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Kaliningrad-Gdynia. Służby specjalne w akcji
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Barniewice

Kwiaty
na pęczki
ala kwiatowa powstają-

"cego

w Barniewicach,

' największego
Rys. Bartłomiej Brosz

osyjska

gazeta

„Kalinin-

gradzkaja Prawda” podała 14

Rosyjska

gazeta,

powołując

maja, a Polska Agencja Prasowa

się na tamtejszy kontrwywiad
podała, :że gdyńskie przedsię-

o zatrzymaniu na granicy w Bagrationowsku polsko-rosyjskiej

wodzie kaliningradzkim i przemycało do Polski kradzione ele-

powtórzyła wczoraj informację
grupy trudniącej

się przemytem

broni. Według naszych informacji
był to kontrolowany przeciek
z rosyjskich służb specjalnych,
mający na celu zdyskredytowanie
Polski jako członka NATO i wyru-

. gowanie polskiej firmy z rynku.

biorstwo Petron kupowało w ob-

menty

nowoczesnego

uzbroje-

nia. Rosjanie twierdzą, że sprzęt
ten miał przez Bremę trafiać do
USA.
Według

naszych

informacji

sprawa wygląda zupełnie inaczej i może być zakrojoną na

szeroką skalę międzynarodową
prowokacją. Sprawą zajmuje się

Urząd Ochrony Państwa, Wojskowe Służby Informacyjne, rosyjski wywiad wojskowy GRU
i amerykański wywiad CIA.
Jarosław Popek
Tomasz Tukalski
Łukasz Wróblewski
Współpraca: Roman Hyczko
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hurtowego
przyjmie dzisiaj klientów.
- Uruchamiamy inwesty -

cję, o której istnienie walczyliśmy od 1995 roku - mó-

Wi Jacek Austen, prezes Pomorskiego Hurtowego Centrum

Rolno-Spożywczego

w Barniewicach. - W sierpniu oddamy do użytku halę

owocowo-warzywną

i ogól-

nospożywczą.
Giełda przeznaczona jest

dla rodzimych producentów
i handlowców.
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Nasza infolinia

Czy protestów można uniknąć?

Co słychać

Polskie
|

Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki”

TAK

*

5 Negocjacji trzeba się
uczyć.
seKażdy
chce być zdrowy
m Policja. Gratuluję policjańtom z Wydz;.
Kryminalnego KMP w Gdyni pomyślnej "i bogaty. Także górnicy,
nauczyciele i rolnicy. Koakcji, dzięki której złapali mężczyzn znaalicja
rządząca jakby
nych z tzw. działalności samochodowej.
o tym zapomniała. Mówi:
:
Czytelnik, Gdynia
przeprowadzdmy trudne
M Jugosławia. Bardzo chciałabym, aby
NATO już nie tłumaczyło się tym, że
reformy, więc wicie, rozuzbombardowane zostały nie te obiekty,
micie...
które planowano. Omyłkowy atak na
A nikt już nie chce pracoszpital w Belgradzie to było smutne zdawać dla przyszłych pokorzenie.
leń. Ludzie widzą, że rząE.G. Gdańsk
dzący (krajem, wojewódzM Blokada. Jak rząd może dopuścić do
twem, sejmikiem, miastem
przewidzianej na 27 maja blokady dróg
- niepotrzebne skreślić)
przez rolników? Przecież przez tych luzadbali przede wszystkim
dzi będzie sparaliżowany cały kraj.
o duże pieniądze dla sie:
Jan Wilczycki, Gdynia
bie. Polityka informacyjna
BI Żwirowisko. Uważam, że sprawa krzyrządu natomiast jest pod
ża papieskiego niepotrzebnie była tak
zdechłym
Azorkiem, to
nagłaśniana. Tyle mówi się o antysemiznaczy - nie ma jej w ogótyzmie, a czy ktoś zauważył, że to Żydzi
le. Nikt niczego nie wyjadyktują nam, jak mamy postępować
śnia,
nie przekonuje. |
w sprawie Źwirowiska.
M.Ł. Gdańsk
A skoro nawet liberał JaM Podatki. Jestem oburzony propozycją
nusz Lewandowski mówi
rządu na obniżenie nam, emerytom, popublicznie, że w protedatku o niewielki tylko procent. Oni szystach rolniczych coś jest
kują sobie antykampanię.
na rzeczy i wspomina
sh
sp
A.K. Gdańsk
o potrzebie interwencjoniM Kozyra. Dużo się mówi o tym, że
zmu państwowego, to ja
w Trójmieście nie będzie głośnych plamu wierzę.
katów pani Kozyry. Ja widziałam jeden
* Rządzenie nie jest sztuką
z nich, na Wzgórzu św. Maksymiliana.
łatwą. Negocjacji trzeba
Czytelniczka, Gdańsk
się uczyć. Im szybciej, tym
M Budynek. Na moim osiedlu stoi opuszlepiej.
czony budynek, którym nikt się nie interesuje. Wszystkie zabezpieczenia zostały
zniszczone przez buszującą tam ciągle
młodzież. Tyle rodzin potrzebuje dachu
nad głową, a tu stoi niewykorzystany
dom.

W ostatnich dniach
nasiliła się fala protestów związków zawodowych. Najbardziej popularnymi
formami wyrażania
niezadowolenia

związkowców stały
się manifestacje
w Warszawie i okupacja gmachów ministerstw.
Do okupujących od
pięciu dni Ministerstwo
Pracy pielęgniarek dołączyli wczoraj związkowcy z Radomskich
Zakładów Metalowych
Łucznik. Wczoraj nad
ranem z okupacji Ministerstwa

Pracy

O 800 1500 39 u «c wszystkich sprawach prosimy
z

działem

„Śmiało i Szczerze”, od poniedziałku

do piątku w godz. 9-18. Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok. 06 lub listownego 80-886 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11. E-mail: szczerze prasabalt.gda.pl

'0 601 66 52 66 "Całą dobę dyżurny reporter
telefon reportera

ków, a także interwencyjnego skupu węgla.
Górnicy żądali też dymisji ministra finansów,
Leszka Balcerowicza.
Związkowcy
ze
Związku Zawodowego
Przemysłu Elektromaszynowego
(OPZZ)
w radomskim „Łuczniku” także chcą pieniędzy na restrukturyzację
swojej branży. Z kolei
rolnicy ze związków zawodowych żądają od
rządu
zapewnienia
gwarancji opłacalności
produkcji rolnej.
Górnicy odstąpili od
okupacji budynku mini-

sterstwa po apelu Ma- riana Krzaklewskiego.
Szef „Solidarności” napisał list do premiera Jerzego Buzka, w którym
zaapelował o negocjacje
rządu z protestującymi
górnikami. Górnicy nie

wrócili na Śląsk, czekają
pod Warszawą na ewentualne rezultaty rozmów
z rządem. Na to samo
czekają związki rolnicze
na czele z „Samoobroną”, które już wcześniej
wyznaczyły trasy blokad
dróg.
(bmk; PAP)
O protestach str. 7

„Dziennika Bałtyckiego” czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

wybuchu protestów, te zaś
zmuszają przedstawicieli
władzy do daleko idących
ustępstw. I stanowią dowód, że w Polsce opłaca się
być protestującym. Ponieważ burzliwa demonstracja, strajk, głodówka, okupacja to najskuteczniejsze
formy dialogu z władzą,
która sama kręci na siebie
bicz protestów i słusznie
nim obrywa.

Woj. pomorskie

Pisane po Wiadomościach

To nie są wielkie

Protest
nauczycieli

Prezydent

socjolog

dla prezydentów

2 Bogumiła Siudak
| sekretarz Zarządu
Okręgu ZNP

Fot. P Świderski

w krajach zachodnich, gdzie protesty są
niejako kosmetyką społecznych zachowań, u nas może być niebezpieczne, ponieważ sytuacja ustrojowa nie jest klarowna i stabilna. Ale na razie nic na to nie
wskazuje. Nie ma wizji programów, które
próbowałyby łączyć protesty wąsko pojętych branż we wspólną akcję.

- Od wczoraj wszystkie placówki oświaty w woj. pomorskim, przy których znajdują się ogniska ZNP są oflagowane. Rozpoczęliśmy protest przeciwko niewłaściwej polityce państwa w stosunku do
oświaty. Dzisiaj trzydziestu nauczycieli
z różnych rejonów województwa przedłoży petycję wojewodzie. Poruszamy w niej
trzy problemy: godne warunki życia i pracy, zwiększenie nakładów na oświatę oraz
właściwą politykę kadrową. Chodzi m.in.
o zapewnienie osłon socjalnych osobom
zwalnianym i dania im możliwości przekwalifikowania się. Protest potrwa trzy
dni.
Chcemy z rządem rozmawiać, a nie tylko dowiadywać się, że na wszystko brakuje pieniędzy. W oświacie dzieje się źle,
w ramach reformy dla niektórych nauczanie skończy się na 6 klasach.
„Solidarność” nauczycielska na razie
nie pojęła żadnych decyzji w tej sprawie.

(bmk)

(mig)

podobne rzeczy. Ale to co jest bezpieczne
kontakt

Fot. PAP/CAF

Protest to najskuteczniejsza forma dialogu z władzą.
Konflikty interesów występują nawet między pantofelkiem a eugleną zieloną.
Konflikt interesów to zjawisko naturalne. Pierwotniaki
nie mogą sobie tego uświadomić. Ludzie - bardzo
często - niestety też.
Władzy (każdego szczebla
i niezależnie od tego, kto ją
sprawuje) zawsze brakuje
pieniędzy, by zaspokoić
wszystkie żądania rozmaitych grup społecznych. Nie
brak jej natomiast arogan-'
cji. Drugiej stronie natomiast z reguły brakuje cierpliwości. Niedostrzeganie,
a potem lekceważenie konfliktów prowadzi więc do

Zdaniem eksperta

Na rzecz uchodźców z Kosowa, którzy
przebywają w tej chwili w Polsce, lokalne
media - TVG, Radio Plus, Radio Gdańsk,
„Gazeta Morska” i „Dziennik Bałtycki” Fot. Maciej Kostun
zorganizowały akcję dobroczynną pod hasłem „Gdańsk solidarny z Kosowem”.
- Te protesty nie wydają się jakimś
„Dziennik Bałtycki” namawia Czytelnigwałtownym
i wielkim zjawiskiem. Przeków do wzięcia udziału w tym szlachetnym
biegają tradycyjnie, na zasadzie pewnych
przedsięwzięciu. Zapraszamy do wspólnej
zabawy, która będzie miała miejsce 29 ma- - przepychanek. Władza gra na zmęczenie
i znużenie tych grup społecznych. Nie
ja br. na parkingu Telewizji Gdańskiej przy
kreuje im żadnych mobilizujących wizji.
ul. Czyżewskiego w Gdańsku. Mnogość
Każda z tych grup walczy o swoje, więc
atrakcji i doskonała zabawa, gwarantowanie budzi to jakiegoś szerszego poparcia
na od południa do późnego wieczora.
społecznego; może z wyjątkiem rolników,
Jeśli zgłodniejesz, zapraszamy do kuchktórzy mają szczególną sytuację w społeni polowej. Do zobaczenia!
(zuz)
czeństwie. Myślę, że organizatorom protestów przed przyjazdem Papieża chodzi
o to, by jak najwięcej wymusić na władzy.
W państwach europejskich, gdzie występują napięcia społeczne, zdarzają się

o telefoniczny

Niepokoje społeczne przybierają różne formy.

Mariusz Muskat

Pomóżmy Albańczykom |

bezpłatna infolinia

zrezy-

gnowali górnicy z „Solidarności”. Prawdopodobnie w czwartek rolnicy zaczną blokować
drogi.
* Główny postulat pielęgniarek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek
i Położnych, to wypłata
obiecanych pieniędzy
na podwyżkę płac. Górnicy również domagają
się uzgodnionych z rządem, jeszcze w grudniu,
pieniędzy na odprawy
dla zwalnianych górni-

Grażyna Modrzyńska, Pruszcz

Solidarni z Kosowem

Krzysztof Grabowski
„Wprost”

Wybór Johannesa Raua na prezydenta Niemiec
nie ekscytował mediów. „Gazeta Wyborcza” np.
wdała się w nieistotne dociekania, czemu przegrały współstartujące z Rauem panie. Mnie ciekawiło bardziej kim takim jest faworyt SPD, że
jeszcze w przedbiegach umilkły spekulacje, że
może by jednak Kohi, że właściwie by mu się
należało... Socjaldemokraci jednak zdecydowanie wykluczyli kohabitację z Kohlem. Całkiem
rozsądnie, a dla nas i korzystnie: wielki kanclerz, jak na mój gust, zanadto był podszyty Bismarckiem.
Z uwagą tedy wysłuchałam w ARD przemówienia prezydenta elekta w Bundestagu. Było bardzo dobre i budzące zaufanie. Rau powiedział,
że chce być prezydentem wszystkim Niemców,
co już stało się banałem. Ale uzupełnił, że także
prezydentem tych mieszkańców Niemiec, którzy
nie są Niemcami ani nie mają obywatelstwa.
Powiedział, że jest patriotą, ale nie nacjonalistą
i zaraz dał definicję: „Patriotą jest ten, kto kocha swój naród, nacjonalistą - ten, kto nienawidzi inne narody”. Zwracając się do młodego pokolenia też wprowadził ład w pomieszane pojęcia: „Nie ponosicie winy za zbrodnie przeszłości, ale ponosicie za nie odpowiedzialność”.
W tym sensie, że młodzi muszą o zbrodniach
wiedzieć i strzec kraju przed recydywą.
Były to zdania godne moralisty i męża stanu.
Warte przemyślenia, zapamiętania i cytowania
przez innych prezydentów. Także byłych i przyszłych.

:

Janina Wieczerska

środa 26 maja 1999 r,

Fot. Adam Warżawa

Fot. Robert Kwiatek

ajwięcej
małżeństw
Pomorzanki zawierają

w sierpniu. W 1997 roku było ich 29 612. Najrzadziej

wychodzą za mąż w maju.
W 1997 roku sakramentalne

tak powiedziały 6343 pary.
Pierwsze

dziecko

przy-

chodzi na świat, kiedy prze. ciętna młoda mama

ma 23

lata.
Najpóźniej pierwsze
rodzi kobieta z wyższym

wykształceniem

średnio

w wieku 27 lat. Mama z wykształceniem

średnim

ma

mamy
z wykształceniem
podstawowym. Ich pierwsze

dziecko
przychodzi
świat, gdy mają 19

na
lat.

7 drugiej strony - najwięcej

matek jest wśród pań z wy-

| kształceniem średnim, najia

:

Wo

Na

Najwiecej

..

ad

NaIWięcej mam ma jedno

dziecko.

Na

ogólną

liczbę

221 078 urodzonych

około

Połowa to jedynacy.

(mol)

|

23 lata, kiedy rodzi po raz
pierwszy. Najmłodsze są

Czytelnicy
o swoich mamach str. 18
)
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Kaliningrad - Gdynia. Przemyt czy prowokacja?

CZEKAJĄC,
NA PAPIEŻA

Rosyjska ruletka

MB Przesłanie papieskiej pielgrzymki

mytem broni - podała 14
maja rosyjska gazeta „Kali-

ningradzkaja Prawda”, a za
nią wczoraj Polska Agencja
Prasowa. Według naszych,
potwierdzonych u źródeł informacji, całe zdarzenie
może być prowokacją rosyjskich służo specjalnych.
Sprawą
zajmuje
się
Urząd Ochrony Państwa,
Wojskowe Służby Informacyjne, rosyjski wywiad wojskowy GRU i amerykański
wywiad CIA.
- To kontrolowany prze-

ciek. Rosjanom zależy na
tym, żeby pozbyć się z rynku polskich firm, zajmujących się handlem bronią taką informację uzyskaliśmy ze źródeł zbliżonych do
polskich służb specjalnych.

Co napisali
Rosjanie?

Joaquin Navarro-Valls, rzecznik Stolicy Apostolskiej.
Fot. PAP/CAF

Rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro-Valls gościł
wczoraj w Warszawie. Podczas konferencji wyliczał przesłania z jakimi Jan Paweł II przyjedzie do Polski.
- Z pewnością wizyta będzie zawierała wezwanie do jedności i pojednania narodowego - mówił Navarro-Valls. - Ważny będzie także aspekt ekumeniczny i wystąpienie Papieża
w parlamencie.

Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy papieska wizyta będzie
miała również aspekt polityczny. Rzecznik Watykanu odparł: „tak, jeśli mowa jest o polityce pisanej przez duże «p»,
która nigdy nie jest oderwana od religii i od etyki”.
Rzecznik Episkopatu Polski ojciec Adam Schulz zaapelował, aby podczas pobytu Ojca Swiętego w Polsce zaprzestać
akcji protestacyjnych i strajkowych.

.

(PAP)

BM Straż Miejska wsparta przez sąsiadów
Pięćdziesięciu strażników miejskich przybędzie do
Trójmiasta z większości gmin województwa pomorskiego,
na czas wizyty papieskiej. Część z nich przyjeżdża własnym
transportem i z własnym sprzętem. Jak poinformowała nas
Mirosława Sikorska, rzecznik prasowy gdańskiej SM, przyjezdni funkcjonariusze będą tworzyć patrole z lokalnymi
strażnikami.

(KAS)

MB Elbląskie miejsca handlowe
Na terenie Elbląga przygotowano 2440 miejsc handlowych.
Udostępnione zostaną sprzedawcom w dniach 4-7 czerwca.
Poza alkoholem handlować można wszystkim.
Według ustaleń Zarządu Miasta odpłatność za korzystanie
z jednego stanowiska wynosi 70 złotych. Zezwolenia wydawane są od 19 maja.
Wszyscy zainteresowani handlem podczas wizyty Ojca
Świętego w Elblągu powinni zgłosić pisemne wnioski
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta. Informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr (0-55) 23931-19 lub 239-31-20.
|
(G.P)

Autor tekstu, Aleksander
Riabuszew napisał w rosyjskiej gazecie, powołując się
na informacje otrzymane od
rosyjskiego kontrwywiadu,
że gdyńska firma Perton
kupowała w obwodzie kaliningradzkim nie tylko urządzenia do namierzania atakujących

torped,

systemy

hydroakustyczne do łodzi
podwodnych, lecz również
sprzęt o dużej wartości
i znaczeniu. Elementy tzw.
wojskowej techniki miały
być kradzione

przez

rosyj-

skich żołnierzy z tamtejszych jednostek oraz łodzi
podwodnych. Według Rosjan, cała sprawa znana by-,
ła wcześniej, prowadzono
śledztwo, a wszystko wyszło
na

jaw,

gdy

na

granicy

w Bezledach-Bagrationowsku aresztowano polskiego
kuriera, który miał wieźć
w rejsowym autobusie przyrządy elektroniczne będące

częścią przeciwlotniczego
zestawu rakietowego „Sziłka”. Rosjanie twierdzą, że
sprzęt ten miał przez Bremę
trafiać do USA.
Według naszych informacji sprawa wygląda inaczej.

Nikt nic nie wie
Zatrzymanie
polskiego
kuriera nie miało miejsca.
- Nie mamy żadnych informacji, aby ktokolwiek

|

z obywateli polskich został
w ostatnim czasie zatrzymany przez służby rosyjskie.
Rosjanie mają obowiązek
informować nas o takich
faktach w ciągu trzech dni,
a nic do nas nie dotarło. Zawsze strona rosyjska zresztą
wywiązuje

się z tego

- do-

wiedzieliśmy się w konsulacie polskim w Kaliningradzie.
Takich informacji nie posiada również Straż Graniczna. - Nic takiego do
mnie

nie

dotarło,

Jak było naprawdę
23 stycznia br. na granicy

zatrzy-

mano mikrobus Ford Transit, należący do firmy Bałtrybzbyt, który przewoził
zestaw części elektroniczych. Ze zdobytych przez
nas rosyjskich dokumentów
celnych wynika, że zatrzymanie

transportu,

Ś NS
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a zapo-

znaję się z podobnymi informacjami na bieżąco - powiedział nam rzecznik prasowy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej Franciszek Jaroński.

w Bagrationowsku

Morze Bałtyckie O

Rey

osyjski
kontrwywiad
W
Kaliningradzie
aresztował polsko-rosyjską
grupę zajmującą się prze-

s. ken

Warto wiedzieć

:

Dziennik |

zawiera-

jącego m.in. wentylatory
i podzespoły komputerowe,
nastąpiło wyłącznie z powodów celnych. Kierowca samochodu nie został aresztowany, a podany w dokumentach powód zatrzymania brzmiał „względy proceduralne”. Temu zatrzymaniu Rosjanie nadali jednak bardzo spektakularny
przebieg.

- Samochód
otoczyły
transportery opancerzone.
Wszystko wyglądało bardzo
groźnie - powiedział nam
funkcjonariusz
polskich
służb specjalnych.
:
Bałtrybzbyt to polsko-rosyjska firma mająca handlować przetworami rybnymi, która, według naszych
informacji kierowana była
przez AndrzejaF, szefa in-

nej firmy
z Gdyni.

-

Pertron

SA

Co to jest Pertron?

Przemycone makiety
Prawdą jest, że Rosjanie,
zaniepokojeni po wejściu
Polski do NATO, chcą wyrugować ze swojego kraju takie firmy jak Pertron SA.
Dlatego sprawie nadano
bieg. Aresztowano cztery
osoby w Kaliningradzie rosyjskich oficerów armii,
którzy
współpracowali

Firma Pertron, a nie Perton (jak podają Rosjanie) posiada pełną koncesję polskiego Ministerstwa Gospodarki
na handel uzbrojeniem. Siedziba firmy znajduje się
w Gdyni. Ciekawa sprawa
dotyczy nazwy tej firmy
z gdyńską firmą. Śledztwo
w wersji z rosyjskiej gazety,
po polskiej stronie objęło
a zacytowanej wczoraj przez
także cztery osoby. Rosyjska
PAP
prokuratura zwróciła się
- Wiem, Że ta firma nazytrzy tygodnie temu o pomoc
wa się inaczej, ale w mojej
prawną do polskiej strony. redakcji ktoś zrobił literówkę
Znamy sprawę, ale nie pro- powiedział nam w Kalininwadzimy
czynności procegradzie autor tekstu Aleksowych - dowiedzieliśmy się
sander Riabuszew, dzienniw gdańskiej prokuraturze.
karz „Kaliningradzkiej PrawWedług informacji, które
dy”. udało
nam się uzyskać,
Riabuszew
pokazywał
działanie rosyjskich służb
nam dokumenty i zdjęcia,
specjalnych ma także na cez których wynika, że od dzielu odzyskanie tzw. makiet
sięciu lat współpracuje Z rocelów, zdobytych przez Posyjską armią, jako koresponlaków. Makieta celu to zakodent.
dowane elektroniczne urząPertron SA jest zarejestrodzenie ćwiczebne, które ciąwana w gdańskim sądzie. :
gnione za okrętem lub saCzęsto
handlowała
ze
molotem imituje własności
Wschodem. W notatce reklaokrętu lub samolotu i jest
mowej, zawartej w folderze
celem dla ćwiczebnych raz okazji targów Baltmilitary
kiet. Nie są to urządzenia
Expo, które odbyły się tynowe i nieznane, ale Rosjadzień temu w Gdańsku napinom, z jakiegoś powodu na
sano, że Pertron SA, Przednich zależy i bardzo zabiesiębiorstwo Handlu Zagragają o ich odzyskanie.
nicznego, ściśle współpracuje
Jarosław Popek
z zakładami remontowymi na
Tomasz
Tukalski
Ukrainie w zakresie dostaw:
Łukasz
Wróblewski
części oraz remontów samoWspółpraca: Roman Hyczko
lotów, czołgów i okrętów.

Wałęsa czy Krzaklewski?

„Chadecja” i wybory
stateczną decyzję odnośnie kandydowania
w wyborach prezydenckich
podejmę dopiero za rok zadeklarował wczoraj Lech
Wałęsa.
- AWS traci poparcie społeczne,

. naszym

krajem

wstrząsają kolejne protesty
rolników, tylko Lech Wałęsa
- jako polityk niekonwencjonalny - jest w stanie zablo-

kować te niepokojące zjawi-

ska - mówił na wczorajszej
konferencji prasowej Mirosław Zdanowicz, lider pomorskiej ChD IIL RP. Jego
zdaniem zwycięstwo Aleksandra
Kwaśniewskiego
spowoduje sukces lewicy
w wyborach parlamentarnych.

Przybyły w trakcie spotkania Lech Wałęsa stwierdził, że na razie nie dojdzie
do konkretnych rozmów

z przewodniczącym „S” na
temat wyborów. - Ustalimy
tylko inny termin. Oczekuję
od Mariana Krzaklewskiego, że nie bedzie mnie przekonywał żebym nie kandydował - stwierdził.
Były prezydent zadeklarował, że zrezygnuje z kandydowania, jeżeli przyczyni
się to do zwycięstwa prawicy.

(J.U.)

a

4

Lech Wałęsa podczas |
konferencji.
Fot. Maciej Kostun

środa 26 maja 1999 r.
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Strzelanina

„Pod Baryfką”

|

Na miejscu zdarzenia policja pojawiła się bardzo szybko.

Fot. Robett Kwiatek

W dwie minuty później
się
zjawiło
na miejscu
dwóch funkcjonariuszy, którzy próbowali zatrzymać
mężczyzn,
strzelających

w Gdyni doszło wczoraj
do strzelaniny. Policja
zatrzymała sprawców
i odebrała im broń.
Mieszkańcy ulicy Puckiej
w Gdyni Chyloni przeżyli
wczoraj około godz. 20 dramatyczne

chwile.

W

barze

„Pod Baryłką” doszło do
strzelaniny. Jak dowiedział
się „Dziennik” do lokalu weszło
dwóch
uzbrojonych
mężczyzn.
Głośno
pytali

„gdzie oni są” i oddali kilka
strzałów.
- Przestrzelonych i uszkodzonych zostało kilka samo-

chodów - mówi Robert Ratajczyk, komendant miejski
policji w Gdyni. - Na szczęście nikt nie został zabity

uciekać
zaczęli
którzy
w kierunku pobliskiego torowiska. Podczas pościgu
jeden z uciekających wycią-

gnął pistolet, którego jednak nie użył. Obaj ścigani
mężczyźni zostali zatrzymani.
- Są to doskonale nam
znane osoby - mówi kom.

Ratajczyk. - Prawdopodobnie

chcieli

się

oni

z kimś

rozliczyć. Znaleźliśmy przy
nich

dwa

pistolety

i jedną

sztukę broni automatycznej
- Zatrzymanym osobom
na pewno będzie postawio. ny zarzut nielegalnego posiadania broni - twierdzi
Ratajczyk.

|
|
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SLD w obronie badań prenatalnych

Nie chcą n owelizacji
>
na

ziałacze lewicy apelują
o niewyrażenie zgody
nowelizację
kodeksu

karnego oraz ustawy O Zawodzie lekarza, które ograniczają dostęp do badań
prenatalnych. O apelu wystosowanym do senatorów
i prezydenta RP poinformowała

wczoraj

Jolanta

Ba-

nach, gdańska posłanka
SLD.
. Jej zdaniem ostatnie
zmiany prawa wraz Z Wcze-

śniejszym wycofaniem
płat do leków

do-

antykoncep-

cyjnych, a także zaostrzenie
przepisów ustawy o planowaniu rodziny są wyrazem
dyskryminacji kobiet.

Obecna na konferencji
prasowej dr Karina Kulikowska - Ciecieląg z Instytutu Położnictwa i Ginekologii AMG, przedstawiła argu-

nnn

|.

!

Jolanta Banach (z lewej)

Fot. Przemysław Świderski

menty przemawiające za dostępnością badań prenatalnych. Są to, m.in. obniżenie
liczby aborcji, szczególnie
u kobiet starszych, które boją się powikłań i możliwość

wcześniejszego, wewnątrzmacicznego leczenia płodu.
Jacek Pauli

nano
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Giełda w Barniewicach ruszyła

Centru

pozywcze

wyłącz

dla hurtowniko

Kwiaty, rozsady, nasiona i ziemię - to wszystko można

kupić w ilo-

ściach hurtowych na
giełdzie rolno-spożywczej w Barniewicach.
Na dziś zaplanowani
oficjalne otwarcie hali
kwiatowej rynku.
Dobiega końca pierwsza
część budowy Pomorskiego
Hurtowego Centrum RolnoSpożywczego W Barniewicach. Dziś otwarta i udostępniona klientom miała
zostać hala kwiatowa o powierzchni około 5 tysięcy
metrów
kwadratowych.
Składa się ona z dwóch części: przeznaczonej do handlu kwiatami świeżymi oraz
drugiej, do sprzedaży roślin

sztucznych.
Obiekt składa się z 52
boksów klimatyzowanych
i 33

nieklimatyzowanych.

Już w sierpniu klientów zaczną przyjmować kolejne
obiekty: hala owocowo warzywna, ogólnospożywcza, a także stanowiska
handlowe pod wiatami, dla
producentów lokalnych.
Powstająca hala owocowo

- warzywna pomieści 112
boksów. Tyle samo punktów
handlowych będzie miała
hala

spożywcza.

również

obiekt

przeznaczony

Powstanie

biurowy,

dla instytucji

i firm tworzących infrastrukturę branży rolno spożywczej i parking samochodowy.

- Do czerwca zarówno dla

Centrum
czego.

Rolno-Spożyw-

To jeszcze
nie wszystko
Planowany po 2000 roku

drugi

etap

morskiego

inwestycji

po-

centrum w Bar-

niewicach obejmie m.in budowę hal: mięsnej, rybnej
oraz magazynów i stacji paliw.

- Mamy nadzieję, że będzie to nowoczesne i wzorcowe centrum logistyczne
branży rolno-spożywczej mówi Jacek Austen, prezes
Zarządu PHCRS w Barniewicach. - Rynek nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
Nie

jesteśmy

hipermarke-

punktów, wjazd na giełdę
jest bezpłatny - mówi Ewa

tem, ale giełdą dla producentów i handlowców różnych branż.
Szczególnie jeżeli chodzi

Kacmajer, rzecznik prasowy

o produkty spożywcze, mają

Pomorskiego

one wprost z barniewickiej

klientów, jak i dla najemców

Hurtowego

giełdy trafiać nie tylko do
trójmiejskich i pomorskich
odbiorców, ale także na rynki państw Europy wschodniej i Skandynawii. Na giełdzie uruchomione zostanie
centrum dystrybucji np.
owoców cytrusowych dla
pozostałych regionów Polski. Giełda jest czynna od

Mieszkańcy Osowej
o otwarciu nowej giełdy
HB Marek Soliwoda
właściciel sklepu
samochodowego

dzielę - mówi Ewa Kacmajer. - Tradycją tego rodzaju
rynków jest 6-dniowy dzień

- Mieszkam w Barniewicach, 300 metrów od giełdy.
Najbardziej martwi mnie jakie będzie natężenie ruchu
w okolicy. Problemem jest
też notoryczny brak wody
w naszej miejscowości. Gdy

pracy, a my szanujemy zwy-

budowano

czaje.

miasto obiecało nam wodę.
Niestety do dziś się z tej

poniedziałku do soboty.
- Nie ma potrzeby prowadzenia handlu także w nie-

Biznes to biznes
Szacuje się, że obroty towarowe

wyniosą
latach

działalności

rynku hurtowego. Po wybudowaniu hal: mięsnej i rybnej powinny

one wzrosnąć

przynajmniej dwukrotnie.
- Sądzimy, że giełda uporządkuje
nieco
sytuację
hurtowników
w Pomorskiem - mówi Jacek Austen.
- Podobna funkcjonuje już
w Poznaniu, nowe centrum
hurtowe zostanie otwarte
niebawem w Warszawie. To
jest przyszłość handlu.
Zarówno w otwartej dzisiaj hali kwiatowej, jak
i w powstających w pierwszym etapie budowy pozo-

stałych
obiektach
powierzchnie handlowe są już
wydzierżawione. Swoje produkty będą tutaj prezentować i sprzedawać firmy polskie.

hurtowy,

obietnicy nie wywiązało.

Fot. Przemysław Świderski

około mi-

liarda złotych w pierwszych
dwóch

rynek

Sylwia Ressel

Giełda działa w godzinach
5 - 11, codziennie,
z
wyjątkiem
niedziel.
W PHCRS obowiązuje hurtowy system sprzedaży.

BB Iwona Kwasińska

sprzedawca
- Niepokoi

mnie

to,

że

w związku z otwarciem giełdy, zwiększyć się może liczba wypadków samochodowych na drogach. Myślę tu
o trójmiejskiej obwodnicy.
Martwi mnie też, że ruch
pojazdów odbywać się będzie
przede
wszystkim
w nocy. Nie każdemu to odpowiada.

BE Józef Wachowski
mechanik
- Podpisałem kiedyś pro-

test przeciwko
budowie
giełdy w tym miejscu, teraz
jednak nie mam wyrobionego zdania. Dobrze jest, że
dzięki niej powstało wiele
nowych

miejsc

pracy.

