, dorośli, dzieci. Astar Gdy
nia, Władysława IV 54 (Szkoła Sporto
wa). 661-45-32, 620-56-55, 0-602184-104. Filie: Karwiny, Wrzeszcz
(341-47-13)

ANGIELSKI- kursy, we Wrzeszczu,

U N L I M I T E D

kiedy?
za ile?

10 % zniżki

ANGIELSKI-dochodzący, 553-86-04

UNLIMITED

Chopina 37/1,
Podmlyńśka 10,
Klonowa 1,
Dragana 8,
Polanki 130,
Legionów 27,
Staffa 10,

ABSOLWENCI! Elitarna Szkoła
SIUŻD Ochrony „Cobra"- zapisy na
rok 98/99. Zapadamy podręcznikigratis, pracę, możliwość opracowa
nia czesnego, 554-22-25 Bezpłat
na infolinia 0-800-15-11-11, Gdańsk.
Grunwaldzka 487/489

uczniowie, studenci, matury, gwarancja.

ANGIELSKI- Anglik, bezstresowo, skutecz
nie, 551-43-20

English

Sopot,
Gdańsk,
Wrzeszcz,
Chełm, SP 8,
Oliwa, V LO,
Gdynia, III LO,
Karwiny, SP 42,

niemiecki, francuski,
hiszpański, włoski,
szwedzki

wszystkie poziomy, FCE, CAE, TOEFL,
ZDaF, ZMP, przedpołudniowe, popołudnio
we, sobotnie- Wrzeszcz, „Conradinum",
Niedźwiednik, Zapisy: poniedziałki, wtorki,
środy, czwartki 15.00- 19.00 Gdańsk, Fi
szera 14, pok. 534,341-51-78,306-79-17

m

SZKOŁY

III

DELIKATESY! 6.00- 24.00, Gdańsk
Kołobrzeska 59

BIURO .Ania", wieczorek 2.X.98,346-75-

11

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
KURSY przygotowawcze
studia, matura.
dowcy. „Indeks" 552-95-57

ZAWODOWEGO

„PROFEX"

sP

z o o.

Gdynia, ul. Energetyków 13a
tel. 627-76-97, 627-76-21

MATURA
Studia
-Kursy przygotowawcze,

„Wiedza"

302-46-89,552-95-40

Kursy, egzaminy spawaczy
(uprawnienia ISG i PRS)

Kursy cięcia gazowego
i sczepiania
inne kursy zawodowe
Kursy BHP
Szczegóły do uzgodnienia

POLONISTA- 557-87-21

Na czwarek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 13.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 1,00 zl netto, ekspresy 2,00 zl), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 13.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo • 2,10 zł netto, ekspresy 4,20 zł), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł

msummmmmcmn:

fin*""*

: (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJłax 683-29-14, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax (069) 31-63-26, pon.-pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.-pt. 8.00-16.00

środa 16 września 1998 r.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego
w dniu 3 września 1998 r.

HENRYKA
DZIĘGIELEWSKIEGO

Sallicl

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 września 1998 r.
przeżywszy lat 76 zmarł nasz drogi Tato i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 września 1998 r.

KAZIMIERZ GIESZCZYK

Redaktor

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 17 września
1998 r. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
Gdynia, ul. Batorego, o godz. 10.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po mszy św.
o godz. 12.00 na cmentarzu Witomino.
Pogrążona w żalu
Rodzina

po ciężkiej chorobie zmarł

KRYSTIAN MARCINIAK
Urodził się 26.03.1941 r. w Glinkach.

JERZEMU BINKOWSKIEMU

TADEUSZOWI NIEMCZYKOWI

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do 1983
związał się z redakcją „Sygnałów" na Pomorzu. W1984 przyjeżdża
na Wybrzeże, gdzie podejmuje pracę na stanowisku kierownika działu
łączności z czytelnikami w „Głosie Wybrzeża".
Następnie w 1987 został zaangażowany do redakcji „Wieczoru
Wybrzeża" również w działe społecznym. W1990 r. przeszedł na rentę.
Był osobą o wysokiej kulturze osobistej, wielkiej prawości, wyczulonym
na ludzką krzywdę, czego dawał dowody w podejmowanej tematyce.
Jego artykuły cechowała wielka rzetelność i rzadko spotykana kultura języka.
Z wykształcenia historyk, posiadał rozległe zainteresowania. Nieobca
mu była tematyka morska a pasją ostatnich lat ukochana działka.

OJCA

OJCA

Msza święta w piątek 18 września w kościele pw. św. Mikołaja
w Gdańsku o godzinie 13.00.

ps. „Kometa"

b. żołnierza 3 Brygady Partyzanckiej AK „Szczerbca" na Wileńszczyźnie
Skradają
Koledzy ze środowiska Żołnierzy 3 Brygady „Szczerbca".
: 10060196/A/5

r-11784/a/80

Autobus będzie podstawiony pod kościół.

Komandorowi

Koledze

składają

składają

Koleżanki i Koledzy

Pracownicy Zakładu Informatyki

z „Fali" Sp. z o.o.

Akademii Marynarki Wojennej.
2012009/A/185

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

14 września 1998 r. zmarł nagle nasz Drech

ZBIGNIEWA
LECZKOWSKIEGO

ś.t p.

ZBIGNIEW LECZKOWSKI
Długoletni Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Serdeczne wyrazy współczucia Żonie
Redaktor Wandzie Burakowskiej, Synom i Rodzinie
R.II7Q3/A/I;

składa
Zarząd Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

JÓZEFA WILKE
składają

Rodzinie Zmarłego

Oddziału Puck.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie

składa

składa
Zarząd ZKP w Pucku.

2012047/A/904

W środę 16 września w Poznaniu odbędzie się kremacja ciała.

2012046/A/904

10060492/A/184

Z żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas na zawsze

Całemu Personelowi Oddz. Wewnętrznego Szpitala

Koleżanka i Współpracownica

Studenckiego, a w szczególności

ś.t p.

P. Ordynator dr Józefie Przeździak,

JANINA FIEDORCZUK
Dobry Człowiek, wspaniała Pielęgniarka.
Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia
składają
Współpracownicy Przychodni przy ul. Tuwima 25.

10060518/A/5

ś.tp.

dr dr Smoczyńskiej, Rogoża, Kozłowskiej
za pomoc, opiekę, leczenie, ratowanie życia

ALOJZEGO
MALINOWSKIEGO

dziękuje Żona z Rodziną.

10060515/A/5

ADAMOWI NACZYK

ELŻBIECIE PIEKARSKIEJ

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

z powodu śmierci

BARBARY

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składają

składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Współpracownicy LWSM

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z firmy „Bovin".

„Morena".

ALOJZEGO
MALINOWSKIEGO
dziękuje Żona.
10060514/A/5a

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 12 września 1998 roku
zmarł nagle Mój ukochany Mąż

HENRYK GRZESIŃSKI

Siostry

MATKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 18 września 1998 r.
o godz. 10.30 w kościele pw. NMP
w Gdyni, ul. Świętojańska.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu w Gdyni Witominie.
Pogrążona w smutku
Żona Aleksandra

R-11778/A/80

Drogiej Koleżance

BARBARZE SIWEJ

Przyjaciołom, Kolegom z PSL, Sąsiadom za uczestniczenie
w ostatniej drodze

Pani

10060585/A/5

konsultanci firmy Raypath.

Burmistrz i Zarząd Miasta Puck.

Pani

Pani

LIDII ŻURAWIK

ANNIE SIELOCHOWICZ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

OJCA

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają

składają

CÓRKI

Koleżanki i Koledzy z Wydziału.

Dyrekcja, Pracownicy i Koledzy z firmy PHU „Irpol".
10060612/A/5

10060608/A/5

Serdeczne wyrazy współczucia
składają

Kol.

Dyrekcja i Pracownicy Powszechnego Banku

Pani

ELŻBIECIE KOTLEWSKIEJ-MOKWIE

BARBARZE BANAŚ

z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

MATKI
składa

składa
Kredytowego SA O/Gdańsk.

Pedagogicznych.
R-11710/A/886
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Dyrekcja oraz Koleżanki i Koledzy

Zespół Dyrektorów Poradni Psychologiczno5000813/A/164

R-11741/A/5

z TVP S.A. Oddział w Gdańsku.

Odsńsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-50-62 34&35-68, tel. contr. 301-50-41 w. 210,215,216,211, fax 346-35-68 calĘ dobę; pon. • pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tol. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynts, świętojańska 141, t6lJfax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
mdystam IV }7i (eWax ww-U, pon.-pt8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

A

H [ PolCaKlj

środa 16 września, 1998 r.

„Żyłaś dla nas, kochałaś wszystkich
Cicho zasnęłaś, dziś już Cię nie ma.
Choć wczoraj byłaś, odeszłaś w wieczną dal.
Została w naszych sercach
Tęsknota, ból i żal".
Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 14 września 1998 r.

TB5T

m

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

Dnia 12 września 1998 r. zmarł nasz nieodżałowany
i oddany Pracownik

Wszystkim Znajomym, Sąsiadom i Kolegom

KAZIMIERZ LALAK

MICHAŁA
KILISZEWSKIEGO

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
Dyrekcja, Pracownicy i Wychowankowie Centrum Pomocy
Dziecku i Rodzinie.

dziękujemy za uczestnictwo w pogrzebie naszego Syna.

zansęła w Bogu moja ukochana Matka Chrzestna
Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 września 1998 r. o godz. 11.30
na cmentarzu Komunalnym w Pierwoszynie.

MARIA
MICHAŁOWSKA
z domu DUBICKA
żyła 84 lata

Ordynatorom Oddziałów Wewnętrznego i Chirurgicznego,

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie z powodu zgonu

Lekarzom, Pielęgniarkom, Personelowi 115 Szpitala
Wojskowego w Helu

9 września 1998 r. naszej byłej Pracownicy

podziękowanie za serdeczną troskę i opiekę okazaną w

Pogrzeb odbędzie się dnia 17 września 1998 r. o godz. 10.30 na
cmentarzu w Oliwie.

ostatnich chwilach życia

ZOFII MACIEJEWSKIEJ

Pogrążona w rozpaczy

| Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 września 1998 r.
zmarł nasz Pracownik

Kochanego Syna

ś.t p.