Za

wcześnie jest by mówić, jak
giełda wpłynie na życie
mieszkańców naszej okolicy.
To wyjdzie dopiero w czasie
jej funkcjonowania.
(mart)

Fot. Przemysław Świderski
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Ile wojska wyślemy do Kosowa

Protesty

Wspólny str:
strażnik”

- poinformowały

źródła NATO w Brukseli.
Wojskowi mogą zgromadzić łącznie od 45 do 50 tysięcy żołnierzy (w jednostkach
zwanych
KFOR),
w tym 60 proc. z państw

NATO.

Potrzebne

między

zgoda

sojuszem

są jed-

Belgradu

na warunki NATO i wycofanie sił serbskich z Kosowa.

Polska wystawi „na pewno więcej niż jeden batalion” - twierdzą źródła wojskowe sojuszu. Inne mówią,

że „ideałem byłaby jedna
brygada”.
Rzecznik NATO Jamie
Shea przyznał tylko, że wła-

Drugi z górników głodujących w proteście przeciwko likwidacji kopalni „Niwka - Modrzejów” został wczoraj przewieziony do szpitala. Związkowcy
w stolicy rozpoczęli rozmowy z rządem.
Możliwe,

a Rosją

pod jaką flagą ma występować KFOR i kto ma dowodzić.
W nalotach na Jugosławię uczestniczy już ponad
tysiąc samolotów NATO. Jak
poinformował w poniedziałek Pentagon, stało się to po
na Węgry 20 mazo
zyn typu F/A-18 amerykańskiej piechoty morskiej.
Gdy NATO rozpoczynało
naloty na Jugosławię, miało
do dyspozycji 350 samolotów.
W nocy z poniedziałku na
wtorek po raz kolejny celem
ataków lotnictwa NATO były
strategiczne budynki w centrum Belgradu - w tym siedziba ministerstwa spraw
wewnętrznych Serbii.
Jacek Safuta (PAP)

nostki bojowe, inżynieryjne,
medyczne,
transportowe
oraz policja wojskowa. Poprzedni plan z ubiegłej jesieni przewidywał wysłanie
do Kosowa 28 tysięcy wojska.
Operację musi jednak
poprzedzić

górników

dze wojskowe otrzymały jjuż
od wielu sojuszników, w tym
Polski, „wstępne informacje” o tym, co mogliby zaoferować. „Ale nikt na razie
się nie zdeklarował” - zastrzegł Shea.
Trwa spór ma ten temat

> ada
(ambasadorów)
NATO ea
we
wtorek wstępnie nowy plan
operacji nadzorowania pokoju w Kosowie „Wspólny

Głodówka

że jeszcze

dzi-

siaj uda się podpisać porozumienie, kończące górniczy protest.

Górnik, który trafił do
szpitala, głodował od ośmiu
dni. Protest prowadzony
jest w siedzibie Katowickie-

go Holdingu Węglowego, do
którego należy kopalnia
i który zdecydował o jej likwidacji w połowie tego roku. Górnicy domagają się,
by zarząd KHW pozwolił na
wydobycie w „Niwce-Modrzejów” 5-6 mln ton węgla,
przygotowanych już do eksploatacji.

Wiele wskazuje na to, że

n a gaz w kafejce do napełnienia. Po zniszczeniu
Butle na
elektrowni w Belgradzie można gotować tylko na gaFot.PAP/CAF
zie butłowym lub ognisku.

uda się podpisać porozumienie, kończące górniczy
protest. Wstępne uzgodnienia
polegają na tym, że
przygotowane
już
złoże

„Niwki-Modrzejów” zostałoby przyłączone do innej kopalni, ale przy jego wydobyciu pracowałaby część załogi likwidowanej „Niwki-Modrzejów”.
W

Warszawie,

w

Mini-

sterstwie Gospodarki, górnicy, ktorzy w poniedziałek
blokowali
ministerstwa
i przedstawiciele
rządu
wstępnie rozmawiali czego
mają dotyczyć późniejsze
negocjacje.
Górnicy z „Solidarności”,
którzy w poniedziałek

blo-

kowali Ministerstwo Finansów, domagają się zwiększenia środków na osłony socjalne i zagwarantowania
pracy w czynnych kopalniach górnikom z kopalń likwidowanych

(PAP)
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świateł, skuteczność

(APE)
SUBA
MoTOR

orIL

sprawdzimy

ośumienia,

hamulców,

kondycję

eksploatacyjnych. Wymieniając olej na Selenia

ustawienie

lub VSmax, dostaniesz w prezencie 1 litr płynu

poziom

płynów

do chłodnicy Paraflu.

INICJATYWA DEALERÓW FIATA. ZAANZYKI
...i w drogę

»

56 56; PTHM AUTO-PLUS Sp. z 0.o0.,
31; Gdańsk: AUTO-GDAŃSK M. Michniewicz, ul. Piekarnicza 6, tel. (0--58) 300
Elbląg: AUTO-EL Sp. z 0.o., ul. No wodworska 46, tel. (0-55) 232 50
Gdański: PZM OZDG Sp. z 0.0.,
Starogard
34;
12
661
50,
12
ul. Poznańska 1/3, tel. (0-58) 661
ul. Gen. Hallera 132, tel. (0-58) 341 3 0 62, 345 52 14, 344 72 71; Gdynia: ITAL-CAR Sp. z 0.0.,
15.
74
672
72,
14
672
(0-58)
tel.
17,
Gdańska
ul.
0.o.,
AUTO-MOBIL Sp. z
| u. Norwida 2, tel. (0-58) 562 22 24; Wejherowo: PUH

Uchodźcy z Kosowa w Polsce

Niemcy. Powódź

m KRAJ

Sąsiedzkie waśnie

| Rozmowy
WARSZAWA. Przedstawiciele trzech związków rolniczych i rządu zasiedli do
rozmów. Rolnicza „Solidarność”, Kółka Rolnicze i „Samoobrona” rozmawiają
z rządem po spotkaniach
trzech zespołów roboczych.

s rupa 88 uchodźców
' z Kosowa, która mieszkała w Gołkowicach koło
Starego Sącza, od poniedziałkowego
wieczoru
przebywa w domu wczaso-

wym w Zawoi (woj. małopolskie). Zdecydowano tak
w związku z możliwością
konfliktu między grupami
uchodźców.
Okazało się, że część Albańczyków - którzy przylecieli do Polski 19 kwietnia
- nie akceptuje osób, które
przybyły do naszego kraju
prawie trzy tygodnie później.
* - Część uchodźców zakwaterowanych w Gołkowicach utrzymywała, że
w drugiej grupie Albańczyków są Romowie, którzy
wyrządzili
im
krzywdę
jeszcze w Kosowie - powiedziała sekretarz Zarządu
Okręgowego PCK w. Krakowie Józefa Pers.
- W integrację obu niechętnych sobie grup trzeba
by włożyć mnóstwo wysił-

Zajmowały się one „Paktem

dla wsi”, oceną protokołu
z rozmów z 8 lutego i prywatyzacją sektora rolnospożywczego.

Kongres

kombatantów
WARSZAWA. Rozpoczął
się II Kongres Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych.
Głównymi tematami obrad
mają być: jedność środowisk kombatanckich i sprawy socjalno-bytowe.

Protest

samorządu
uchodźcami

opiekuje
w

się

Gołkowi-

cach.

(PAP)
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Diessen,

WY

Bawarii przewozi małą łódką krzesła ze swego

lokalu.

Fot.PAP/CAF

ŁÓDŹ. Kilkuset nauczycieli
z województwa łódzkiego
przeszło ulicami Łodzi protestując przeciw nowelizacji
Karty Nauczyciela i odebraniu praw do emerytury pomostowej.

M ŚWIAT
= Wizyta.
z Moskwy

względu na wysoką
CR tal
spowodowaną
powodzią,
wczoraj
zamknięto dla żeglugi Ren
i Dunaj na niektórych odcinkach w Niemczech. Powódź w Bawarii, nazywana
powodzią stulecia, spowodowała straty materialne

szacowane na co najmniej
2,1 mld marek.
Powódź w Austrii i Niemczech spowodowała śmierć
pięciu osób. Poziom wody
na Dunaju wyraźnie opada.

Fot. PAP/EPA

Jedynie w Pasawie oczekuje
się na falę kulminacyjną.
Jednak w dalszym ciągu
z ruchu wyłączonych jest
wiele mostów i odcinków
dróg.
Napięta sytuacja utrzymuje się w Konstancji (Konstanz) nad Jeziorem Bodeńskim. Meteorolodzy prognozują burze i wichury. Obfitość opadów deszczu ma
sięgać 50 litrów na metr
kwadratowy. Opady oraz
spływająca woda z szybko

topniejącego śniegu w Alpach Szwajcarskich i Austriackich grozi dalszym
przyborem wody w Jeziorze
Bodeńskim i zalaniem historycznej starówki w Konstancji.

Ren zamknięto do najbliższej soboty na odcinku
od miejscowości Iffezheim
do Speyer. Ruch zostanie
wznowiony, gdy woda opadnie co najmniej o 60 cm, co jak się oczekuje - ma nastąpić pod koniec weekendu.
(PAP)

Chiny wykradły USA technologie jądrowe

WATYKAN. Papież Jan Paweł II przyjął na audiencji
burmistrza Moskwy Jurija
Łużkowa. Nie potwierdzono, że Łużkow miał zaprosić
Papieża do Moskwy.

= Ofiary
wybuchu

Uzbrojeni jak Amerykanie
Dzięki wykradzionym z USA technologiom, Chiny
są w stanie obecnie wyprodukować najnowocześniejszą broń jądrową.
Wczoraj w Waszyngtonie
został opublikowany specjalny raport komisji, dotyczący szpiegostwa nuklearnego Chin w USA.
W ostatnich latach Chiny
weszły w posiadanie - głównie nielegalnymi środkami wielu amerykańskich technologii,
w tym ' przede
wszystkim
wojskowych
technologii jądrowych.
Przewodniczący powołanej dla zbadania sprawy ko-

misji,
Christopher
Cox
* wczoraj ocenił publicznie, iż
Fot. PAP/CAF
żaden kraj nie wykradł USA

Ratownicy wychodzą
z kopalni.

ku. Z tego co obserwujemy,
uchodźcy
przenieśli
do
Gołkowic zadawnione konflikty z Kosowa - powiedziała Krystyna Sadowska
z fundacji Equilibre, która
w imieniu krakowskiego

UKRAINA. Co najmniej 39.
górników zginęło, a 48 zostało rannych w wyniku
eksplozji metanu w kopalni
węgla kamiennego „Zasiadko” w Doniecku - podały władze, dzień po katastrofie.

tylu tajemnic

co Chiny.

wojskowych

|

Pekin nielegalnie pozyskał m.in. informacje na temat siedmiu najnowocześniejszych głowic jądrowych,
znajdujących
się
obecnie w amerykańskim
arsenale, a także - bomby
neutronowej. Informacje na
temat tych technologii wywiad chiński zbierał od początku lat 70. do połowy lat
90.
+.
- Nie ulega kwestii, iż
proceder ten nadal jest kontynuowany
- powiedział
Cox.

Nowa chińska broń będzie mogła równać
się
z najnowocześniejszą bronią amerykańską - odnotowano w amerykańskim raporcie.
Przykładem skuteczności
działań chińskiego wywia-.
du wojskowego jest np. po-.
zyskanie przez Pekin danych o zminiaturyzowanej
głowicy jądrowej W-88, wystrzeliwanej z pokładów
okrętów podwodnych. W-88
uważana jest za największe
osiągnięcie amerykańskich
technik
wojskowych
w ostatnich latach.
W raporcie komisji Coxa
mowa jest również o zdobytych
przez
Chińczyków
technikach, umożliwiających przeniesienie pocisków z głowicami jądrowymi z tzw. silosów na ruchome wyrzutnie. Pierwsze tego rodzaju wyrzutnie będą
testowane
przez
armię
chińską w tym roku - twier-

dzi Cox.

(PAP)

Oświęcim. Źwirowisko

Ustawa już działa
Ustawa o ochronie byłych hitlerowskich obozów
zagłady weszła wczoraj w życie. Ma umożliwić

Skarbowi Państwa przejęcie Żwirowiska. Ustawa
zakłada utworzenie stref ochronnych wokół ośmiu
byłych hitlerowskich obozów.
Granice i szerokość strefy ochronnej wokół KL Auschwitz-Birkenau wyznaczy specjalne rozporządzenie MSWiA. Rzecznik tego
resortu Paweł Ciach powiedział, że gdy tylko rozporządzenie zostanie podpisane przez ministra, Skarb
Państwa przystąpi na drodze administracyjnej do
egzekucji terenu „z rygorem natychmiastowej wykonalności”.
Przylegający do terenu
obozu w Oświęcimiu obszar byłego klasztoru sióstr
karmelitanek wraz ze Zwirowiskiem dzierżawi od
Skarbu Państwa Stowarzyszenie Ofiar Wojny (prezesem stowarzyszenia jest
Mieczysław Janosz, pracownik służb specjalnych
PRL).
Umowę o dzierżawę żwirowiska
stowarzyszenie
podpisało z siostrami kar-

melitankami,

poprzednimi

właścicielkami.

Zakon

sióstr karmelitanek zrzekł
się w 1997 r. tej posesji na
rzecz Skarbu Państwa.

Nadal jednak pozostawała ważna umowa dzierżawy, zawarta w sierpniu
1998 r. między siostrami
a Stowarzyszeniem Ofiar
Wojny. Urząd Rejonowy jako przedstawiciel Skarbu
Państwa - wypowiedział
umowę stowarzyszeniu. Na

Żwirowisku

zaczął koczo-

wać Kazimierz Świtoń, który uznał się za obrońcę stojącego tam krzyża z ołtarza
papieskiego. Przekazanie
terenu Skarbowi Państwa
spowoduje, jego zdaniem,

usunięcie krzyża. Na Źwirowisku ochotnicy z całej
Polski postawili dziesiątki

krzyży.
(PAP)

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ

środa 26 maja 1999 r.

W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
i PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Poduszka powietrzna
w standardzie

Seicento - jesteś wielki.

Seicento Young

20 800 PLN

Seicento $S
Seicento Hobby

24 300 PLN
26 900 PLN

Seicento Citymatic 26 900 PLN
27 600 PLN
Seicento Suite

Seicento Sporting

29 000 PLN

|

Nowa ś$ama Seicento z nowym standardem

Osobom poszukującym ekonomicznych

wyposażenia już w sprzedaży.

rozwiązań proponujemy Seicento Youn$ |

Seicento S, Seicento Hobby, Seicento

z 4-cylindrowym silnikiem

Suite oraz Seicento Sporting,

899 cm” - dostępny w cenie

- wszystkie posiadają w standardzie:

20 800 złotych.

e poduszkę powietrzną dla kierowcy

Wszystkie modele posiadają 8-letnią

e dynamiczny silnik 1,1 FIRE

śwarancję na perforację nadwozia.

|

e oraz funkcjonalne wnętrze
z dzielonym tylnym siedzeniem”
bez żadnych dopłat.

|

"jako opcja w wersji Seicento Sportin$.

fiat Bank Paizia 2 A

Nie zwlekaj - jeszcze dziś odwiedź
najbliższego dealera Fiata. Skorzystaj

z jazdy próbnej.

|

*

TWORZYMY Z PASJĄ
R-5691/A

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

s

Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. .00-16.00, Władysława IV 17, telfax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. 003-210, 3003-216, 300-217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - p. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.pt. 8.00-16.00; Gdynia,
285-27-77, pon. - p. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel/fax 683-29-44, 683-29-45, pon. pt. 8.00-16.00; Tczew, Mickiewicza 17, tel.fax 532-13-89, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, tel.fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

Cien
Shpsk, dl Woja Poego4 tela
(9) 1447 (059) 414-904; Elbląg, Rybacka 96, tel. (16) 232-70-34, (068) 233-54-09, fax (058)
p_Jesne

M.D
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Po mleku- ryby

Dzieci ulżą podatnikom

Priorytetowa
prorodzinność
m

:

m

|

W sieci

7

Unii Europejski

Zlikwidowane
zostaną
wszystkie ulgi budowlane cej dzieci to największa now zamian za to rząd wprowawość systemu podatkowego,
dzi nowy program promocji
który ma obowiązywać już
budownictwa mieszkanioweod przyszłego roku.
go. Pod uwagę brane są dwa
Nowa ulga będzie polegarozwiązania. Pierwsze zakłała na możliwości podwyższeda, że budżet państwa przez
nia kwoty wolnej od podatku
pięć lat spłacałby połowę odo jedną trzecią tej kwoty na
setek od 20-letniego kredytu
drugie dziecko w rodzinie
mieszkaniowego. Drugi proi o połowę na każde kolejne).
ponuje by podatnik mógł odW 2001 roku kwota wolna od
liczać od dochodu przez pięć
podatku wzrośnie: będzie ją
lat całość odsetek.
można zwiększyć o połowę
W przyszłym roku nie
na drugie dziecko oraz o trzy : skorzystamy też z ulg podatczwarte na każde kolejne
kowych na leczenie, na prydziecko. Jednocześnie od
watne renty oraz inne trwaprzyszłego roku rozpocznie
łe ciężary (np. stypendia).
się likwidacja większości ulg.
+ . Dawid Piwowarczyk
lgi dla rodzin posiada-

jących dwójkę lub wię-

Z powodu niedostosowania do wymogów
technologicznych i jako-

ściowych, po wejściu
Polski do Unii Europejskiej upadnie co trzecia
krajowa przetwórnia
ryb. Naszych przetwórców nie stać bowiem na
inwestycje, bez których
nie ma co myśleć o konkurowaniu z zachodnimi firmami.
- W Polsce funkcjonuje
ponad 450 zakładów przetwórstwa rybnego - mówi
Piotr Bykowski, kierownik
Zakładu Technologii i Mechanizacji
Przetwórstwa
Morskiego Instytutu Rybac-

kiego w Gdyni. - Trudno natomiast stwierdzić, jaka ich
liczba odpowiada bardzo rygorystycznym dyrektywom
Unii, dotyczącym technologii i warunków sanitarnych
produkcji oraz jakości wyrobów. Szacunkowo około
30 proc. z nich nie spełnia
nawet polskich norm sanitarnych
i jakościowych.
W Wielkiej Brytanii, w latach 1992 - 1994, zlikwidowano 30 proc. zakładów
rybnych. Podobne. niebezpieczeństwo grozi naszym
firmom przetwórczym po
przystąpieniu
Polski
do
Unii, choć może dotyczyć
znacznie większej liczby zakładów.
Prof. Bykowski zaznacza,
że zaledwie 9 polskich firm
może eksportować przetwory rybne do krajów Unii.
Spodziewana jest kontrola
unijna w zakładach rybnych, której efekty mogą
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Unii. Dostosowanie naszych

przetwórni do przepisów
unijnych me
cze
ogromnych
nakładów
finansowych na ich gruntow-

<

a

ną

modernizację.

szacuje Business Software |

ryb, podkreśla, że jakość
produktów zależy też od surowca rybnego. Firma z Rumi przetwarza świeże bał-

Alliance straty legalnych
dystrybutorów oprogra- —
mowania
w Polsce w ub.r.

tyckie łososie oraz mrożone
makrele i śledzie dostarczane przez firmę holenderską.

wynikające z działalności
komputerowych piratów.
61 proc, programów biz-

nesowych było w 1998 r.

Jest to surowiec najlepszy,

ale i najdroższy. Z tanich
ryb nie można wytworzyć
dobrych i pełnowartościoych yno

Tymcza-

WARSZAWA, ul. Marszałkowska 115

Jacek Sieński

24-25.05.99

Dane z kantorów (26.05. l

tel. 022 654 90 35, tel./fax 022 826 06 52

„Max”
Gdańsk

Kupno
sprzedaż

/

aluy Jagolośska10
6

„Green” Gdańsk |
Grunwaldzka
92,

„Xamax”Gdańsk — „Petrus”
Pasaż Królewski,
Gdańsk

— DługaSIR3

LzimssA

Pivna6768—

|

A 212216 A

AR

PKP Wrze

„Silant”
Elbląg
1Maja41

Pi

„Mir
Słupsk
Starzyńskiego11 |

AFRIES

;

a

Aries Power Equipment Sp. z 0.0.
dystrybutor w Polsce mini-koparek KUBOTA
Biuro handlowe: Warszawa, ul. Wrocławska 25A
tel:: 022 6851706, fax: 022 6851603
Serwis centralny: Warszawa, ul. Redutowa 10
tel.: 022 8771715, fax: 022 8771719
R-6098/a/97
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NOTOWANIA

INFOLINIA

HANDLOWE
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wNa ponad 142 mln USD

współwłaściciel firmy Pro-

przynieść podobne skutki
jak w branży mleczarskiej zakaz eksportu do krajów

fax: (0-58)
tel.:
(0-58) 300-33-03J
300-33-61]

grudniem

sem niektórzy właściciele
firm rybnych sprowadzają
z krajów zachodnich tanie,
używane maszyny, które nie
spełniają norm unijnych.
Andrzej Budzisz, dyrektor ds. handlowych Przedsiębiorstwa
Połowów
i Usług Rybackich „Szkuner” we Władysławowie,
powiedział, że firma eksportuje głównie mrożone
przetwory rybne m. in. do
Danii i Francji. Aby dostarczać wyroby odbiorcom zachodnim trzeba podjąć jednak ogromny wysiłek ciągłego inwestowania i podnoszenia jakości wyrobów.
Zygmunt
Dyzmański,
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Oznaczenia: USD — dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF — frank francuski, NLG - gulden holenderski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt
brytyjski, ITL - lir włoski (cena za 10 000 lirów), ESP - peseta hiszpańska, RUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 100 nowych rubli, w przypadku lira - za 10 000 lirów).
V - spadek ceny w stosunku do dnia poprzedniego; A - wzrost ceny w stosunku do dnia poprzedniego; O - cena bez zmian
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Targ Drzewny 9/11, tel(0-58) 301 45 17
Oddział czynnyod godz. 9 do 17.

GDYNIA

I
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środa

ul. Kościuszki!

_ tel. (0-58) 550 42 38. Oddział
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GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA, RUMIA, PRUSZCZ
LOKALNE
WIADOMOŚCI
CODZIENNE
Biały zawieszony

Rumia. 104 lata jubilatki

Żyje dzięk

- Nie tylko jestem, ale
dzięki mojej wspaniałej
rodzinie również czuję
się zdrowa - mówi pani
Petronela Sałata, mieszkanka Rumi, która roz| poczęła wczoraj 104 rok
życia.
Pani Petronela wstaje najpóźniej o ósmej rano, je śniadanie, zmywa 1 sprząta
w kuchni, a potem lubi trochę pospacerować po domu.
Jak

pogoda

na

to pozwala,

wychodzi
posiedzieć
na
przygotowanym specjalnie
z myślą o nestorce rodu tara-

sie. Jedynym problemem nad
którym ubolewa jubilatka,
jest to, że wzrok nie pozwala

już czytać

i rodzinie Ukarany
książek, którym nieraz poświęcała całe noce. Najstarsza rumianka urodziła się
jeszcze w ubiegłym stuleciu w 1896 roku w miejscowości
Rosochy koło Częstochowy.
Przed ponad czterdziestu laty przyjechała do Rumi. Ma
jedną córkę, troje dorosłych
wnuków i siedmioro prawnucząt. Wszyscy mieszkają
bardzo blisko i często odwiedzają panią Petronelę, która
twierdzi, że właśnie najukochańszej rodzinie pod słońcem zawdzięcza cudowne Samopoczucie pomimo przeżytego wieku. W imieniu władz
miasta życzenia jubilatce złożyli wczoraj z-ca burmistrza
miasta Witold Reclaw i naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego Maria Kisicka.

. Andrzej Gojke

ukochanych

z

Szkolne

Ryszard Biały, gdański
radny został zawieszony
na pół roku w prawach
członka klubu AWS. Powodem decyzji klubowych kolegów był fakt,
że Biały nie podporządkował się dyscyplinie

|

- Są trzy regulaminowe
kary, jakie mogą spotkać
radnych, którzy nie podporządkują się dyscyplinie
klubu - mówi Jacek Bendykowski, wiceprzewodniczący klubu radnych AWS. W styczniu Ryszard Biały
otrzymał
upomnienie,
a w poniedziałek został zawieszony w prawach na 6
miesięcy.

Jak widać pani Petronela nie tylko czuje się jak na
swój wiek bardzo dobrze, ale też doskonale wygląda.
Fot. Andrzej Gojke

Zgłoszone - wyjaśnione

„Zjadane”
J eżeli masz problem i nie
' wiesz jak go rozwiązać,
zadzwoń do naszej redakcji.
Będziemy starali się pomóc
Państwu odpowiedzieć na
_ nurtujące Was pytania, rozwiązywać problemy.
W Przy korzystaniu z automatów telefonicznych TP
zdarza się, że karty są „zjadane” przez automat. Dzieci
dla
zabawy
wkładają
w miejsce wylotu karty gąbkę, która blokuje telefon.
Gdzie udać się z reklamacją? - Piotr K. z Gdańska
- Automaty zapychane są
regularnie - mówi Waldemar Wielczyk, rzecznik Telekomunikacji.
- Należy
zgłosić reklamację w Biurze
Obsługi Klienta lub w miejscu, gdzie zakupiło
się kartę. Potem trzeba wypełnić
formularz i opisać sytuację.

jah

TT

Na sygnały od Czytelni:
ków czeka codziennie
Agnieszka Sapichowska.
Reklamacja powinna być
rozpatrzona w ciągu 30 dni.
Na Państwa sygnały czekamy codziennie w godz. od
9 do 15 pod nr. tel. 300-3390. Wyjaśnienia Waszych
problemów opublikujemy
ma łamach.
Agnieszka Sapichowska

emocje

Fot. Adam Warżawa

głosowania.

ER

Gdańsk. Spór o prywatyzowaną szkołę i przedszkole

Musimy

dbać

o wewnętrzną spójność naszego klubu. Jeżeli radny nie
podporządkuje się zasadom,
które nas obowiązują, może
zostać wykluczony.
Podczas sesji 31 grudnia
ubiegłego roku, gdy Rada
Miasta przyjmowała tegoroczny budżet, Ryszard Biały zaproponował własny
projekt miejskich wydatków.

Nie głosował. również pod-

Kilkudziesięciu rod ziców czekało wczoraj niecierpliwie na decyzję komisji Fot.edukacji.
Adam Warżawa
* prawa
prywatyzacji
; pierwszej w Gdańsku.
podstawówki i przedszkola
wzbudziła
żywe
emocje.
Wczoraj do Urzędu Miejskiego przybyło kilkudziesięciu rodziców i nauczycieli by
bronić swojego kandydata na
dyrektora placówki.
Dotychczasowy
Zespół
Kształcenia i Wychowania nr
3 na Zaspie od 1 września
będzie funkcjonował jako
niepubliczna
placówka
oświatowa. Budynek i jego
wyposażenie miasto oddaje
nowej dyrekcji w użytkowa-

nie na 10 lat. O sprawie pisaliśmy już 15 mają br.

Jedynym kandydatem na
stanowisko dyrektora była
Ewa Majrowska, dotychczasowy dyrektor ZKiW. Wczoraj na posiedzenie komisji
edukacji przybyła kilkudziesięcioosobowa grupa rodziców i nauczycieli z zespołu. Konkursu mimo upływu terminu

jeszcze

nie

rozstrzy-

gnięto - mówili rozgoryczeni.
- Sprawę podobno blokuje
jeden z radnych. Przyszliśmy, by bronić naszej kandydatki.
|
Posiedzenie komisji było
burzliwe. Radnym rzekomo
blokującym rozstrzygnięcie
konkursu miał być Joachim

Szyc, dyrektor jednej ze społecznych szkół podstawowych w Trójmieście. Rodzice
atakowali go, bo wnioskował
on o unieważnienie konkursu i wykluczenie z nowego
składu komisji konkursowej
przedstawicieli rodziców. Kurator oświaty w ostatniej
chwili wycofał swoich reprezentantów - motywował radny. - Regulamin konkursu
uległ więc zmianie. Po co
w komisji rodzice?
Ostatecznie
wniosków
radnego nie uwzględniono.
Konkurs wygrała Ewa
Majrowska dotychczasowa
dyrektor WKiZ.

(maś)

Nowy Port | |

Napad z bronią

czas ostatniej - kwietniowej

sesji, za udzieleniem absolutorium Zarządowi Miasta.

- Byłoby mi niezręcznie
komentować decyzję kolegów - mówi Ryszard Biały. Sytuacja jest o tyle trudna,
że większość spraw, którymi
zajmuje się Rada Miasta,
związanych jest z gospodarką i ekonomią. Zależy mi na
dobrym obliczu klubu, którego jestem mimo zawieszenia członkiem, ale przede
wszystkim jestem radnym
i jeżeli tego będzie wymagało dobro miasta, będę głosował zgodnie z przekonaniami.
Podczas czwartkowej sesji radnych AWS obowiązywać będzie jednakowe głosowanie m.in. w sprawach
reformy Urzędu Miejskiego,
rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i zmian w budże-

cie.

(KAS)

24 tysiące złotych zrabowali wczoraj nieznani
sprawcy z firmy Arktis
w Nowym Porcie.
Do zdarzenia doszło około godziny 8.40. Do siedziby
firmy przy ulicy Narwickiej

10 wtargnęło czterech zamaskowanych
mężczyzn,
którzy zażądali od pracowników wydania pieniędzy.
- Grozili nam bronią mówi jeden z pracowników.
- Nie wiem, czy mieli w ręku

Wrzeszcz

straszaki, czy prawdziwe pi-

stolety. Na szczęście nie
musiałem się o tym przekonać.
Z ustaleń gdańskiej policji
wynika, że sprawcy napadu
uciekli z firmy zielonkawą
Mazdą o numerach rejestracyjnych GNN 6088. Dojechali nią aż do ulicy Do Stu-

dzienki, gdzie auto porzucili.
Policja przypuszcza, że właśnie tam mężczyźni przesiedli się do innego samochodu.
- Ustaliliśmy, że Mazda,
którą poruszali się mężczyź-

ni, była kradziona - mówi
oficer dyżurny Komendy
'Miejskiej Policji w Gdańsku.
- Poszukiwania sprawców
napadu trwają.

(sr)

Gdańsk. Pasja nauczycielki

Radość malowania

Gdańsk

Gdańsk. Pokaz sprzętu gaśniczego

Pieniądze

Drabina marzeń

arząd Miasta zdecydował

ss wczoraj o przekazaniu
dotacji następującym
placówkom: |
M Zespół Złobków otrzyma 5
mln 200 tys. zł. W Gdańsku
jest 11 żłobków z 640 miejscami, pracuje w nich ponad
200 osób.
M Izba Wytrzeźwień w Gdań-

|

sku dostanie 565 tys. zł.
Roczny koszt pracy izby to

ponad 2,5 mln zł. Pozostałe
przychody pochodzić mają
z opłat od pacjentów (opłata
za pobyt to 125 zł). .
M Hala „Olivia” zostanie wyremontowaną

* Obraz ze studnią Anny Bielińskiej został namalowany

specjalnie dla przyjaciółki.
Zawód nauczyciela jest

ciężki i stresujący. Anna
Bielińska, polonistka,
znalazła jednak sposób
na odreagowanie. Maluje
obrazy.
- Zawsze ciągnęło mnie
do malowania - mówi Anna
Bielińska. - Ale nigdy nie było na to ani czasu ani okazji.
Pani Anna z wykształcenia
jest polonistką. - Moi rodzice uważali, że powinnam
mieć porządny zawód - opowiada. - A ja zawsze chciałam być nauczycielką. Dlatego nie poszłam na artystyczną uczelnię.
Przygoda z malowaniem
zaczęła się zwyczajnie. - Spędzałam wakacje w domku na
wsi - mówi hobbystka. - Któregoś popołudnia wzięłam
przybory

malarskie

moich

dzieci i zaczęłam malować.
Tak mi się to spodobało, że
maluję do dziś.- Pani Anna
twierdzi, że nie ma lepszego
odpoczynku i sposobu na odreagowanie
codziennego
stresu niż malowanie. - Kiedy jest mi źle, kiedy łapie
mnie chandra albo zwyczajnie mam ochotę odpocząć.
Wtedy zamykam się w pokoju, rozstawiam sztalugi i maluję - mówi.

Fot. Maciej Kostun

Pani Anna doskonale pamięta swój pierwszy obraz.
- To było coś strasznego śmieje się. - Nie miałam pojęcia o technice malowania,
o gruntowaniu płótna, nie
wspominając o rodzajach
farb czy pędzli. Ale malowanie wciągało mnie coraz bardziej. No to kupiłam sobie
parę książek i teraz jakoś mi
to wychodzi.
Pierwszymi krytykami obrazów namalowanych przez
Annę Bielińską są jej przyjaciele. Niektórym malarka podarowała swoje obrazy. - Cie- szę się, kiedy ktoś przychodzi
i mówi, że moje obrazki mu
się podobają - opowiada malarka. - Chętnie dzielę się
moimi pracami z innymi.
Pani Anna najbardziej lubi malować kwiaty i pejzaże.
Jej ulubionymi malarzami są
impresjoniści. - Z Polskich to

Podkowiński i Bozańska mówi. - A z zagranicznych to
wszyscy impresjoniści francuscy.
Na pytanie, czy nie żałuje,
że nie ukończyła żadnej artystycznej uczelni odpowiada Lepiej podchodzi się do czegoś, co się chce robić, niż je-

śli musi się to robić - odpowiada. - Kto wie, czy podchodziłabym do malowania z taką radością, gdybym w ten
sposób zarabiała na chleb.
Magdalena Oleszko

Gdańsk. Inicjatywa UW

Za duży zarząd
Z

arząd Miasta Gdańska,
zdaniem radnych Unii
Wolności,
powinien
być
mniejszy. Z siedmiu osób,
liczba prezydentów powinna
się, ich zdaniem, zmniejszyć
do trzech, ewentualnie pięciu.
- Po reformie Urzędu
Miejskiego, kiedy zmniejszy
się liczba wydziałów, dojdzie
do sytuacji, kiedy kompetencje wiceprezydentów będą
mniejsze niż dyrektorów
tychże wydziałów - mówi Tomasz Posadzki, przewodniczący klubu radnych UW,
prezydent
Gdańska
poprzedniej kadencji. - W moim zarządzie było siedem
osób
poza' sekretarzem

jej politycy zdecydują ilu będzie członków zarządu - móZdaniem

441

(KAS)

Gdańsk. CEN

Nowa

dyrektor

prezydenta

zmniejszenie ilości wydziałów nie zmieni ilości zadań
miasta.
(KAS)

Nowoczesny sprzęt strażacki pozwala w 30 sekund dot rzeć na 10 piętro wieżowca.
Fot. Robert Kwiatek

odnośnikiem
strażackim na dziewiąte piętro
bloku na Zaspie wjechał prezydent Gdańska Paweł Adamowicz
podczas
pokazu
możliwości
podnośników
strażackich jakie zamierza
kupić gdańska straż pożarna.
Pod blok przy ul. Pilotów
podjechały wczoraj dwa najnowocześniejsze podnośniki
strażackie firmy IVECO-Magirus. W ciągu niespełna
trzydziestu sekund ich drabi-

ny sięgnęły ostatniego piętra
budynku. - Podczas pożaru
liczy się każda sekunda. Potrzebny jest nam sprzęt, który dotrze do poszkodowanych w jak najkrótszym czasie - powiedział Stanisław
Michalczuk,
komendant
miejski PSP w Gdańsku.
Prezentowane na pokazie
samochody wyposażone są
we wszystkie nowości techniczne. Dzięki dwóm skrętnym osiom potrafią manew-

rować nawet na najwęższych
uliczkach miasta. Działaniem drabiny i podnośnika
steruje komputer, na koszu
można też umocować nosze,
które pomogą w ewakuacji
rannych.

Największą wadą prezen'*towanego sprzętu jest jego
cena - jedna drabina kosztuje ok. 1,7 mln zł. W tej chwili
budżet miasta zarezerwował
na ten cel 500 tys. zł.
(empi, mart)

Sopot. Finał sporu o drożdżówki

Więcej ryb na plaży
Lokal powstający od
Ewa Jurkowska
Fot. Adam Warżawa

Ewa Jurkowska od wczoraj piastuje stanowisko
dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku.
Sejmik Wojewódzki zdecydował o odłączeniu od
CEN Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Zdaniem
Dariusza Sobczaka, członka
zarządu sejmiku, w praktyce
'oznacza to odrębne budżety
jednostek.
Ewa Jurkowska jest polonistką i pedagogiem. Równocześnie jest jeszcze dyrektorem Agencji Promocji Zawodowej Kobiet.

i skarbnikiem, ale wynikało
to z faktu, że był to zarząd
koalicji pięciu ugrupowań.
Teraz zarząd jest w całości
AWS. Poza tym mieszkańcy
Gdańska chcą zmniejszenia
zarządu - nawet w wynikach
ankiety „Dziennika” o tym
przeczytałem.
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, nie chce
szczegółowo
komentować
inicjatywy UW. - Jeżeli to
unia będzie u władzy, wtedy
wi.

za 1 mln

tys. zł. Prace wykona firma
Bener z Kościerskiej Huty.
. Potrwają do końca sierpnia.
m 850 tys. zł kosztować będzie budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
z przepompownią dla Rudników. Roboty będą zakończone do 15 listopada.

Nowa dyrektor CEN za cel
stawia sobie spełnianie oczekiwań nauczycieli. Zapewnia
prowadzenie kursów oraz
możliwość codziennych kontaktów nauczycieli z metodykami. Szczególnie bliskie są
jej problemy wychowania
dzieci i młodzieży, w obliczu
zagrożeń społecznych i kryzysu rodziny a także aktywizujące metody nauczania.
Podczas pierwszego dnia
pracy zapewniła, że nie planuje dużych zmian personalnych.
Ewa Jurkowska ma dwie
córki. W wolnym czasie czyta
książki, chodzi do teatru, wypoczywa nad jeziorem.

(m)

trzech lat, w miejscu bytej centrali rybnej przy
plaży, przejął na kolejnych 10 pobliski bar
_—
.„Przystań”. Jeszcze w lutym br. mówiono
o otwarciu tam cukierni -

Andrzeja Szydłowskiego.
W lutym 1995 r. spółka
Planicon podpisała z miastem umowę dzierżawy terenu po byłej centrali rybnej.
Na dole znajdować się miała
ciastkarnia Andrzeja Szydłowskiego, na górnej kondygnacji natomiast architekci umieścili dwa małe pomieszczenia mogące służyć
artystom za pracownie malarskie. O te właśnie pokoje,
a także o funkcję lokalu rozpoczął się spór między inwestorem a prezydentem Sopotu, Jackiem Karnowskim.
- O żadnych lokalach na
piętrze nie było mowy, a na
drożdżówki się nie zgadzam
- mówił przed niespełna
trzema miesiącami prezydent. - Ja rozumiem ryby, ale
jakieś słodkości obok baru
„Przystań”?
Po dwumiesięcznych pertraktacjach władze miasta
doszły jednak do porozumienia z Planiconem.
- Prywatnie też wolę zjeść
rybkę - stwierdził projektant
budynku, M. Dejryng - i podpisał umowę z pobliskim barem rybnym na oddanie mu,

Przejęcie przez bar „Przystań” całego dołu budynku
Fot. Przemysław Świderski
zapewni 45 dodatkowych miejsc.
niedokończonej inwestycji
w 10-letnią dzierżawę.
Tadeusz Kaniecki, współwłaściciel przystani, czeka
teraz na dokończenie budowy i wstawienie okien. Od lata rozpocznie już swoją działalność.
- Jestem zadowolony mówi - bo bar cieszy się
ogromną
popularnością
i rokrocznie przybywa nam
gości. Nie mamy gdzie ich
pomieścić, a tu taki budynek
stał dwa sezony niezagospodarowany. Teraz przejęcie
przez nas całego dołu zapewni 45 dodatkowych miejsc.

Od jesieni budować będziemy także łącznik między budynkami. W nim postawimy
kolejnych parę stolików na
25 osób.
Nad pracami architektonicznymi pieczę sprawować
ma projektujący bar „Przystań” Bruno Wandtke i Andrzej Gołębiewski. - W ten
sposób zapewnimy temu
miejscu od początku do końca nadmorski charakter wyjaśnia B. Wandtke. Teraz
będzie drewniany, a nie betonowy, a łącznik przeszklony
z widokiem na morze.
Małgorzata Szymańska

środa 26 maja 1999 r.

Moja dzielnica
moja ulica

REKLAMA

M ŚRÓDMIEŚCIE. Uwaga, Cyganki dowa-

Coraz częściej dzwonią do nas mieszkańcy poszko
ni przez żerujące na naiwnych osobach Cyganki. Jak się
okazuje ulubionym miejscem „łowów” cwanych kobiet są
okolice Teatru Wybrzeże. - Wróżby miały mnie kosztować
e
symboliczną złotówkę, więc się zgodziłam. Niepostrzeżeni
m
Chciała
zanka.
gdańszc
a
opowiad
zł
500
m
straciła
jednak
spod
jak
jednak,
Nagle
wyegzekwować skradzioną sumę.
ziemi pojawiło się wokół mnie sześć dobrze zbudowanych
kobiet. Przestraszyłam się i szybko odeszłam. Nie wiedziałam co zrobić, gdzie się udać. Straciłam przecież pieniądze
na skutek własnej łatwowierności i głupoty. Zwróciliśmy się
komisaz tym problemem do komisarza Czesława Belki z
riatu Gdańsk Śródmieście. - Poszkodowani zawsze powinni
przychodzić na komisariat i powiadomić o przestępstwie
policję. Z doświadczenia jednak wiem, że mieszkańcy nie
są w stanie dokładnie Cyganek zapamiętać. A prokuratura
musi posiadać jednoznaczne dowody. Pamiętajmy, że prawie identyczny ubiór tych kobiet jest celowy. Łatwiej wte:
dy zmylić człowieka.

II CHEŁM. Spółdzielcy się skarżą

SPÓŁDZIENIA MIESZKANIOWA „CHEŁM”. W poniedziałek odbyło się coroczne zebranie grup członkowskich.
Przebieg spotkania, a raczej jego zerwanie zbulwersowało
spółdzielców, którzy specjalnie wzięli sobie na ten dzień
urlop. - 17 dni przed zebraniem wnioskowaliśmy o odwołanie Rady Nadzorczej. Nie reprezentuje ona interesów
członków spółdzielni. Jest powolna i nie kontroluje zarządu
- mówi pani Ania z Chełmu. - Spółdzielnia na sześć dni
przed zebraniem powiesiła na miejscu starego porządku
obrad nowy - informujący o wyborach do... Rady Obwodowej. Podczas poniedziałkowego zebrania podała się do dymisji dotychczasowa Rada Nadzorcza z przewodniczącą Danutą Putrycz. Spółdzielcy uważają, że zerwanie spotkania
było bezpodstawne.
- Nie kontynuowano obrad z powodu zaistniałych prawno-proceduralnych niejasności. Podjęte decyzje mogłyby
zostać później zaskarżone - powiedział nam Leszek Majewski, prezes

SM

„Chełm”.

pierwszego

- Przy rozwieszaniu

porządku obrad doszło do pomyłki. Do wyboru Rady Nadzorczej bez wakatu nie mogło dojść. |
Następne zebranie grupy członkowskiej jednostki B odbędzie się 7 VI o godz. 17 w SM przy ul. Worcella.

301 45 17

codziennie
M W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA
Informacje
przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic.

ze Śródmieścia

i Chełma przygotowała Iwona Rodziwicz. Jutro

napiszemy o Oliwie i Żabiance.

Mokry Dwór. Jubileusz

OTWÓRZ DRZWI DO WYJĄTKOWYCH MOŻLIWOŚCI...
)

©

:

odowe karty
_.które oferuje Ci SUPERKONTO w PKO BP: minimum formalności, międzynar

płatnicze, łatwo dostępne kredyty - odnawialny i gotówkowy, możliwość bezpiecznego

:

i korzystnego lokowania pieniędzy oraz całodobowy dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci
wyjątkowego.
bankomatów... W-sumie wiele korzyści na co dzień. Bo SUPER to coś naprawdę

PKO BP Blisko Ciebie

SUPERKONTO
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY
Marianna i Stanisław Dobraczyńscy przeżyli razem 50
Fot. Grzegorz Cwaliński

lat.

50 lat temu w Wąwolnicy
k. Lublina sakramentalne
„tak” powiedzieli sobie państwo Marianna i Stanisław
Dobraczyńscy. Los sprawił,
że złote gody obchodzili
w Pruszczu Gdańskim.
- W 1964 roku kupiliśmy
9-hektarowe gospodarstwo
w Mokrym Dworze, gdzie na
świat przyszło sześcioro po-

tomstwa.

Bywało

ciężko...

wspominali jubilaci na uro-

czystości, która odbyła się 21
maja w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszczu.

- Tu wychowaliśmy nasze

dzieci i tu jest nam najlepiej -

zapewniali państwo Dobraczyńscy.

Nie zabrakło

szampana

i serdecznych życzeń od gości, m.in. przedstawicieli Rady Sołeckiej, którzy przybyli
z kwiatami i prezentem.

(G.

12

-

Internet: www.pkobp.pl

Infolinia: 0-800

120

37

139
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* Badania SMG/KRC Poland-Media sp. z 0.0., I-XII 98 r.
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I GDYNIA

Edukacja najmłodszych

GOSiR zaprasza

Starszaki

Sroda

Odnaleźć siebie

na sportowo
Jutro odbędzie się kolejna edycja organizowanego przez Gdyński

I muzyka

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Turnieju Miast
i Gmin”. Na stadionie
GOSiR odbędzie się
„Mecz Gwiazd”.
Główną ideą imprezy jest
hasło „W zdrowym ciele
zdrowy duch”.
- „Turniej Miast i Gmin”
ma na celu rozpowszechnia-

nie zdrowego trybu życia
wśród mieszkańców Gdyni
i okolic - mówi Jacek Milewski, wicedyrektor GOSiR. Ważne jest też to, że wszystkie

zajęcia

odbywające

się
CA:

w ramach imprezy są bezpłatne.

w

e

Przedszkolaki odwiedziły wczoraj gdyńskie pogotowie.
Grupa „starszaków” z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Chyloni była już w Komendzie Policji
i Straży Pożarnej. Teraz złożyła wizytę w gdyńskim Pogotowiu Ratunkowym.
ki jest numer telefoniczny
pogotowia, ale także jak
trzeba rozmawiać, żeby wepolicyjnej akcji edukacyjnej
zwać pomoc i kiedy pomocy
„Bezpieczne Miasto”.
tej należy wzywać.
- Jest to pierwsza taka
- Często się zdarza, że np.
grupa w naszym wojewódzwnuczek zostanie w domu
twie, która w całości zaposam z babcią i próbuje się
znała się z funkcjonowaniem
zintegrowanego systemu ra- do nas dodzwonić, bo babtowniczego - mówi Paweł cia zasłabła. Ale nie wystarczy zadzwonić pod „999”
Kurkowski, pomysłodawca
i powiedzieć, że babci coś
i współorganizator akcji.
do e się stało. Trzeba jeszcze poWycieczkę
dzieci
dać swój adres - tłumaczył
Miejskiej Stacji Pogotowia
przedszkolakom dr Andrzej
Ratunkowego poprzedziło
Kolejewski, dyrektor gdyńspotkanie z lekarzem i pieskiego Pogotowia Ratunkolęgniarką w przedszkolu.
wego, oprowadzając
nieW samym pogotowiu dzieci
zwykłą wycieczkę.
dowiedziały się nie tylko, jaWycieczki przedszkolaków odbywały się w ramach

REKLAMA

OTO

Fot. Elżbieta Chylińska

Dzieci obejrzały wszystkie gabinety zabiegowe,
rentgen, dowiedziały się, po
co są zastrzyki, jak się zszywa rany i składa złamane
kości. Zobaczyły też pomieszczenie, w którym dyspozytor pogotowia odbiera
telefoniczne
zgłoszenia
o zdarzeniach.
- Dobrze jeśli dziecko coś
zobaczy

na

własne

oczy

-

mówi Alicja Czubaj z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku. - Nawet jeśli
kiedyś zdarzy się, że znajdzie się tutaj jako pacjent,
nie będzie się już bało, bo
zna to miejsce.
Na ,koniec
spotkania
wszyscy

uczestnicy

wWy-

cieczki (łącznie z wychowawcami) otrzymali od dyrektora pogotowia dyplomy
z okazji wizyty.

(AEW)

Jedynym wymogiem jest
posiadanie przez uczestników stroju sportowego. Wiele imprez przeprowadzą jutro gdyńskie szkoły podstawowe i przedszkola, w których odbędą się zajęcia
sportowe i rekreacyjne dla
dzieci i rodziców. Oprócz tego dni otwarte zorganizują
między
innymi:
GOSiR,
WKS
„Flota”,
TKKF
„Checz”, Spółdzielczy Klub

Sportowy

„Start”,

_

F[1IA[T
NOWE

MODELE

FIATA

YMCA

oraz gdyńskie jacht kluby.
W ramach imprezy w środę o godzinie 14 odbędzie się
piłkarski „Mecz Gwiazd”. Będą w nim rywalizować drużyny Zarządu i Rady Miasta
Gdyni oraz gdyńskich rad
dzielnic. Mecz odbędzie się
w przerwie obrad Rady Miasta na stadionie Gdyńskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Finał „Turnieju
Miast
i Gmin” zaplanowano na
placu Grunwaldzkim przy
Teatrze Muzycznym. Festyn
rozpocznie się o godz.15
i potrwa do godz.18.
Organizatorzy spodziewają się, że W tegorocznej
edycji
„Turnieju
Miast
i Gmin” weźmie udział około 30000 osób. Honorowym
patronem imprezy jest Wojciech Szczurek, prezydent
miasta Gdyni.
(Cnota)

Nowe silniki, wzbogacone pakiety
wyposażenia, poduszka powietrzna

dla kierowcy w standardzie
oraz ABS w opcji

Krzysztof Kamiński przygotował płytę „Bliżej Boga”.
Fot. Elżbieta Chylińska

Spektakl poetycki - tak chyba najtrafniej można
określić płytę „Bliżej Boga” Krzysztofa Kamińskiego z ilustrowaną muzycznie poezją Karola
Wojtyły.
- Nie jest to płyta, obok

której

można

przejść obo-

jętnie, ona zmusza do refleksji - mówi Krzysztof Kamiński. - Można ją odrzucić.
Jeśli jednak się jej słucha,
należy to robić w ciszy, spokoju i skupieniu. Cały program tworzy zamkniętą całość. Bardzo ważna jest kolejność utworów. Nie można
ich słuchać w przypadkowym porządku - to tak jakby
wejść do teatru w połowie
przedstawienia.
Krzysztof Kamiński przygotował cały program - wybrał wiersze, muzykę i sam
recytował.

- Poezja Karola Wojtyły
mnie zachwyciła - mówi
Krzysztof Kamiński. - Początkowo obawiałem się, że
będzie skażona pewnym do- gmatem

religijnym,

jednak

się myliłem. Znalazłem czystą, głęboką i niczym nie
skażoną poezję, traktującą
o człowieku, jego godności
i sensie istnienia. Każdy,

niezależnie od tego, z jakiej
części świata pochodzi, może, czytając ją, powiedzieć „To jest o mnie”.
Płyta jest znakomicie ilustrowana muzycznie. Można
tam znaleźć chorały gregoriańskie,
instrumentalne
fragmenty arii operowych,
takich jak Carmen, Orfeusz
i Eurydyka, Książe Igor, muzykę
Michała
Lorenca.
Wszystko połączone w spójną całość z ponad dwudziestoma wierszami Karola

Wojtyły.

Autor prowadzi cykliczny
program „Poezja i muzyka”
w piotrkowskim radiu. Tam
tworzy

programy

muzycz-

no-poetyckie, gotowe już są
te zawierające wiersze Norwida, Staffa, Różewicza czy
Tuwima. Program z wierszami Karola Wojtyły jest
pierwszym, jaki udało się
wydać. W Trójmieście płytę

można nabyć w Teatrze Muzycznym w Gdyni. '
Tomasz Nalikowski

Środki antykoncepcyjne

Bezdomne koty
Gz

Odwiedź

nasz salon lub zadzwoń,

a dowiesz się

o innych AKCJACH PROMOCYJNYCH
PUNTO SOLE już od 29 800 zł
SIENA już od 29 800 zł —
PUNTO STILE już od 33 200 zł
PALIO WEEKEND już od 32 900 zł

ITAL-CAR

GDYNIA UL. POZNAŃSKA 1-3

SALON TEL./FAX 661-12-50
SERWIS TEL. 620-68-65

dynia posiada bardzo
dużą populację dziko
żyjących kotów. Jest to uciążliwe
dla
mieszkańców.
W związku z tym Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przeprowadza akcję mającą na celu<zmianę tej sytuacji. Wszystkie osoby zajmujące się dokarmianiem zwierząt mogą w siedzibie Towarzystwa otrzymać bezpłatne
środki antykoncepcyjne dla

czworonogów. Oddział TOnZ
zwraca również koszty usypiania ślepych miotów i sterylizacji bezdomnych kotów
i kotek po przedstawieniu
rachunku od lekarza weterynarii, wystawionego na Oddział Miejski TOnZ Gdynia.
Biuro TOnZ przy ul. Biskupa
Dominika 16 czynne jest
w poniedziałki, środy i piątki »
w godz. 12-15.

(T.N.)

środa 26 maja 1999 r.

Informacja
dla turystów

Amator

królów elekcyjnych

I Babie Doły. Dla kierowców

Przed zbliżającym się
sezonem letnim Urząd

Miejski w Rumi wydał
nowe informatory turystyczne oraz kalendarz

Zwykle uważa się, że
ocena powinna wynikać
z wiedzy ucznia, tymczasem pewien nauczyciel uzależniał je od korzyści majątkowych lub
usług seksualnych.

UL. ZIELONA. Znak drogowy informujący o drzewach
- rosnących w skrajni drogi stanął przy wjeździe do ogródków działkowych im. Obrońców Kępy Oksywskiej.
Ma on
przypominać kierowcom autobusów i ciężarówek o konieczności ostrożnej jazdy po ul. Zielonej, od Babich Dołów

imprez. Opracowania

skierowane są do turystów przejeżdżających
przez Rumię i innych
miłośników pieszych
i rowerowych eskapad
po najbliższej okolicy.

Policję o takich właśnie
praktykach, polegających
na zastraszaniu, szantażu
i propozycjach seksualnych,
zawiadomiła dyrekcja jednego z gdyńskich liceów.
Dyrekcja dowiedziała się
o tym od wychowawcy, do
którego przyszła zdesperowana uczennica klasy maturalnej. Na policji dziewczyna zeznała, że z angielskiego miała trzy jedynki,
poszła więc do nauczyciela

z pytaniem, jak może je poprawić, a ten zaproponował
jej płatne korepetycje - 50 zł
za dwie godziny lekcyjne
i postawienie pozytywnej
oceny - 300 zł. To było
w marcu, w kwietniu poprosił o 250 zł i pieniądze otrzymał. Podczas korepetycji robił uczennicy aluzje, że zamiast gotówki „może dać
siebie”. Obciążające nauczyciela zeznania złożyli
także dwaj uczniowie. Jednemu anglista powiedział,
że jeśli chce poprawić oceny, to następnego dnia ma

Moja dzielnica
moja ulica

Rumia

Gdyńska Temida

Rys. Bartłomiej

zaliczyć materiał z czterech

lat. Ponieważ

taki termin

był nierealny, uczeń spytał,
ile ma zapłacić. W odpowiedzi usłyszał, że pedagog „lubi królów elekcyjnych, nie
dynastycznych”. Od innego
zażądał 500 zł.
Przesłuchany

w

charak-

terze oskarżonego anglista
do zarzucanych czynów nie
przyznał się, twierdził, że
uczniowie sami proponowa-

Brosz

li mu pieniądze.
Część
z nich przyjął.
Sąd po przesłuchaniu
wszystkich świadków dał
wiarę uczniom i uznał nauczyciela za winnego zarzucanych mu czynów. Skazał go
na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i zakazał wykonywania zawodu
nauczyciela przez dwa lata.
Wyrok jest prawomocny.

| Małgorzata Sokołowska

do skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka. Ciężarówki czy autobusy
nie mogą się swobodnie minąć na tym wąskim odcinku ulicy właśnie z powodu gęsto obsadzonego drzewami pobocza. Jeden z pojazdów musi zawsze zwolnić albo przystanąć
na chwilę.

I Pogórze.

Dla entuzjastów pieszej
wędrówki autorzy opracowali mały przewodnik, prezentujący 15-kilometrowy
odcinek szlaku Zagórskiej
Strugi, zwanej skrótowo Zagórzanką.
Informator,
oprócz
opisu
ciekawych
miejsc, pomników przyrody
i obiektów turystycznych,
posiada mapkę, z której mogą skorzystać nawet wędrowcy-amatorzy. Informator został wydany wspólnie
przez Urząd Miasta, Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby oraz Trójmiejski Park
Krajobrazowy.
|
Kolejnym wydawnictwem
jest przewodnik po pomnikach przyrody, które może
odnaleźć każdy w trakcie
spacerów lub wycieczek.
Autorzy zebrali pomniki
przyrody w gminie i mieście
Rumia, gminie Wejherowo
i gminie Nowy Dwór Wejherowski. Informacje zawierają opis pomnika, jego
zdjęcie i miejsce, w którym
możemy go odszukać. Przewodnik został wydany przez

Urząd Miasta przy finansowym wsparciu Unii Euro-

Redłowo

pejskiej.

Dla zainteresowanych imorganizowanymi .
prezami
w Rumi w sezonie letnim
urzędnicy opracowali także
kalendarz imprez sportoworekreacyjnych i kulturalnych. Całość wydana jest
w formie foldera informacyjnego. Wszystkie wydaw-

s.
— ——— —————

Na niebezpieczeństwo
grożące od skorodowanej skrzynki energetycznej skarżą się
mieszkańcy Redłowa.
Od dziewięciu miesięcy
interwencje w tej spraWie nie przyniosły rezultatu.

nictwa będą przez cały sezon
dostępne w Urzędzie Miasta
oraz w rumskich szkołach.

|

Skrzynka stoi przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej, w bliskim sąsiedztwie
ścieżki prowadzącej do bloku nr 15. Jest skorodowana
i dziurawa. Przez otwory
widać przewody, a przez
wypaczone drzwi z urwanym zawiasem bez problemu dotknąć można niezaizolowanych końcówek bezpieczników.
- Skrzynka straszy już od
kilku lat. Dziewięć miesięcy
temu

próbowałem

IE Babie Doły, Oksywie, Obłuże.

Wypłacą WAM
UL. DICKMANA. Równoważnik remontowy dla emerytów wojskowych wypłacany jest od poniedziałku w kasie
przy ulicy Dickmana 40, o czym zawiadamia swoich lokatorów Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Ponieważ każdego dnia pieniądze wypłacane są dla innej ulicy warto
przed udaniem się do kasy sprawdzić, kiedy obsługiwana
jest „nasza” ulica. Już wczoraj wypłacano pieniądze lokatorom z ulic Płk. Dąbka i Ikara. Dzisiaj kwotę za dokonywane w mieszkaniach na własny koszt remonty otrzymają
emeryci z ulic Dedala, Uranowej 19, 21 i 42 (wypłata w kasie nr 2), Błękitnej 3, 3A, 5 i 5A, Bosmańskiej 40,
40A i 40B oraz Modrej 3 (kasa nr 3), Białowieskiej 3 i Benisławskiego 16, 20, 22, 24 (kasa nr 1). Jutro od godziny 10
do 14 ulice: Podchorążych 9 i 11, Śmidowicza od 53 do 71B,
Podgórska 3, Czwartaków 8, Godebskiego 3 i 7, Bosmańska
28, 28A, 30, 30A, 30B i 32, Dickmana 36 i 38 i Arciszewskich od 23 do 30.
621

78

32

BI W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdyńskich dzielnic i z Rumi. Informacje z
Pogórza, Obłuża, Oksywia i Babich Dołów zebrał Arkadiusz Bilecki.
Jutro napiszemy o Rumi.

Pogórze. Włamania do kablówki

Dziki sygnał
Trzech nastolatków podłączało „na dziko” sygnał
Polskiej Telewizji Kablowej, który umożliwiał odbiór atrakcyjnego programu. Za usługę żądali 15 zł
od telewidza.

14-letni Łukasz S., jego
brat
Arkadiusz oraz 17-letni
W teatrze
|
Rafał D. działali w Gdyni na
Pogórzu Górnym od czerwca ub. r. Oryginalnym kluczem
otwierali skrzynki
PTK i wyjmowali filtry zaear Miejski w Gdyni - bezpieczające łącza przed
odbiorem sygnału w mieszzaprasza
31
maja
kaniach, które nie są podłąo godz. 10 na XLV Konkurs
czone do PTK.
Recytatorski. Tym razem
Najpierw podłączyli swobędzie on w całości poświęcony Juliuszowi Słowackie- je mieszkania. Dzięki temu
za darmo mogli oglądać stamu w związku ze 150. roczcję HBO.
nicą jego śmierci. Konkurs
Po jakimś czasie do nabędzie obejmował cztery
stolatków zaczęli zgłaszać
kategorie - poezję, prozę,
poezję śpiewaną i scenkę

Słowacki

recytowany

interwe-

niować w tej sprawie. Drugi
raz w styczniu. Bez skutku...
- mówi mieszkający w pobliżu Czytelnik.
Sprawą zajmowała się już
Rada Dzielnicy i Straż Miejska. Na jakiś czas dziury
w skrzynce zostały zasłonięte płytami betonowymi.
Niestety, potem ktoś je zabrał.
W gdyńskim oddziale
„Energii” - Gdańskiej Kom-

(dark)

, RADA OSIEDLA. Już w najbliższą sobotę 29 maja na ul,
Żelaznej po raz czwarty odbędzie się wielki festyn z okazji
Dnia Dziecka. Gry i zabawy dla dzieci i ich rodziców zaczną
się już o godznie 13, a w ich przeprowadzeniu pomogą liczni ofiarodawcy. Na festynie spodziewani są m.in. prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek i wicewojewoda pomorski
Krzysztof Pusz - o czym informuje nas radna dzielnicy Pogórze Kazimiera Cegłowska.

Zardzewiała skrzynka dene
panii Energetycznej problem jest znany.
- W tej chwili w Redłowie
trwa remont kapitalny sieci
energetycznej - wyjaśnia
Jerzy Pluta, mistrz ds. sieci
kablowych średniego i niskiego napięcia. - Szafka
zostanie w ogóle zlikwidowana.

rwuje mieszkańców.
Fot. Elżbieta Chylińska

„Energii”
Pracownicy
skontaktowali się z firmą
prowadzącą roboty remontowe sieci. Otrzymaliśmy
dziś
że
zapewnienie,
skrzynka zostanie tymczasowo zabezpieczona, a likwidacji ulegnie za mniej
więcej tydzień.

(AEW)

dramatyczną lub monolog.
Chętni muszą wziąć udział
przynajmniej
w
dwóch
z nich, maksymalnie można
wystąpić w trzech. Preferowane są utwory wykonywane po raz pierwszy. Wstęp
wolny.

(T.N.)

się mieszkańcy,
' którzy za
usługę oferowali pieniądze.
- Zatrzymani twierdzą, że
za podłączenie otrzymywali

10-15 zł - mówi podkom.
Danuta Wołk-Karaczewska.
- Nie pamiętają jednak adresów ani nazwisk zleceniodawców.
Trzech nastolatków przyznało się do około 20 włamań. Na ich ślad trafili na
początku maja policjanci
z komisariatu w Gdyni Obłużu. Wkrótce sprawą zajmie się Sąd Rodzinny.
(MSki)

Straż Miejska

Gdy cierpi zwierzę
traż Miejska przyjmuje
i sprawdza zgłoszenia
o złym, okrutnym i bez-

myślnym traktowaniu zwierząt domowych. Tel. 62161-22.

środa 26 maja 1999 r.

Dieta malucha z alergią

Mieko
Alekander Jan Myszkier z Nowego Portu,
ur. 8.05.1999 r., godz.

Adrian Flissikowski
z Nowego Portu, ur.
8.05.1999 r., godz.

15.00, 2900 g, 53 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

18.30, 3680 g, 54 cm,

Maciej Pikor z Oliwy,
ur. 10.05.1999 r., godz.
8.45, 3200 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Syn Agnieszki

Damian Żurawski

Wrzyszcz z Wrzeszcza, ur. 10.05.1999 r.,

z Suchanina, ur.
10.05.1999 r., godz.
20.18, 3320 g, 52 cm,

godz. 18.45, 2970 g, 56
cm, Państwowy Szpi-

Państwowy Szpital

tal Kliniczny

Kliniczny w Gdańsku

w Gdańsku

iałka

Julia Wisiorek
z Wrzeszcza, ur.
11.05.1999 r., godz.

1.40, 3500 g, 53 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Jeżeli jedno z rodziców

Córka Renaty i Ryszarda
Kwiatkowskich z Wrzesz-

Piotr Jan Bujko
z Brzeźna, ur.

cza, ur. 11.05.1999 r,

godz. 5.30, 2500 g, 47 cm,

12.05.1999 r., godz.
22.40, 3930 g, 55 cm,

Państwowy Szpital Kliniczny w Gdańsku

Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

|

Grześ Jackiewicz
z Rotmanki, ur.
12.05.1999 r., godz.
13.40, 3750 g, 53 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Damian Słoka
z Gdańska, ur.
12.05.1999 r., godz.
15.55, 3800 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Adrian Majkowski
z Siedlec, ur.
12.05.1999 r., godz.
6.35, 3500 g, 52 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Syn Agnieszki i Krzysztofa Kornackich z Przymorza, ur. 12.05.1999 r.,
godz. 4.35, 3560 g, 56
cm, Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

staje

Najlepszym lekarstwem dla
malucha z alergią jest pokarm

bilon Pepti.

mamy.

Na receptę

Jeżeli jednak zdarzy się, że

Córka Sylwii i Piotra
Buczyńskich z Zukowa, ur. 14.05.1999 r.,

godz. 5, 3100 g, 53 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Paulina Jaroszkin
Z Zaspy, ur. 15.05.1999
r., godz. 10.20, 4200 g,
56 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny
w Gdańsku

Małgorzata Kucharska z Przeróbki, ur.
14.05.1999 r., godz.
15.15, 4360 g, 58 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Oskar Jasiński
z Nowego Portu, ur.