MARKA
ELIGIUSZA JANKOWSKIEGO

odprawiona zostanie msza święta w dniu 18 września 1998 r.
o godz. 8.15 w kościele parafialnym w Mirachowie k. Kartuz.
Z głębokim smutkiem zawiadamiają
Rodzice

2012048/a/904

Zawiadamiamy, że dnia 12 września 1998 r. opatrzona
Sakramentami Świętymi odeszła na zawsze nieodżałowana
Mamusia i Babcia

JANINA PILARSKA

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 17 września 1998 r.
w parafii pw. św. Stanisława Kostki o godz. 8.00.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu w Oliwie o godz. 12.00.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
10060621/a/i 15

Rodzina

Panu FELIKSOWI JAROCHOWI i Rodzinie

ROMAN LANGA

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia
16 września 1998 r. o godz. 10.00 w parafii Świętego Krzyża
przy ul. Kościelnej w Rumi.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się po nabożeństwie
na cmentarzu parafialnym.
Rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia
składają
Zarząd i Pracownicy PEWiK Spółka z o.o. w Gdyni.
5000814/A/164

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 13 września 1998 r.
po ciężkich cierpieniach odeszła od nas ukochana Mama, Babcia,
Prababcia, Siostra, Ciocia i Teściowa

ŁUCJA TARNAWSKA

żyła lat 81
Pogrzeb odbędzie się w dniu 17 września 1998 r. o godz. 12.30
na cmentarzu w Oliwie przy ul. Opackiej.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie tego samego dnia
w kościele oo. Cystersów o godz. 11.00.
Córka i Syn

10060622/1,5

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 września 1998 r.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

w Sopocie.

2012060/A/904

„Rozłąka jest naszym losem,

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 13

spotkanie naszą nadzieją,

września 1998 r. zmarł nasz długoletni Pracownik, drogi
Kolega i Przyjaciel, Wychowawca wielu pokoleń marynarzy,
długoletni Intendent na m/s „Mazowsze", bez reszty oddany
morzu, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Zasługi z Mieczami,

zmarł nagle Nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności
i innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi

FRANCISZEK SZWED

STANISŁAW
MOSZCZYŃSKI
Najgłębsze wyrazy współczucia Żonie i Rodzinie Zmarłego
składa

w Gdańsku-Morenie, ul. Piecewska 9.

Zarząd i Pracownicy

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu

PUM Żegluga Gdańska Ltd.

Centralnym Srebrzysko w Gdańsku.

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele oo. Cystersów
w Gdańsku-Oliwie w dniu 17 września 1998 r. o godz. 10.30.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 17 września 1998 r.

Syn, Przyjaciele, Znajomi

2012050/A/185

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 września 1998

STANISŁAW IGLIŃSKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 18 września 1998 r.

o godz. 13.30 na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
1 0060659/A/I 15

Pogrążeni w smutku Dzieci z Rodzinami

Z żalem zawiadamiamy o śmierci

HENRYKA GRZESIŃSKIEGO
lat 60

Msza św. odprawiona zostanie 18 września 1998 r.
o godz. 10.30 w kościele pw. NMP w Gdyni, ul. Świętojańska.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu
Witomino.
Pogrążona w smutku
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 września 1998 r.
zmarła Nasza Kochana Mama, Teściowa i Babcia

MARIANNA CZACHOROWSKA
Msza św żałobna odprawiona zostanie 17 września 1998 r.
o godz. 8.30 w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego
w Gd.-Przymorzu.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia
o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku

o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
10060661/A/115

10060620/A/115

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: gg

Matka Ks. Prałata, Edmunda Wierzbowskiego.
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
J. Em. Ks. Arcybiskupa T. Gocłowskiego w czwartek 17 września 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. NMP Królowej Polski w Gdyni.
Pogrzeb o godz. 12.00 na cmentarzu Witomińskim.
Polecamy Ją modlitewnej pamięci,

R-11777/A/80

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 17 września 1998 r.

Rodzina

MARTA WIERZBOWSKA

o godz. 12.45 w kościele pw. św. Jakuba w Gdańsku Oliwie.

Rodzina

Pogrążona w smutku

100-letnia Jubilatka

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się tego samego dnia

Pogrążona w smutku

o godz. 11.00 w kaplicy kościoła pw. Bożego Ciała

Dnia 14 września 1998 r. zmarła nasza czcigodna

Pogrzeb na cmentarzu przy Zatoce.

Zarządu Dróg i Zieleni

ur. 28.04.1928 r. na Wołyniu

ZT w Gdyni.

2012049/A/185

w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pucku o godz. 9.00.

Dyrekcja i Współpracownicy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 września 1998 r.

BARBARA NACZYK

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 16 września 1998 r.
o godz. 12.30 w kościele pw. św. Krzyża przy ul. Hodowlanej.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu
w Gdyni Witominie o godz. 14.00.
Wyrazy współczucia Rodzinie składają
Kierownictwo i Pracownicy

Dziadek i Pradziadek

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 18 września 1998 r.

pamięć o Tobie będzie żyła wiecznie"

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11 września 1998 r.
zmarła była długoletnia pracownica TP S.A.
Zakładu Telekomunikacji w Gdyni

r. zakończył swoje pracowite życie nasz Kochany Tatuś,

przeżywszy 66 lat zmarł

BRONISŁAW MIŁOSZ
składają

składają
Prezes i Pracownicy Federal Mogul Bimet S.A.
10060430/A/5

2012001/A/185

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci naszego

WANDY BOEHNKE

składa
Mąż z Rodziną.

Siostrzenica z Rodziną.
10060658/115

Rodzice i Brat
5000808/A/164

2012029/A/185

Elbląg. Rybacka 35. tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - ot. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8,
Starogard Gdański. Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

il./fax 682-23-25, pon - pt. 8.00-16.00: Tczew Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel.ta (069) 31-63-26, pon - pt. 8.00-16.00

Rodzina

środa 16 września 1998 r.

Puls dnia
Liczba dnia

5080
Tyle mieszkań oddano do
użytku w sierpniu. Jest to
0 11,2 proc. więcej niż
w tym samym miesiącu
1997 r. i o 3,6 proc. więcej
niż w lipcu tego roku * po
informował Główny Urząd
Statystyczny

Więcej
pieniędzy
Podaż pieniądza wzrosła
w sierpniu o 2,5 proc.,
czyli o 5 mld 18 min zł
1 wyniosła na koniec
sierpnia 201 mld 932 min
zł - podał we wtorek
wstępne dane Narodowy
Bank Polski. Pieniądza
gotówkowego w obiegu
było na koniec sierpnia
30 mld 722 min zł, tj.
0 12,7 proc. więcej niż na
koniec grudnia 1997 roku
1 o 2 proc. więcej niż na
koniec lipca tego roku.
Opr. (in)

Notowania
14-15.09.98
USD (NBP)
0,0 zł

O
15.09. - 3,5860 zł

USD
(średnia z kantorów)

- 0,02 zł

15.09. - 3,5875 zł

DEM (NBP)
+ 0,02 zł

15.09. - 2,1250 zł

DEM
(średnia z kantorów)

NIK o Stoczni Północnej

Pieniądze na trójmiejską obwodnicę

Dopłacano
do statków

Moderniiacja
dzięki Unii

ZYSKI 1 STRATY
STOCZNI PÓŁNOCNEJ
w min zł

Co powie rząd
44,3

+ 0,58 zł

15.09. - 63,36 zł
za 100 franków

ITL (NBP)
+ 0,20 zł

15.09. - 21,51 zł
za 10 000 lirów

Sejmowe komisje od
rzuciły projekt noweli
zacji ustawy o łączno
ści, który zakładał
przyznanie bezpłatnych
akcji pocztowcom z 15procentowej puli prze
znaczonej dla pracow
ników Telekomunikacji
Polskiej SA.

prognoza
na 1998 r.
przewiduje
zyski

'mm
Prezes Wojciech Macieja (z prawej) poprzedni szef stoczni, tłumaczył jej kłopoty
m.in. przestawieniem produkcji wojennej na cywilną. Nowy szef, Jacek Skarbek,
podkreśla, że podpisywano nierentowne kontrakty.

m Robert

Dysponując pieniędzmi
za okręty dla Rosji stocznia
nie była w stanie przedsta
wić w bankach rentownych
kontraktów. Tworzyła rezer
wy, które te kontrakty po
chłaniały, dopłacała więc do
budowanych jednostek mówi prezes stoczni Jacek
Skarbek o wynikach kon
troli NIK.
Liczący ponad 200 stron
protokół, owoc półrocznej
kontroli, nie jest jeszcze
opatrzony zaleceniami NIK.

iMad* Kostun

min zł w ramach podpisanej
przez rządy Polski i Rosji
tzw. opcji zerowej, czyli
wzajemnych kompensacji
zobowiązań.
NIK obala twierdzenie, że
to tylko nieprzychylność
banków sprawiała, że stocz
nia miała kłopoty.
- Brakowało monitoringu
kosztów i mimo wyprzedawania majątku stocznia po
padała w coraz większe
trudności - mówi prezes
Skarbek.
Prezes Macieja, poprzed
ni szef stoczni, tłumaczył jej
kłopoty m.in. przestawie
niem produkcji wojennej na
cywilną i przerostami w za
trudnieniu pracowników ad
ministracji.
Od ponad pół roku głów
nym właścicielem Stoczni
Północnej jest Gdańska
Stocznia Remontowa, dys
ponując już ok. 47 proc. jej
akcji.

Grzech zaniechania dziatań opisuje raport NIK
o działalności zarządu Stoczni Północnej w Gdań
sku. Zawierano bardzo niekorzystne kontrakty.
Nieznana jest też odpowie
dzialność byłych władz
stoczni z prezesem Wojcie
chem Madeją.
- Kontrolowaliśmy dzia
łalność zarządu stoczni
w okresie od lipca 1995 do
końca ubiegłego roku - mó
wi rzecznik NIK, Przemy
sław Szustakiewicz.
Przez lata Stocznia Pół
nocna wykonywała okręty
wojenne przede wszystkim
dla ZSRR. W 1995 roku
otrzymała za nie zapłatę 33

Z raportu NIK z 1996 roku wynika, że z 14 statków
(w tym, 11 kadłubów) przekazanych armatorom przez
Stocznię Północną w latach 1993-1995 na 13 stocznia po
niosła straty Bilans za 1997 rok zamknął się stratą 19,3
min zł (po przeszacowaniach - 2,3 min zł). Rezerwy kapi
tałowe wyczerpały się, zawieszono certyfikat serii ISO
9000. Stocznia ponosiła regularne straty na produkcji
okrętowej {w ub. roku ponad 14,7 min zł).

Jan Kreft
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•CO • podwyżka w rękach rzędu

Niewykluczone, że rząd wycofa się z pomysłu uwolnienia
cen energii cieplnej. Propozycja uwolnienia cen złożona
przez Ministerstwo Finansów została na razie zaakcepto
wana tylko przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów,
sama Rada Ministrów ma podjąć decyzję w najbliższych
tygodniach. Premier jest zdania, że uwolnienie cen energii
i ciepła nie spowoduje nadmiernego ich wzrostu. Nad ce
nami energii ma czuwać Urząd Regulacji Energetyki.
(B.Mar.)
REKLAMA
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Związkowcy z TP SA od
powiedzieli zawieszeniem
pogotowia strajkowego.
Tadeusz Najbauer, komi
sja zakładowa Telekomuni
kacji Polskiej SA:
- Cieszę się, że komisje
sejmowe oddaliły projekt
nowelizacji ustawy o łącz
ności, zwracając go z po
wrotem Radzie Ministrów.
Teraz rząd ma dwa wyjścia:
może albo dokonać popra
wek i jeszcze raz skierować
ustawę do Sejmu albo na co

liczymy, wycofać się z po
mysłu jej nowelizacji.
Zmiany w statucie Teleko
munikacji Polskiej SA,
zwłaszcza dotyczące upraw
nień przyszłych mniejszo
ściowych akcjonariuszy TP
SA, uzgodniliśmy już wcze
śniej z Ministerstwem Skar
bu. Protokół uzgodnień, choć
podpisany nie jest na razie
realizowany. Mam jednak
nadzieję, że to tylko stan
przejściowy. Chcę przy okazji
zaprzeczyć
doniesieniom
niektórych gazet, że akcja
strajkowa jest zawieszona
tylko do dzisiaj. Zawieszamy
ją bezterminowo, czekając na
kolejny krok ze strony rządu.
Chcę też wszystkich uspoko
ić - telefony zamilkły w Pol
sce tylko raz - 13 grudnia
1981 roku. Nie sądzę, że te
raz znajdzie się ktoś odważ
ny, kto zdecydowałby się je
wyłączyć.
(B.Mar.)

REUTERS

Dane z kantorów (15.09)

*

FRF (NBP)

go węzła Rusocin, w którym
obwodnica połączy się z au
tostradą A-l.
Remont generalny całej
obwodnicy będzie kosztował
ok. 60 min ecu. Zwiększony
zostanie dopuszczalny na
cisk na osie samochodów
ciężarowych, poprawiona
będzie geometria trasy
(J-K.)

Strajku na razie nie będzie

- 0,01 zł

15.09. - 2,1150 zł

milionów ecu otrzy
ma Polska od Unii
Europejskiej na moderniza
cję obwodnicy trójmiejskiej poinformował wiceminister
w Komitecie Integracji Euro
pejskiej Paweł Sarnecki.
Najpierw ma być moder
nizowany odcinek ok. 5 km
od węzła Straszyn do nowe

4
4
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Oznaczenia: USD - dolar amerykański. DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyj
ski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram. W okresie letnim dodatkowo podajemy: NLG - gulden holenderski, ITL - lir wio
ski (cena za 10 000 lirów), ESP - peseta hiszpańska;
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 100 nowych rubli, lira - 10 000 lirów)
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Elektroniczny serwis finansowy w czasie rzeczy
wistym. Kursy walut, akcji z GPW, informacje
agencyjne, analiza techniczna oraz ceny surow
ców z całego świata. W przejrzystej formie i za
niewielkie pieniądze.
www.reuters.com.pl
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Rugby

Tenis stołowy

młodzież

Czas

na

ekstraklasę

acy i miniżacy Olecha
Ogniwa oraz młodzicy
Orkana Sochaczew wygrali
klasyfikacyjny turniej mi
strzostw Polski dzieci i mło
dzieży, jaki odbył się w So
pocie,
W finałowym spotkaniu
miniżaków i żaków spotkały
się dwie wybrzeżowe druży
ny. W obu kategoriach wie
kowych lepsze były zespoły
i:
Olecha Ogniwo. Młodsza
drużyna pokonała Morenę
Gdańsk 2:1, a starsza 4:0.
W spotkaniu o trzecie miej
sce mini żaków Sokół Sopot
przegrał 0:2 z Budowlanymi
Lublin. Rugbiści Ogniwa za
kwalifikowali się też do fina
łu w rywalizacji młodzików.
W nim musieli jednak uznać
wyższość Orkana Sochaczew
7:19. W meczu o trzecie
miejsce znów spotkały się ze
Fot. Robert Kwiatek
sobą drużyny budowlanych. Jacek Wandachowicz będzie występował na drugim stole.
Tym razem jednak lepsi oka
z
Piaseczna
i
doświadczony
W najbliższą sobotę rozgrywki ligowe zainauguru
zali się zawodnicy z Lublina
Leszek Kucharski, który
8:0.
(sus) ją pingpongiści ekstraklasy. Nasz jedynak w gronie ostatnio występował w Lę
najlepszych - gdański AZS AWF Gdańsk na począ
borku. Tak więc w.zespole
tek wystąpi we własnej hali z Realbudem Podgórze z Piaseczna będzie niezwy
Żużel - PLM
kle trudno obronić tytuł mi
Kraków.
strzowski. Podobnie jak lęW poprzednim sezonie zmieniać otoczenia. Jestem borczykom trzecią lokatę. Do
gdańscy akademicy zajęli dobrej myśli i uważam, że Piaseczna trafił tylko Jaro
szóste miejsce. W pewnym powinniśmy znaleźć się sław Łowicki (z Farm Frites).
momencie po kilku dobrych w czołowej „4". W rozgryw Do Lęborka Australijczyk
spotkaniach trener Walde kach najwięcej do powiedze Lavale Russel. W ten sposób
mar Moska mówił nawet nia powinni mieć grudzią- zdecydowanym faworytem
otwarcie, że jest jeszcze dzanie i drużyna z Ostródy wydaje się być ostródzki
W ostatnich dniach od
szansa na brązowy medal.
Postaram się grać jak najle Kormoran, gdzie pozostał
były się dwa turnieje
Ostatecznie zawodnikom piej i liczę na dobrą postawę trzon ekipy czyli bracia Jaro
Pomorskiej Ligi Mło
zabrakło jednak motywacji, kolegów Nasza kadra liczy sław i Wojciech Kołodziej
dzieżowej na żużlu.
a negatywnie na formę na 10 zawodników, a więc bę czykowie, Chińczyk - Xu Kai
Startowali w nich za
szych pingpongistów wpły dzie rywalizacja o miejsce i oczywiście Tomasz Krzewodnicy gdańskiego Wy nęły częste przerwy w roz w składzie. To bardzo ważne szewski.
grywkach. Biorąc pod uwagę - powiedział „Dziennikowi" brzeża.
KADRA AZS AWF
fakt, że w porównaniu Dariusz Kich.
Turniej
indywidualny z ubiegłorocznymi rozgryw
„Nowe twarze" w AZS to GDAŃSK
w Pile zakończył się sukce kami skład AZS AWF Mariusz Żurawski (z Sie
sem zawodnika gospodarzy - Gdańsk nie uległ zmianie, co dlec), Paweł Michna (ze Świ 1. Kich Dariusz
Krzysztofa Pecyny. Żużlowiec więcej kadra zespołu została dwina), Tomasz Piotrowski 2. Skubiszewski Witold
3. Wandachowicz Jacek
Polonii zgromadził 14 punk poszerzona,
akademicy (z Łodzi) i Piotr Kołaciński
tów. Ósme miejsce w tej im w kolejnej rywalizacji po (z Ciechanowa). Większość 4. Stopiński Paweł
prezie zajął Marceli Dubicki winni walczyć o wyższą loka z nich będzie występować 5. Żurawski Mariusz
z Wybrzeża, który zgromadził tę. Na pierwszym stole nadal w zespole rezerwowym 6. Michna Paweł
7. Piotrowski Tomasz
7 „oczek".
występować będą Dariusz w drugiej lidze.
8. Kołaciński Piotr
1. Pecyna (Polonia Piła) - Kich i Witold Skubiszewski.
Dodajmy jeszcze, że gdań
14,2. J. Hampel (Polonia Piła) Z kolei do gry na drugim ski AZS AWF podpisał umo 9. Proszko Adam
12, 3. M. Franków (Polonia „blacie" kandydatów jest kil wę ze Stigą - firmą produku 10. Chudoba Piotr
Program inauguracyjnej
Piła) 11, 4. G. Knapp (GKM ku. Największe szanse na re jącą wszelki sprzęt niezbęd
kolejki: Izolator Zapel SA
Kuntersztyn Grudziądz) 11,5. gularne gry mają Jacek Wan ny w tenisie stołowym.
Boguchwała - KS Piaseczno,
T. Chrzanowski (Apator DGG dachowicz i Paweł Stopiński.
W ekstraklasie występo Gaz Polski Zielona Góra Toruń) 11..., 8. M. Dubicki Oczywiście liderem będzie wać będą dwa nowe zespoły
Kormoran Warrior Morliny
(Wybrzeże) 7 (2,l,2,u,2).
nadal Kich.
- Olimpia Grudziądz i Izola Ostróda, Olimpia Grudziądz
Dwa dni później w Toru
- Miałem propozycje z in tor Boguchwała. Szczególnie - San Poznań, AZS AWF
niu też triumfował przedsta
nych klubów, ale w Gdańsku dużo do powiedzenia będą Gdańsk - Realbud Kraków,
wiciel miejscowego klubu zaproponowano mi podobne mieli grudziądzanie. W bar AZS Politechnika Gliwice Robert Kościecha. Zapisał on
warunki jak np. w Grudzią wach tego zespołu grać będą Farm Frites Pogoń Lębork.
na koncie komplet 15 punk
Maciej Polny
dzu. Nie było więc sensu bowiem Marcin Kusiński
tów. Dubicki z Wybrzeża tym
razem także był ósmy. Do
piero czternastą lokatę zajął
Żużel
inny gdańszczanin - Marcin
Łęc.
W turnieju pojechał także
towarzysko Jacek Gniot. Żuż
lowiec Wybrzeża, który już
dawno ukończył -wiek mło
olejne spotkanie prze- brzeża i sam odpowiadał na z żużlowcami, ale już teraz
dzieżowca, dzięki temu za
żużlowej pytania, które głównie doty właściciel pubu - Tadeusz
chowa ważną licencję na ii:if stawicieli
drużyny drugoligowego Wy czyły najbliższego meczu Urbański zastanawia się,
przyszły rok.
1. R. Kościecha (Apator brzeża Gdańsk odbyło się z RKM Energo Inwest Ryb czy dalej organizować po
DGG Toruń) 15, 2. K. Pecyna w „Speedway Pubie" przy nik. Trener jak zwykle try dobne meetingi.
Bo skoro zawodnicy lek
(Polonia Piła) 14, 3. M. Pu- ul. Chlebnickiej w Gdańsku. skał optymizmem i zapo
szakowski (Apator) 13, 4. M. Niestety, kibiców, którzy wiedział, że na Śląsku szy ceważą kibiców? Jak na ra
Kowalik (Apator) 11, 5. M. w liczbie kilkudziesięciu kuje kilka niespodzianek zie zastrzeżeń nie można
Franków (Polonia P.) 10..., 8. przyszli do pubu, nie za trenerowi RKM Rybnik. Co mieć tylko do Marka Dery,
Dubicki
(Wybrzeże)
8 wiódł tylko trener Lech Kę to będzie dowiemy się do który obecny był we wszyst
(1,2,2,2,1), 14. M. Łęc (Wy dziora. Z zawodników nie piero w niedzielę.
kich spotkaniach. Pozostali,
brzeże) 2 (0,0,2,0,u). Nie pojawił się nikt!
Dzień później jak zwykle niestety, pokazywali się
sklasyfikowany - J. Gniot 0
Gdański szkoleniowiec o godz. 18 zaplanowano na w kratkę. Przykre, ale praw
(0,0,t,0,w).
(pol) przeprosił sympatyków Wy stępne spotkanie kibiców dziwe.
(pol)

Juniorzy
na torze

Zawiedli zawodnicy

środa
16 września 1998 r.