Córka Mirosławy
i Krzysztofa Kalinowskich z Siedlec, ur.

1.00, 3340 g, Państwowy Szpital Kliniczny
w Gdańsku

16.05.1999 r., godz.
22.30, 3480 g, 52 cm,

Maciej Szoska
z Subkowów, ur.
16.05.1999 r., godz.
17.40, 3330 g, 57 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Jagoda Os
z Oruni, ur. 17.05.1999
r., godz. 8.55, 4080 g,
54 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny
w Gdańsku

Kordian Rybakowicz
z Gdańska, ur.
17.05:1999 r., godz.
13.30, 3200 g, 52 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Cyprian Dąbrowski
z Obłuża, ur.
17.05.1999 r., godz.
12.05, 3700 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

15.05.1999 r., godz.

Państwowy Szpital Kliniczny w Gdańsku

Córka Beaty Tylza
z Kolbud, ur.
14.05.1999 r., godz.
3.15, 3500 g, 53 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Pawełek Ciarka

karmić

malucha

całkowicie poalergizujących

właściwości. Są to np. Alfare,
Nutramigen,

Pregestimil,

Be-

Wartość odżywcza preparatów zastępujących mleko jest
identyczna jak mleka dla zdro-

wych niemowląt.
Należy jednak pamiętać, że
wszystkie one powinny być
stosowane wyłącznie na zlece-

nie lekarza.

obniżone.

:
(ICH)

z Oruni, ur. 16.05.1999

r., godz. 11.05, 3700 g,
56 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny
w Gdańsku

Marcin Wencel
z Matarni, ur.
16.05.1999 r., godz.
10.05, 3590 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

16.05.1999 r., godz.
19.20, 3680 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Konrad Kordus
z Brzeźna, ur.
17.05.1999 r., godz.
16.25, 3270 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Roksana Ołdak
z Brzeźna, ur.
18.05.1999 r., godz.
0.10, 4500 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Magda Smolarz
z Moreny, ur.

JUJKA

16.35, 3060 g, 51 cm,

Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Patryk Janiszewski
z Siedlec, ur.
13.05.1999 r., godz.
11.20, 3540 g, 54 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

nam

preparatami
zbawionymi

karmienie piersią jest z jakiś

wości alergizujące są znacznie
Syn Wiesławy
i Krzysztofa Sobalów
z Ujeściska, ur.
13.05.1999 r., godz.

Jeśli jednak i te preparaty
nie okażą się skuteczne, pozo-

powodów
niemożliwe,
niemowlę powinno dostawać specjalne mleko, które zawiera

zmodyfikowane białko mleka.
krowiego (np. Nan, Enfamil).
Oznacza to; że jego właściAgata Młodochowska
z Miłocin, ur.
12.05.1999 r., godz.
12.30, 3450 g, 52 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny w Gdańsku

Bezpieczny Bebilon

cierpiało lub cierpi na
alergię pokarmową to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie ją
miało i ich dziecko.

REKLAMA
Centrala Produktów Naftowych „CPN” S.A.
Oddział w Gdańsku,
ul. Długi Targ 30
GDAŃSK

Córka Wiesławy i Adama Kosów z Ujeściska,
ur. 10.05.1999 r., godz.
23.05, 3100 g, 55 cm,
Szpital Wojewódzki im.
Kopernika w Gdańsku

Córka Anny i Daniela
Szwagrowskich z Przeróbki, ur. 11.05.1999 r.,
godz. 12.45, 3900 g, 56
cm, Szpital Woj. im.
Kopernika w Gdańsku

Mateusz Sadowski
z Siedlec, ur.
13.05.1999 r., godz.
2.35, 4300 g, 61 cm,
Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

Barbara Bogdan
z Siedlec, ur.

Patrycja Bednarska
z Kolbud, ur.

14.05.1999 r., godz.

14.05.1999 r., godz.

7.15, 3500 g, 57 cm,
Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

17.30, 3100 g, 57 cm,
Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

Syn Moniki i Jacka
Małotów z Oruni Górnej, ur. 16.05.1999 r.,
godz. 10.00, 3800 g, 61
cm, Szpital Woj. im.
Kopernika w Gdańsku

Maciej Serafin
z Siedlec, ur.
13.05.1999 r., godz.

10.25, 3700 g, 57 cm,
Szpital Wojewódzki im.
Kopernika w Gdańsku

Bartek Troka z Gdań-

Bartek Śnieżewski

ska, ur. 13.05.1999 r.,

godz. 15.40, 2600 g, 49
cm, Szpital Wojewódzki im. Kopernika
w Gdańsku

z Chełma, ur.
13.05.1999 r., godz.
16.55, 3600 g, 53 cm,
Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

Patryk Maksymilian
Szemis z Wrzeszcza,

Sandra Wójcik
z Cedrów Małych, ur.

|

Syn Anny i Dariusza
. Dymeckich z Moreny,
ur. 16.05.1999 r., godz.
15.00, 4700 g, 60 cm,
Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

ur. 16.05.1999 r., godz.

17.05.1999 r., godz.

14.35, 3600 g, 58 cm,
Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

Szpital Woj. im. Kopernika w Gdańsku

14.20, 3200 g, 58 cm,

ogłasza przetarg nieograniczony

Modernizacja wiat obejmuje wykonanie otoków świetlnych z panafleksu
oraz podsufitek z blach trapezowych powlekanych.
1. Termin realizacji zadania planowany jest w okresie - czerwiec - lipiec br.
2. Szczegółowy zakres prac oraz istotne warunki zamówienia znajdują się
w Dziale Inwestycji „CPIN” S.A. w Gdańsku przy ulicy Wiślnej 20A,
tel. 343-02-16.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).
4. Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.1999 r. o godz. 10.00.
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej (l p.) w siedzibie Oddziału w zamkniętej kopercie z napisem SP 1185 - modernizacja wiat.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 10.06.1999 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub ich odrzucenia bez podania przyczyn.
6. Oferty mają być/winny być ważne przez 60 dni od dnia ich otwarcia.
7. Do kontaktów z oferentami z ramienia zamawiającego upoważniona jest
Pani Katarzyna Kuprijańczyk - 80-555 Gdańsk, ul. Wiślna 20 A,

tel./fax 343-02-16.

R-6090/A/886

Testy z języka polskiego

Zadania i rozwiązania
przyjęcia do szkół ponadpodstawowych.

:

wraz Z odDrukujemy wersję W testu Z języka polskiego
Y, Z, mieli
X,
wersje
zywali
rozwią
którzy
Ci,
powiedziami.
pytań.
j
inną kolejność drukowanych poniże
i rozwiąJutro szukajcie w „Dzienniku Bałtyckim” zadań
zań testu matematycznego.
a. W tym
Oficjalne wyniki testów znane będą 18 czerwc
informamają
otrzy
awowe
samym dniu szkoły ponadpodst
.
datów
kandy
h”
„swoic
testów
ach
cję o wynik

"7.

Profesor

14. Przypisy umieszczone
pod tekstem 1. mają za zadanie:
A Nauczyć czytelnika historii.
B Nadać tekstowi naukowy charakter.
C Wskazać głównych bohaterów.
D Ułatwić zrozumienie
tekstu.

Gąsowski

oceniał postacie historyczne

przede wszystkim bardzo:
A
B
C
D

subiektywnie,
rzetelnie,
obiektywnie,
solidnie.

8. Sposób ukazania pro-

fesora Gąsowskiego pozwala się domyślać, że jest on:
A Oschłym naukowcem.
B Sympatycznym dziwa-

kiem.

C Człowiekiem niezrównoważonym.
D Przeciętnym nauczycielem.

9, W przytoczonym fragmencie zastosowano narTa-

cję:

A pierwszoosobową,
B trzecioosobową,
€ drugoosobową,
D pamiętnikarską.
10. Kogo narrator obdarzył określeniem „krwawy
szatan”?
A Napoleona.
B Gąsowskiego.
C Cezara.
D Alcybiadesa.

Częsc Il
7,

15. Obecność narratora
świadczy o przynależności
tekstu 1. do:
A liryki,
B epiki,
C dramatu.
D Wszystkie odpowiedzi
są poprawne.
16. Sfilmowanie utworu
Kornela Makuszyńskiego
to:

A inscenizacja,

B ekranizacja,
C kinomania,
D kinematografia.
17. Alcybiades nazwany
został przez Gąsowskiego
„fircykiem”. Z którym bohaterem literackim kojarzy ci
się to słowo?

A Śmigalskim.

B Cześnikiem.
C Papkinem.
D Dyndalskim.

18. Rejent, Papkin, Cześnik, Dyndalski są bohaterami:
A komedii,
B fraszki,
C satyry,
D powieści.
19. „Z oddali wszystkie
szare godziny szkolne błę-

AK
BM
cs
DP

dosł. badanie, wiedza , 1.
proces rozwoju życia spo-

Część Ill

lecz nego lub przyrody;

21. W którym wypowiedzeniu dostrzegasz błąd
składniowy?
A Mówiąc o Napoleonie,
profesor cały promieniał.

B

Skończywszy

lekcję,

profesor wychodził
netu.

z gabi-

D Czytając o profesorze,
wydał mi się on barwną postacią.
X
22. Co należy zmienić
w orzeczeniu, aby zdanie:
„Wojska
pruskie
pobiły
wojska napoleońskie.” stało
się jednoznaczne?
A Stronę.
B Czas.
C Tryb.
D Osobę.
23. „Pod Waterloo Napoleon
klęskę.” Którym
czasownikiem uzupełnisz
lukę w zdaniu?
A odniósł,
B poniósł,
C zadał,
D otrzymał.
24. „Mieć z kimś na pieńku” znaczy tyle, co - mieć
z imś:-

A kłopoty,

B porachunki,
C problemy,
D układy.

Częśc I
Ź

1. Która z wymienionych
w tekście 1. osób jest posta-

cią fikcyjną?

A Alcybiades.
B Gąsowski.
C Napoleon.
D Hannibal.
2. Którego wyrazu użyjesz, mówiąc o postaciach
historycznych z zadania 1.?
A Starożytność.
B Grek.
C Wódz.
D Literat.
3. Gdzie odbywały się

spotkania profesora z wiel-

kimi postaciami przeszłości?
A Na Polach Flizejskich.
B Gdzieś pośród gwiazd.
C Na lekcjach historii.
D W tajemniczych zaświatach.

4. Co podnosiło na duchu

Alcybiadesa? .
A Profesor uważał go za
osobistość.
B Starożytni cenili go za
elegancję.
C Innych profesor trak-

tował gorzej.

p

D Innymi profesor się Nie
interesował.

+
wiązaniem do:
A Mitologii greckiej,
B Znanego miejsca w Paryżu,
C Napoleońskiej Francji,

D Wierzeń Kartagińczyków.
12.

Narrator

opowiada

o profesorze Z:
A Wyraźną niechęcią,
B Niemałym szacunkiem, .
C Pobłażaniem i sympatą;

>

a

D Dużym respektem.

13. Co przede wszystkim
decyduje o zabawnym cha.
rakterze tekstu 1.7
A Śmieszność przywoła. nych postaci.
B Komizm
nej sytuacji.

przedstawio-

C Sposób prowadzenia
:
narracji.
D Wybór tematu opowieści.

Częsc IV
s,

27. Które z podanych
w tekście 2. znaczeń słowa
„historia” odpowiada zajęciu wykonywanemu przez
profesora Gąsowskiego?
A1i2
B3i5
C2i3
D1i3

28. Czym nie zajmuje się

na ogół historyk?
A Badaniem dziejów.

C Opowiadaniem histodzieł hi-

storycznych.

29. „Pasjonująca historia
o dziejach” jest jedynie:

Ą

Ciekawą

opowieścią

o historii,
:
relacją
B
Atrakcyjną
z przeszłości,
C Interesującym wspo-

mnieniem sprzed lat.

20. Powieść Komela Ma-

alfabetycznym pod literą:

Warszawa

ryjek.
D Tworzeniem

D Z upływem lat szkolne
wspomnienia bledną.

zejskich w tekście jest na-

ena, zdar

B Nauczaniem historii.

o szkolnych lekcjach.

w bibliotecznym katalogu

opowieś

imś zdarzeniu. 5.

komecie.

stwierdzenie?
A Z daleka mury szkoły
wydają się jaśniejsze.
B Po latach szkolne
wspomnienia pięknieją.
C Z czasem zapominamy

11. Przywołanie Pól Eli-

ryczne,
utwór historyk:

opowiadanie,

C Wysłuchawszy
pochwał, Napoleon odleciał na

kitnieją” (Kornel Makuszyński).Co oznacza to

kuszyńskiego
| „Szatan
z siódmej klasy” znajdziesz

—
A

i b.
czoraj uczniowie klas ósmych woj. pomorskiego
tenkompe
testów
część
zą
pierws
pisali
kiego
elbląs
iami macyjnych - język polski. Dzisiaj zmierzą się z zadan
tematycznymi.
podstawą
Po raz pierwszy testy kompetencyjne staną się

5, Dlaczego profesor Gąsowski nie znosił Hannibala?
A Nie lubił kartagińskich
bogów.
:
B Hannibal miał wielu
WTOgów.
€ Hannibal był przeciwieństwem Napoleona.
D Nie zostało to ujawnione.
6. Komu profesor okazywał pogardę?
A Ateńczykowi.
B Cezarowi.
C Hannibalowi.
D Alcybiadesowi.

25. „Moim ulubionym
przedmiotem jest historia
dla której mogę zrezygnować nawet z dużej porcji lodów
truskawkowych”
przeoczony przecinek powinien stać po słowie:
A przedmiotem,
B historia,
C dla,
D której.
:
26. Gdzie poprawnie zaznaczono sylaby akcentowane?
A Lubi li śmy hi storię.
B Lu bi liśmy

hi sto rię.

C Lubi li śmy hi sto rię.

D Lu bi liśmy hi storię.

D Zadna odpowiedź nie
jest poprawna.
30. Skrót „pot.” w przytoczonym haśle słownikowym
znaczy:
A potencjalny,
B potoczyście,
C potocznie,
D potrzebny.

31. Wybierz jeden z podanych tematów. Na Twoją
pisemną wypowiedź przeznaczona jest strona 6.
M Portret słowami malowany. Napisz o nauczycielu,
którego lubisz najbardziej.
IB 7 którym bohaterem literackim wybrałbyś się najchętniej na wakacje? Dlaczego?

środa
26 maja 1999 r.

Czytelnicy
o swoich mamach
W takim dniu jak dzisiejszy, wszystkie najczulsze
myśli kierujemy ku naszym Mamom. Wspominamy
te, których już nie ma z nami, cieszymy się obecnością tych, które nad nami czuwają. Bez względu na
to, ile mamy lat. Takim refleksjom i wspomnieniom
Czytelników poświęcamy dzisiejszą stronę „Śmiało
i Szczerze”. Razem z najpiękniejszymi życzeniami.
Irma Burchardt
ec A A"

Fot. Archiwum domowe

Mamusia moja jest niezwykła, jest samorządna, samowystarczalna i samofinansująca się. Jest ciekawa
świata, pasjami rozwiązuje
krzyżówki, na każdą wycieczkę jest natychmiast gotowa. Nieobcy jej młotek,
a także szpachlówka, pędzla
- np. do malowania drzwi również używa. Za parę
chwil skończy 87 lat. Kocha
- nas wszystkich, ale najbardziej zięcia, który przypad-

kiem jest moim mężem. Mamuś! Żyj nam długo. Kochamy Cię. Dziękuję, że mnie
urodziłaś.
Halina Winiarska, aktorka
Czesława Golińczak

takie pytanie odpowiedzieć.
Mama jest moim przyjacielem na dobre i na złe. Gdyby
nie ona, nie potrafiłbym się
zorganizować. Pomaga mi,
jeśli tylko tego potrzebuję.
Jest wyjątkową osobą, której

czuję się w kuchni i uwiel-

wdzięczam to Mamie.

Zdzisław Nowak, ekonomista

nadal tak, jak wtedy, gdy by-

Andrzej Golińczak
kierowca

Krystyna Konkolewska
Zacznę od tego, że bardzo
nie lubię, gdy zadaje się pytanie, kogo bardziej lubisz:
mamę czy tatę? Dla mnie
oboje rodzice są bardzo waż„ni i nigdy nie potrafiłem na

|

Fot. Archiwum domowe

Niestety, moja Mama już
nie żyje. Była osobą bardzo
kochaną,
prawdomówną,
cichą. Pamiętam ją jako
człowieka pokornego, zawsze w cieniu ojca. Bardzo
ciężko pracowała w gospodarstwie, dbała o to, żeby
w naszej rodzinie było
wszystko w porządku. Była
niezastąpiona. Pięknie grała nam na pianinie. Opiekowała się mną i moimi siostrami. Bardzo przypomina
. Archiwum domowe
mi Mamę posłanka, pani
Zofia Kuratowska. Gdy ją
gdy nie chodziłam z kluczawidzę w telewizji, przypomi na szyi, widziałam to tylmina mi się Mama i bardzo
ko u innych dzieci. Nie muza nią tęsknię. Była dobrą
siałam chodzić do świetlicy.
gospodynią, ale miała jedną
. Teraz wiem, że dzięki temu,
zasadę: nigdy nie wpuszże Mama poświęciła się naczała do kuchni mężczyzn.
. szemu wychowaniu, moje
Moje siostry były uprzywiobecne życie toczy się dobrze i korzystam z tego, co. lejowane i mogły uczyć się
gotowania pod czujnym
otrzymałam
od
Mamy
. okiem Mamy. Ja, jak każde
w dzieciństwie.
dziecko, chciałem poznać
"Elżbieta Swobodzińska
to, co zakazane. Przez szpanauczycielka

Czy wiek, w jakim kobieta zostaje matką, ma wpływ
- na wychowanie dzieci?
O wypowiedź poprosiliśmy Annę Legan, położnika
ginekologa z Przychodni
Rejonowo-Specjalistycznej
nr 1 w Gdańsku Morenie.
- Wiek, w jakim kobieta
zachodzi w ciążę, ma 0lbrzymi

wpływ

na

przyszłe

wychowanie dziecka. Mam
dobry kontakt z przyszłymi
matkami i zauważyłam, że
młode osoby są często jeszcze nieprzygotowane do tej
trudnej roli. W wielu przypadkach ciąża u kobiet bardzo młodych nie jest ich
świadomym
wyborem.
Uważam, że są one za młode, niedojrzałe i same wymagają jeszcze opieki. Często
sprawiają
wrażenie
osób, którym odebrano wolność. Oprócz wieku ważna
jest też osobowość, która
kształtuje się wraz z wiekiem. Na pewno kobiety
starsze, np. po trzydziestce,

Anna Legan

r:
Fot. Przemysław Świderski

sprawdzają się dużo lepiej
w tej życiowej roli. Są to
osoby, które w większości,
osiągnęły

już

jakiś

status

materialny. Podjęcie decyzji
o macierzyństwie jest dojrzałe i dokładnie przemyślane. Kobiety z większym
doświadczeniem życiowym,
są na pewno lepszymi matkami,

ponieważ

solidnie

i najczęściej
świadomie
przygotowywały się do tej
roli.

(ATA)

Pomoc
W krainie myśli o mojej
Mamie jest dużo, dużo ciepła. Dziękuję Mamie za ciepło tak, jak dziękuje stęskniony za obecność, której nigdy dość. To dlatego coraz
chętniej całuję moją Mamę
w ręce. Jest dalej w moich
myślach jakieś dojrzewanie.
Za moją Mamę i za dojrzewanie dziękuję Bogu. ks. Witold Bock
rzecznik prasowy
metropolity gdańskiego

Małgorzata Dobrowolska
Moja Mama była osobą,
która musiała ciężko praco-

wać, ale cały czas starała

mojej Mamie podoba
mi się to, że traktuje mnie

nien znać swoje.

Ewa Bock

Fot. Archiwum domowe

W

Cechą charakterystyczną
mojej Mamy jest przede
wszystkim jej pracowitość.
Całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym i trud
utrzymania go w dobrym
stanie spoczywał właśnie na
jej barkach. Zawsze dbała
o „domowe ognisko” i o dobre wychowanie moje i mojego rodzeństwa. To, co zawsze u niej doceniałem, to
umiłowanie porządku i ładu.
Często
powtarzała,
że
wszystko w świecie ma określone miejsce i każdy powi-

rę podglądałem, co działo
się w kuchni i często obrywałem ścierką po głowie.
Teraz
wspominam
to
z uśmiechem, ale ta ciekawość gótowania pozostała
mi do dzisiaj. Bardzo dobrze
biam gotować. Nigdy nie
słyszałem, żeby moi rodzice
kiedykolwiek się kłócili. Za-

Kazimiera Partyka

Fot. Archiwum domowe

Mioda czy dojrzała

Janina Siezieniewska

Moja Mama jest wesoła,
piękna, młoda i nie ma żadnych wad. Utrzymuję z nią
doskonały kontakt i jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Doceniam to, Że jest
wspaniałym krytykiem. Potrafi obiektywnie ocenić sytuację i wskazać, co jej się
podoba a co nie. Dopinguje
mnie do działania. Jak byłem
mały to bardzo lubiłem spacery z mamą. Teraz, jak dzieje się coś ważnego w moim
Fot. Archiwum dom
życiu, dzwonię do niej, aby ją
o tym poinformować. Zabardzo ufam. Potrafię z nią
rozmawiać na wszystkie te- . zwyczaj mówię jej o dobrych
rzeczach, natomiast o złych
maty. Moja mama jest kochamówię dopiero wtedy, gdy
na i dopiero teraz doceniam
się już wszystko ułoży. Robię
to, że kiedyś mnie „ganiała”.
tak dlatego, aby się nie marGanianie polegało na tym, że
twiła na zapas. Mamuś, ronigdy nie mogłem wyjść na
bisz najlepsze obiady na
podwórko, gdy nie miałem
świecie, których smak jest
odrobionych lekcji i gdy nie
niepowtarzalny.
wypełniłem domowych oboSławomir Siezieniewski,
wiązków. Moja mama zna
dziennikarz TVP
mnie od podszewki i przekazała mi bardzo wiele wartości. Życzę jej dużo zdrowia.
Izabella Nowak
Marek Konkolewski
nadkomisarz KWP

łam jeszcze dzieckiem. Cały
czas przejmuje się porażkami moimi i mojego rodzeństwa. Gdy urodziła się moja
siostra, Mama postanowiła
zrezygnować z pracy po to,
żeby lepiej zaopiekować się
nami. Kiedy byłam mała, ni-

Macierzyństwo

się, żeby rodzina nasza była normalna i zadbana. Nauczyłam się od niej przede
wszystkim tego, żeby swoim dzieciom nie podawać
wszystkiego na dłoni. Byłam uczona przez Mamę, że
sama muszę dojść do wielu
rzeczy, zadbać o nie. Oczywiście nie wszystko wychodziło mi od razu dobrze, ale

dla samotnych
Z gminy

Od państwa

Każdej kobiecie pracująSamotne
matki mogą
cej przysługuje urlop maz pomocy społecznej otrzycierzyński. Na pierwsze
mać np. zasiłki celowe. Jest
dziecko - 112 dni, na drugie
to pomoc doraźna na zakup
126 dni. Może także skorzyżywności, leków lub opału.
Kobiety od 8. miesiąca ciąży - stać z 3 letniego płatnego
urlopu
wychowawczego.
do 2. miesiąca życia dziecka
Urlop może trwać 4 lata, '
mogą otrzymać zasiłki piejednak ostatni rok jest bezniężne. Jeżeli matka wychowuje jedno dziecko i nie ma
płatny.
pracy, a jej dziecko (do 15
Z ZUS
lat) straciło prawo do zasiłku z powiatowego urzędu
Każda kobieta otrzymuje
pracy, wówczas może ubiezasiłek rodzinny: na pierwgać się o zasiłek gwarantosze i drugie dziecko po 35,30
wany. Płacony będzie przez
zł,
na trzecie dziecko 3 lata. Samotna matka może
43,70 zł, na czwarte i każde
także otrzymać np. wWykolejne dziecko - 54,60 zł
prawkę szkolną dla dziecka.
(obowiązują do 31 maja
Ponadto, mamy w MOPS
2000 r.). Po urodzeniu dziecporadnictwo prawne i peka ZUS wypłaca zasiłek porodowy - 239,78 zł (obowiądagogiczne.
Pomagamy
zuje do 31 sierpnia 1999 r.).
matkom np. ustalić ojcostwo dziecka.
(EMA)

Dom Samotnei Matki, ul. Fredrv 3, 81-376 Gdvnia tel. 620 55 26,
iczba miejsc - 11 miejsc + 8 dla dzieci

Diecezialny Dom Samotnej Matki im. Jana Pawła Il, ul. Matemblewska 9,
80-294 Gdańsk, tel. 347 79 07, 16 miejsc

Fot. Archiwum domowe

nigdy nie byłam karcona.
Mama starała się wytłumaczyć moje błędy. Dotyczyło
to prac domowych, jak
i tych, związanych ze szkołą. Tak samo staram się wychowywać
moje
dzieci.
Z tego, czego nauczyła
mnie w dzieciństwie Mama, korzystam po dziś,
dzień.
Helena Nowak

technik odzieżowy

Dom „Markot IX”, ul. Kochanowskiego 7a, 80-402 Gdańsk,
el. 341 74 40, 30 miejsc

Dom dla kobiet z dziećmi, Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych „AGAPE”,
82-420 Ryjewo, Borowy
Młyn, tel. 055 277 42 88, 20 miejsc

M Dział Łączności z Czytelnikami „Śmiało i Szczerze”
(pok.06 na parterze, wejście od ul. Garncarskiej) czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 9-18. Telefon - 3003 340,
3003 342 oraz bezpłatna infolinia - 0 800 1500 39. Nasz adres: Redakcja „Dziennika Bałtyckiego”, 80-894 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11, e-mail: szczerzeQprasabalt.gda.pl

»
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we współpracy z

FHU „BH” Barbara Hucińska

SA

zapraszają na:

Autoryzowany

Dealer

OFERUJE UNIWERSALNE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE
- myjnie samochodowe
- agregaty wysokociśnieniowe
- profesjonalne odkurzacze
- maszyny

piorące

- praktyczne wózki do mycia ręcznego

SALON SPRZEDAŻY I SERWIS:
Gdańsk, al. Grunwaldzka 481
tel./fax (058) 552 12 89
e-mail: HucinskaKarcherOworldcom.gda.pl
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Serwis wiodący na terenie Polski Północnej $
o

ogłasza nabór na tryb dzienny, zaoczny I wieczorowy

ap
FINANSÓW
roczne

informuje mieszkańców miasta Wejherowo, że
w związku z planowym czyszczeniem sieci wodociągowych
mogą wystąpić spadki ciśnienia i miejscowe braki wody

26.05.1999 r.
27.05.1999 r.

specjalności

!

BERLITZ GDAŃSK
EZ Sro
WJ
Be
kk

Przemysłowej

i Karnowskiego

policealna

Za niedogodności związane z brakami w zaopatrzeniu w wodę PEWIK

:
Zapraszamy:
LSL CZ BIEDA 55) 232 54:27:
EE
Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, te;
http://www.teb.pl

przeprasza swoich odbiorców.
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Szkoły Podstawowej Nr 6
Zespołu Szkół Nr 1
Zespołu Szkół Nr 2
Zespołu Szkół Nr 3
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informuje,
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035 (1465 x 1435)

689zł (+ 7%var)

Gdańsk tel058 3090521
w.359 M8S Gdańsk
tel058 3039100 M8S

Gdynia tel058 6234841
M8S Gdańsk
3452248 M8S
tel.058

tel.058
Gdynia

6236641w331

M8S Gdynia tel.058
6217059 M8.S Starogard
Gd. tel.058 5611851 M8.S
M8.S

tel059

413072

Elbląg

tel.055

2354996 | 5.2508/B/949

TA

ee

że

ET

OKNA DRZWI
PCV DREWNO
PARAPETY BLATY
MARMUR GRANIT
WCZPZDSZA

NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:
ZAPRASDOZAMY

I. Kandydować na stanowisko dyrektora mogą nauczyciele posiadający:
1. kwalifikacje pedagogiczne i ocenę pracy zgodnie z rozporządzeniem
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne
stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół
i placówek,
. znajomość spraw związanych z działalnością szkoły oraz własną koncepcję
pracy jako jej dyrektor,
. co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nalczyciela akademickiego.
II. Kandydować na stanowisko dyrektora nie mogą osoby, które zostały w ciągu
dwóch ostatnich lat odwołane z funkcji w związku z nieprawidłową realizacją zadań.
III. Oferty powinny zawierać:
1. pisemne zgłoszenia kandydata,
. koncepcję kierowania szkołą, o stanowisko dyrektora, której się ubiega
(koncepcja ta powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie),
. kwestionariusz osobowy z fotografią,
. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
. opinię z ostatnich 5-ciu lat pracy pedagogicznej i ewentualnie każdej innej
z potwierdzeniem uzyskania co najmniej dobrej oceny w szkole/placówce,
. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz ewentualnie
informację o korzystaniu z urlopu zdrowotnego,
8. dowód osobisty do wglądu.

z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
zostały wykreślone 3 niepubliczne zakłady:
1. Przychodnia Międzyzakładowa Zakładów Przemysłu

Tłuszczowego „OLVIT” Spółka z o.o. w Gdańsku
- księga rejestrowa nr 51.

bo

mikrowentylacja w oknach PCV bez dopłaty
argon w standardzie

Gniewowska
Łąkowa 36/38
Zawadzkiego 12
Brzozowa 30

w

©

ul.
ul.
ul.
ul.

ą

IAW

-

p

Wojewoda Pomorski

doradzimy.

Zarząd Miasta Redy
ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów niżej
wymienionych placówek oświatowych:

R-6061/A/1102

zadzwoń - fachowo

(IZI
CD

Bo

Granicznej,

W kierunku cementowni zostaną skierowane beczkowozy. Po zakończonych
Tobotach może wystąpić zmiana zabarwienia wody.

Je'/

Programy dla dorosłych i młodzieży oraz firm

on

ulic

SZKOŁA
BANKOWOŚCI
I FINANSÓW:

dwuletnia

Prace będą prowadzone w godzinach od 8.00 do 15.00.

kwartału

nowe

Turystyka + Ubezpieczenia * Zarządzanie firmą
Zarządzanie i Marketing + Zarządzanie kadrami

ul. Graniczna — od ul. Ofiar Piaśnicy do ul. Przemysłowej
ul. Przemysłowa od ul. Granicznej

rejon

policealne

Administracja samorządowa * Bankowość
Handel i marketing «» Księgowość * Podatki

Wejherowo

W

R-5442/A/30

R-6048/A/10

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 0.0. w Gdyni

Ko

2. Przychodnia Międzyzakładowa przy PPUP Poczta

Polska Zakład Transportu Samochodowego w Gdańsku
- księga rejestrowa nr 83.

3. Charytatywna Specjalistyczna Poradnia Lekarska

przy parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim
- księga rejestrowa nr 128.

odl

się wn

ujących

ina

- 10 czerwca godz. 10.00 Szkoła Podstawowa Nr 6
-

oraz godz. 13.00 Zespół Szkół Nr 1
11 czerwca godz. 10.00 Zespół Szkół Nr 2 oraz godz. 13.00 Zespół Szkół Nr 3
w sali Nr 14 Urzędu Miasta w Redzie, ul. Pucka 9.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w Urzędzie Miasta w Redzie, pokój nr 4, w terminie do dnia 7 czerwca 1999 r., do godziny 15.00.
Regulamin do wglądu w Urzędzie Miasta Redy, ul. Pucka 9, stanowisko ds. oświaty,
pokój nr 4, tel. 78-31-26 w. 311.
Konkurs może zostać odwołany przez Zarząd Miasta Redy bez podania przyczyny.

R-6054/A/1102

MD
ll.S-64-5, pon.pl. BOD-16.0; Gdynia, Śwętjgńska 14, t.ax 6227-79, pon 8.00-6.00 Wadyłaa I 17, teltar 62091, pomp .OD-8.00, sob. 00-100
Gdańsk Tel Drzemy 9, tl 3003210, 3003.16, 30927, fox 46:56 całą Ob; pn -pt. 8001800, soboty 00-100 Sopot Kościuszki 61,
Shgsk u. WojaPoblgo elo 063 4167, 59) 4490 Eg Pala 6. 65) Z 04, 59) 2649) ex 065 2027, pop. 00-600: Pruszcz Gdańsk, Tysądecia 8, le.iax 60.2944, 680-945, pon p 8.0-16.00; zew, Mokiewiza 17, eax 532-13-89, po. p. .00-16.00, Starogard Gdański, Basztowa 3,tefax 52-200, pon pl. 00-16.0
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Czas ran nie goi, gdy z zabójcy robi się ofiarę...

Jeszcze nie potrafimy przebaczyć
'

Ból, cierpienie, wylane
łzy i nadzieje na sprawiedliwe ukardnie zabójcy syna. Takie uczucia codziennie przez

sześć miesięcy trwania
procesu towarzyszyły
Janowi i Marzenie Czajom, rodzicom tragiczPINTO

nie zmarłego Przemka.

FP

ley

Proces Dariusza W. był
dla nich rozdrapywaniem
powoli zabliźniających się
ran. Proces się już zakoń-

czył jednak ból, cierpienie
i łzy towarzyszyć im będą
jeszcze przez długi czas.

Niesprawiedliwy
wyrok
na

Dariusz W. skazany został
6 lat więzienia, jednak

dla bliskich Przemka to zdecydowanie za mało. Rodzice

już zapowiedzieli

złożenie

apelacji.
- Powinni go skazać na co
najmniej 13 lat, czyli tyle, ile

lat miał Przemek. Sześć lat
to można dostać za kradzież,
a nie za zabójstwo bezbronnego dziecka - mówi Jacek
Śliwiński, wujek Przemka.
Wyczekiwane
przez
wszystkich ogłoszenie wyroku, dla rodziców chłopca
było ogromną próbą sił. Tego dnia kończył się długotrwały i rozdrapujący rany
proces. Zostało tylko ogłoszenie wyroku, które za-

miast częściowego ukojenia
spotęgowało tylko
czasowe cierpienia.

dotych-

- Gdy usłyszałem wyrok,
nie mogłem wydusić z siebie
ani jednego słowa. Nie wierzyłem, że dla sądu życie

naszego Przemka warte jest

Tragedia, jaka dotknęła rodzinę Czajów pozostawiła na wszystkich jej członkach ogromne brzemię.
tylko 6 lat więzienia. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tą
sytuacją - mówi Jan Czaja.

Półroczna męczarnia
Tragedia, jaka dotknęła
rodzinę Czajów pozostawiła
na wszystkich jej członkach
ogromne brzemię. Rodzice
Przemka

nadal

uspokajające,

biorą

leki

a jego

naj-

młodszy brat musi korzystać
z pomocy psychologa.

- Bardzo przeżyliśmy te
sześć miesięcy. Nie tyko my
rodzice, ale i cała nasza ro-

dzina. Moja mama bardzo
podupadła na zdrowiu, dla
wszystkich z nas było to niezwykle trudne doświadcze-

nie. Nadal nie jesteśmy
w stanie normalnie funkcjonować. Cały czas jesteśmy
na środkach uspokajających
i tylko dzięki temu możemy
spokojnie porozmawiać
mówi Marzena Czaja.
Każdy z ponad 20 wyjazdów do Koszalina był dla ro-

dziców Przemka ogromnym
przeżyciem. Każdy dzień
procesu przywoływał w ich,
pamięci tragiczny dzień,
w którym zginął ich syn.
- Gdy po wysłuchaniu
tych wszystkich świadków
wracaliśmy do domu to już
żyć się nam odechciewało.
Jedyne co nas mobilizowało,

to nasze dzieci, które musimy jeszcze wychować - opo-

wiada ojciec Przemka.

Zabrał radość życia
Skazany we wtorek Dariusz W. był ostatnio bohate-

rem jednego z programów
telewizji TVN. Mówił w nim
o trudnej sytuacji, w jakiej
się

obecnie

znajduje

i że

czuje się pokrzywdzony
i odtrącony przez przyjaciół
i znajomych.
- Pan

W.

czuje

się

po-

krzywdzony, bo przeżywa
dramat. On posiedzi i wyjdzie, a co my mamy powiedzieć. On wyjdzie, zobaczy
jak mu dzieci dorastają, zobaczy ich bierzmowanie,
ślub, doczeka się wnuków.
My już nigdy nie zobaczymy
naszego Przemka. Zabrał
nam całą radość życia - mó-'wi matka chłopca. - Ten
sam człowiek teraz po roz-

staniu się z żoną ubiega się
o prawo opieki nad dziećmi.
Jak człowiek, który zabił
dziecko,

sam

może

wycho-

wywać dzieci. Przecież badania psychiatryczne wyka-

zały, że Dariusz W. nie potrafi

panować

nad

swoimi

emocjami. Co będzie jak
kiedyś znowu nie zapanuje
nad nimi...

Fot. APR-SAS

.. Od kilku miesięcy Jan i Marzena
Czajowie otrzymują anonimowe listy
z pogróżkami. Krótkie, pełne obelży-

wych słów zawierają oskarżenia, że
to rodzice sami doprowadzili do
śmierci syna, a Dariusz W. zrobił to
co do niego należało. Ostatni list

nadszedł 12 maja...
wcześniejszych
napisane
było nawet, że jesteśmy obserwowani - mówi Marzena
Czaja. - Rozmawialiśmy na
ten

temat

z prowadzącym

sprawę prokuratorem, jednak ten radził nam, by sprawę tę na razie zostawić. Boję się o swoją rodzinę ijeżeli tylko

sprawa

niebezpieczny

przybierze

obrót,

zgło-

szę się z tym na policję.

Wszystkie z nadesłanych
listów
wysłane
zostały
w Gdyni i Słupsku.

Oczekiwanie
- To wszystko jest dla nas
ogromną

tragedią.

Rany

ciągle nie chcą się goić i cią-

gle nie jesteśmy w stanie
zapomnieć o tym co się stało w styczniu ubiegłego ro-

ku. Coraz bardziej nam go
brakuje i dociera, że już go
nigdy nie zobaczymy. Nie
dopuszczamy
do
siebie
świadomości, że już go nie
ma. Ciągle liczymy, że jeszcze wróci... jednak daremnie. Czasem siedzimy i słysząc telefon czy dzwonek do

drzwi wydaje się nam, że to
wraca Przemek - mówi Jan
Czaja.
Arkadiusz Gryko

Listy z pogróżkami
Już od kilku miesięcy Jan
i Marzena Czajowie otrzymują anonimowe listy z pogróżkami. Krótkie, kilkuna-

stozdaniowe i pełne obelżywych słów listy pod adresem
rodziny Czajów zawierają
oskarżenia, że to rodzice sami doprowadzili do śmierci
syna, a Dariusz W. zrobił to
co do niego należało. Ostatni
list nadszedł 12 maja.

Grześ, najmłodszy syn państwa Czajów uwielbiał zabawy ze
. kiem, teraz bawi się sam...

woim bratem PrzemFot. APR-SAS

- Dotychczas. dostaliśmy
6 takich listów. Ostatni
z nich jest bardziej stonowany, choć i w nim nie brak

wulgaryzmów

i gróźb.

We

ej

- Nie wierzyłem, że dla sądu życie naszego Przemka
warte jest tylko 6 lat więzienia - mówi Jan Czaja.
Fot. APR - SAS
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W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
s) PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

środa 26 maja 1999 r.

Chcesz

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
Oddział Północny w Gdańsku
z siedzibą w Gdańsku-Oliwie
przy ul. Subisława 5,
tel. (058) 552-12-51, fax (0-58) 552-45-12,

Przedsiębiorstwo Połowów, Przetwórstwa i Handlu „DALMOR” S.A.
81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
Ogłasza przetarg pisemny

Typ: 2,1 TD Famili
Rok produkcji: 1996

przyjdź na spotkanie i rozmowę w sobotę,

29 maja br. o godz. 10.00 do siedziby Firmy:
Auto Gdańsk,

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości

do 30 000 ECU na opracowanie:

Cena wywoławcza 53 000 zł

Oferta powinna zawierać:

od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wygraniu przetargu, następuje prze-

padek wadium na rzecz sprzedawcy. Wadium przepada, jeżeli żaden z oferentów nie
zaproponuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej.
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia.
można oglądać w dniach 31.05, 1 i 2.06 br. oraz 7-9.06 br. w godz. 8.00POOaANO
14.00 przed budynkiem dyrekcji Spółki (Port Rybacki).

Otwarcie ofert nastąpi 10.06.1999 roku o godz.
11.00 w siedzibie GDDP OP w pokoju nr 12.

FESTYN Z OKAZJI

Na

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- KONKURS

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.
odpisy sprawozdania

finansowego wraz z opinią biegłych rewidentów, sprawozdania Zarządu oraz Rady Nadzorczej udostępnione
R-5519/A/1102

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Gdańsku-Oliwie
ogłasza przetarg - licytację ustną

_
o
<
eStawka wywoławcza - nie obejmuje opłat niezależnych od Spółdzielni tj. za energię
cieplną, elektryczną, wywóz śmieci, wodę oraz podatków w tym VAT.
Wadium

przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się

od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od dnia jego odbycia.
Powyższe nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanego wadium.
Osiedla „Zabianka”
sekretariacie Kierownictwa
fer
isemne należ
ł
ć w
ul. Gospody

10, pok. 10, w terminie 7 dni przed przetargiem.

Obecność oferentów na przetargu - licytacji obowiązkowa.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferentów oraz prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

Informacja telefoniczna: 557-69-46 lub 557-69-30 w. 117.

NA

NAJBARDZIEJ

WIELE

1999/2000

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawności Zarządu.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.
Udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.
Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 1998,
Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej i zasadach wynagradzania.
Wybory do Rady Nadzorczej.

będą Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki od dnia 2.06.1999 r. w godz. 10.00-14.00.

POLBRUK

R-6097/A/494
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ATRAKCJI

MAMY

|. 343-07-36

I CÓRKI

I NAGRÓD
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Zgromadzeniu,

tel, 346-03-11, 0-601 20 57 57

ORA SRNL U MŁODZIEŻOWEJ

enio

do uczestnictwa w Walnym

R-6089/A/31

DNIA MATKI I DZIECKA

(Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej)

uprawnionych

Klonowa I, II p., pok. 7

R-6088/A/1102

działając na podstawie art. 393 Kodeksu handlowego

Lista Akcjonariuszy,

średnie,

Termin składania ofert upływa dnia
10.06.1999 roku o godz. 10.30 (pokój nr 20).

zwołuje na dzień 18.06.1999 r. na godz. 16.00 w bufecie „Kambuz”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

132.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów
z oferentami jest mgr inż. Robert Marszałek.

YORI

obrad

ul. Hallera

Instrukcję dla oferentów można odebrać w tut.
Dyrekcji w pokoju nr 20, w godz. 8.00-14.00.

Zarząd „Techno-Service” S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Siedlicka 6

1 M

Gdańsk,

Wymagania:
- wykształcenie minimum
- wiek do 35 lat,
- kreatywność,
- dyspozycyjność.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości
10% ceny wywoławczej w kasie spółki lub na konto bankowe:
:
Bank PKO S.A. I Oddział Gdynia nr 12401239-05005273-2700-401112001.
1. Imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy oraz adres.
2. Oferowaną cenę zakupu.
3. Dowód wpłaty wadium.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg” należy składać w kancelarii
spółki (bud. nr 29 - parter) w terminie do dnia 10.06 br.
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie po dniu 10.06 br.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak również odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
W przypadku zawarci umowy wadium zalicza się na poczet należności. Gdyby oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchylił się od zawarcia umowy w terminie 5 dni

zarabiać

5000 - 10 000 zł miesięcznie
i mieć stałe wynagrodzenie

343.27.06

343-27-06

p.mns

dsk

WYŻSZA SZKOŁA

BANKOWA

DAŃ SK

Atrakcyjne specjalności:
b Bankowość
b Podatki

b Rachunkowość i Finanse
Przedsiębiorstw

Trzy tryby nauki: dzienny
wieczorowy i zaoczny.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
ul. Podwale Staromiejskie 51/52,

su

80-845 Gdańsk, tel. (0 58) 305 27 42

+.

ZAMÓW

Termin składania dokumentów do 15 lipca br.

BEZPŁATNY INFORMATOR

R-6094/A/1102

R-6049/A/10

—

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: (5

R-5691/A
Gdańsk, Targ Drzewny 9/1, tel. 300-210, 3008-216, 3003-217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00:15.00; Sopot, Kościuszki 61, el. 551-54-55, pon.pl. .00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.:pt 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00

Słupsk, u. jka Poskiego 43, eax (59 41671 (59) 6604; Eblg Rybacka 96, tel. (155 23-70. (65 2.640, ax (06) 23627-7, pn. l. BOD-6.00 Pruszcz Gdański, Tysiąceci 8, te fax 688-944, 68.245, pomp. £.00-10, Tee, Mokewcza 1, tl.fax 502139, pon: l. 8.00-16.0; Starogard Gdańsk, Basztowa telfax 562-200, po pl 8.0016.0

M.D

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim

PSM Przymorze
Administracja Osiedla Nr 2

ogłasza licytację następujących ruchomości:

Gdańsk-Oliwa, ul. Piastowska 90E

w Gdańsku, ul. Słowackiego 83, tel. 342-55-15, 342-55-31

ogłasza konkurs ofert na wykonanie robót remontowych w zakresie:

jako inwestor zastępczy Miasta Gdańska działając na podstawie
Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r.

1. Naczepa do przewozu kontenerów SAM”
- składak ramy z 1976 r. - 4000 zi.

ogłasza:

2. Ciągnik siodłowy Jelcz 317 z 1977 r.
- 6000 zł.
Licytacja odbędzie się w dniu 31.05.1999 r. o godz. 11.00
w Bazie PKS Starogard Gdański, ul. Pomorska 60.

W przypadku niedojścia licytacji do skutku w pierwszym
terminie druga licytacja odbędzie się w tym samym
miejscu w dniu 7.06.1999 r. o godz. 11.00.
Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi 3/4
wartości szacunkowej wyżej podanej.

Urząd Skarbowy zastrzega sobie prawo odwołania licy
tacji bez podania przyczyny.
Informacje pod mr. tel. 56-258-08 w godz. 9.00-10.00.

R-6034/A/182

Ruchiomości można oglądać pół godziny przed licytacją
w miejscu jej prowadzenia.

Zakres szczegółowy prac do przygotowania ofert oraz regulamin przetargu
znajduje się w Dziale Technicznym AO-2 przy ul. Dąbrowszczaków 3,
tel. 553-17-61.
Oferty należy składać w siedzibie AO-2 przy ul. Piastowskiej 90E do dnia
9.06.1999 r. do godz. 14.00.
Oferta winna zawierać:
- cenę wraz z kalkulacją na wykonanie danego zakresu robót,
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu,
- oświadczenie o związaniu się z ofertą w przypadku wyboru i zawarcia umowy w terminie 12 dni od wyboru oferenta,
- wyciąg dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności,
- proponowany okres gwarancji.
Preferowane jest stosowane w wykonawstwie materiałów produkcji krajowej.
Oferent przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wys. 5% proponowanej wartości najpóźniej do godz. 11.00 w dniu otwarcia ofert, w kasie
AO-2 przy ulicy Piastowskiej 90E.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.1999 r. o godz. 12.00 w siedzibie Administracji Osiedla Nr 2.
AO-2 zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od
przetargu bez podania przyczyny.

Warunki szczegółowe przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego,
pokój nr 21, w godzinach 9.00-14.00, w cenie 15 zł + podatek VAT.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego,
pokój nr 6, do dnia 15.06.1999 r., do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokójgr 9,
w dniu 16.06.1999 r. o godz. 12.00.
|

W postępowaniu przetargowym zamawiający stosować będzie
obowiązkowe preferencje krajowe.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w:
- art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych,
- warunkach szczegółowych przetargu.
*

R-6069/A/1102

R-6085/A/1102

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej

IX Doroczny Bal Charytatywny Lions Club Gdańsk!

ul. Słowackiego 79, 80-257 Gdańsk

9
adania ofert: od dnia 27.05.1999 r. do dnia 4.06.1999 r. do godz. 15.00,
w zakijonych kopertach na ul. Słowackiego 79.
Otwarcie ofert: dnia 8.06.1999 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego.
nazwę i ae rania
* dokumenty potwierdzające wiarygodność oferenta,
* cenę i termin wykonania prac.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Zastrzega się możliwość swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu

bez podania przyczyn.

R-6084/A/1102

POLNORD S.A.

ih "TU

ul. Na Piaskach 10, 80-846 Gdańsk UK I LNU du, 1

ions Club
ma

Do Biura Robót Fasadowych poszukujemy
kandydata na stanowisko:

Gdańsk-

przyjemność zaprosić na

SD

SPECJALISTA DS. PRZYGOTOWANIA OFERT

|

Bal w Filharmonii
Dziękujemy sponsorom VIII Balu Charytatywnego 1998 w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie:
BP BRITISH PETROLEUM (sposor generalny), EKOL-UNICON, UNICON BETON, JAKOB GERHARDT POLONIA, LUBIANA, KLIF Centrum Handlowe, AXEL
COMPUTER, FIN SKOG, UNIT, APTEKA "PRZY AKADEMII”, ALGIDA, MARINA HOTEL, SHL Polska, RES ZAS, ENAMOR, ROBERT KANIEWSKI RKJOBS,
CARSON WAGONLIT TRAVEL, HOTEL ORBIS HEVELIUS, MORSKA AGENCJA GDYNIA, LOT AIRLINES, PIEKARNIA ROGALIK, EMAPOL, ALFA, TOWER

PRESS, DZIENNIK BAŁTYCKI (patronat prasowy), MALWINA I ADAM, OPEL SERVIS HALLER, KOFEMA, IKEA, MAĆKOWY, GARDA, CITROEN, PRZYMIERZE,
B £ B, ABSOLUT, BANK ENERGETYKI, FAZER, MOSTOSTAL GDAŃSK SA, WOLNY OBSZAR GOSPODARCZY, PLL LOT, OKTAN, HEMPEL, REST, JOTUN,
ENAMOR, BALTIC SPARE SERVICES, POSTOŁOWO
KLUB GOLFOWY, LODMOR, FOSFORY, SANTE UBEZPIECZENIA, POLKOMTEL PLUS GSM,
ING BARRINGS BANK, RESTAURACJA TAWERNA, RESTAURACJA MARKO POLO, SCAN FORUM, CENTERTEL, ENGLISH UNLIMITED, FAST GROUP,
MR. BLOOM ADVERTISING, DULECK BUDOWNICTWO, GWARANT, DORACO, CENTROSTAL, HESTIA INSURANCE, BUDOWNICTWO, AUTO NORD, SCAN FORUM

0

jemy:

+

Wyższego wykształcenia technicznego (inżynier budownictwa

*
«
*

Obsługi komputera: Word, Excel
Znajomości języka obcego: niemiecki lub angielski
Prawajazdy

*
«
*
*

Posiadanie praktyki w wykonawstwie
Znajomość branży konstrukcji aluminiowych
Znajomość programów kalkulacyjnych
Umiejętność pracy na programie Auto CAD

lądowego)

R-6100/A/5

który będzie miał miejsce na Wyspie Ołowiance
w Oniu 12 czerwca 1999 roku w murach Polokiej Filbarmonii Bałtyckiej,
pod patronatem Marszałka Sejmu Pana Macieja Płazyńokiego.

kan

Ofertę (z dopiskiem TA) wraz z życiorysem zawodowym, listem motywacjjnym i zdjęciem prosimy złożyć w ciągu 14 dni od dnia ukazania się
ogłoszenia pod adresem:
;

Dochód z Balu przeznaczony na potrzeby Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Junoszynie.
Bilety
do nabycia w:

= TCF Laboratorium Kodak Express - Gdańsk, ul. Młyńska 21 « Restauracja Tawerna, Gdańsk, ul. Powroźnicza 19/20
a Antyki - Sopot, uł. Kościuszki 4 m Axel Computer, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Dmowskiego 4 = Scan Forum - Gdańsk, ul Grunwaldzka12

u Haczet - Sopot, ul. Chopina 41 = Restauracja Marco Polo - Gdynia, ul. Śląska 21» Mr. Bloom Advertising - Gdynia, ul. Św. Piotra 12

POLNORD S.A.
ul. Na Piaskach 10, 80-846 Gdańsk
Telefony: 301-57-61 i 301-97-27
R-6082/A/5

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

są
Ci

Gdańsk, Targ Drzewny 9/1, tel 308-210, 3000-216, 3006-217, fax 46-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 6.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. .00-16.00, Władysława IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00,
sob. 9.00-14.00
Słupsk, u. Wogka Pokiego 43, tefax (159) 414871, (19) 414 904; Eng, Rybacka 06, te. (15) 230-74, (06) 233540, tax (56) 206-27-77, pon. p .00-16.00, Pruszcz Gdański, Tylec 8, tel/fax 683-29-44, 68-294, pon-pt. 8.00-16.00 Tczew, Mekiewica 1, te fax 532-139, pon-pl.800-16.00; Słarogard Gdańsk, Basztowa 3 te.fa 562-200, pon-pt 8.00-16.00

MD

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

h

Czy chiałbyś, aby Twoi Goście zapamiętali
na zawsze smak gorącego pieczywa ś':

Najtańsze w

zaciski do lm stalowych
01 3.040 | | PROSTO Z PIECA! $$

P.P.M. i D. „MAT” S.A.

kausze sercowe A-6 + A-14

z przyjemnością zaprasza
Odbiorców hurtowych
w dniach 26.05.99 - 29.05.99
do odwiedzenia stoiska firmowego

pe
wozka SŁ

k

cy

ia

2

| '

Targi POLFOOD 799 - od 26 do 29.05.99 w godz. 1000-1800 5

Gdańsk, ul. RAA

A

a

stoisko 39

€'*

l. Skośna 16, TEL./FAX: (0-12) 262-04-58, 262-04-7

AÓENANE

peep

55 ©.

Przyjdź na pokazy praktyczne (piece, pieczywo mrożone)

na MTG Polfood '99 (stoisko 30, hala 05)

oraz do swoich hurtowni:
Gdańsk, ul. Schuberta 104
Gdynia, ul. Pucka 28
Słupsk, ul. Grottgera 15

Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A.
Zarząd Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A.
80-958 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1
działając w imieniu Ministra Skarbu Państwa
na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
( Dz.U. nr 118 poz. 561 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup
oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników ( Dz. U. z 1997 r. Nr 33 poz. 200 ).

Zarząd Miasta Sopotu
81-704 Sopot
ul. Kościuszki 25/27

wzywa
wszystkich uprawnionych pracowników do składania
pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji
Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A.

ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy

Zgodnie z art. 2 p. b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych przez uprawnionych pracowników rozumie się:

Powierzchnia ogródka ca 80 m.
Koncepcję zagospodarowania ogródka należy uzgodnić z Wydziałem Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego tut. Urzędu.

osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pod
nazwą Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego, tj. w dniu 1.01 .1999 r., pracownikami tego
przedsiębiorstwa;
- osoby, które przepracowały w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego co najmniej 10 lat,
a rozwiązanie stosunku pracy nastapiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę;
- osoby, które przepracowały w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego co najmniej 10 lat
i umowa o pracę została z nimi rozwiązana z przyczyn określonych ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących

-

Stawkę wyjściową do przetargu stanowi kwota 1500 zł/miesięcznie, do czynszu
za dzierżawę gruntu dolicza się 22% podatku VAT miesięcznie od stawki ustalonej w drodze przetargu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.06.1999 r.
w Kancelarii Ogólnej tut. Urzędu z dopiskiem „przetarg (ogródek letni)”
bądź przesłać listem poleconym.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami
(pokój 101), tel. 551-20-21 wew. 247.

- osoby, które po przepracowaniu 10 lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji
zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23' Kodeksu Pracy;
- osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa były stroną umowy
o zarządzanie przedsiebiorstwem państwowym Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego
na podstawie przepisów rozdz. 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwo-

Oferta powinna zawierać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
R-6053/A/184

Zarząd Miasta Gdańska

wych ( Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz.80 z późn. zm.).
1. Oświadczenia należy składać w terminie do 1 lipca 1999 r. w Dziale Kadr Gdańskiej Stoczni
"Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A. ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, osobiście lub przesłać

0-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12

tel. 302-00-04, fax 302-39-41
a

ni

=

zakładów pracy ( Dz.U. z 1990 r. Nr 4, Poz. 19 z późn. zm.);

listownie na adres Spółki.
Do składanego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnieniaw przedsiębiorstwie państwowym do dnia jego komercjalizacji. Wspomniane Zaświadczenia wydawane są
przez Spółkę w Dziale Kadr Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A. na wniosek
|
zainteresowanych.
2. Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego
nabycia akcji.

niczon

3. Listy pracowników uprawnionych do nieodpłatnegpo otrzymania akcji Gdańskiej Stoczni

sporządzone na podstawie złożonych oświadczeń,
"Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A.
zostaną wywieszone w siedzibie Spółki w dniu 15 lipca 1999 r. .
4. Reklamacje dotyczace pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania danych dotyczących
okresów zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym Gdańska Stocznia Remontowa im.
J. Piłsudskiego składać należy na piśmie do Działu Kadr Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im.

J. Piłsudskiego S.A., w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list - tj. do dnia 29 lipca 1999 r.

z dopiskiem "reklamacja akcji". Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w termnie 14 dni od daty jej zło-

żenia i Spółka powiadomi indywidualnie każdą osobę o sposobie jej rozpatrzenia w formie
pisemnej.

Termin realizacji zamówienia: 61 dni od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 232.

5.

6.

Uprawniony do kontaktów z oferentami:
- Wiesław Patrzek, tel. 302-00-04, fax 302-65-97,

Skarbu Państwa w dziennikach o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym oraz przez wywieszenie

- Krzysztof Zielonkowski, tel. 302-64-18, fax jw.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną: „Przetarg nieograniczony na dostawę komputera
HP9000/N4000 z systemem operacyjnym: HP-UX wersja 11.x' należy złożyć w siedzibie
zamawiającego, pok. 232.
:
Termin składania ofert upływa dnia 2.07.1999 r. o godz. 12.30.

Otwarcie ofert dnia 2.07.1999 r. o godz. 13.30 w siedzibie zamawiającego, pok. 102.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji

krajowych.

|

Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

O przystapieniu do nieodpłatnego zbywania akcji uprawnieni zostaną poinformowani w ogłoszeniu o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji, które Spółka zamieści w imieniu Ministra

ogłoszenia w siedzibie Spółki.

|

Wzór oświadczenia
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W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w warunkach szczegółowych zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o Zamówieniach Publicznych,

nrdooor ona
o ....
Seria i numer dowodu osobistego ........................eeeeeseneereeneseenneneenneneonennennenerowonenoee PESEL.......

z art. 41.1 ustawy o zamówieniach publicznych, które może być wniesione w jednej
z następujących form:
* w pieniądzu,

Oświadczam, że zamierzam nabyć nieodpłatnie akcje Gdańskiej Stoczni "Remontowej" im. J. Piłsudskiego S.A.,
należące do Skarbu Państwa.
/-am! z uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji w innej Spółce.
skorzystałem
Jednocześnie oświadczam, że nie

3. wpłacą wadium w wysokości 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie

* w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych,

* w gwarancjach ubezpieczeniowych,
* w zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub przez Skarb Państwa.
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PRACOWNIKA
do tiura obrotu ieruie elektyczne,
jęz. angels, zn | wldzka 487489
w Redzie, tel. 678.51-53
jemy
profesjonalne
szkolna,
poKONSERWATORA
w pkami zarud: - BLACHARZY, ekiemków, 671-79-63 homościami. Wymagana dyspzycy. - mość branży elektrycznej, Kontakt
y
:
moc finansową w początkach pra
KSIĘGOWA,
nię z gr. inwalidzką Oferty Gdańsk,
ELEKTROMECHANIKA
ność, obsługa komputera,
miłe widzia- osobisty: Hurtownia Elektryczna | AGENTÓW
i kandydatów na agentów
ROZNOSICIELI
zamiesz:
cy, możliwość szybkiego awansu
PRACOWNIK
biurowy 30 letnia,| wyTarg Drzewny 9/1 nr. 11003941
ny samochód, 0-601/22-63-99
„Kwant' Gdańsk, Żagowa 2
- ubezpieczeniowych poszukuje Com- ||| kaych w Osowie- zatrudni Dział
młoda,
doświadczona,
bystra;
Do|
sztacenie
wyższe
doświadczenie
PSYCHOLOGA na 4 godzi w nie
oraz elektryka

t
onto Mmakóką
Sicu 2 chu564-182
5641749,
|

a

Zabij Pia :

KPR poprowadzę, 3456-13 po

pańskiego- poszukuje Gdańskie LiKus Ke
z terenu Gdańska, i markelingu, 621-45-59
wego. Wymagania:
wiek 25 do 40 lat, wyksztalcenie
śred: - HANDLOWCA. zatrudni hurtownia. — | 1 stopnia. Promocja! 55422 | — ceum Autoromicne.
Konak tl. 30
| tel. -90/64-79-25
25, 345-00-86. Bezpłatna infolinia | — 4951
nie,i prawo jazdy,
Wymagane wyksztalceniegymin. śred.

KIEROWCĘ z kategorią „C' z orzeczoną grupą inwaidzką zatrudnimy.
PPPIP ARoleks Sp. z 0.0 Zakład Pracy

INTERNETOWE

zeta urządeń tia

KONSULTANTKI Avon, 349-65-98, 0-

MONTERÓW kadłubowych: rysunek, sekcje, tel. O601/6290-74

go 13

Ja

ctelua

3418337

ajenta do prowadzenia smażalni ryb MANICURZYSTKĘ (lipsy), kosmei maj
jw Helu tel/fax, — Vczkę, 663-44-68, 305-01-66

ZLECĘ położenie głazury brygadzie

l

kach płacowych firma Meblomak

capray,stuciaHp
(zaocznie),Bestseler,
2 lata stażu
Su-

pesa an. — $R3440509 1000 10
męskie, 341-57NA ANA

SZEFA kuchni, pomoce, kelnerki,

budowlanej, 0602/681-176

ARN
W OO.
16.00 LOT OZE

|

ra. Góna, 6265038

| 204
naj do myjni ręcznej,

501/50-31-00

KUCHARZA-

2

rózwiazywania pro- |
blemów, pomoc użytkownikom,

PRACOWNIKA do prywatnego ogro- | rować: ul. Wejherowska 120, 84-239
du, 661-79-97
BOISZENO

|

:

do 40 lat; spo- — la* Sopot, Monte Cassino14
EKSPEDIENTKĘ

Agencja Ochrony, 305-27-09, po . TECHNIKA budowlanego zatrudni Ba- | tel 301-33-73

15.00 301-83-76

PRACOWNIĘdo rzeźły w busz

KONSERWATORA ze znajomością
Stolarstwa zatrudni „Srebrny Młyn'

żywczy Gdańsk, Jedności Robolnczej

f

:

:

KELNERKĘ na stałe, 620-12-39
kuchenZA

LLOYDS Piie, 341-10-72, 0602.231- — || Windows, pakietu MS Oce,

41

ski, prawo jazdy. Akwizycja wykluczo

i

Poltechniczna 7,34-60-820 — 662

chenną, kucharza, 551-22-67 po 12.00

SIE msp wie mezo Tae. | ga OTTZYE | zomonęwso gie gioiemonsmikoe
czego- emerytkę, renoistkę ub stulnie, 341NOTE

USA

wydano, 730 z brło, 090282

|

OAK

HZ

średnio zaawansowany
język anek

FRYZJERIĘ fyzjera, damsko mę

s

Jeep

TECHNIKA

SPAWACZA z akuinymi uprawne

. |:

kie:

dniwo,ll.6614506, 0603280414

ekon 15 Ty
a
KAPTAKÓW ra senior | OOO
c
zaluni, gronie: — słaż bardzo dobra obsługa kompue
KELNERKĘ, bamankę, pomoc ku- | | rowoe, 661-26-06, 0602250560

niem, remonty statków w Szczecinie,

344-80-34 (8.00- 16.00)

A uepankżn s owina

PRACĘ w domu złecę na 1/2 ełatu

FRYZJERKI damsko-

YE TAI

CY WTC

KUCHARZY, pomoce kuchenne, kel-

putera w zakresie AutoCAD Ri

DORÓB
do pensj 300-500 PLN tygo

683-44-68, 305-01-66 |

pomoc kuchenną, Ru- | 10 (po 19.00)
KELNERA/-kę,

PR R CT

nerki zatrudni dyskoteka „Noń- Stop"
przy Molo Sopot,tel. 551-46-54, ul Po-

WSM, bardzo dobra znajomość kom |

FRYZJERKĘ damsko- męską, | PRACOWNIKÓW
do: pion handlowy, | wych. angielski. poszukuje pracy
Brzeźno, Południowa 1a
teleloniski, serwisantów Z samochone Pruszcz Chalk

zowego sterowanej numeryczne za. — |Ma A
tun Przedsiębiotwo CemetLidSp. — | Pe Avek bana

ao

090282-682

«s

żywczego, 303-70-45

ASYSTENTKI, sekretarki,

Westerplatte)

Janowska40, 623-76-23

PANIĄ do prowadzenia
domu, 301-41+

PRYZJERKĘ
AKWIZYTORÓW funduszu emerytal- | SPRZEDA
*
WCZYNIĘ do sklepu spo: — | 343-56-38

ASYSTENTKI, angielski w biz-

młodych do proma | ników budowlanych, 347-47.52
PRACOWNIKÓW
cjiod
zaraz, 302-52-38
UCZENNICĘ salon tyzjrsk el 342. — MURARZY pomocników zarucnę

TECHNIK mechanik, student zaoczny |

tu, zleci wydawnictwo 740 zł. brutto

24LETNI cyspozycjny, operaty,
BHP. owiec, 0601/651-669
FRYZJERKĘ damską z praktyką, | ie z praktyką, 301-59-88
rzecz Funduszy Emerytalnych:
wk śolo dupa
A
Kobe:
Alianz, Commercial, Norwich, | | SPRZEDAWCÓW doświadczo- | | 344.56-49
ś
R:
BHP.OWIE, technik z wieloletnią
PRACOWNIKÓW: KODIEÓYY
i Zuńah po- | | nych do skepu s
Skarbiec, Winter
|ROCZNY
pc 504746 oatpfu | FRYZJERKĘ damsko- mę- ogrodnictwo, Pruszcz, 0/660.286 | prakyką, 303-97-33, obO8a7:308 — Poera doświadczenie
w prowadzeniu
biurai sprzedaży, tel. 0-601/970-777
ską, 0-602/46-95-79
|--DE (12.00-19.00)
EE
OS
EKONOMISTKA, 22 lata, kończą.
sł
ekiotn
pesa

NNERUORÓW Buakówi dh:
30 at min. : średnie, rel.621-03-2

MŁODZI, Au samochód, Skandynawia tel tel.