Motocross - MP

W kierunku srebra
W Więcborku odbyła się kolejna runda motocrossowych mistrzostw Polski. Drużyna Gdańskiego
Auto Moto Klubu w klasyfikacji drużynowej zajęła
drugie miejsce.
Bardzo trudne warunki
pogodowe sprawiły, że za
wody po jednym "wyścigu
w każdej z klas zostały prze
rwane. Trasa stała się prak
tycznie nieprzejezdna. Stale
padający deszcz tak ją roz
mył, że w tych warunkach
ryzykowne było •wypuszcze
nie zawodników do rywali
zacji.
Z gdańskich przedstawi
cieli najlepiej zaprezento
wał się Marcin Wójcik, zwy
ciężając w klasie 125 cc.
Tym samym gdańszczanin
ma coraz większe szansę na
zdobycie tytułu najlepszego.
Aktualnie prowadzi w kla
syfikacji generalnej.
W Więcborku dobrze wy
padł także Bartosz Chmie
lewski w klasie 125 cc ju
nior, który do mety przyje
chał na drugim miejscu. Za
Bartoszem
Obłuckim
z Grodkowa.
Po tej imprezie raczej
wszystko jasne jest prak
tycznie w klasach 80 cc, 125
cc junior i powyżej 175 cc,
gdzie odpowiednio prowa
dzą Jacek Wilkaniec (Motoklub Olsztyn), Obłucki i Ło
tysz Arnis Kalinis.
Do rozegrania pozostały
jeszcze dwie rundy MP w Nowogardzie i Głogowie.

WYNIKI zawodów
w Więcborku:
Klasa 80 cc - 1. Smolik
(Czechy), Stypa (WKM
Więcbork), 3. Wojciechow
ski (AP Głogów). Łącznie 1. Wilkaniec (Motoklub) 251
pkt, 2. Kurowski (Grodków)
234, 3. Stępiński (Rzemieśl
nik Żory) 207.
Klasa 125 cc junior - 1.
Obłucki (Grodków). 2.
Chmielewski (GAMK), 3.
Stypa (Więcbork). Łącznie 1. Obłucki 283, 2. Knap (Wi
sła Chełmno) 213, 3. Chmie
lewski 183.
Klasa 125 cc - 1. M. Wój
cik (GAMK), 2. Szturomski
(AP Głogów), 3. Olszewski
(Motoklub). Łącznie - 1. M.
Wójcik 215, 2. Olszewski
215, 3. Czyżowski (Moto
klub) 190.
Klasa powyżej 175 cc - 1.
Piotrowski (Unia Poznań),
2. Kalinis (Łotwa), 3. Jaro
min (Wschowa). Łącznie 1. Kalinis 256, 2. Lonka (AP
Głogów) 201, 3. Jaromin
197.
Drużynowo - 1. Ap Gło
gów 71, 2. GAMK Gdańsk
54, 3. Więcbork 41. Łącznie
- 1. Głogów 1196, 2. GAMK
852, 3. Motoklub Olsztyn
673.
(pol)

JH! ^ "
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Sz

O
Bartosz Chmielewski

Żużel

Brhel mistrzem
Ifll ohumil Brhel zdobył
Il>#: na torze w Siany tytuł
mistrza Czech na żużlu.
Zgromadził on 14 pkt i wyprzedził o j eden punkt Jirie-

go Stancla. Trzecie miejsce
zajął Antonin Kasper - 12
pkt. W dodatkowym wyścigu pokonał on Antonina
Svaba.
(pol)

środa 16 września 1998 r.

Zapasy

Puchar
Północy

Piłka nożna

Wioślarstwo

Bistro Chełm
tuż za podium

Puchaiy pojechały
do Gdańska

Kartuzach odbył się
ogólnopolski turniej
zapaśniczy seniorów w stylu
wolnym pod nazwą Puchar
Północy. Trofeum zdobyli
gospodarze - ekipa Cartusii,
zwyciężając w klasyfikacji
drużynowej.
Również najwyższe wy
różnienie indywidualne spo
tkało reprezentanta miejsco
wego klubu, Bartłomieja
Pryczkowskiego. Ten zwy
cięzca kategorii wagowej 85
kg zyskał miano najlepszego
zawodnika trunieju.
Oto zdobywcy pierwszych
miejsc w poszczególnych
wagach: 43 kg - Artur Brylewski (Cartusia); 48 kg Łukasz Grygorowicz (Grani
ca Gdańsk); 54 kg - Grze
gorz Małkowski (Granica);
58 kg - Marcin Sumiński; 63
kg - Wojciech Rządowski; 69
kg - Przemysław Korpacki;
76 kg - Daniel Połowyszczak
(wszyscy ZKS Miastko); 85 Piłkarze Bistra Gdańsk Chełm z towarzyszącymi osobami pozują do pamiątkowego
kg - Bartłomiej Pryczkow- zdjęcia w Poznaniu.
Fot. Władysław Taiaj
ski; 97 kg - Aleksander
dal przegrali z PUB Classic
Pryczkowski; 130 kg - Mi W Trzciance odbyły się trzecie mistrzostwa Polski
Piła 0:2.
chał Pryczkowski (wszyscy w 5-osobowej piłce nożnej na otwartych boiskach.
Ostateczna kolejność naj
Cartusia).
(Paw) Imprezie patronował Urząd Kultury Fizycznej
lepszych drużyn w mistrzo
i Turystyki, Zarząd Główny TKKF i „Przegląd
stwach: 1. Bajka Trzcianka;
Arka Amber
2. Fortuna Poznań; 3. PUB
Sportowy".
Classic Piłka, 4. Bistro
W gronie 20 startujących Wałcz 2:0 (Krystian Gergella
Gdańsk Chełm. W finało
zespołów znalazło się także i Makarewicz); ulegli nato
wym mecz Bajka wygrała
Bistro Gdańsk Chełm - zwy miast Fortunie Poznań 0:3.
z Fortuną 2:0.
Z
drugiego
miejsca
cięzca minimundialu Przy
Skład Bistra: Jerzy Szy
morze '98.
gdańszczanie awansowali do
mura
(kapitan), Grzegorz
Gdańszczanie spisali się grupy
ćwierćfinałowej,
Zalewski,
Roman Józefowicz
gdyńskim Domu Ma dobrze, zajmując 4 miejsce, w której pokonali Tor-Hem (uznany najlepszym techni
rynarza odbyło się choć takiej właśnie lokaty Gorzów 1:0, Elitę Piła 4:0 kiem imprezy), Krystian
spotkanie stowarzyszenia tuż obok podium, sportowcy oraz przegrali z PUB Classic Gergella, Radosław Kopeć,
Morskiego Gdyńskiego Klu nie lubią. Trzeba wiedzieć, Piła 0:2. Bramki w zwycię Jacek Kopka, Krzysztof
bu Sportowego Arka Gdynia. że w wielu zespołach wystę skich meczach strzelili dla Kopka, Marek Biskup, Miro
W zebraniu tym uczestniczy powali ci, którzy nawet z I- Bistra: Gergella 2 oraz Jacek sław Czyż, Wojciech Maka
Kopka, Krzysztof Kopka
li działacze (piłki nożnej, że ligowego pieca chleb jadali.
rewicz, Marek Markowski,
W
swojej
grupie
elimina
i Marek Markowski po 1.
glarstwa i tenisa ziemnego),
Jacek Rakowski.
cyjnej
Bistro
pokonało
Pe
Gdańszczanie
awansowa
biznesmeni i politycy. Dysku
Pogoda była dla piłkarzy
towano o bogatych trady trochemię Płock 2:0 (bram li do półfinału, w którym
niełaskawa, wręcz fatalna ki:
Wojciech
Makarewicz
przy
remisie
2:2
dwie
cjach tego zasłużonego klu
padał deszcz, okresami rzę
bu, o przynależności prawnej i Marek Markowski), Jezio- bramki Gergelli - ulegli kar
sisty, ale emocji nie brako
nymi
rak
Iława
1:0
(Marek
Ra
(3:4)
Fortunie
Poznań.
obiektów sportowych oraz
wało.
(Paw)
kowski)
oraz
Bukowinę
W
spotkaniu
o
brązowy
me0 reaktywowaniu MZKS Ar
ka Gdynia. Obecny na spo
tkaniu poseł Janusz Lewan Siatkówka II liga
dowski zapewnił o swym
udziale w działaniach stowa
rzyszenia oraz obiecał, że
swoją osobą będzie chciał
przyciągnąć do klubu jak naj
więcej sponsorów.
W najbliższym czasie zo
stanie zorganizowane walne
sprawdzić wszystkich moich
zgromadzenie, na którym zo SKS Baczewski Starogard w minioną sobotę roze
zawodników i zaobserwować
staną wybrane władze stowa grał dwa mecze sparingowe z Chemikiem Byd
ich wszystkie braki, nad któ
rzyszenia. Dopiero wtedy bę goszcz, w których uległ bydgoskim siatkarzom 1:4
rymi będą musieli popraco
dzie można konkretnie mó i 1:3.
wać i uzupełnić je do rozpo
wić o celach i zamierzeniach
częcia rozgrywek ligowych.
W pierwszym spotkaniu nie w stosunku 1:4 (8:15,
gdyńskiej Arki na następne
Jestem zaskoczony posta
lata.
(Bed) trenerzy obu zespołów zde 15:9, 2:15, 14:16, 12:15).
wą Krzysztofa Dusowskiego
W drugim sparingowym i Adama Galińskiego, do
cydowali się na rozegranie
pięciu setów. Po przegranym spotkaniu lepszy okazał się których gry w obu spotka
do ośmiu pierwszym secie także Chemik zwyciężając niach sparingowych nie mo
starogardzianie zmobilizo 3:1. Podopieczni Tomasza gę mieć zastrzeżeń - powie
wali się i w drugim popełnili Żaczyka zagrali mądrzej dział nam Jacek Łapiński
mniej błędów od rywali i popełnili mniej błędów, trener starogardzkiej druży
f§ czniowski Klub Spora Waldemar Wesołowski ny
(bardzo dobra partia Pawlu1# towy - Jantar przy
i Krzysztof Niedziela bardzo
SKS Baczewski wystąpił
na
i
Dusowskiego),
co
zade
Szkole Mistrzostwa Sporto
dobrze zaprezentowali się w składzie: Dariusz Lesner,
cydowało
o
wygraniu
go
do
wego w Gdyni - ul Włady
w obydwu spotkaniach.
Sebastian Winiarski, Maciej
sława IV 54 ogłasza nabór dziewięciu, niestety trzecia
- Zespół grał nierówno Olszewski, Krzysztof Dudo sekcji gimnastyki arty odsłona w wykonaniu Ba- i popełnialiśmy dużo pro sowski, Edward Pawlun,
stycznej dziewcząt. Zapisy czewskiego była fatalna, stych błędów, które będzie Adam Galiński, Adam Sykandydatek w wieku 6-7 lat gdyż nie wychodziła za można wyeliminować w cza kut, Wiktor Chełmiński,
prowadzone są we wtorki grywka, zawodziło rozegra sie przygotowań do sezonu. Bartosz Głuszak i Maciej
1 w piątki w godz. 17-18 nie, atak i blok. Ostatecznie Uważam, że sparing spełnił Smoktunowicz.
w siedzibie szkoły.
(pol) Baczewski przegrał spotka swoje zadanie, gdyż mogłem
Artur Wota

Znowu
MZKS?

Baczewski
dwukrotnie pokonany

Nabór
w Jantarze

W dorocznych regatach „O Błękitną Wstęgę Wisły",
których gospodarzem była tczewska Unia, w głów
nych rolach wystąpiły osady gdańskich klubów
wioślarskich.
Z rozegranych ośmiu wy
ścigów, pięć wygrali zawod
nicy Drakkara, w dwóch
triumfowała
Gedania
a w jednym ekipa AZS AWF
Zawody rozegrano na Wiśle.
Metę zlokalizowano naprze
ciw przystani Unii przy ul.
Nadbrzeżnej.
W poszczególnych bie
gach zanotowano następują
ce rozstrzygnięcia:
Dwójka podwójna chłop
ców - 1. AZS AWF (Lamkiewicz, Kępowicz). 2. AZS
AWF (Biernacki, Krzempiec).
Dwójka podwójna junio
rek - 1. Drakkar (Łopato, Ję
drzejewska). 2. Gedania
(Pyśko, Dziekan). 3. Unia
(Damrat, Konkel).
Dwójka podwójna junio
rów -1. Drakkar (Łoszak, Ty
lawski). 2. AZS AWF (Żmi
jewski, Skoroś). 3. Drakkar
(Burzyński, Kuchczyński).
Czwórka podwójna junio
rek - 1. Gedania (Grzesz
czyk, Myszk, Dziekan, Pyś
ko). 2. Unia (Damrat, Schwager, Cierzniak, Konkel). 3.
Drakkar (Łopato, Tokarska,
Błoch, Steinke).
Jedynka juniorek - 1. Ge
dania (Myszk). 2. Gedania
(Jachura). 3. Unia (Damrat)

Jedynka juniorów - 1.
Drakkar (Bykowski). 2. AZS
AWF (Smoczyński). 3. AZS
AWF (Jankowski)
Jedynka mężczyzn - 1.
Drakkar (Matczak). 2. Unia
(Grubich).-3. Drakkar (Chelman).
Dwójka podwójna męż
czyzn - 1. Drakkar (Matczak,
Lipiński). 2. Drakkar (Chelman, Leff). 3. Unia (Moszyń
ski, Nowak).
Puchary za zwycięstwa
oraz medale za trzy czołowe
miejsca w każdej konkuren
cji startujący otrzymali z rąk
prezesa tczewskiej Unii, Jac
ka Prętkiego, wiceprezesa
Zbigniewa Bruckiego i pre
zesa honorowego, Jana Sta
chowiaka. Za przeprowadze
nie ponad pięćdziesięciu za
wodów w swej karierze, trój
kę sędziów, Bożenę Baj
z Gdańska, oraz tczewian,
Henryka Wiśniewskiego (sę
dziego głównego imprezy)
i Romana Gdańca, przedsta
wicielka Gdańskiego Okrę
gowego Związku Towarzystw
Wioślarskich, Danuta Brenk,
udekorowała Srebrnymi Od
znakami
Sędziowskimi
PZTW.
(zb)

Żeglarstwo

Regaty studentów
Załoga Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu zajęła pierwsze miejsce w krajowych
eliminacjach do studenckich żeglarskich mi
strzostw świata, które w dniach 24-31 październi
ka odbędą się we Francji.
Słabo spisały się załogi
trójmiejskich uczelni. Naj
lepsze, trzecie miejsce zaję
ła Akademia Marynarki
Wojennej z Gdyni. Na wo
dach Zatoki Gdańskiej ry
walizowały na jachtach Diffour C-24 ekipy 10 wyż
szych uczelni. Triumfatorzy
tych regat sprzed roku, że
glarze Politechniki, Gdań
skiej, uplasowali się na
czwartej pozycji. Przed uda
niem się do Francji zwycię
skiej załodze zaproponowa
no treningi na jachcie „Nauticus".
Wyjątkowe emocje towa
rzyszyły szóstemu wyścigo
wi. Po starcie z Gdyni jachty
wzięły kurs na Sopot. We
dług instrukcji żeglugi,
w odległości 80 m od mola,

powinna znajdować się boja
zwrotna. Niestety, żadna za
łoga jej nie zauważyła i w tej
sytuacji jachty powróciły do
Gdyni, a wyścig został anu
lowany. Jak się później oka
zało, boja została rozjecha
na przez statek „białej floty"
Wyniki: 1. Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu - 38 pki; 2. Uni
wersytet Warszawski - 35; 3.
Akademia Marynarki Wo
jennej w Gdyni - 29; 4. Poli
technika Gdańska - 28; 5.
Wyższa Szkoła Morska
w Gdyni - 25; 6. AWF War
szawa - 24; 7. AWF Gdańsk
- 20; 8. Politechnika Święto
krzyska w Kielcach - 17; 9.
Uniwersytet Gdański - 7 10.
Akademia
Medyczna
w Warszawie - 6.
(sus)

Piłka nożna

Bałtyk zaprasza
rener Adam Adamus za
wszystkich
chłopców ur. w 1989 r. chęt
nych do uprawiania piłki
nożnej w KP Bałtyk Gdynia.
Nabór rozpocznie się od dnia
19.09 o godz 8.00. Zajęcia od

li prasza

bywać się będą regularnie
w każdą sobotę i niedzielę
w godz. 8.00 - 9.30 w Gdyni
przy ul. Olimpijskiej 5. Kon
takt tel. 622-00-09 w godz.
8.00 - 16.00.

(Bed)
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Piłki nożna. Ligi zagraniczne

Piłka nożna

AC Milan
pierwszym liderem

Obradowała
Liga Polska

Nowy sezon zainaugurowali piłkarze włoskiej Se
rie A. Pierwszym liderem został AC Milan po zwy
cięstwie nad Bologną 3:0.
Wyniki: AS Roma - Salernitana 3:1. Bramki: dla
Romy - Paulo Sergio (48,
82) Francesco Totti (57), dla
Saleritany - Rigobert Song
(41); Fiorentina - Empoli
2:0. Bramki: dla Fiorentiny Rui Costa (6), Gabriel Batistuta (60); Udinese - Sampdoria 2:2. Bramki: dla Udi
nese - Jonathan Bachini
(15), Amoroso (42), dla
Sampdorii - Valerio Bertotto (33 samob.), Vincenzo
Montella (37); Cagliari - In
ter Mediolan 2:2. Bramki:
dla Cagliari - Mohammed
Kallon (31), Roberto Muzzi
(41), dla Interu - Nicola
Ventola (76, 83); Juventus Perugia 4:3. Bramki: dla Juventusu - Edgar Davids
(22), Igor Tudor (32), Gianluca Pessotto (44), Daniel

Fonseca (68), dla Perugii Hidetoshi Nakata (55, 62),
Antonio Bernardini (89);
Piacenza - Lazio 1:1. Bram
ki: dla Piacenzy - Simone
Inzaghi (87), dla Lazio Dejan Stankovic (73); Bari Venezia 1:0. Bramka: dla
Bari - Gianluca Zambrotta
(10); Parma - Vicenza 0:0;
AC Milan - Bologna 3:0.
Bramki: dla Milanu - 01iver
Bierhoff (45, 51), Leonardo

(81).

Hiszpania
Atletico Madryt - Salamanca 2:0. Bramki: dla
Atletico - Vladimir Jugovic
(49-karny), Kiko (52); Val~
ladolid - Real Madryt 0:1.
Dla Realu - Pedrag Mijatovic (9); Oviedo - Alaves 1:0.
Bramka - Cesar Martin (34);

Mallorca - Espanyol 2:0.
Bramki - Dani Garcia (27),
Ariel Lopez (54); Athletic
Bilbao - Racing Santander
2:0. Bramki - Andoni Imaz
(17), Ismael Urzaiz (44);
Barcelona - Extremadura
1:0. Bramka - Luis Figo (23);
Villarreal - Celta Vigo 1:1.
Bramki: dla Villarrealu Gheorghe Craioveanu (10),
dla Celty - Lubo Penew
(32); Deportivo Coruna Valencia 1:0. Bramka - Ga
briel Schurrer (4); Real Betis - Real Saragossa 1:3.
Bramki: dla Realu - Oli
Alvarez (58), dla Saragossy
- Marcos Vales (34), Paulo
Jamelli (47), Savo Milosevic
(79); Tenerife - Real Sociedad 2:2. Bramki: dla Teneri
fe - Juanele Quiros (29), Roy
Makaay (64), dla Realu Igor Jauregui (54), Ferdin
and Vierklau (90 samob.).

1. Real M.
2. Real S.
3. Mallorca

2
2
2

6
6
4

5-1
5-16
2-0

4. Oviedo
2
5. Barcelotła
2
6. Deportivo
2
7. Atletico M.
2
8. Athletic
2
9. Valencia
2
10. Espanyol
2
11. Real S.
2
12. Celta
2
13. Tenerife
2
14. Alaves
2
15. Extremadura 2
16. Valladolid
2
1iii;
17. Real B.
18. Racing
2
19, Safamanca
2
20. Villarreal
2

4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
i
i

4-3
1-0
1-0
2-1
2-2
1-1
2-3
5-5
1-1
3-4
0-1
01
0-1
1-3
0-2
0-2
2-5

Anglia
Tottenham - Middlesbrough 0:3. Bramki: dla Middlesbrough - Hamilton Ricard (25, 32), Vladimir Kin
der (87).