4834

"

CHAŁUPNICTWO w domu na t/2 ela-

:

0603/190-583

FRYZJERKĘ,

AKWIZYTORÓW do pracy na | — nym zaudnię, 0608/275-704

MŁODE dziewczyny do promocji e. MALARZY, pomocników, tel. 551-61stawów kosmetyczenych w marke- | 2p
ech społane 31069 go 1200 ON ZYSTĘ ian POV 2
ul. Baładyny
13, Gdynia (okoice Kifu)
R
068
239006
|
dońuronimuzycnejną
MŁODYCH
MURARZA młodego, z doświadiad:
stałe, 301-14-19 wew. 317
«-

FRYZJERKĘ,

SAKO (KONNEJ

42 (8.00: 16.00)

ABSOLWENTÓW zmotoryzowanych, | MALARZA, szpacharza, 550-00-56 po

kb 661-33-36

EE Pioneer,

PANIĄ dobrze golującą do prowadzenia domu zatrudnie, Gdynia- Cisowa,

EJ

V 1, te fox 6204-17, pong .0D-100, sob. 00-400
141, tel/fax 622-74-79, peTŁAMDEMA Władysława
ae 54-55, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska

|

TNA CRUCHOMOŚCI
GDYNIA: Witomino, p. c. 310m, atrakcyjny, 620-31-88, 0603/938-389
GDYNIA działki, domy, 620-27-17
GDYNIA Obiuże, ze sklepem, okazja
620-27-17
GDYNIA Orfowo, bliźniak 135.000
USD, 552-80-72 (8.00- 16.00)
o Pas Nadmorski, 0603/204-

GDAŃSKI 1-pokojowe: (Wrzeszcz, Ki-

KOLECZKOWO, dom biźniak, ładnie
kia, sprzedam, „Tanus* 552-76-

GDAŃSKI 1-pokojowe: Starówka,

UNOWIEC k. Starogardu Gd, dom,

301-80-17, 306-60-02
GDAŃSKI 2.pokojowe, (53) IN,

działka 0,45 ha, 058/56-235-62

MAZURY działka 1.5 ha, dom
komfortowo wykończony,

„Unikat
551-47-12
NOWA Psłęka nad

Zalewem

lńskiego, I p, /32/, 62.000),
(Wrzeszcz, Waryńskiego,

Komfortowe!!!
|p,/28), 65.000,) 556-41-40,

341-90-31
GDAŃSKI Śniadeckich, 110-metrowe,
Il, komfortowe, ogródek,

dowa 130 tys ewentualnie za dopłatą,

zienka, WC, kuchnia: glazura i zabu:

zabudowa przedpokoju, 2 szafy, 6
pawłaczy, bar dębowy
w salonie iinne,
tel. 346-60-03

„Dariusz Rękawek”

553-38-93, 553-09-28

Hanna!!!

GDAŃSK Żabianka, (56), 110.000;GDAŃSK: Żabianka, 1-pokojowe, ja-

(82), 82.000,- Przymorze, (27);

sna kuchnia, komfort, wydanie koniec
lipca, 67 tys.

NAV, 150.000,- dwupokojowe,

50m Zdecydowanie!

», 34-40-709
GDAŃSKI 2-pokojowe: (Chełm, Cha-

ubińskiego, Tanio!!!
" 50), 92.000,), (Chelm, Jabiońskie
go, 49, 90000; 556-41-40, 563-36
9, 559.09.2s Hanna!!!

Rękanek
341-90-31

„Zaleski

EPM 550-79-07 .

344-07-07
GDAŃSKI Zaspa, 2.pokojowe, :

„Unikat
551-47-12,

950-05-32

Stwosza, [34/, 74.000,., (Żabianka,

Gospody, /42/, 80.000,-), (Przymorze,

Rzeczypospolitej, 38, zabudowy,
TOO

Superpilnie!!!

556-41-40, 553-38-93, 553-09-28

Hanna!!!

OCYPEL, 75.000,- „M8A' 622-53-71

RUMIA atrakcyjne
osdomy: przystępne

Michalak
671-59-32
RYWAŁD, 3 km od Starogardu Gó,
dom w stanie surowym, sprzedam lub
zamienię na mieszkanie dwupokojowe, 058/56-127-63, 0602/88-97-86

SOPOT- Górny, wolno stojący, 400 m,
„Temida” 554-80-01

ek

„Jodowski
550-30-80 (0601/61-00-30)
STAROGARD Gd, dom 160 m kw,
W stanie surowym, dach- blachoda-

yet Temnatm S600)

SUBKOWY, nowy dom sprzedam. Tel

0602/726-793, 536-75-07
WICZLINO 400 m, działka (2.500),
410.000 zł, 0602/338-450

Szpaków, /43/, 70.000,-), (Przeróbka,

(10.00-20.00)

Atrakcyjny!!!
553-09-28

Duży!!!
553-38-93

„Zaleski”

556-41-40, 553-38-03, 553-09-28

Hanna!!!

344-07-07

6

341-90-31

GDAŃSKI 2-pokojowe: (Twarda, /47/,
75.000,-), (Oliwa, Grunwaldzka, /38/, _
70.000), (Oliwa, Piastowska,
80.000, 566-41-40, .
553-38-03, 553-09-28

Hanna!!!
2-pokojowe: Chelm, (50),

000,- Długie Ogrody, (42.5); Zaa 89.000,- 1 Ha

70.000,- Niedźwiednik
(58), zadbane
garaż, Morena, (49), II; Jasień, (42)
93.000, -

Plus
301-80-17, 305-60-02
GDAŃSKI 2-pokojowe: Starówka,

różne! PlUS

ss. Ładne!!!
94.000,-), (Żabianka, Gospody, lp,

Tanio!!!

/48/, 85.000) 556-41-40, 553-38-93,

5.0.2 Hanna!!!
GDAŃSKI 3-pokojowe: Chełm, (64),
UV; Przymorze, (54), NAV; Zaspa,

adaptację strychu; Zaspa, (83); Przy

GDAŃSK: Chelm, 2-pokojowe,
(50), 85.000, tel. 308-68-20
GDAŃSK: Chelm, 74 m, 3 pokoje
z jadalnią, Apeks, 345-12-89
GDAŃSK: Chelm, trzypokojowe (63),
IV, komfortowe, 128.000 zł, IPB/ Home, 341-29-64
GDAŃSK: Matamia, 82 m, kom-

fortowe, ciche. Apeks, 346-08-47

GDAŃSKI 5.pokojowe: Oiwa(96)

k

e

GDAŃSK Chem, 63
„Zaleski”,

344-07-07
GDAŃSKI Morena, (71),

„Zaleski*

UW

!

GDAŃSK Niedźwiednik poko.

Pośrednictwo

GDAŃSKI Aru
307-42-91

344-07-07

„Zaleski

p

, 32/, 66.000,-) 556-4140, 553-38-93, 553-09-28

344-07-07:

Hanna!!!
GDAŃSKI 1-pokojowe: (
Pomorska,
Ip, /27I,

Tanio!!!
55.000,-), (Gdańsk, koło

GDAŃSKI Oiwa, kawalera,

„Rękawek”

lenne

341-90-31

„Zaleski

Siemnickiej,2,

Supertanio!!
47.000) 556-41-40, 553-38-93,
553-09-28

Hanna!!!

Niedźw

jowe, 154.000,- „Dom LTO' 562

a

ropojowe z garażami lub bez, nowe,
sprzedam, „Tanus* 552-76-86

GDYNIA: Działki Leśne, komfortowe,

0601/61-00-48

SOPOT, 78 m kw, trzypokojowe. „Kucenty* 347-02-54, 0601/652-598
SOPOT, duże, atrakcyjne. „Extra' 550-

ak

ui

enis. Śródmieście,

GDAŃSK: Wrzeszcz, 2-pokojowe, 42
m, IV IV, spokojna lokalizacja

Kancelaria
Krzemiński,

341-50-47

GDAŃSK- Wrzeszcz, 25 m kw,
59.000, Pilnie, 0501/501-431

GDAŃSK Wrzeszcz, Żywiecka, 53

c. 84.000. „Tem kw, parter! II, ładne,

my

mV. Apeks, 345-2289 |

ładne, pilnie sprzedam, „Tanus* 55276-86
bez czynszu, telefon, weranda,
ogród, Marcinkowska 341-64-63

GDYNIA! 2-pokojowe: (Buraczana,

6, teelon, 7.000,), (Morska, 4

„Hanna!!!

„Zaleski”
344-07-07

GDYNIA! Dąbrowa, 1-pokojowe,
/22/,
ładne, widna łazienka, kuchnia, + dodatkowa powierzchnia:
48.000,- (Przymorze, Ohlopska,ka-

_ walka,
| p 3, 60000; 566-41-40,
553-09-28, 553-38-93

GDYNIA: Karwiny, 2-pokojowe, (33),

puste, okazja! „Cezar 621-94-82

GDYNIA! Orłowo, 2-poziomowy, 135
metrowy, atrakcyjna A

GDYNIA: Karwiny, 3-pokojowe, 60 m,
IV p, własnościowe, glazura, terakota, 1.950 zł/ m, 0-601/958-090
GDYNIA: Obluże, (63), trzypokojowe,
99.000,- „M8A' 622-53-71
GDYNIA- Obluże, (67), ekologiczne,

Okazja, 620-82-40
„Dariusz Rękawek

GDYNIA, 38 m kw., na parterze, oka-

zyjnie! 551-63-27

GDYNIA, Chrzanowskiego 110 m, tanio, 620-83-01

mo

GDYNIA CENtrum
(39) (M) widok na zatokę,po

GDYNIA: Obluże, 2-pokojowe, nowe,

pine!„Arcan”
621-63-13
GDYNIA- Orłowo, (100), człeropokojo:
we, garaż, działka, „AiB' 622-45-90
GDYNIA Pogórze, (62,5), 105.000,ciekawa aranżacja, 664-16-63
jowe, komfortowe, „M8.A' 622-53-71

GDYNIA- Śródmieście, 3-pokojowe,

Osiedle Moniuszki

(46), okazyjnie! „Cezar 621-94-82
GDYNIA: Wielki Kack, 75 m kw, 3-pokojowe, IAI, nowe, luksusowo urzadzone, + garaż, cena 2500,-/m kw, tel.

Obłuże

(60), a PCY, po remoncie,

05.000;

0-602/215-175

GDYNIA- Witomino, (37), 2-pokojowe,
ładna lokalizacja, „Cezar 621-94-82
garaz,

„Arcan”

551-55-59

| 621638
|

„Drągowski”

621-13-28

Krzemiński,

| SRA

GDYNA
okazja, 620-82-40

mieszkania, pilnie
„Zaleski,

GDYNIA, Sopot, Oliwa, wurodziny,

344-07-07

14-92

59-10

GDYNA chyonia ul Pucka, murowa:

ny, wysoki, kanał, światło, 40 m. kw.

dwustanowiskowy, własność hipołeczna, na działce ogrodzonej, tel. 663-36-

pokojowe (114), „Arenda” 661-70-14

GDYNIA: Wzgórze Św. Maksymiliana,
2-pokojowe, 46 m, własność hipoteczna. Okna PCV, glazura, terakota,
110.000 zł, 622-48-09

dwupoko-

działka 3645 m, „Temida” 554-800

m

sino, 67 m, III

lub osobno), pow.

600 mi 600 m, pow. działki
wy920 m i 318 m, sprzedam,
dzierżawię, handel, usługi, biura,
* | cena bud. 299 USD/ m, cena

a A
2,

Pośrednictwo

owego, 2 nieruchomo:

|

m, tel. 0602/234-

0501/530-236

GDYNIA, Rumia, Chwaszczyno:
obiekty. Dowolna działalność, „AIB”

:
Trybule
|
560-206, 551-274

622-590

GDYNIA centrum, okazyjnie sklepy
(55) oraz (29), AB" 622-14-59

SOPOT Dolina Gołębiewska,
(39),) pow gara

JURATA, komfortowy apartament, no-

wy budynek, 54 m kw, trzy pokoje,

Ć

kuchnia, lil piętro, 150 m od plaży i mo-

Unikat

b, garaż, komorowe wyposażenie,

550-05-32

tel. 554-56-97, 0602/221-910

sprzedam zakład pro
(69), dwupokcjo- | | ŁASINO,
SOPOTwe, Don,
dukcyjny, hale produkcyjne, maR

gazynowe, zaplecze techniczne

ik |

sk

„UniKa

yy 10.000 m kw
.

551-47-12

BANINO! Gdańsk! Trójmiasto!

„Hanna”
553-07-61
Różne!!!
553-09-28

GDAŃSKI „Artus'

307-42-91
opański Lokum”
346-07-66
coańsk „Oskar”
341-06-45
Szybka sprzedaż

GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe,

341-73-68

GAS
Abis! 345-79-66

Tel. 0601/690-103,

|

SKÓRCZ, dom piętrowy, zabudowa:

SOPOT PRA: 3ky

(83),

Michalak Só 15 u

GDAŃSK: Zaspa, 48 m kw, pihie.

3-pokojowe (78,5) V 250.000,

a (150) pierwszepiętro, „AB” 622.

GDYNIA- centrum, czteropokojowe

psa

SULĘCZYNO, na Kaszubach domek
2-1 7-osobowy, el. (0-58)684-41-71

BANINO! Trójmiasto!

„Hanna”
Ciekawe! Atrakcyjne!

, Błyskawicznie!!!
553-38-93
Niedrogo!!!
553-09-28
(10.00- 20.00)

Setki mieszkań
"Nieruchomości"
B. Pawlikowska
301-60-52
Gdańsk
Św. Ducha 32.34

budowlany, działkę budowlaną, 621-

44-95, 090-54-25-13

IX piętro, tel. 672-36-37

> | KASZUBY: małe gospodarstwo
tel. 629-07-66 po 17.30

GDAŃSKI 1-pokojowe,

341-73-68

Nedrogo!
GDAŃSKI 305-36-46, 301-85-99,
Trójmiasto „Global'

GDAŃSKI 400,-

GDAŃSK Chelm (Fosza), nowe z ga-

Warszawę,tel. 022/620-23-49,
kom.
0604-165.540, pośrednictwo wykluczone

KAMIEŃ, domek letniskowy, tel. 62408-66

„Oskar”
341-06-45.

m, I, Il piętro, 303-67-82
WEJHEROWO: własnościowe, | | GDYNI okoie, przemysłowe,Nep rażem, 65-75 GDYNIA!
53 m kw., 3-pokojowe o pod || — tur: 6200756
_ standardzie, |

GDAŃSK Osowa wynajmę, „Tanus”
552-76-86
GDYNIA: Chylonia wolno stojący, 150
m kw, na działalność e
623-15-03

GDAŃSK

na Os. Czyżyko-

:

GDAŃSK Wrzeszcz, 80 m kw, 1.000

zł, 341-21-00

„Anna” 346-69-91

garaż, 532-07-93

wyższonym

nym punkcie lub działkę pod dzia:
łalność, tel. 553-80-94 11.0018.30

domek
Gd, sprzedam mz
STAROGARD gn

piętro,
z garażem, lub zamienięna

GDYNIA Wio, 44 m. bv. IV"

TRÓJMIASTO: sklep w atrakcyj-

HH. propozycje, 058/582-49-30 po.

TCZEW, 3-pokojowe, zadbane,
parter, blisko dworca PKP, PKS +

6216313

Targ Drzewny 9/11

GDAŃSKI „Artus'- 400,- miesięcznie,
307-43-56

stawy rybne, sprzedam w całości lub

Kl

ne, 58.000,-

warszłał i sklep samochodowy (dziere: Oferty BO 10983526, Gdafsk

konkretny klient. Dom LTD" 562.
42:34

a OT Góry, GmpOKOBY8. | | nia gospodarcze, ogród zem 10 ha,

„Arcan

TRÓJMIASTO- pomieszczenie na

GDAŃSKI
„Plus”
305-60-02

far 04664209

WEEROWO, 2-pokojowe, pilnie!

ś

lokal o pow. 300- 1.000 m kw,
grunty pod zab. handl. w atrakcyj:
m miejscu, o pow. 1.500 do
10.000 m kw, tel. 071/398-73-37,
071/398-73-38, fax 071/398-73-36

TR

co

wia

SOPOT centrum, ul. Boh. Monte Cas:

TCZEW, o
wo, 531-38-

TRÓJMIASTO, kupię, wynajmę

553-38-93

Unikat

U

TRÓJM IASTO-

GDYNIA i okolice, kupię kamienicę
zlokatorami lub udziały we własności,
0501/52-44-80, 625-21-75

GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana, 4-

GDYNIA:
centrum, (103),

„Kucenty” 347-02-54, 0601/652-598

nat, 20.000,- 301-70-47, 301-73-92

0-601/67-13:65 | SE e kosa

.

TA

Superpilnie!!!

950- 05-32

664-16-63

GDAŃSK: Wrzeszcz, murowany, ka-

551-47-12,

199.000. „Arcan”

remoncie, 90.000,-

(38), (X), piękne widoki, 80.000,-

.

„Unikat

kir

z

u

622-28-48

pokojowe, IVII, komfortowe,

621-63-13

341-90-31
GDYNIA, 2-pokojowe, 58.000 zł, 62027-17

lub inną dowolną działalność, 55 m.

SOPOT- Osiedle Widok, (56) 3-

log-

GDYNIA!

„Unikał”

kawalerka,

SOPOT. luksusowa
Extra” 550-07-77

„nto” 621-69-64

GDYNIA: Karwiny, ae |

621-72-75

”

„Unikat

Din

Oliwa, Sopot.

GDYNIA przenośny, betonowy, 623-

ilo"

Lowe

KA 18 słu ae do

194ej
po 17
730 lub 620-21-

dard,

onsultan

620-00-13

GDAŃSK

Wrzeszcz,

GDYNIA: centrum, tel. 0-603/770-

(102), trzypokojowe, wysoki stań-

C Ek

o: paki kia fate

katorami, może być do remontu, 624-

0-604/30-24-05 |

nowobudowane, „Warca

- do Redi

TRÓJMIASTO okolice, kamienicę z lo-

Grabówek, „AiB' 622-14-59
GDYNIA- Kack, Orłowo, Witomino,

GDYNIA: Chylonia, Pustki Cisowskie, Janowo, 3-pokojowe W nowym budownictwie |- Ill-go piętra

551-37-45 Apres

ment, 550-30-80

GDYNIA: jednopokojowe: Wzgórze

„Cezar 621-94-82
GDYNIA: Karwiny, piec

GDAŃSK I

SOPOT, nowy, luksusowy aparta-

SOPOT- Dolina Gołębiewska,

GDYNIA- Karwiny, 3-pokojowe, (63),

27-17

AND

„Arcan”

ku. + 20 m.kw. pivnica, własność hi
poteczna, 0601-65-14-06, 664-97-57

gia, telefon, parking, 629-66-62

Hannal!!

"Avis"

75.000,- Radius, 552-04-70

GDYNIA Świętojańska 135 na sklep

GDYNIA- Grabówek 33 m kw,
okazja! 620-10-91

661-81-87
GDYNIA Kamienna Góra, (40),
74.000,- 621-95-42
GDYNIA: Karwiny, (140), dwupoziomowe, 240.000, 621-95-42
GDYNIA- Kawiny, (50), (63), pilnie,

GDYNIA! 3-pokojowe.

SOPOT, dwupokojowe, trzypokojowe,

SOPOT, trzypokojowe, 84 m, garaż,
komfortowe, „Temida” 554-80-01

Maksymiliana, Karwiny, Witomino,

66.000,-) 556-41-40, 553-38-93,
553-09-28

341-24-29

621-63-13

GDAŃSK Wrzeszcz- 90 m kw, VI

wonna | | 550-07-57 EPM

344-07-07

„Drągowski”
621-13-28

„Rękawek”

działalność,
0601/657-113,
623-12-70
(8.00- 12.00)

31-01

„Kontraki* 550-46-13
SOPOT, Mickiewicza, 1-pokojowe,

Grabówek, (52, Il pęt,

344-07-07
GDAŃSK ul. Kartuska, 2-pokojowe,

kojowe, bakon, ogródek, p,

Kancela la

SOPOT, 1-pokojowe, 30-99-310

31-01

GDYNIA-

„Zaleski”,

Zaspa, (76) cłeropoGDAŃSK:

Zaspa 2okojowe, 8 m
GDAŃSK:
ae

„M8A' 622-53-71

Słówka pokojowe,

621-63-13

GDAŃSK.
Siedce, M4, I piętro, z tee
fonem,
tel. 302-39-88
GDAŃSK: Starówka, wysoki parter, 40 m kw, 306-64-82,
0501/751-474

344-07-07
:
SOPOT (93), 190.000,- 621-95-42

SOPOT, 2-, 3-pokojowe. „Extra” 550-

„Arcan”

kojowe, nowe. „Kucenty” 347-02-54,
0601/652-598
GDAŃSK. Osowa, trzypokojowe, ga:
: Żabian

„Zaleski

pokojowe, 2 garaże, telefony, | p, wi
dok na zatokę, hipoteka, 75.000 USD,

zenCAN: M2, 30 m. kw.

GDAŃSKI Sopol, pilnie

hipoteczna,
lokałz placem
na każdą

SOPOT! Górny, 2-pokojowe.

GDAŃSK Osowa dwu, irzy,-człe-

GDAŃSK Oliwa, kawalerka,

* GDAŃSK. Osowa, 92 m kw, człeropo-

344-07-07

GDYNI, 2-, 3-pokojowe, okolice Dąbrówka, Karwiny, 629-80-61
GDYNIA, pilnie! 3-pokojowe, balkon,
620-27-17

do 60 m kw, 664-30-56

GDYNIA,
Hutnicza
- własność

„Konieczka” 551-66-92

550-20-66, 551-27-64

GDAŃSK:
Orunia, 2-pokojowe, 67
m kw, 80.000 zł, 0602/29-69-03

„Kucenty” 347-02-54, 0601/652-598

Hanna!!!

„Zaleski”

GDYNIA: Działki Leśne, (48),

| | GIM

| Starówka, kamienica

170, 100.000,-) 556-41-40, 553-3893, 553-09-28

SOPOT! Dolny, (82). _

„Unikat”
550-05-32

A

1.200.m, 303-95-11, 0602/34-3938

GDAŃSK

Okazja!!!

pod domek, 303-06-96
GDAŃSK,

KOLBUDY- Żukowo, powyżej

sażeniem, tel. 556-45-12

SOPOT, 2:, 3-, 4-pokojowe, Agencja

- Trybulec

kc

coria CisOWa,

GDYNIA: Cisowa, 5-pokojowe (114),

GDAŃSK, pawilon nabiałowy Z wypo-

/47/, 105.000,-), (Nowy
Port, Wyzwolenia,

SBYN A,

rodzinny, tel. 551-18-82 w. 37

leski* 0-501/050-850

Zadbane!!!

| kope bez pośrednictwa, |

az

Jaśkowa Dolina
, atrakcyjna nieruchomość (1400) „Za-

SOPOT! 3-pokojowe: (Tatrzańska,

GDYNIA- Cisowa, (33) 60.000,- (47)

2-pokojowe, (47), 86.000,- „Astra”
620-03-71

GDAŃSKI Wrzeszcz

GDAŃSK Niedźwiednik, 78 m kw, I/I,

GDYNIA, kawalerka, 620-27-17

301-80-17, 305-60-02

GDYNIA: Chylonia, Leszczynki atrak:
cyjne dwupokojowe, „AiB” 622-14-59

341-90-31

661-81-87
GDYNIA: Działki Leśne, 100 m kw, 5

Supertanio!!!

we, 62 m, IV/IV

Michalak
671-18-59

„Warcaba”

tel. 347-75-76, 341-93-60

IX/X, 70.000,-

X/XV,, puste, pilnie! 79.000,-

„Zaleski”,

344-07-07

GDAŃSK, kawalerka, 622-69-18

Wybór!!!

GDAŃSKI t-pokojowe: (Chłopska,
lp, 0, telefon, 60.000,), (Zaspa,

„Dariusz Rękawek”

kk

„Dariusz Rękawek

GDAŃSKI

REDA 2 -pokojowe, (40), budynek2 letni, 70.000,-

Pilnie!
621-72-75

m kw, IV piętrpo, 683-24-18

kojowe, komfortowe, garaż,

GDAŃSK Chełm, m4, 63,4 m, 30367-82
GDAŃSK Jasień, 2-pokojowe,

341-90-31

Superpilnie!!

Siema,Ip, 7, 65.000)

„Hanna”

GDAŃSKI Grunwaldzka, 30-metrowe,

„Avis”
zdecydowanie.

do uzgodnienia, tel. 682-34-75 po
18.00

Chylonia, Kack- nowobudowane

we, (27), 550-30-80

36 m, 67.000zł. 305-63-28
kawalerka

BANINO! Gdańsk!

PRUSZCZ Gdański, 2-pokojowe, 36

G DYN IA

0602/229-262

wa balkonu, garderoba, telefon, cena

GDYNIA: Dąbrowa, (124), 5po

GDAŃSK Brzeźno, jednopokojo-

„Rękawek”

GDAŃSKI Żabianka, 38-metrowe,

(62)- różne, Wrzeszcz, (69),

domu letniskowego
100 m od jelora Kłączno Małe, 0-59/822-51-20
Po godz. 16.00

GDYNIA:

TRÓJMIASTO
grunt lub obiekt przy głównej trasie,

snościowe, okna- aluminium, zabudo-

„Arenda! 661-70-14

305-30-37

GDAŃSKI Zaspa, trzypokojowe,

Baki, 42), 78.000, (Przeróbka,

Owara, lp Supertanio!!

300 m od jeziora, „MBA' 622-53-71

120.000,- „Dom LTD* 552-42-34

GDAŃSKI Żabianka, Z pokojowe.

301-80-17, 305-60-02
GDAŃSKI 3.pokajowe: (Suchanino
ŁUBIANA, domek letniskowy nadjeziorem Sudomie, tel. 0-90/52-43-75
OCYPEL,
Bory Tucholskie, murowany, 40 m kw + garaż + taras 25 m kw,
działka400 m kw, z wyposażeniem,
60 tys. zł, 090/52-41-73
OCYPEL, działka 700 m, dom 90 m,

(61), WV/VI (63) IV V; 60) Il/ V,

GDAŃSKI 2-pokojowe: (Stogi, koło

A

„Impuls”

GDAŃSKI Zaspa, 3-pokojowe

Michalak 672-26-61

80.000,- 664-16-63

GDAŃSK: Żabianka, kawalerka, 31 m,
304-80-61
GDAŃSK 2-pokojowe Zaspa, IVVI,
48/ 95.000,do negocjacji

„Zaleski”,

Michalak 661-51-77
PRUSZCZ Gd, mieszkanie M-4, wła-

„Drągowski
621-13-28

GDAŃSK: Żabianka, 1-pokojowe, niedaleko SKM, 56.000 zł

GDAŃSKI Wrzeszcz, (67).

WEJHEROWO 3 -pokojowe, (60),
85.000,-

„Arenda” 661-70-14
GDYNIA: Chylonia, (28) 57.000,- 66416-63
GDYNIA: Chylonia, (54) 85.000,- (55)
95.000,- 664-16-63
GDYNIA- Chylonia, (89), trzypokojo:
we, garaż, działka, „AIB” 622-14-59

ulgą,

Kancelaria
Krzemiński,
341-50-47

Plus

+ służbówka, garaż,

GDYNIA Wolności, 3- pokojowe, (83)

GDYNIA- centrum, kawalerka (25),

621-95-42

GDAŃSKI 2-pokojowe: (Oliwa, Wita *

pensjonat, działka 2700 m kw,

ga

„Rękawek”

neczne, parkiet jesion, okna dąb, ła-

344-07-07

Wiślanym

ck

GDAŃSK: Zaspa VIIIIX, 72 m kw, sło-

GDAŃSKI Suchanino, kawalerka,

Okazja, 620-82-40

345-14-26Sopot.

GDAŃSK, 1-pokojowe, 2-pokojowe, 554-46-10

GDAŃSK, odnajmę pokój pani, tel.

302-61-32
po 16.00
GDAŃSK, pokój, 343-06-16
GDAŃSK,
ul. Dluga, ekskluzywny
apartament,
500 USD, 305-23-00

GDYNIA- Witomino, Wzgórze Maksymiliana dwu oraz trzypokojowe, „AiB”

622-45-90
GDYNIA dwupokojowe, 600 + opłaty,
661-37-28

GDAŃSK- Przymorze, jednopokojowe. Radius, 552-04-70

GDAŃSK: Stogi, 2-pokojowe, 500 zł
341-21-00

GDYNIA
Mieszkania
400- 600,- „Avis” 621-72-75

pas nadmorski, cudzoziemcowi, firmie,

16-38
GDAŃSK: Stogi, mieszkanie M-3 z telefonem, umeblowane, na dłuższy
okres, 600 zł/ m-c plus opiaty, plus

mieszkania 3.000 za rok, 10.000 za
pięć lat + opłaty, 621-43-23,
0-602/705-002
RUMIA apartament 70 m. kw. 671-009

STRZELNO,
na doby 13 zł, 341-44-02
TRÓJMIASTO 2-pokojowe, 557.6559, 0501/098-958

GDYNIA!

Okazja, 620-82-40

BANINO! Trójmiasto!

GDYNIA, t-pokojowe, 500 + opiały,
661-37-28

553-38-93

corim, Łączkowska

GDYNIA(300), nowy obiekt,

„Drągowski”
621-13-28
GDYNIA:

Atrakcyjne!!!
Natychmiast!!!

„Drągowski”
621-13-28
GDYNIA: centrum, komfortowe powierzchnie biurowe,

GDYNIA- Bernardowo,

dard, parkingi, 346-79-15, 0602/405366

| GDAŃSK,
Sienna Grobla 7, pomiesz

(75), „Arenda” 661-70-14

czenia biurowe, magazynowoproduk-

GDYNIA: centrum, 2-pokojowe, (48),
komfort,

cyjne 5- 9 zł/ m kw; 301-24-69,0-

„Warcaba”

GDAŃSK- centrum, do wynajęcia na

661-81-87
GDYNIA- centrum, Zpokcjowe da o
dziny, 665-12-78, 0-501/941-227
mkw., na dłużej, 700 zł + kaucja, 67860-80
umeblowane,
500- liczniki, 699-03-70
GDYNIA: Działki Leśne, 80 m kw, 4pokojowe, umeblowane, z garażem,
0601/61-00-48

GDYNIA- Karwiny, 2-pokojowe,

„Warcaba”

661-81-87
GDYNIA- kawalerka umeblowana,
400,- + opłaty, 699-03-70
GDYNIA- Obluże, M-4, telefon, umeblowane, 665-72-95
GDYNIA: Orłowo, 1-, 2- lub 3-pokojowe, wyposażone, komfortowe, 550-0755 do 16.00

biuro, 18.5 m kw, (0-58)557-06-04 od
zaraz
GDAŃSK. Jasień, wydzierżawię pomizszczenie
150 m kw, z biurem i tele-

fonem, 302-99-76

GDAŃSK- Oliwa, przedsiębiorstwo
oferuje do wynajęcia pomieszczenia
biurowe. Telefon 553-12-71
w. 333

GDAŃSK

-Przymorze,
magazynowy
(280m), tel.