Niemcy
Borussia Dortmund - VfL
Bochum 0:1. Bramka - Delron Buckley 87.
(pol)

Warszawa będzie siedzibą Piłkarskiej Autonomicz
nej Ligi Polskiej. W poniedziałek zatwierdzono na
stałe Zarząd Ligi. Wstępnie przyjęto statut, który
wymaga jeszcze dwóch poprawek. Działacze PALP
utrzymują, że jeszcze we wrześniu złożą wniosek
o rejestrację w sądzie.
30 przedstawicieli (na 45
klubów) pierwszej i drugiej
ligi piłkarskiej, obradujący
w stolicy zatwierdzili na sta
łe skład tymczasowo wybra
nego miesiąc temu Zarządu
PALP.
Przewodniczącym został
Ryszard Dolata (Lech Po
znań), pozostałymi członka
mi - Zbigniew Koźmiński
(Wisła Kraków), Marek Pie
truszka (Legia Daewoo War
szawa), Ryszard Raczkowski
(Varta Namysłów) i Wiesław
Kwiatkowski
(Ceramika
Opoczno).
- Nasze spotkanie miało
charakter roboczy - powie
dział Dolata. - W piątek
w Polskim Związku Piłki
Nożnej przedstawimy stan
prac zmierzający do podpi
sania porozumienia. Wiado
mo, że nasz statut, wymaga
jący drobnych korekt, wy

musi zmiany w statucie
PZPN. Dlatego wytypowali
śmy kilka osób, które będą
nad tym czuwały. We •wrze
śniu powinniśmy złożyć
wszystkie dokumenty po
trzebne do rejestracji w są
dzie. Cały czas przygotowu
jemy się do Nadzwyczajnego
Zjazdu PZPN zaplanowane
go na 12 listopada.
Przewodniczący PALP do
dał, że liga w najbliższym
czasie nie przewiduje rady
kalnych działań takich jak
bojkot rozgrywek (nie odbyła
się trzecia i czwarta kolejka
ekstraklasy).
Jego zdaniem konflikt po
między PZPN a Urzędem
Kultury Fizycznej i Turystyki
nie był najlepszym okresem
do kształtowania się struktur
i zakresu działania ligi. (p0l)

REKLAMA I

Nowe oblicze rat leasingowych
VOLKSWAGEN BANK POLSKA
VOLKSWAGEN LEASING POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

Skoda Pickup 1,3

Cena netto: 24.008 PLN
Ładowność: 575 kg + 2 osoby
Rata leasingowa
na 36 mies. netto: 664,55 PLN

Skoda Felicia Van 1,3 LXi
Cena netto: 22.254 PLN
Ładowność: 510 kg + 2 osoby
Rata leasingowa
na 36 mies. netto: 631,12 PLN

Skoda Felicia Combi Van 1,3 LXi
Cena netto: 24.304 PLN
+ relingi dachowe gratis
Ładowność: 505 kg + 4 osoby
Rata leasingowa na 36 mies. netto: 689,26 PLN

Białystok, Mark-Bud Sp. z o.o., (0-85) 653 06 07, Tor S.A., (0-85) 651 35 21; Bielsko Biała, Welm Centrum S.C., (0-33) 11 04 44; Bydgoszcz, Konarzewski Autoryzowany Dealer,
(0-52) 361 23 06; Częstochowa, PHU M&M Marszałek, (0-34) 325 57 17; Ełk, FIMOT S.C., (0-87) 610 48 40; Gdańsk, Auto Serwis W.T. Błażewicz, (0-58) 348 72 56; Gorzów Wlkp.,
WEST-AUTO Sp. z o.o., (0-95) 723 97 90; Gostyń, ASO Ciesiołka, (0-65) 572 09 59; Grodzisk Wlkp., Grokom Sp. z o.o., (0-61) 444 58 46; Grudziądz, Auto Złomańczuk Grudziądz, (0-51) 463 28 23;
Kalisz, Auto-lgnaszak, (0-62) 764 97 96; Katowice, Piotr Śliwka PH, (0-32) 51 86 20; Kielce/Sitkówka, lnvest Mot Sp. z o.o. (041) 346 13 42, lnvest Mot Sp. z o.o., (0-41) 345 14 39;
Konin, LM AUTO Sp. z o.o., (063) 242 66 51; Koszalin, Euro-Centrum-Tadeusz, (0-94) 342 42 36; Kraków, Auto Centrum W&MB, (0-12) 269 11 05; Legnica, Gall ICM, (0-76) 866 03 70;
Leszno, SKODEX Sp. z o.o., (0-65) 529 33 51; Lublin, PHU Żagiel S.C., (0-81) 527 32 72; Łódź, JJ. Idczak, (0-42) 676 05 47, Łódź, Zimny S.C., (0-42) 684 14 39; Olsztyn, PHU Polmozbyt Sp. z o.o.,
(0-89) 527 09 49; Piotrków Trybunalski, Ewercar S.C., (0-44) 649 70 85; Poznań Jeżyce, Auto Jóźwiak Sp. z o.o., (0-61) 841 70 71, Poznań Rataje , Auto Jóźwiak Sp. z o.o., (0-61) 878 32 08;
Sunny Sp. z o.o., (0-61) 823 23 21; Radom, AMD Sp. z o.o., (0-48) 331 15 82; Siedlce, Carsed S.C., (0-25) 306 03; Sławice, Auto Lellek, (0-77) 747 22 62; Sopot, Groblewski JR,
(0-58) 550 36 19; Sosnowiec, Inter Car Sp. z o.o., (0-32) 292 01 07; Szczecin, West-Motor Sp. z o.o., (0-91) 442 00 16; Tarnowskie Góry, Auto-Gerhard-Smoll, (0-32) 285 46 91; Tarnów,
Auto Servis, (0-14) 21 52 86; Toruń, AUTO Złomańczuk, (0-56) 65 90 602; Warszawa, Auto Wimar S.C., (0-22) 614 24 89, Sinclan Bis, (0-22) 610 65 76; Wieliczka, Auto Salon Murawski S.G,
(0-12) 278 64 72; Włocławek, Anmot, (0-54) 236 55 37; Wrocław, ELCAR Sp. z o.o., (0-71) 328 11 94; Wrocław, Gall-ICM, (0-71) 325 50 46 w. 323; Września, Auto Piechocki, (0-61) 436 17 87;
Zielona Góra, ECeRemont Sp. z o.o., (0-68) 320 22 74; Złotów, Auto Park, (0-67) 263 40 10.

Volkswagen Group

T

SPORT

Puchar
UEFA
^0••• om

• Arges Pitesti - Celta
Vigo 0:1 (0:1).
Bramka: Juan Gines
Sanchez (25). Widzów
6000.
•Silkeborg IF - AS Ro
ma 0:2 (0:0).
Bramki: Francesco Totti
(62). Dmitrij Aleniczew
(70). Widzów 4200.
• Dynamo Moskwa Skonto Ryga 2:2 (1:1).
Bramki - dla Dynama:
Konstantin Gołowskoj (2),
Andriej Ostrowski (69), dla
Skonta: Michaił Michołap
(39), Marian Pachar (49).
Widzów 5000. Czerwona
kartka: Erik Jachimowicz
(88, Dynamo).
•Braun Bergen - Werder Brema 2:0 (1:0).
Bramki: Arne Tidar Moen (29), Kjetil Lowik (48).
Widzów 9000.
• Crvena Zvezda Bel
grad - FC Metz 2:1 (2:0).
Bramki - dla Crvenej
Zvezdy: Perica Ognjenovic
(3), Goran Drulic (12), dla
Metzu: Bruno Rodriguez
(90). Widzów 45 000.
• Willem 2 Tilburg Dynamo Tbilisi 3:0 (0:0).
Bramki: Adil Ramzi
(74), Arno Arts (80), Mark
Schenning (86). Czerwona
kartka - Arcził Macharadze (85, Dynamo). Widzów
9500.
•Liteks Łowecz - GAK
Graz 1:1 (0:0).
Bramki: dla Liteksu Stoiczo Stoiłow (60); dla
GAK Graz - Andreas Lipa
(56). Widzów 4000.
•Schalke 04 Gelsenkir
chen - Slavia Praga 1:0

(1:0).

Bramka - Marc Wilmots
(40). Widzów 55 000.
• Fenerbahce Stambuł
- AC Parma 1:0 (1:0).
Bramka - Vioreł Moldovan (23). Czerwone kartki
- Dino Baggio (60), Fabio
Cannavaro (90, obaj Par
ma). Widzów 25 000.
• Sigma Ołomuniec Ołympiąue Marsylia 2:2
(2:1).
Bramki: dla Sigmy - Ma
rek Heinz dwie (35, 41);
dla Olympiąue - Fabricio
Ravanelli (29), Erie Roy
(83). Widzów 6558.
(Bed)

Multi Lotek
3, 11, 14, 17, 20, 21,
30, 32, 36, 39, 43, 45,
46, 58, 59, 60, 65, 71,
78, 79

I5SN 013-7/9062

Cennik prenumeraty dla osób fizycznych:
12 miesięcy

- 190,00 zl

- 17%

6 miesięcy

• 99,00 zi

- 12%tatufiniżwtofa

3 miesiące

- 52,00 zl

- 9% taniej raz w kiosku

taniej mz w kiosku

środa 16 września 1998

r.

DlglfiRUi
|

ŁKS Łódź - AS Monaco 1:3

Hokej: Stoczniowiec - Unia 1:4

Droga
chwila nieuwagi

Bez szans
W pierwszym meczu pierwszej rundy pucharu
UEFA ŁKS Łódź przegrał na własnym boisku z AS
Monaco 1:3 (1:0). Po wtorkowym wyniku szanse
awansu łodzian do drugiej rundy spadły praktycz
nie do zera.
Bramki - dla ŁKS: Piotr
Matys (10), dla Monaco: Wi
told Bendkowski (59, sam.),
David Trezeguet (69, kar
ny), Robert Spehar (84).
Żółte kartki: Francisco
Da Costa, Fabien Barthez
(obaj Monaco).
Sędziował: Aron Huzu
(Rumunia). Widzów: ponad
1000.

W ciągu kilkudziesięciu sekund hokeiści Stoczniowca stracili trzy bramki.

okeiści Stoczniowca
nie dali rady mistrzom
Polski Unii-Dwory Oświę
cim. Gdańszczanie prowa
dzili 1:0 i w ciągu 75 sekund
stracili trzy gole. Przegrali
na własnym lodowisku 1:4
(0:0, 1:3, 0:1).
Bramki: 1:0 Bartłomiej
Wróbel - podanie Roman
Skuthan (22); 1:1 Artur Ma
licki - Robert Kwiatkowski Witold Magiera (31); 1:2 Ma
riusz Wojciechowski - Piotr
Sadłocha (31); 1:3 Waldemar
Klisiak - Sadłocha (32); 1:4
Waldemar Klisiak - Mariusz
Puzio - Adrian Parzyszek
(54).
Stoczniowiec: Szczeblanow - Waszak 2 min. kary,
Leśniak - Zwoliński 2; Dolny
2 - Wysocki, Cybulski - Justka, Potapow, Przewoźny 2 Skuthan, Rytlewski, Raszczyński - Łada, B. Wróbel, A.
Wróbel - Janowicz, Błażowski, Heltman. Kary 10 min
(w tym 2 techniczne)
Unia: Szabanow - Magie
ra, Czerwik - Gonera 2, Artiomienko - Kuberski, Piątek
- Puzio, Parzyszek, Klisiak Wieloch 2, Garbocz, Kotoń
ski - Kwiatkowski, Karatajew, Malicki - Wojciechow
ski, Sadłocha, Gryzowski.
Kary 4 min.
Sędziowali: Krzysztof Ka
raś (Warszawa), Przemysław
Kępa, Jacek Rokicki (Nowy
Targ). Widzów. 600.
Choć w pierwszej tercji
nie padła żadna bramka, gra
mogła się podobać. Oba ze
społy przeprowadziły sporo
szybkich, składnych akcji,
kończonych strzałami. Obaj
bramkarze spisywali się jed
nak doskonale. Stoczniowcy
|-g

fl
-§ :§
"§
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Fot. Robert Kwiatek

już w 2 minucie mogli objąć
prowadzenie. Andriej Raszczyński wyjechał z kontrą,
ale przegrał pojedynek
z Siergiejem Szabanowem.
Bramkarz Unii jeszcze lepiej
spisał się cztery minuty póź
niej broniąc kijem strzał Ma
riusza Przewoźniego z bli
skiej odległości. Najlepszą
okazję do zdobycia bramki
dla Unii miał Waldemar Kli
siak w 15 min. W dogodnej
sytuacji posłał jednak krążek
obok słupka.
Drugą tercję gospodarze
rozpoczęli z ogromnym ani
muszem. Zepchnęli zasko
czonych takim obrotem
sprawy oświęcimian do głę
bokiej obrony B. Wróbel pła
skim strzałem w długi róg
zdobył dla gdańszczan
pierwszą i jak się później
okazało jedyną bramkę.

Losy meczu rozstrzygnęły
się w ciągu 75 sekund.
W tym czasie hokeiści Unii
trzy razy trafiali do siatki
Aleksieja Szczebłanowa. Za
łamani takim obrotem spra
wy gospodarze, przestali
wierzyć w możliwość poko
nania rywala.
- Był to dla nas ciężki
mecz. Cieszę się z wyniku.
Gospodarze do momentu
utraty trzeciej bramki sta
wiali zacięty opór - powie
dział nam trener Unii An
driej Sidorenko.
- Było to szybkie i dobre
spotkanie. Z takim zespołem,
jak Unia nie wolno pozwolić
sobie na chwilę dekoncen
tracji. Mówiłem to drużynie
przed meczem i niestety, mo
je przestrogi się sprawdziły powiedział trener Stocz
niowca, Henryk Zabrocki.
Adam Suska

Pozostate mecze:

• STS Autosan Sanok SMS Sosnowiec 7:0 (4:0, 1:0,

•Podhale Nowy Targ KKH Katowice 0:6 (0:2, 0:2,
0:2). Pierwsza porażka Pod
hala. Bramki: Marek Koszowski - dwie (11,28), Piotr
Sarnik - dwie (49,57), Paweł
Mareczek
(5),
Janusz
Strzempek (39). Kary: Pod
hale - 39 min. KKH - 57
min. Kary w meczu dla Jaro
sława Różańskiego (Podha
le), Piotra Zdunka KKH za
bójkę z oraz 10 min. dla
Marka
Koszowskiego
(KKH) za niedozwolny
udział w grze.
• SMS Warszawa - Cracovia 8:1 (1:1,2:0, 5:0).
•TTS Tychy - TTH Fiłmar Toruń 7:3 (4:0, 2:2,1:1).

ŁKS: Wyparło - Krysiak,
Kos, Bendkowski, Lenart,
Pawlak - Cebula, Wieszczycki (65 Niżnik), Jaku
bowski (68 Żuberek) - Ma
tys, Darlington.
AS Monaco: Barthez Konjic, Dumas, Pignol, Sagnol - Gava, Giuly, Diao, Da
Costa (67 Christanval) Trezeguet (74 Spehar),
Henry (74 Bcpeba).
Początek spotkania był
bardzo obiecujący. Gospo
darze od pierwszych minut
przystąpili do ataku, co
przyniosło rezultat już w 10
min. Darlington Omodiagbe
przeprowadził szybki rajd
lewą stroną, podał piłkę na
pole karne, a Piotr Matys
w zaskakujący sposób piętą
posłał piłkę do siatki. To
zdenerwowało
drużynę
francuską. Chwilę po wzno
wieniu gry Ludovic Giuly
strzałem w poprzeczkę za
groził bramce Bogusława
Wyparły. Dwie minuty póź
niej kolejny mistrz świata,
David Trezeguet także miał
dogodną sytuację, jednak
i tym razem bramka nie pa
dła. Mimo coraz groźniej

Maribor Teatanic - Wisła Kraków 0:2

Cenna zaliczka

Piłkarze Wisły Kraków odnieśli cenne zwycięstwo
2:0 (2:0) w meczu wyjazdowym z Mariborem Te
atanic w pierwszej rundzie pucharu UEFA.

Bramki: Tomasz Fran
kowski (22), Grzegorz Pater
•STH Zagłębie Sosno
(45).
wiec - MHKS Polonia By
Żółte Kartki: Balajić i Żitom 5:7 (3:3, 2:2, 0:2).
dan (obaj Teatanic), Wę
• BTH Bydgoszcz - grzyn (Wisła).
KTH Krynica 1:8 (1:5, 0:1,
Widzów ok. 10 tys.
0:2).
Wisła: Sarnat - M. Zając,
- flMMHMNMMMHMI
B. Zając, Węgrzyn - Pater,
2. Krynica
8:2
35-7
Czerwiec, Sunday (66. Du3. Katowice
6:2
25-9
bicki), Bukalski, Kaliciak 4. Unia
6:2
21-7
Frankowski, Niciński.
fa - - w
Od pierwszych minut
6. Stoczniowiec
4:4
18-14
spotkania
uwidoczniła się
7. Sanok
4:4
15-13
przewaga podopiecznych
8. Cracovia
4:2
12-10
Franciszka Smudy. Już w 22
9. Tychy
4:2
10-11
min Tomasz Frankowski
10. Toruń
2:4
11-13
zdobył pierwszą bramkę dla
fUyfoffl
2-A
12-16
12. STH Sosnowiec
0:6
8-22
swojej drużyny. W ostatniej
13. Bydgoszcz
0:8
8-3t
minucie pierwszej połowy
14. SMS Sosnowiec
0:10
3-60
doskonałe dośrodkowanie
2:0).

0 800 1500 39•REDAKCJA: 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. Tel. centrali 301 50 41- 49,

szych ataków gości ŁKS
miał szansę na podwyższe
nie rezultatu. Tomasz Cebu
la zbyt długo jednak zwlekał
ze strzałem. W miarę upły
wu czasu coraz większą
przewagę osiągali Francuzi
(2 razy piłka po ich strza
łach trafiała w słupek). Po
zmianie stron fortuna od
wróciła się od łodzian. W 59
minucie pozostawiony bez
opieki Giuly, strzelił w kie
runku bramki Wyparły, pił
ka niestety trafiła w Witolda
Bendkowskiego i wpadła do
siatki. 10 minut później sę
dzia podyktował rzut karny,
który na bramkę zamienił
David Trezeguet. Wynik
meczu w 84 min ustalił
zmiennik Trezegueta, Ro
bert Spehar.
Po meczu powiedzieli:
Jean Tigana (trener AS
Monaco):
- Na początku meczu by
łem zaniepokojony, bowiem
ŁKS mógł zdobyć drugą
bramkę. W drugiej części
meczu moi piłkarze przewa
żali - pod względem kondy
cyjnym, fizycznym, a rezul
tat spotkania odzwierciedla
to, co działo się na boisku.
Bogusław Pietrzak (tre
ner ŁKS):
- W pierwszej połowie
zaskoczyliśmy rywala, ale
nie "wykorzystaliśmy szansy
zdobycia drugiego gola.
Zgadzam się z trenerem
Monaco. Nie wytrzymaliśmy
kondycyjnie spotkania.
(Bed)

z lewej strony Ryszarda
Czerwca wykorzystał Grze
gorz Pater, który wyprzedził
obrońcę gospodarzy i strza
łem głową pokonał bramka
rza z Mariboru. Druga od
słona to już zupełnie inna
gra wiślan. Uspokojeni
dwubramkowym prowadze
niem polscy piłkarze oddali
inicjatywę Słoweńcom, któ
rzy jednak nie potrafili zdo
być choćby honorowego
gola. Zwycięstwo 2:0 w me
czu wyjazdowym jest cenną
zaliczką przed rewanżem
w Krakowie. Praktycznie
pierwsze spotkanie przesą
dziło już losy awansu do
drugiej rundy.
(Bed)
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Zły
chikwert
zięki transmisjom teleII# wizyjnym z piłkar
skich mistrzostw świata we
Francji, naszym kibicom do
brze znana jest sylwetka
charyzmatycznego bramka
rza Paragwaju, Jose Luisa
Chilaverta. Ten wykonujący
także rzuty wolne golkiper
dał ostatnio znowu o sobie
znać, zdobywając w odstę
pie 10 dni dwie bramki dla
argentyńskiego zespołu Velez Sarsfield, w którym wy
stępuje.
Z
niezadowoleniem,
wręcz złością przyjął Chilavert wiadomość o nomino
waniu generała i uczestnika
puczu, Lona Oviedo szefem
komitetu organizacyjnego
mistrzostw Ameryki Połu
dniowej (Copa America),
których organizatorem bę
dzie w 1999 r. Paragwaj. „Nie
mogę tej nominacji zaak
ceptować - powiedział
bramkarz, poważnie zasta
nowię się nad rezygnacją
z występu w reprezentacji
kraju. Każdy wie, że Oviedo
nie jest demokratą.
Oviedo siedział w więzie
niu, ale dzięki amnestii,
ogłoszonej przez prezydenta
Paragwaju Raula Cubasa,
wyszedł na wolność.
(Paw)

Zmarł
Marek Piesko
Sport motorowy na Wy
brzeżu poniósł wielką stratę.
W wieku 55 lat zmarł nagle
podczas wykonywania obo
wiązków służbowych w klu
bie Marek Pieśko.
W ostatnim czasie praco
wał on z młodzieżą w Szkol
nym Klubie Motorowym
„Gepard" przy Zespole Szkół
Samochodowych w Gdań
sku. W przeszłości był wielo
letnim pracownikiem - tre
nerem, mechanikiem i kie
rownikiem sekcji kartingowej - Automobilklubu Gdań
skiego.
Od 1996 roku pracował ja
ko szkoleniowiec, kierownik,
mechanik sekcji oraz wice
prezes
SKM
„Gepard"
w Gdańsku.
Wychował wielu zawodni
ków sportu kartingowego
w woj. gdańskim. Jego pod
opieczni wielokrotnie zdoby
wali tytuły mistrzowskie i wi
cemistrzowskie w kraju.
Ostatni sukces odnieśli
w 1996 roku zajmując drugie
miejsce w Polsce w kategorii
młodzieżowej.
Sport motorowy z pewno
ścią stracił wspaniałego czło
wieka.
(p0l)

Koszykówka

Liga Mistrzów

Fińscy rywale PolakówJ u ż n a s
&

W

Aż dwa fińskie kluby koszykarskie będą rywalami
polskich drużyn w rundzie wstępnej Pucharu Koraca.
W środę Pogoń Ruda Ślą
ska podejmie Kuovot Kuovola, a AZS Elana Toruń
zagra na wyjeździe z Topiola Honka Espoo.
Drużyna Kuovot, to aktu
alny wicemistrz Finlandii,
w finale play off uległa 0:3
Torpanowi Pojat Helsinki
(zgłoszony do Pucharu Saporty). Trzeci mecz tych ze
społów w helsińskiej Hartwall Areena oglądało 6 tys.
widzów co jest ligowym re
kordem.
W Kuovot gra dwóch
Amerykanów Anthony Allison i William Gillis (203

cm), którzy poprzednio wy
stępowali w portugalskim
Porto oraz - również wystę
pujący na pozycji skrzydło
wego - Nowozelandczyk
Phil Jones. Drugim graczem
mierzącym powyżej dwóch
metrów jest Fin Kalle Rentto (202 cm).
Drużyna z Espoo po raz
drugi w ciągu ostatnich lat
zmierzy się z polskim klu
bem. W sezonie 1994/95 Tapiolan Honka w pierwszej
rundzie Pucharu Europy
przegrał z Nobilesem Wło
cławek.