343-56-00,
343-55-63, 557-13-43

GDAŃSK: Wrzeszcz, Al. Wojska Polskiego 6, pawilon 18 m, równowartość
300 USD + kaucja, 556-03-87, 0602/705-421

RON

345-79-66

o

GDYN, +płoowe 64655

ja!
773-35-51,

0501/441-191

od 19,99zł/ m kw, atest ITB, 10
lat gwarancji. Trapezy ocynkowa:
ne na wymiar. „Connstal”,
Wrzeszcz, Traugutta 84, 345-6894

a

„Drągowski”
621-13-28
GDYNIA- centrum po kapitalnym remoncie,
„MŁA* 622-53-71
GDYNIA: Chylonia, 0602/880-369
GDYNIA: Chylonia obok dworca PKP

GDYNIA:
Wzgórze Św. Maksymiiana, obiekt wolno stojący 600
m kw, dza 1250 m kw, na kż-

0601/68-79-02
GDYNIA Cisowa 40 m, 625-15-26,
0501/08-53-56 |

GDYNIAkoto Hitu, (140),

„Arcan”

KOLBUDY,
super pomieszczenia, całość 200 m kw, 682-64-25
KOLINCZ koto Starogardu Gdańskie-

go, pomieszczenia produkcyjno: ma-

GDYNIA- Orłowo, 120 m, z widokiem
na morze, blisko „Kliu”, wszystkie media, długi okres, firmie lub cudzoziemcowi, na biuro lub mieszkanie
od siem.

gazynowe, 1000
m kw, odnajmę
w całości lub w częściach, 3 zł/ m kw,
058/56-225-24, 8.00- 15.00
LĘBORK: centrum, Starowiejska,pomieszczenie
(biuro, sklep, gabinet), tel.

nia, 664-93-26

(059)862-63-82

621-63-13

GDYNIA: pomieszczenia
100 m kw, 0-

058/342-54-31, 0601/59-72-92

KONSTRUKCJA
hali, 0601/623-296

SEGMENT
„Kaszubi jasny, 5-częściowy,
4 x2, tel. 558-51-32
SYPIALNIA Ludwik XVI, 551-5168

A

ok

b ay

|

Góyna eta 621-402

[RR k ir

=

Biura Trójmiejskiej — |
Korporacji
|
Nieruchomości
www.tknkey.net.

Fides- Wójeik

GDYNIA- róg Świętojańskiej,
sklep 30 m, 0-602/498-840

iplac 1000 m kw., (razem lub osobno),

624-11-69
KARTUZY,
boks 50 m kw, w nowo
wybudowanym centrum handlo-

wym, 0604/881-706
KRYNICA Morska, pawilon 40
m kw + 2 pokoje mieszkalne
+ ła-

zienka, tel. (0-58)557-69-25

BUDOWA domów, docieplanie, dachy, 678-35-62

TYNKI, 0501-97-67-09

TYNKI, 622-62-76, 301-65-85

CYKUNIARSKIE 3005686
CYKLINIARSKIE!
301-66-66
CYKLNIARSKIE!
302-06-10
CYKLINIARSKIE! 303-68-04,

Bezpyłowo

AB"

Sen
m na

o zee rz

601/699.922

ssaka a

poje Hoc 6 m

Janowo lub Reda- młode mał-

c

"ne

p rz

gre ŚM

HRB

BANINO! Gdańsk!

CYKLINIARSKIE!
bezpyłowe
664-97-33
„Układanie podłóg

HD
Invest

:

A-Arus!

307-42-91

0

Krzemiński, s

Działek 557-53-40

ON.

ok on:

Ś ANA

1s:1341-50-47

IeTUCHOMO

Kupo-Spredaż: Wraiem, || NIERUCHOMOŚCI
341-40-32

pilnie!

APEKS

NIERUCHOMOŚCI
„Pawlicki”

GDAŃSKI Wrzeszcz,

ne porady

Grunwaldzka

301-11-13,

GOD 1900 9460846; 62

305-70-40

89, Gdańsk, Grunwaldzka 102

[GYuNowANE bezkurzowe e. |

Kierowanie, 347-60-37

AE
w

1 noi sg

GRANE
957-95-92

smoysowawne

CHLNOWANE, —ukaśne |

ike”

| Korana

Ta

A ea Mena
si

PARKIET,

.

346-78-28

Odrzywolska: Wójak

e

A

TN

0iS

e

Oo

s2.661-70-0
620-18-76

WYNAJEM

„Anna” 346-70-19

RRC

„Pańkdetus”
a

| 629-59.58,
KUCIE 0602-715-347
prez e

e

Wykonawstwo, 552-89-62, 664-15-21

—

PARKIET

MONTAŻ panel — | dębowy, bukony:
podłogowych,
boazenyjny ch,

a ja s

Aa,

„Drewus'

* 348-86-48
etaar

54CYKLINOWANIE, 625-42-50, 622-96-

e

Ja.Butrapikszannoma || 9

551-05-83

CYKLINARSK
Ca IE, , |,= SPzedaż
Apis|
| Se

PARK

PARKIET!

| PARKIET!
„Timber:

a

na Kancelaria Into

Gdańsk,
Jana Pawła Il 11c

PARKIECIARSKIE, 629260

e
MONTAŻ,

CYKLINOWANIE!

-30.

VEKTOR

Lapse Bezplat:

CYKLNIARSKE,

—

Fenix,

:

341-24-29

553-18-40

ike

| | ga. Gdańsk: Wrzeszcz, Waryńskiego | Gdynia, Świętojańska 66/, 661-84-

Abis! 345-79-66 | 307-43.56 — | „Ze d46600!

CYKLINIARSKIE!
503-22-62

CYKLINIARSKIE!
620-74-81,
ni

dE:
JUR

NR

Kraj! Kupno' Sprzedaż”

pilnie, 0603-186-326

CYKLINIARSKIE!
620-36-56

De

Aa

344-74-68

Trójmiasto!!!
553-09-28
Natychmiast!!!
553-38-93

GEM
,

AGENCJA Menctumośc Take | | zetunataozae e |. Skłucki-Słoński.

A
U

Wynajem

GDAŃSK

„Hanna”
553-07-61

: Ta Forum

misennośn runo: [AGCA Kerr 10] 90

KAWALERKI, 553-00-35

IG
621-96-53

5501.01, 007.7

622-45-90

ra
RA

.

|

=

I

sap
amm Gone 6. | — 622-149

GDYNIA: W:

601/65-04-02, 661-45-37

GDYNIA- Witomino,
biurowo- magazynowe 140 m kw.

ORA

TRÓJMIASTO! karaeńa, dwu: | "962809

przed targowiskiem
28 m, 628-54-68,

wek, Zakręt do Oksywia 663-33-

BLOCZKI, gazobeton, pustaki, cement, cegła, wir, kafle, transport,
348-78-00, 348-00-84

ne,

GZIRŻE | mowi

centrum, salon (104),

378
KLINKIER, icówka, 0601/650-555

57. Upusty
dla firm

'ewanie

AA

EKONOMICZNE budownictwo- styro-

HURTOWNIA budowlana „Sulima" oferuje: płyta gips zwykła 6.4
m kw, woda 7.90 m kw, Allas
Stopter 30.50 za 25 kg. Grabó-

:

Lao

większe, dopłacę, 344-03-46
po 15.00. | | 341-51-05

„Drągowski”

GDYNIA

pian, 0531/85-849, 0049-172-78-97-

BLACHODACHÓWKA

5147-12

A

GDYNIAse
AGENCJA
kśmiaddzonanycice | GDN keviy Spoejwe vp, | Bank Informacji | [Gr sc

0-601/62-10-69

Pruszcz Kościuszki 1

|

Gaaz 69

1 12 pokoju

oo:
z

io

0602/.277-559

|-55-59,

ABIS |

w

2347.02.50

Unikat

MLODE:
Na woksok
Bezpłatnie — wzeeszniemiece
jowe

RESTA

601-62-64

623-73-18

I. a

Góra, Wzgórze Maksymilana atrakcyjne. Dla firm, „AiB' 622-14-59

<
E

348-58-59

„Oskar”

GDAŃSK- Wrzeszcz (Centrum), ga-

O

kupno: sprzeda, | Stóneaja. | | Nieruchomości

GDAŃSKI Ais! Pine!

magazynowe,

621-13-28,

:

GDAŃSKI Gdynia!

raż- pomieszczenie
341-12-44

Dragow 64/2,
ski

ABAKUS

a

GDAŃSK- Wrzeszcz (Centrum), ga-

kupno, sprzedaż, wynajem,

Nieruchomości,

CYKLINIARSKIE! |
BLACHODACHÓWKA, 19,99,-

,

341-64-63

„Pomorze”

551-22-51

GDAŃSKI 301-85:99, Trójmiasto

„Warcaba”

Setki lokali

GDAŃSK, doskonała lokalizacja, po-

344-07-07

661-81-87

341-90-31

GDYNIA- 2-pokojowe, 500,- +
opłaty, MBA" 622-53-71

341-73-68

Zaleski”

A

Marcinkowska,

Nieruchomości

Ą

550.74:
74-74

GDAŃSKI Atrakcyjne!

biura, magazyny, 305-35-

”

SE

BIURA

Kredyty

TRÓJMIASTO

GDAŃSKI 1-pokojowe ;

0501/050-850

056

NIERUCHOMOŚCI
|
|

|

om

Nieruchomości

: sklepy, pilnie

dwie linie

AABAŁD

centrum, biura,

„Oskar 341-06-45

z

344-07-54

SOPOT-

Pow. użytkowa ok. 360 m kw, tel.

„Rękawek”

||

sat ||

Bezpłatnie!

SOPOT- Brodwino, nowy, 75 m,
ty, 2.800, 0-601/684-332 *

059/810-94-29

GDAŃSKI Oliwa, 130-metrowe,

|

piwnica, telefon na biuro, gabine-

ELBLĄG, pawilon 5-kondygnacyjny,
do wydzierżawienia lub sprzedaży.

665-53-00, 620-81-56

|asachoynscna

GOMSK 1,2,3gdajme et

Wrzeszcz, „Zaleski”

„Hanna”
553-09-28

płatne za rok z góry 1.400 zł/ m-c +
opłaty, 621-16-40
GDYNIA, komfortowe, 664-65-33

,

, 0601/050-850

GDYNIA Witomino (73), (I) 3 pokoje,

15.00

m kw., telefon, garaż, plus 50 m kw.,

sklep

„Zaleski

nitańat, siła, telefon na hurtownię, pra-

cownię, biuro, tel. 0-602/835-087

Dolina Gołębiewska,
53 m kw;

GDAŃSK. Żabianka; 33-metrowe,

GDYNIA, 3-pokojowe, komfortowe, 74

atrakcyjne centrum
handlowe

604/396-447, 625-57-80 po 19.00 ,
SOPOT, Al. Niepodległości, 70 m, sa-

ka

umeblowane, Pomorska 21a/ 2, po

telefon, 650, + opłaty, 0601085470 |
GDYNIA, 3-pokojowe, ciekawe!
800 +
opłaty, 661-37-28

GDYNA!

307-42-91 |

spożywczy, 40 m.kw, po remoncie, 0-

GDYNIA w centrum kawalerkę, tel.

REDA

GDAŃSKZabomia, Lipowa 10, 2 poGDAŃSK- Zaspa, M-2, 33 m,
umeblowane, 450,- + opłaty, od 1
czerwca, 556-57-93

.

621-44-95, 090/542-513

GDAŃSK. Wrzesżcz, 300 zł, 341-44-

koje, kuchnia, lazienka, 303-93-73

biurowo- magazynowe 350 m kw,

GNIcRUCHOMCI
GDAŃSKI Aus
R

RUMIA, 1000-lecia 51, odstąpię sklep

661-25-33

kaucja, tel. 303-52-36 po 17.00

0

GO Zabornia pomieszcenia

GDYNIA Orfowo, apartament umeblo-

wany, 120 m, 3-pokójowe, kuchnia,

GDAŃSK: Stogi, 2-pokojowe, te-

jek Wrzeszcz, biuro 28 m, 342-

wykonawstwo,

eksportowy

344-37-98,

, gwarancja

plekso
remonty tno,we
guaran

cja, 0-501/943-358

902-06-12 | | acradamilowousw
sa GRY, fi poiezneor
55

0601/61-11-86

:

środa
26 maja 1999 r.

IK
GŁADZENIE, malowanie, tapetowar katelkowanie, panele, 346-

GŁADZIE,
malowanie,
glazura,
553-81-16,
0604/599:653

DEKARSTWO,
papy zgrzewalne, 340-

DRZWI antywłamaniowe, przesuwa:

92-61

ne, harmonijkowe, zamki, karnisze,

KONSERWACJA, remonty,
zgrzewalne, 672-25-36

PAPY termozgrzewalne, docieplanie
budynków, 303-94-95

GŁADZIE, suńty, podwieszane, komPleksowe remonty, profesjonalnie,
629-88-23, 0-602/13-23-76

GŁADZIE
Malowanie
552-41-68,
556-95-14,
tani, szybko, solidnie
Z pomalowaniem 6,- metr, VAT, 3024526
GŁADŹ, malowanie, tapetowanie,
554-24-67 Terminowo, solidnie

szpachlowanie, 622-35-

MALARSKIE: ogólnobudowiane, remonty, pełny zakres. Solidnie.

VAT. 557-48-64, 090-54-18-26

MALARSKIE. tapeciarskie, szpachlar-

R renowacje, VAT, 345-47-13 Soie
MALOWAIE, szpachlowanie,
0501/090-278

szpachlowanie, tanio,

0603/221-416, 554-82-13

wanie, soldnie, 344-04-37
MALOWANIE, tepetowanie, gładzie,
902-83-08

MALOWANIE, VAT, 557-69-78
MALOWANIE tapetownie, szpachio
Wanie, montaż płyt gipsowych, 550-

24

An płyt gipsowych, 0602/723MONTAŻ płyt gipsowych, 672-05-87

MONTAŻ płyt gipsowych, malowanie,
346-58-29
REMONTY,
O604/201-629

Gerda

Usługi

S

gipsy,

stolarstwo,

RIGIPS, malowanie, kalelkowanie, bydraulika, 0501/199-705
SUFITY kasetonowe, gipsowo- kartonowe. Ściany, ścianki działowe.
Me 55.77-496, 0603/211SZPACHLOWNIE,

malowanie,

0604/80-35-56
TAPETOWANIE, malowanie, vat, 62367-46

TAPETOWANIE natryskowe (zmywa!
X 902-03-65, 0-601/594-371
APETOWANIE natryskowe, 7,/ m,
558-09-38

TAPETOWANIE natryskowe, zmywa
ne, 621-07-46, 623-18-16
TAPETOWANIE natryskowe. Ponad

200 wzorów. Pryjedziemy zkalaloga-

Ne ceny, 058/562-06-91
papy termozgrzewał-

Zgrzewalne, solidnie! 664-47-73

BLACHARSKO. dekarskie (tanio),

684-18-35

DEKARSKIE solidnie, . 345-31-24,
kom. 0501/73-10-89
blacharskie, 664-81-41
DEKARSKO- blacharskie, papy
termozgrzewalne, 0501/015-537

DEKARSKO. blacharskie, sing, bo

BALUSTRADY

Skrzeszewo Żuk. 139,

ZALUZJE!

słowe-

promocyjna

sprzedaż,

DRZWI (0-58)301-05-08, 341-18-18,

Promocja

320-21-76

ZALUZJE!

343-44-50

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

z 58 Gdańsk, 450896

aluminium

mon:

-29-04

„niespodzianką,

o:

DRZWI!

344-02-10

s

DZRZWI! ś

POLE

(0-58)

DRZWI!

DRZWI!
(058)

OKNA!

345-49-98

346Gdynia, Słupecka 21, Wrzeszcz,

058/346-93-46_ |
OKNA!

prior Al

PCV!
(0-58)552-31-88

DRZWI!

058/553-74-37,
620-19-75
Każde- Solidnie.

oe ET o
Producent! Tanio!

Raty

OKNĄ, drzwi, monlaż, servis, 3-2

DRZWI,
058/622-19-82,

27, 0602/578-060

wu 10 poź

niespodzianką

konserwacje,

FOV.ALUDoo |

Antywłamaniowe
J.D.U. 305-35-31.
Kowicznków 10.
Produkcja. Raty.

A

p

= I En

Panorama. Produ

Promocja

DRZWI.
Promocja wiosenna

stk, O601/67-4747 | |
WSZELKIE 557-13-75

zjer, 340,-. Sosnowe- 420,- 624-64-10

ELEKTROENERGETYCZNE, 302.9894

360 zł z montażem, solidnie.

ELEKTROENERGETYCZNE instala:
cje linie kablowe, domotony, pomiary,

Producent
344-96-82

ELEKTROINSTALACJE, vat, 301-3949

GLAZURA

s

Hydraulika

12-17

OKNA, rolety, żaluzje. ,Bis* Długie

Ogrody11 B, Plotów
3, 305-29-44

-

ELEKTROINSTALACJE

|

Hajto ziemi

formalności, 671-43-94, 0-602/52-16-

tanio, szybko, solidnie
GLAZURNICTWO, hydrauliczne, 309-

INSTALACJE, pomiary, pogotowie,

661-71-55, 346-10-32,

39.77,

„Porole

M

41-00

hydraulika, 553
GLAZURNICTWO,
341-98-35
AE
08-0

hydrauliczne, :342-

VAT, 551-87-59, 0601/62-11-57

remonty, 305-70-63, 0501/17-88-18
IZOLACJE przeciwwilgociowe murów, poziome i pionowe meto-

SPRZĄTANIE, 345-53-41

dą iniekcji krystalicznej. Więźby
dachowe, posadzki, PBK 342-59-

SPRZĄTANIE, Dokładnie

:

KOMINKI, 664-86-77
KOMPLEKSOWE remonty mieszkań, '
lokali, 623-12-57
KOMPLEKSOWE wykonawstwo
ogólnobudowlane, 0602/587-076

Tanio!
Rachunki, 0601/65-27-45
SPRZĄTANIE strychów, piwnic, 55018-50, 0-90/514-636

OGÓLNOBUDOWLANE, elewacje, 623-25-33, 090-52-53-07

OSUSZANIE
murówpoziome, pionowe- metodą iniekcji
krystalicznej, 0601/62-88-90, 552-2089
REMONTY, kompleksowo, tanio, 30638-13, 306-47-85

REMONTY,

wykończenia

MEBLE, zabudowy, profesjonalne,
554-83-83 .

RENOWACJA mebi, 550-37-40
SCHODY,

REMONTY- wszystko, tanio, solidnie,
0602/48-22-45

UKŁADANIE kostki brukowej, 058/5889-108, 090/503-320

|

621-17-12

SCHODY
kręte, 552-87-57
STOLARSKIE, nietypowe zabudowy,
inne, 341-67-89

UKŁADANIE kostki brukowej, klinkier,

SZAFY, wnęki

058/56-205-08 po 16.00

garderoby z drzwiami przesuwa:
nymi, 10 lat gwarancji, promocyj:

ne cery DO/-29-02

CZYSZCZENIE!
301-23-05, Solidnie
CZYSZCZENIE!
341-32-01,
301-73-87
CZYSZCZENIE!

347-95-52

02,
Internet — hitp:/www.donimet.com.pl.

Dywanów, Wykładzin, Tapicerki Meblowej, Samochodowej

558-06-82,

0-501/483-123
ż

CENTRUM
schodów
Oldrew,
Pszczółki,
058/682-91-83

szybko, solidnie,

342-83-69

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

KRATY 302-45-57
OGRODZENIA: kompleksowo, bramy,
szlabany, automatyka do bram! Gwa-

CZYSZCZENIE! dywanów; 622-

62:20

montaż, 336-10-86, 0603/21-40-72

bramy, kraty

SAUNY

zwijane,

„Rollgate”
345-30-13

BRUKOWANIE,
5241-13, 01/656430
GRANIT, marmur, klinkier, glazura,

antywłamaniowe,

ą%

TAPICERSKIE,

„SZOp”

KRATY!

ROLETY

Al „Abagaz”, naprawa, konserwacja,
montaż pieców, junkersów, kuchenek,
625-31-49, 665-35-66

stolarskie, 677-03-47,

0602/61-30-43

mieszkań, domów, 0-90/5226-96

rancja. „Begom” 344-66-11

e spy OT, GO
GLAZURNCTWO, hydrauliczne,
VAT, 557-48-64, 090/54-18-26

DEZYNSEKCJA.
Deratyzacja.
MYCIE okien czyszczenie dywanów
Solidnie „Labor 341-27-03

ki, różne wykończenia. Donimet- Gdynia, ul. Starowiejska 52, telfax 621-85-

31

ELEKTROINSTALATORSTWO, 625-

markizy,
produkcja, 629-90-28,

301-31-23, 5849252,

przyłącza,

556-95-14,
GLAZURNICTWO, sacz

ROLETY

kiw ubezpieczeniu, dowolne wymiarytakże dwuskrzydłowe, najlepsze zam-

ELEKTROINSTALACJE,
alarmy, 682-44-19

|

montaż, 622-48-09, 699-03-52
Certyfikat Jakości LN.P. nr 42/98, zniż:

ELEKTROINSTALACJE! 552-76-39

ram | [cero |

DOMOFONY
* DRZWI antywiamaniowe- Donimet,

551-69-05
ADAPTACJE łazienek, remonty, 629-

ROLETY: żaluje, okna, 672

folie
okienne, 551-60-22

DOMOFONY,
553-08-25,

|

DOMOFONY
671-58-66

Ga On tycz 2

OKNA PCV

DOMOFONY,
341-66-40

556-53-95,

DEZYNSEKCJA,
0-501/718-395

305-68-05

552-41-68,

OKNA, rolety,

-

SIDING

629-07-64

557-70-12

430,- „Retro' 480,- Tel. 553-16-76

alarm,

. 624-00-90

NE

oo

Żaluzje

da antywiamaniowa 350,- kasetonowe

DOMOFON

CO, kotłownie, wod- kan, miedź, pla-

>

OKNA PCV

A

DRZWI- Przecena
50%

antywłamaniowe. Okna. Marpol 55283-34, 0-601/61-03-52

INSTALACJE

elewacje, 0604/838-

01-07, 661-74-47

OKNA, drzwi

BRAMY, Rolety

661-26-80,

HYDRAULICZNO- gazowe, ogrzewa:

Rolety, żaluzje.
Kraty, bram
e

BALKONY, kraty, 302-41-75

nia, 0-601/322-734, 0-501/78-15-32

59

OKNA, drzwi

systemy,

0501/977-409

AL. Docieplenia, 0-501/016-478

+.

663-45-15

HYDRAULICZNO- gazowe, 30298-56

e.

HYDROIZOLACJE,
posadzki,

telewizja, najnowocześniejsze

HYDRAULICZNE

B Oryginalne systemy niemieckie

551-01-81

remonty, 620-42-97

ALARMY

623-61-77

344-02-10

551

ADAPTACJE pomieszczeń, budowy,

664-94-55

85

z

=

ALARMY- biura, sklepy, mieszkania,

- ALARMY

0601/642-949,

Drzwi Gerda

serwis, do

551-91-53

98-20, 0-603/320-375

ANTABA
PCV

Gwarancja
0-

montaż, 622-48-09, 699-03-52

HYDRAULICZNE

100 %
DEZYNSEKCJA!

681-42-39, 684-00-02

0501/022-504

HYDRAULICZNE gazowe, 303-44-12

CZYSZCZENIE
wykładzin,

skuteczności, 559-85-19

ALARMY.

HYDRAULICZNE, gazowe, elektrycz- ne, 672-62-64, 0-601-677-964
HYDRAULICZNE, solidnie, Vat, 346-

raty

M

Top

|

HYDRAULICZNE, gazowe, 665-84-35

Dekor- System

=
.

pionowe

samochodowej, 621-07-33

DEZYNSEKCJA!

garażowe, przemysłowe.

Mieszkaniowe. Telewizja przemysłowa,

HYDRAULICZNE, gazowe, 553-09-

-OKNA PCV

antywłamaniowe, drzwi kaseło-

Gerda gratis

|

47, 0602/65-55-68
GRZYBEK, 665-72-47

ŻALUZJE
552-37-36
Producent

683-33-05,

|

zura, 3 lata gwarancji, VAT, 305-77-

HYDRAULICZNE, 623-04-39

rolety zewnętrzne.
Polanki 110B

OKNA PCV
Deceunick

Dama!
produkcja, momiaż
661-48-88

556-46-85
Producent
a
DRZWI!

Montaż. —

MARKIZY,
309-02-24

Tapicerka

DOMY remonty, woda, gaz, C.O. gla-

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki

tapicerki, 303-37-41, 0603/220-794

Kingpol

0-501/456-951,

samochodowych, 301-19-67

zabezpieczające.

Bramy

551-40-42,
602/237-381

HYDRAULICZNE, 302-86-97

Promocja!

Stolarnia
Olszewskiego26

(058)346-31-96

wo, miedź, VAT, 0604/255-805,
0604-403-450

ZE rolety produceni, Reda,

raty.

ROLETY

ALARMY!
Monitoring!

nalizacyjne, gazowe, komplekso-

pcv. — ZALUZJE Rolety
""oKNA

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

Telefony.

Halera 132

centralne ogrzewanie, wodno- ka-

Rolety tanio! 6235569

a

202-100,

i

AE

301-33-54

Zamki

AWARIE

Rolety, roduont„Hanie', Gój-

CZYSZCZENIE dywanów, 347-87-90

ROLETY
antywłamaniowe

ALARMY!
0602/234-261,
344-15-78,
monitoring,
telewizja

Słupecka

Ez

OKNA PCV,

DRZWI
Gerda

305.91-19, 305-91-21

Raty

KAFELKOWANIE hydraulika, remonty, 0604/248-560
KAFELKOWANIE: malowanie, tapełowanie- tanio, tel. 342-51-53
KAFELKOWANIE 305-60-92
UKŁADANIE glazury, solidnie, 306-2230

624-35-66, 629-54-83 Ro-

pe

|

DRZWI drewaniane, 350, solidnie,

garażowe

Rolux

307-35-95,

0602/806-932

budowy, kompleksowo, 0601/67-

556-46-85
Produceri

346.08 95

|

solidnie,

33-97

448 88

DRZWI dodatkowe, harmonijkowe,

antywłamaniowe

>

(81GG

554-92-65

BRAMY

Papy termozgrzewalne, 673-32-74, 0-

602/422-358

tanio!

Vilglas

segmentowe, garażowe, przemy

DEKARSTWO, blacharstwo, sing,

187

produkcja, monta,

Tel

szybko,

CZYSZCZENIE
„Dywanik”
604-73-56
CZYSZCZENIE,
306-18-70

Bramy

podłączanie; 550-04-96, 344-18-69
NAPRAWA, montaż, konserwacja,

KAFELKOWANIE, remonty, za-

45.87, 0-602/494-881

ROLETY

KUCHENKI

344-12-27

CZYSZCZENIE! z uśmiechem, 557-

302-02-88,
620-21-89

sprawdzanie szczelności 301-07-83

malowanie

producent,

8 Górka

GAZOWE, hydrauliczne; uprawnienia,
344-12-44, 0-602/59-38-56
GAZOWE grzewcze, hydrauliczne,

KAFELKOWANIE,

roztocza, 349-41-38

bramy, okna,

GAZOWE, 665-84-35

KAFELKOWANIE, hydraulika i inne,
302-56-32

Karcherem,

Bogumił

wykonuje naprawy kuchenek, junker-

KAFELKOWANIE, 625-42-50, 622-9554

rolety,

antywłamaniowe.

sów, itp. 624-17-04
DOZÓR miedź, spawane, 348-70-18,
0501/183-496

KAFELKOWANIE, hydraulika, remonty, malowanie, 306-12-39

PCV!

„Atut”

aluminiowe, 552-87-57

DRZWI
058/342-90-63

dze, podłogi, 683-13-95; 0602/603-

ZALUZJE!
550-42-72,

niowe,

BLACHARSKO: dekarskie, 305-8310, 0501/094-005, 090/501-354

341-13-17

OKNA

e, 664-03-68, 0501/076-929
Ol dekarskie, termo-

Producent

w 24
preare682-95-74un. | | Montaż
BALONY,system aszwedzki,
g odziny.

DRZWI :

dekarskie, atrakcyjne, 683-42-84

aa

Gerda.

balustrady, ogrodzenia, a

mi, 0501/14-22-63, 0501/78-68-63

BLACHARSKIE!

303-48-19
Pionowe- poziome- rolety.

r!

Mistrz gazownictwa

KAFELKOWANIE, 623-52-42

CZYSZCZENIE!

ROLETY

Al 8 Aaa

posadzkarstwo.

Solidnie, VAT, 665-72-95

ŻALUZJE!

BALKONY! kraty, — | antywłamaniwe

PIER ch

NALOW, JANIE,

621-69-39, Śląska 51. Sprzedaż-

Dodatkowe!

MALOWANIE, montaż płyt gipsowych

let, tanio!

antywłamaniowe

341-45-92, Politechniczna 9, Gdynia,

owyzA Eco

tanio, 553-33-52

OKNA

DRZWI

montaż. „Bala: 345-83-36

GŁADZIE

AN

papy

KAFELKARSTWO,

ŻALUZJE! 302-97-62, 344-72-27 Ro-

554-92-66, 554-93-33

CZYSZCZENIE!
Dywanów, okien. 559-85-19

UKŁADANIE kostki, 665-46-41, 0501/15-44-33
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ROZNATIŚCI
bez poręczycieli

DENA.

Os rocznie, 601-28-61 we.

OLEJE

205, 064/4409.5

PRZEPRACOWANE |
Bezpłatna lokalna infolinia:

KREDYT

0 800 305 002

|

|0.58553 19 61

8.000,- bez poręczyciela, Gdańsk
345-79-61, Gdynia 620-88-52,

Tczew 777-00-57

PIANINA

fortepiany-

DZIEKANAT Wydziału Mechaniczne-

go WSM w Gdyni unieważnia zagubioną legitymację studencką na nazwisko
Klatt. Krzysztof, nr legitymacji
10671/TR

LEGITYMACJA szkolna nr 243/98 wystawiona przez SLO „Środowisko”
w Gdyni, na nazwisko Słowińska Milena.
UG unieważnia

ję studencką

107365/BGO/98- łukasz Napierała
UG unieważnia
81087/2876- Dolna Iwona

Kupujemy!

AA

ABAK-

samochodowe

licencjonowane biuro rachunkowe,

553-04-68w. 8, 0501/930-381
AUDYTOR- Komp, Biuro Rachunkowe, 346-01-16

44-06-08 | Z SCE

DETEKTYWISTYCZNE
307-43-11

BIURO rachunkowe, doradztwo

„Orgtech” 305-83-29

KREDYTY.

BIURO rachunkowe licencjono-

A

Biuro Finansowe „Credo”, 346

©

ya obisłoi

36.84, 346-97-30

KARNE miszynopisanie

wróżb

BRE Rachunkowość Sp. z 0.0.
Zapraszamy do korzystania
z naszych usług:

KREDYTY
345-83-42, 347-60-69

KREDYTY
:
dla firm

* prowadzenie ksiąg handlowych
* prowadzenie ksiąg Pi R

* pełna obsługa kadrowo-płacowa
Gdańsk,
ul. Okopowa 7
308 13 40 + 45 .

UBEZPIECZENIA
551-00-10

Najtaniej!

sza

ROZA

Najszybciej!

KONSULTACJE prawo pracy, ZUS,
345-23-42

Polłechiki Gdańskiej nr 75295, na
nazwisko Justyna Cząj

ELA

szuk

ZAGUBIONO legitymację UG nr
93446.

ODBIERZCIE swoje podatki z Niemiec. Tel. (0-58)682-87-26, (0-

nie, niedrogo, 0601/63-89-00

580621-47-59

OLIMPIA biuro rachunkowe, zezwolenie, 0603/282-604

POŚREDNICTWO
finansowe,

UG 81185/3818- Agnieszka Pastu-

301-36-83

058/345-19-55

KSIĘGOWOŚĆ, księgi profesjonal

KREDYTY

WYPOŻYCZALNIA DVD wideo,
WWW.ńdeorondo.w.pl, 620-9887

Gotówkowe, od: 1.000do 10.000. Do
2.200 bez poręczyciela 301-44-18

w godz. 10.00- 18.00

I

POŻYCZKA

bez poręczycieli,
305-45-55

- wizytówki,
pieczątki, szyldy, druki na12, 341-05-67, 344-66-33

USŁUGI rachunkowe, doradztwo,

gotówkowe

ZUS, 345-15-74

do 20.000 Reval
Gdańsk:

552-37-71

komis, 663-44-52
BGB Gdańsk, Szeroka 119/120, 34631-57

BIURO
ttumaczeń, „BS”

LOMBARD,

Sopot, Kościuszki 61, 550-01-32,
551-00-76 oficeGbabel.pl

Gdynia, Starowiejska 26, 620-507, 661-22-17, Gdańsk, Grunwaldzka 102, 344-16-05

Elbląg:

055/235-10-30
PRZYJMĘ
reklamę na samochód,
tel. 0-604/62-98-12

CEBULA 50 ton, zafazorowana
z przechowalni, (056)678-34-89 lub 674-062%

ODZIEŻ robocza,
rękawice ochronne. Artykuły
BHP. Z.O. „Wybrzeże S.l. GdyAGENCJA Reklamowa oferuje

nia, Spółdzielcza1,

664-95-16

pocztowa 2021, 90-959 Łódź 2, tel fax
(042)646-08-79, 0501/044-340

ART kredyty
gotówkowe

96, 0601/637-415 „Midam” zapra:

sza!
PUDŁA kartonowe, 400 X 290 X 210,

wyprzeda, tel. 682-82-92

ki, 348-83-18

ki edy ty,

9 %- rocznie, bez poręczycieli,

np. 4.000 rata ok. 120, 346-39-21,
556-51-57

GOTÓWKA
552-20-95 (108), 0-501/156-433

BILET na koncert Metalica w Warszawie, 302-97-92 po 17.00 (prosić Ryszarda)

MASZYNY

Naprawa! Lodówek!
Pralek!
302-00-05
303-61-61

szwalnicze, 0602/22-45-43
MATERIAŁY zawierające srebro. Dobrze płacimy, 0602/345-749

Domowa!