W fińskiej drużynie swe
go czasu występował Ike
Corbin, który gra obecnie
w Polonii Przemyśl. Tapiolan Honka w poprzednich
krajowych rozgrywkach do
tarł do półfinału, gdzie trzy
krotnie uległ Kuovot.
Najbliższy rywal Elany
ostatnio pozyskał kanadyj
skiego rozgrywającego Ha
miltona Shermana z ligi
NCAA, Amerykanina Marcusa Allena (201 cm), a tak
że (z mistrza kraju) Grega
Joynera (198 cm).
W trzecim meczu koszy
karze RTI-OZAA Osipowiczi zmierzą się u siebie
z Komfortem Forbo Star
gard.
(pol)

Żeglarstwo - Funboard

Staszewska mistrzynią
Dorota Staszewska (Orzeł Warszawa) zdobyła na
wodach Zatoki Puckiej tytuł mistrzyni Polski
w windsurfingowej klasie Funboard.
Staszewska, mistrzyni
świata w Funboardzie, wy
przedziła mistrzynię kraju
w klasie Mistral, Annę Ga
łecką (SKŻ Sopot) oraz Ka
milę Sokołowską (YKP
Warszawa), która zwycięży
ła w kategorii juniorek.
Złoty medal wśród junio
rów zdobył Marek Tarzyński (SK Sopot), a w katego-

rii masters Piotr Puzynowski (Spójnia Warszawa).
Medaliści
mistrzostw
Polski w klasie Funboard:
Seniorki - 1. Dorota Sta
szewska (Orzeł Warszawa)
3,4 pkt, 2. Anna Gałecka
(SKZ Sopot) 4,7, 3. Kamila
Sokołowska (YKP Warsza
wa) 9. Juniorki - 1. Kamila
Sokołowska (YKP Warsza

wa) 2,1 pkt, 2. Zofia Klepaćka (YKP Warszawa) 7, 3.
Katarzyna Laskowska (ŁKŻ
Łeba) 11. Juniorzy - 1. Ma
rek Tarzyński (SKŻ Sopot)
2,1 pkt, 2. Piotr Myszka (Ba
za Mrągowo) 11, 3. Łukasz
Grzejszczyk (MKS-SWOS
Warszawa) 13.
Masters - 1. Piotr Puzynowski (Spójnia Warszawa)
2,1 pkt, 2. Piotr Kowalewski
(Windsurfing Poznań) 6, 3.
Andrzej Stec (AS-Surf
Wrocław) 11.
(p0l)

Dzisiai
roznoczvna się
sie elitarna
elitarni Liga Mistrzów.
Dzisiaj rozpoczyna
Niestety drugi sezon z rzędu nasze drużyny nie
wystąpią w tych rozgrywkach.

Przypomnijmy, że o wej
ście do Ligi Mistrzów rywa
lizowali piłkarze ŁKS Łódź.
Niestety po wyeliminowa
niu Kjapazu Gandża w dru
giej rundzie łodzianie grali
ze słynnym Manchesterem
United i w dwumeczu oka
zali się słabsi od swoich
utytułowanych rywali. Tak
więc tegoroczna Liga Mi
strzów rozgrywana będzie
już bez nas, ale za to ze
znakomitymi firmami.
24 zespoły w rozpoczy
nają rywalizację w 6 gru
pach. Stawka jest wyrów
nana, zdecydowanych out
siderów - nie ma. Już
w pierwszej kolejce dojdzie
do szlagierowych meczów.
Hitami środowej serii za
pewne będą konfrontacje
piłkarzy Realu Madryt,
broniących Pucharu Euro
py, z Interem Mediolan, czy
Manchesteru United z FC
Barcelona (oba spotkania
transmitować będzie TVP).
Real Madryt będzie ten
mecz rozgrywać w...Sewilli.
Jest to wynikiem kary nało
żonej przez UEFA za mecz
z Borussią Dortmund, kie
dy to hiszpańscy kibice bu
jający się na płocie prze
wrócili bramkę. W Interze
nie zagra prawdopodobnie
Ronaldo, który nie doszedł
do siebie jeszcze po mi
strzostwach świata. W tej
drugiej potyczce angielsy
kibice liczą bardzo na
umiejętności
strzelckie
Dwighta
Yorka,
który

w dwóch ostatnich me
czach ligowych strzelił 3
gole i to właśnie on być mo
że wyrówna porachunki
tych drużyn z Ligi Mi
strzów.
Mimo, iż ŁKS nie będzie
w tych rozgrywkach, to cze
ka nas kilka polskich ak
centów. Szanse na występ
w pierwszej kolejce mają:
Grzegorz Mielcarski (FC
Porto),
Andrzej
Rudy
(Ajax), Kazimierz Sidorczuk (Sturm Graz), Krzysz
tof Warzycha i Józef Wandzik (Panathinaikos), To
masz Iwan (PSV Eindhoven).
Zestaw par, wszystkie
mecze 20.45. Grupa A: FC
Porto - Olympiakos Pireus,
Croatia Zagrzeb - Ajax
Amsterdam. Grupa B:Athletic Bilbao - Rosenborg
Trondheim, Juventus Tu
ryn - Galatasaray Stambuł.
Grupa C: Real Madryt - In
ter Mediolan (mecz w Se
willi), Sturm Graz - Spartak
Moskwa. Grupa D: Broendby Kopenhaga - Bayern
Monachium, Manchester
United - FC Barcelona,
Grupa E: Panathinaikos
Ateny - Dynamo Kijów, RC
Lens - Arsenał Londyn.
Grupa F: 1. FC Kaiserslautern - Benfica Lizbona,
PSV Eindhoven - HJK Hel
sinki.
(Bed)

REKIAMA

SAMO ŻYCIE W RTL7
CO ŚR00Ę OD 20:00

Potwierdził
Mistrz Europy juniorów
młodszych w pool-bilardzie,
Łukasz Bartkowski potwier
dził swoje wysokie umiejęt
ności. Gdańszczanin wygrał
w Łodzi ogólnopolski turniej
iuniorski Metropolis w „9",
zostawiając w pobitym polu
28 konkurentów
(Paw)

DO ZOBACZENIA
NOWOŚCI
ZOOM- magazyn sensacji.

PODAJ DALEJ

P r z y j r z y j s i ę codzienności. P r z e z lupę. Rzeczy d z i w n e , c i e k a w e i zabawne

Rewelacyjny t e l e t u r n i e j , k t ó r y n i e ma n i c wspólnego z e skokiem w d a l .

- j e d n y m słowem samo ż y c i e . Od p o n i e d z i a ł k u do p i ą t k u o 19:00.

Dużo śmiechu i wysokie nagrody. Od p o n i e d z i a ł k u do p i ą t k u o 19:30.
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I Kolarstwo
Hiszpański kolarz Jose Maria
Jimenez z grupy Banesto wygrał
10. etap wyścigu Vuelta a Espana, długości 199 km z Vic do
Andory. Pozycję lidera zacho
wał Hiszpan Abraham Olano
(Banesto), który przyjechał
w grupie ze stratą 1.31 do Jimeneza.

•ŁKS
AS Monaco 1:3
str. 38

STOCZNIOWIEC
UNIA OŚWIĘCIM

u Żużel
m

Z powodu niesprzyjających wa
runków atmosferycznych, nie
doszło we wtorek do skutku już
dwukrotnie przekładane spotka
nie ekstraklasy żużlowej pomię
dzy Polmosem Zielona Góra,
a Unią Leszno. Mecz przełożo
no na środę, godz. 16.00.

Piłka nożna
Jose Antonio Camacho został tre
nerem piłkarskiej reprezentacji
Hiszpanii - poinformowała Hisz
pańska Federacja Piłkarska
(RFER). Camacho zastąpił Javiera Clemente, który zrezygnował
z funkcji opiekuna drużyny naro
dowej po porażce Hiszpanów 2:3
z Cyprem w eliminacjach mi
strzostw Europy. RFER zgodziła
się na warunki postawione przez
nowego trenera. Camacho chce
bowiem sam wybrać swojego
asystenta i zapowiedział, że nie
będzie tolerował narzucania mu
stylu pracy.

Komentarz dnia

Podglądanie
innych
Wczoraj rozpoczęli walkę w
europejskich pucharach polscy
koszykarze. Po nich uczynią to
samo koszykarki. Jak zwykle z kole
jną rywalizacją sympatycy tej
dyscypliny sportu wiążą spore
nadzieje. „Prawo Bosmana"
sprawiło, że w naszych zespołach
pojawili się też zawodnicy z krajów
byłego bloku wschodniego i nie
tylko.. Trudno założyć czy tak duża
liczba obcokrajowców wpłynie
pozytywnie na polski „basket".
Jedno nie ulega wątpliwości, że pol
skim koszykarzom trudniej obecnie
przebić się do podstawowych
składów. Dlatego działaczom
najczęściej nie zależy na ogrywaniu
młodzieży. Inaczej jest tylko w
Sopocie, gdzie trenerzy Arkadiuusz
Koniecki i Krzysztof Koziorowicz
mają kilku utalentowanych zawod
ników. Na razie mogą oni jednak
przyglądać się występom swoich
starszych kolegów, ale z tej mąki
powinien być chleb. Jeżeli młodzież
będzie robić postępy być może za
dwa lata do Trójmiasta także zaw
itają puchary.
Maciej Polny

gs&ass

Zarówno hokeiści Stoczniowca na lodzie jak i kibice na trybunach cieszyli się jedynie z jed
nej zdobytej bramki.

Fot Robert

Kwiatek

A.Dickman
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