Tanio, solidnie, gwarancja, do-

Telewizorów!
Videocamer!
553-11-26

jazd bezplatny.

NEPTUNI Siesta,
Trilux, inne
Fabryczny serwis Unimoru. Autoryzowany Trilux.

307-53-79

ADAPTACJA! Adapterków!

Błyskawiczna!
Telepogotowie!
Naprawy!
Domowe!
556-05-88!
ADAPTACJA! Analogowych głowic!

Telenaprawa, Sony,

341-51-97,

ADAPTACJA!

Głowic!

POGOTOWIE RTV, 625-25-62, 62458-84
SONY!

Otake, Samsung,
RFunal...
346-56-03,
556-24-97
302-73-88
Dojazd Bezlay
TRRERADRANA
620.023
02-33
TELEVIDEONAPRAWA,

302-00-82
Gwarancja
djąz bezlay.

o

Dojazd bezplatny 625-21-97,
302-37-30

serwis Sony, Panasonic/ Technics,
Grundig, Sharp. Telewizory, kamery,

Ble mo Wa
IB

samochody,
złoo, RTV, antyki, Góynia, Świętojańska
135, 622-76-38

inne. Dojazd bezpłatny, 620-13-97,
550-44-88

CYC 1
yy Eu!

ZAC
kopiarki

Pralki

pożyczki 661-31-76

POŻYCZKI

LODÓWKI!
Naprawa:
302-07-75,
341-25-98,
556-23-74
550-65-78
551-84-61
629-02-33

pod zastaw, 0601/67-13-64

unieważnia
Pray
AKADEMIA Medyczna w Gdańsku
unieważnia legitymację studencką nr
19724 na nazwisko Pieczyński Janusz

BESKIDY Karkonosze, Kaszuby,Wo:
chy, Unittur, 341-66-55, 344-66-55

Koncesjonowane codzienne

w Jastrzębiej Górze. Bilety lotnicze.

EWAKkalorie, Ochonica Góra, 18 dn 50
2,30-06-30
FUCHA „Gracz konie lgwistyczno-

przewozy: Londyn, Włochy,

Ubezpieczenia.
Balt- Tur Hotel „Eu-

Niemcy, s z

ky

301-977:75,

551-20-74

aka.
RE
344-06-58 | SMAKOST Greckie Buo Podży

Kolonie: Paryż + Eurodisneyland,
Pra-

Dojazd bezpłatny.

mację studencką
nr 10862/A, Olga Sobolska

LODÓWKI
naprawy domowe, 664-04-53

PRALKA!
623-44-48, 661-77-49, 625-23-71
”

artystyczne,
Łeba 99' tyko 6ÓD zb |

(059)842-40-71 (712), 090/377-958
HARCTUR- wycieczka Legoland kolonie, obozy: kra, zagranica
301-13.29

Włochy, Egipt. Oferty Ving

620-10-26
Grecja, WyspyaaGreckie,
wia W

o

AGENCJA
Tour

Oferta last minule SkA:
(mw

550-14-24

kowo. 550-47-44

557-99-40
Kol
ię z

FIORDY

AHS Koln

ieczka
autokarowo|| One
wię mao

yeke" Kolnie,

ALF-

OE

odc,

ann

B. P. „Polmar” tel. 341-36-

:

AUTOKARY! Wynajem, koncesja,

661-81-02,

301-97-75

1

ch

Wycieczki, 620-13-42, 661-25-02

DUD-Tour..

Mizkcyno Wczasycyyciaczi Obozy,

LAST Minute: atrakcyjna wycieczka do
Paryża 29 maj: 2 czerwiec, 495 zł + 7
% VAT. Sewis, autokar mercedes
404, hotel, posiłki,
pilot, pakiet ubezpieczeń,

345-50-29

Gdańsk:

Wrzeszcz, Grunwaldzka 85

coo

Wczasy, wycieczki

RE wypoczynkowy koło Suę-

czyna, maj, czerwiec, biwak
tanio

lato, wczasy. 684-42-23, 683-36-12

autokarów,
OŚWIATA: Lingwista, obozy, koautokarowe- Niemcy, 301-55-25, | | lonie, konie, żagle, warsztaty teBrama Wyżynna (siedziba PTTK)
atralne, 303-30-30
Biuro „Grand” 346-20-46. Falcon

A

PENSJONAT

Hubertówka,

Wieżyca, 684-38-96

Ne
iwycieczki

Włochy, Bawara (integracyjny
znauką

niemieckiego), ceny od 1.250zł, luksu
sowy transport, bezpośredni organiza:

tor Biuro Turystyki
Junior, tel/ fax 306-

37-13
POLENREISEN- kolonie 735:
990,- Tatry, Bratysława, Wiedeń, 55'79-40, 629-26-17
ZAKOPANE, obóz, 780,- Duoreisen,
303-45-81

AALTOURIST
kursy językoweAnglia,

301-89-51

ALF
Arga,
Nemoy,
Wody, Hszparia
Tumusy
od 690 zł 341-14-52, 621-1539

PERFECT

wieęzłow, Anglia
620-69-43,
wtorki, czwartki 16.00-

PRZEWOZY
autokarowe,
305-28-28,

970 zł
1500 zł
870/920 zł

Gdańsk, Śląska 66B
tel. 557-55-06 , „ye:

Molonie. Apartamenty Hiszpania, Wło-

IE sierpień, nowe łazienki; 674-95-

Ask

KORSYKA
Zakopane

chy. Kursy językowe.

Najtaniej

301-23-46

Mary Pand
GOŁUŃ(z jazdą konną)

CENTRUM. >| [OE rosie
aut

WAKACJE |
Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM

HERMAN Travel

e sy: une cz, Bał

międzynarodowych
Przewozow
O karowy

„Bili, 309-29-05

82, 344-45-00

TORA mikrobusamipo Euro-

Hotel Europa”, 551-64-44

KOLONIE
z samoobroną i sumi: |
valem. Biuro Turystyki Szkolnej

cy, rejs po fiordzie, bogaty pro-

gammsz. 29.06-6.07

301-51-11 1

JE

Eid- Pol, 305-50-92
30

Norweskie-

pi?
z
codziennie.
Wizy. R

Kaszuby,warci „Kąpiel
sko Morskie Sopot" tel. 551-18-96,
551-00-02
KOLONIE
dia dzieci 7- 12 lat, konie,
rowery, pływanie Ą „Stokrotka”,

więc autobusów 20-osobo-|

WCZASY

19.00 lub codziennie, 0601/422399

nad Muszem
od 27. 07. 684-40-41

341 38-66,
551-30-45
ADMIRALI Axion, Biazet,

Ni,

Siesta CCurl
Jowisz, Elemis, Helios,

LeXUS-NE

661-23-00,
620-18-76

4169-66,
9b4-16-42

ia legity-

Al. Niepodległości 766,

BALTICANA

661-81-03

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

622-10-29,
303-70-33

Sports Tour,
509-02-04

ATRAKCYJNE wycieczki zagranicz-

Gdańsk, Rajska 6, pokój 2,

LODÓWKI!

autokarem

AGENCJA!

THOMSON serwis, 347-89-36

VIDEOFILMOWANIE!

ATRAKCYJNE

obozy, kolonie

rts Tour

Autocentrala | re, kajone, wczasy odoudzające

Prima: Tour. Druskienniki

TELEWIZYJNE

z ST

yAU

ALFADMIRAL!
Cuni, Siesta,

Philips, Sanyo...

NAMIOTY- tanie, 0-603/629-710

PONTON Viking, deska fanaic

3000/1200, 556-54-74
ŻAGLÓWKA 420- 470; 4.000,- 55654-74
SPRZĘT sportowy typu „wioślarz”,
663-47-82,
po 15.00

A

87

555-02-05

303-54-42, 090/505-134

AUTORYZOWANY

CHŁODNICTWO
552-16-53
Lodówki,

LOMBARD,

DZIEKANAT
Wydziału Biologii, Geografiii Oceanologii
UG, unieważnia legitymację
studencką
nr
81232/BGiO/94
na nazwisko Labudda
Krzysztof.

307-45-58

EST

GOTÓWKA,
pożyczki

ADAPTACJA! adapterków!

AEG (00-13)13-86-46-15.

SKARPETY, dowóz na telefon, 349-

54-46
AUTO na kredyt 15,22%, 0-501/078552

302-97-62,
551-73-30

i

NAPRAWA

SPT

55-31

BOAZERIE, 342-54-31
DOMEK rozbieralny,
25 m kw, ocieplony pod blachą, 554-58-86
OVERLOCK- 4-nitkowy, roczny, tel.
0501/75-42-87

ny serwis!

telewizorów,
341-72-72

CZĘŚCI
dobre- z używanej pral-

NIERUCHOMOŚCI
OKULARY, odzież: hurtowo. Gdynia, Janowska 32, (058)663-94-

je

>

.

kolonie w górach. B.U.T. „Trapeć
Pruszcz Gdański, 682-32-07, 68232 |

«mao Hiszpania,

301 -89-51

Dojazd Bezpłatny!

Domowe
302-73-88,
553-51 =

acencua lombard

341-14-52, Gdynia, Warszawska 7,

COLORLUK!

PRALKI

Sony, Samsung,
Royal...
elakaioh

EXTRAPOŻYCZKI!
Dworzec PKP, 628-54-54
GDAŃSK Dworzec Główny PKP, 3463942
LOMBARD,
samochody, RTV, złoto. Gdańsk, Kotobrzeska 39F,
553-04-68

BABEL
SC Biuro
Tłumaczeń

|

ADAPTACJA! Głowic! Axion, Neptun,

. POŻYCZKI

AALTOURIST | tss |

ANTENY TV/Sat, 551-19-57

622-29-38, 623-74-27, 0501/012-310

306-33-08
Dojazd bezlany

305-77-88
Rumia, Okretowa
1, 671-07-84, 0601/63-67-41

Sony, Samsung,
Philips...

Naprawa!

63 CA handel, 0-58/30-74-

Bogata oferta. Wrzeszcz, Biała 1,

Najtańsze bilety,

661-33-47, Cyfra, Wizja

PRALKI,

Błyskawiczna!

DŁUG, an odzysk, 307-42-16,

ajtaniej!
Najszybciej

620-85-25

Bee

ANTENA!
ANTENY RTV- satelitarne, 346-47-48,
342-74-27

556-61-11, 553-13-60, 0-501/152-110
81616/3036- Stawińska Dominika
WYDZIAŁ Nauk Społecznych UG
unieważnia legitymację studencką
105723/N$, na nazwisko Marta Sokołowska.
WYDZIAŁ Nauk Społecznych UG
unieważnia

(0501)96-24-06, 664-75-72. Satelitar-

PRALKI
„349-41-60
PRALKI,

ZANE

gotówkowe,

Lodówki! 620-19-75, 661-62-08

ATRAKCYJNE

ALF-

ANTENA!

PRALKI!

556:20-21, 556-20-47, gwarancja

Gdańsk 341-52-40

KREDYTY!

PRALKI!
302-00-05

e

GOTÓWKA | © i e Ci

góry, żagle, konie, obozy językowe
(Angia, Austria, Francja, Hiszpania).
Tumusy od 690,- Wrzeszcz, Biała 1,

341-14-52, Gdynia, Warszawska 7,
621-15-39

AN Travel, atrakcyjne obozokolonie, 552-06-26

ski, nieoperacyjne
leczenie żylaków odbytu, 3416329,
553-12-36

|
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środa

SR OZMATIŚCI
0-601/63-38-74, szeroki zakres

ionalnie, dyskretne, 302-

zie

GINEKOLOG,
0-601/65-85-23, pełny zakres

„Auńtoni. Sprzedaż, serwis,

namereo
| |Mathe
301-11-48. Gdańsk, Po-

Ośrodek Szkolenia

z

SPrZ

0-603/262-035

LA

I

ECA

301-45-01

GINEKOLOG 341-19-85

GINEKOLOGIA- Kaliningrad

0-601/660-712

LARYNGOLOG

ia, plac Kaszubski1,
590.39.30 ,

303-79-21, 0501/052-740

Ska32, wizyty, 556-12-49

PSYCHIATRA Nowaczyk: gabinet, wi-

LL OUOSCC

661-53-20

INTERNISTA

NEUROLOG: Niżnikiewicz. Szczeciń-

EKG, 347-80-20, 0601/62-48-63

zyły, 0-602/66-75.03
PSYCHIATRA Piasecki, 0-602/70-50-

LARYNGOLOG
wizyty, 664-51-13, 0601/107-875

%
PSYCHOTERAPIA, 623-30-45

NEUROLODZY.

ALERGIA testy Bicomem, bezbo-

Sieczkowska

AB
=
=
inc. Way A
0-

GDVB37-57, Gerzyiki 06017353

leśnie, 0-602-723-005

55

Dr Joanna Stefanowicz

(17.00-22.00

PEDIATRA

detoksykacyjne

|

090/50-81-15

oć eton
5657.61.81 | Uggjsow
EGZAMINY

sr E e I |

MASAŻ!

301-89-53,
621-99-10,
090/50-81-15
cale

sk
leczniczy

kasa; myta
Soaksu
552-31 -88
ścioła (9.00- 18.00), sobota (9.00300-56-24

województwo

12.00)
GDAŃSK, Al. Podwale Staromiejskie

pier

AALKMED,

ona kolkia

GDAŃSK, Pańska, naprzeciw Hai

NU

o

„Curodental”, 8.00- 20.00, również

Piotr Stefanowicz,

niedziele. Protetyka, chirurgia, or-

specjalistyczne
leczenie
poalkoholowe,
Esperal,
551-97-64,
0-602-33-47-16

ZN 093

ODCHUDZANIE

lekarz, 303-02-10, 0501/011-226

SłomatologicZne

6
A. „09.

= azoy,

GRA, ms! 0019516, 0

(1027406

STOMATOLOGIA, protetyka, chirur-

MAGRA
.

E
KOMPUTEROW
a

o

KOMPUTEROWE

| HH

661-84-14 (10.00- 18.00)

poalkoholowe

Bree, anek gk

305-71-91

ABC masażu

ACHILLES! Odtruwanie podko-

leczniczego, sportowego, odchudza:

jącego Vbeańskiego
Kursy. Dyplom,

holowe, 348-02-32, 553-69-86

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli
EKG, onkolog, chirurg, 348-02-32,
553-60-86, 550.60.08

AKUSTYKA
słuchu Geers-

Trójmiasto,

bezpłatne
badania słuchu, nowo-

internista, chirurg,

czesne aparaty, serwis, raty.

laryngolog, pediatra,
96-46,

Gdańsk, Stągiewna 1 305-41-40

|-

ALGIZ
Salon Terapii Naruralnej, 81-523 Gdynia, Mestwina 16, 664-91-28

STUDIUM

Mamie na świecie-

NM

MONETY, odznaczenia, widokówki, 058/664-43-58, 620-98-53

,

A

„

o

| e

Auto- Uno

Aygo oRnooWy

pełna, komputerowa:
KSIĘGOWOŚĆ
43-80

622-07-00

KURS
POSYA OS EU

SERWISANT komputerowy- atrakcyj:
ny zawód, 623-41-73

Leszczyńskiejcórki Ania i Gosia.

NAJUKOCHAŃSZA!
W dniu
tak wspaniałym
Ci nasza
wyjątkowa
Mamusiu,
aby spełniły
się wszystkie
Twoje
marzenia,
uśmiech
nie schodził
z Twej
Dla Marii
Chmurzyńskiej
kochające
córki Monika,
Karolina, Ola

Elżbiecie Portalskiej najserdeczniej
sze życzenia składają Magda i Gosia

Polska Te | eW | zj dl Kablowa

Fw

. to świat

| Omen
k, Wałowa

a

Grażynie

-

Benem lony Py

PRAWO

rysowane, suteczn, ano, 34440

KURS prawa jazdy, pierwszy wykład

25 maja, Wrzeszcz, Chrobrego 79a,
341-36-76.

i Urody,Mdiagno
ZdrowiaRU
CENT
sy, odbudzanie, Agi, naczynka,

bizny, 678-35-88
TRANSPLANTACJA — włosów
e
w Gdań
Medical Hair konsultacj
sku 30 maja. 02/66-50-180

UJ stsjio) BROTU

NIERUCHO| Tess.
eliaZ

STUDIUM WYCENY
wTT=z1Te OMOŚCI
Imieejo
Towarzystwo Oś
U SF
eZ
TEL. 346-03-1

SOLIDNIE

Oepkonwowwnowz U OMAASAŁ

coś Ci dam, jedno serce tylko
mam, a w tym sereu róży kwiat.
Mamo, Mamo żyj 100 lat. Najcudowniejszej Mamie na świecie-

z dostawą do domu

19/12, 301-47-54;

SZKOŁY polcedn, tel 058/908
30-30, 058/300.5856 |

|

ABSOLWENCI! Policealne

PSTANTe Tu ETA CYSIA AE
klamay, Public Relation;
czesne 130 zł miesięc:
nie, Wajdeloty 8/3, tel.
EL
Cya

Profil: 346-03-11

621-10-73 (13.00- 17.00)

CAŁODOBOWO,

O

K

amo za to, że dałaś
nam życie i za to, że jesteś dzięku:
jemy Cil Chcemy abyś wiedziała, że
my Cię też bardzo kochamy- choć
nie potrafimy tego czasem okazać.

UAM

622-70-00,

54, 341-53-47

B

si
:
Nieruchomości
Profil

PRAWO Jazdy, 624-81-36, 622'22-15, 0604-467.910

44

620-61 53

Y

Z

MAMO, Mamo,

twarzy.

Najwspanialszej

621-03-73

wwie |

-

Kościuszki 22,
ga, ortodoSkwerncja,

leczenie

PRAWO Jazd

komputerowe, 341-80-21:328
OOO
315-47-50,
KOMPUTEROWE,

dem, tel. 678-28-92, 656-97-39

BEZSTRESOWO

SCHUDNU z Metale, zaiwoń | KOMPUTEROWE | PRAWO jzój Taio Rozczęce
556-69-69

i

[| S

komputerowe, Access. Gdynia, — dy. Abrahama 3, 556-07-07

ISD-

SZNAUCERY miniaturowe z rodowo-

pm wowonooorasis

”

CENTRUM -- SDE ke

Kompleksowe

Ke)

dowodowe, 0501/734-959

LNE
srs MATURA
:
AOC ON

POLSKI |

więtojańska 75,

tanio,
tel. 342-51-53

STUDIUM

Kolonij-

=
kat. A, B,
POLSKI Związeki Motorowy,
G,D, 420940

661-88-13

(6867.

owawca

Związek Motorowy- kursy prawa ja:

INTEGRATOR

kursy

PRYWATNY Dom Opieki przyjmie
todoncja, paradoniologia, 301-69-58
GDAŃSK Polanki 71, Prywatna Przy- osoby starsze, również leżące, Rumia,
chodnia. Stomatologia estetyczna, — 671-47-12

ABSTYNENT.

06-42-00

jazdy.
305-38-92

|

0U ,-

|mwse

czy synek Jaś.

R-5903/A/5

esperal

DYSKOTEKI- wesela- profesjonalnie-

SZNAUCERY- miniaturki, czarne, ro-

Ku
aWO jazdy | Śekomia0aSo:s |
dra towaśzentm | | Aronia cowe | OEoewwaDr
Esperal
M2
602004
snoe
o
60234716. - - LOSS
da

dwutygodniowa

Terapia

Gogowskiej
dużo słonka i miłości w życiu ży-

życzymy

2

zapisy na 1 rok. R

imuje

624-64-41
OMEN, 623-66-25

SZNAUCERKI miniaturowe, 344-70-

hotelarsko- turystyczne

czerni

łowawcze,

KOJARZENIE samotnych, „Lidia!

676-02-58, 0-601/65-89-40

teryzowanej,

564-29-17

we, raty, 0601/67-07-47

SHAR- Pel

ineo [| OKA
nakignoś
STUDIUM
e dr Roman Nil:

wstępne

AKA.

www.bjulia.polbox.com

wodowe, 0-501/070-626

JANNE

dooinynow
| odewra
jemy do profesjona
INSKI,

Odtruwanie

Alkmedyk
leczenie
poalkoholowe,

Dziennikarskie

księgowych

"
óeSION, [| PTT
toe akowja
ienośc
,

AA LKM E D

PRZ

kursy samodzielnych

prawa az.

343-0 -3 wew.

el

61-51. Sześcioletnie doświadczenie:

cach, tel. 553-48-94
PUDELKA, 346-26-01
ROTTWEILERKI małe, bardzo tanio,
673-82-92
:
SETERY irlandzkie, szczenięta rodo-

muzyczne,

ia

A e

oferty

rodowodowe po doskonałych rodzi:

ogłasza nabór. Szkoła prowadzi klasy

EAN

|]

GABINET:

wizy, 847-943, 02266178

AA

ODDK

styczna Szkoła Muzyczna w Gdańsku,

najciekawsze

matrymonialne, partnerskie, Julia 344-

OWCZARKI Niemieckie, rodowodoOWCZARKI niemieckie po rodzicach
rodowodowych, rodziców można obejrzeć, cena 300,- 671-17-26
OWCZARKI niemieckie rodowodowe,
551-03-53
POSOKOWCE bawarskie, szczenięta

Gdynia, Zerom-

A

CREDO

501

ANIA- parinersko- matrymonialne,
346-75-11, 0-601/610-616
BIURO „Inrys* 344-25-45
BIURO Wenus- wartościowe oferty,
306-09-90

Gdańsk 0602/780-855,
0501/037-410

Hlandiowa przyj:

Lg Al a tel fax

BHP, 554-29-1 7

Kusy

nina

irystycznej

1

CENTRUM:

0603/280-914

Trójmiasto

SAB
ELLE RUE
żeł- oddam w dobre ręce,

pracowniczej, | =="

prawo jazdy, 346-36-19

FIRMA poszukuje miłe osoby, któ-

wodem, szczepione, 664-32-21

iczny, 627-02-56, 671-31-62
Studium
aa:
oe k OR

iny7n|

bene — ORO PN USD

OE

COCKER Spaniele, szczenięta z rodo-

muje na kierunki: handlowy, śl

HAR
rozlczanie plac,
'
prowadzenie

dokumentacji

zkola

j

BOKSERKI z ksiażeczką zdrowia, ro-

99, Słupsk, Niedziałkowskiego 2,

'

dziestoletni pozna Panią maksymalnie
trzydziestopiecioletnią, szczupłą, bez-

dzice na miejscu, 400,- Gdynia 66368-78, 0-501/170-633

Pracowników Ochrony. Gdańsk, Podi
wa Saomiie 512 (680634

ewidencja

82-06,

re chcą schudnąć, 661-45-06,

551-97-64

AA
Alkmedyk
leczenie

:

AAU
Ź je .
aaBskwiwe promocja! 661-

"|

hunkowych, 554-29-17
POLICEALNA Szkoła Detektywów

| kaserów walutowych, | o

serca anpulero
CHUDNIJ tezieczne, 567-7269 | ASYSTENTK,
księgowości, maszynopisania, kawe,

Z.

PEDIATRA

en

Uprawnienia do prowadzenia biur ra-

NEA

a CI]

BOKSERKI rodowodowe, pieski, suczki, 623-46-07, 0602/355-749

i Finansów

x
PRYU

R

BIZNESMEN (rynek kapitałowy) człer-

Szkola Rachunkowość

prawo pracy,

kurs obrotu

:

ODDK Policealna ,

:

0602362071

PNE

AGENT

661-45-32

NAUKA jazdy „Mix”, 553-12-60,

Aooess: Weekendy, zniżki 461278

PA

„Marke-Med

ienicz, wizyty,
pysia o

3 Gs Walowa 19, 301-28

torze tekstu Windows, Word, Exoel,

e " J|

więtojansi

na,

Ć

npany iwa

er

ak,

oi,

Wrzeszcz,

NAJTANSZE
szkolenia
A ARE pEK

NALE

ye

ski, Hike

Gdańsk, Wita Stwosza 73

sluchowe
Phips!
. A YA

7,621-15-39. Atrakcje
jelski, niemiecki, hiszpań.

e

55-60-300

APARATY

GINEKOLOG,

szoa

Si cłoraci: włoski

wanie,

D604/823-164, ano
GINEKOLOG,
344-43-30

KOCHANEJ
Mamusi
Ani

oanirani
| e Swet, 341-14-62,
prawa jazdy
Gdynia,
Motorowego. | Wrzeszcz, Biała

gwa-

CHIRURG Łącki, 306-00-35. Espera, _ | wroźnicza 1920

GINEKOLOG,

AN
ALF-

AE
KURSY

Y
||| | APARAT
HRURG
słuchowe
Esperal

GINEKOLOG,

ANGIELSKI- dochodzący, 349-48-86

KURSY prawa jazdy, wszystkie kate-

KURSY: Kosmetyczny, manioure- pedicure, masaż, kasy fiskalne, kierowców wózków, BHP, inne, ZDZ, Żabianka, Subisława 22, 557-87-27
KURSY operatorów szlaplarek, prawa

KURSY prawajazdy „Poldek”, 556-66-

WCT
301-33-73

MATEMATYKA, 623-30-45

MATEMATYKA 302-94-29 .
POLSKI: egzaminy, studia,
347-92-63

STUDIA Medczyczne- kurs przygotowawczy w AM Gdańsk, 349
14-00, 677-37-02, 0-601/61-11
54, 0-602/716-840

61 wew. 46, 346-79-53 wew. 27

LATO Z ANGIELSKIM

zadzwoń

kolonie i obozy językowe
e dla dzieci (8-12 lat)
nad jeziorem - Kiekrz
e dla młodzieży (13-16 lat)
Sucha Beskidzka

i zapisy:

iatowe PROFIL |
O, POK. 7, GDAŃSK
R-5416/A/494]
, 0-90501790

ANGIELSKI
ue WL
intensywne.

SS
m

English

e dla dorosłych - English
summer camp - Kraków
e dla młodzieży (14-16 i 17-19)
„
obóz turystyczno-językowy

Pieniny

z
5

z
ENGLISH UNLIMITED
Gdynia, III LO, Legionów 27
Gdańsk, Podmłyńska 10

tej, 301-33-73, godz. 9.00-18.00 tel. 622-54-51, godz. 14.00-20.00

552 11 15

CE MEN

Polska
Telewizja

Kablowa

*OFERTA OGRANICZONA TERYTORIALNIE, WAŻNA DO 30. 06. 1999 ROKU

Środa 26 maja 1999.

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

zozoóowww

|

Koleżance

Pani GRAŻYNIE CZAJKOWSKIEJ
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

WIESI

NAWOJCZYK

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ek

Prof. ANDRZEJOWI STEPNOWSKIEMU
Przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego 2 EAA
International Symposium on Hydroacoustics
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY

Kierownik i pracownicy

składają

Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej AMG.
Pogrzeb odbędzie się w środę, 26 maja 1999 r.
o godz. 15.00 na cmentarzu Łostowice.

współpracownicy
z US O/Gdynia.

KRYSTYNY
składają uczestnicy Sympozjum.
Pogrzeb odbędzie się 26 maja 1999 r. o godz. 15.30
10075155/A/5

na cmentarzu

Łostowickim.

5001148/A/164

10075135/A/5

Panu Profesorowi ANDRZEJOWI STEPNOWSKIEMU

>

kondolencje z powodu śmierci

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 maja 1999 r.
odeszła od nas nasza kochana

JADWIGA KIŻEWSKA

Żona,

Mama,

ŻONY

Córka,

KRYSTYNY

Siostra i Babcia

Pogrzeb odbędzie się we czwartek, 27 maja 1999 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie tegoż dnia
o godzinie 8.00 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku.
Pogrążona w smutku

ś. fp.

A KLJSTSNIAS

STEPNOWSKA
z domu KRECZKO

Pani dr JANINIE GRACZYK-BENKOWSKIEJ

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Łostowickim

serdeczne wyrazy współczucia z powodu zgonu

ś. fp.

ANDRZEJ

Msza święta żałobna odprawiona będzie w kościele

składa

pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu

Dyrekcja i pracownicy

tego samego dnia o godz. 9.30.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

O/Gdańsk.

na cmentarzu Łostowickim.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 maja 1999 r.
zmarł nasz kochany Ojciec, Teść i Dziadek

w dniu 26 maja 1999 r. o godz. 15.30.

MATKI

e

koleżanki i koledzy
z Gdańskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Akustycznego.
Pogrzeb odbędzie się 26 maja 1999 r. o godz. 15.30

KRYSTYNA

rodzina

10075095/A/5

itycki

OJCA

składają

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 maja 1999 r.
zmarła najukochańsza Ciocia
ś. Pp.

zj cnn |

Rodzina
10075127/A/5

WOROCH

Pozostanie na zawsze w naszych sercach.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 27 maja 1999 r.
o godz. 11.30 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Pogrążeni w smutku
Ala i Piotruś
Marian,
R-6113/A/34

10075134/A/5

„Podobno nie ma ludzi niezastąpionych,
ale Twoja śmierć temu zaprzecza
Twoje niespodziewane odejście
jest dla nas wszystkich Wielkim Wstrząsem”.
Z największym bólem zawiadamiamy, że dnia 23 maja 1999 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
dnia 30 kwietnia 1999 r. odszedł od nas na zawsze

EDWARD

CICHOWSKI

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 27 maja 1999 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Michała Archanioła
w Gdyni Oksywiu.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia

:

ANDRZEJ WOROCH

Ukochanego Wuja, Przyjaciela, który na zawsze

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 maja 1999 r.
zmarła kochana Mama Teściowa i Babcia
ś. T p.

MARIA

JAN ADANIEK
Ę
składają
Kierownictwo, emeryci i renciści oraz pracownicy PLO.
Pogrzeb odbędzie się dnia 26 maja 1999 r. o godz. 12.30
na cmentarzu w Pierwoszynie.
2016062195

pozostanie w naszej pamięci.

Maciek, Danusia, Artur, Krzysio i Ania
R-6111/A/34

STASIK

z domu KŁONOWSKA

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego

ś. fp.

ANDRZEJA WOROCHA

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 maja 1999 r. zmarł
były długoletni zasłużony pracownik Polskich Linii Oceanicznych

Kapitan Żeglugi Wielkiej PMH

Z wielkim bólem żegnamy zmarłego dnia 23 maja 1999 r.

ś. fp.

Żona z synami

A ataNCO

„W Nim radość jest pełna,
w Nim nie ma ciemności.”

zmarł nasz drogi Brat i Wujek

Wspaniały Człowiek, skromny, szlachetny.
Zostawił po sobie niemożliwą do wypełnienia pustkę.
Siostry i bracia z rodzinami
R-6112/A/34

o godzinie 12.00 na cmentarzu w Gdyni Oksywiu.

Wujciu:

|

. Msza św. odprawiona zostanie dnia 26 maja 1999 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. Chrystusa Zbawiciela
Gdańsk-Osowa.
Pogrzeb i wystawienie zwłok w tym samym
dniu o godz. 14.30 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku
rodzina
10075090/A/115

* w Biurach Ogłoszeń:
Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11
tel. 30-03-210, fax 30-03-213

Sopot, ul. Kościuszki 61
Dnia 21 maja 1999 r. przeżywszy lat 74 zmarł

Koleżance RENACIE ROSIAK-ŻURAWSKIEJ

ś. Pp.

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

STANISŁAW

MĘŻA
składają

|

koleżanki i koledzy z Przedszkola nr 75.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 27 maja 1999 r.

żona i rodzina

o godz. 13.00na cmentarzu na Srebrzysku.

2016959/A/185

.

.

10075089/A/5

wości i życzliwości. Wieloletni Wykładowca Akademii Marynarki Wojennej

kmdr dr inż. RYSZARD JASIŃSKI

|

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają
koleżanki i koledzy
z Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych
Akademii Marynarki Wojennej.
Msza żałobna odprawiona zostanie 27 maja 1999 r. o godz. 10.30

24 maja 1999 r. zmarł

kmdr rez. dr RYSZARD

Pogrzeb odbędzie się 27 maja 1999 r., godz. 11.30
na cmentarzu Witomino.

TS.
BIUR OGŁOSZEŃ:

e

JASIŃSKI

wielce zasłużony oficer, były kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji
Maszyn w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn Okrętowych Akademii

Orderu
Marynarki Wojennej, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim

Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona 27 maja

1999 r.

o godz. 10.30 w kościele pw. św. Antoniego

na Wzgórzu Świętego Maksymiliana Kolbe.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Witomino o godz. 11.30.

w kościele oo. Franciszkanów, Wzg., św. Maksymiliana.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH

Gdynia, ul. Władysława IV 17
tel./fax 620-89-17

Gdynia, ul. Świętojańska 141
tel./fax 622-74-79
|

na wydania:
wtorkowe, środowe,
czwartkowe i sobotnie

' na piątkowe wydanie
na poniedziałkowe

6d

8.00
s

dnia popr

w czwartek do g
w sobotę do godz

* W Domach Pogrzebowych współpracujących z nami:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 1999 r. odszedł na
wiecznią wachtę nasz wspaniały Kolega, Człowiek wielkiej prawości, uczci-

2016954/A/185

ZAWADZKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele
pw. św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni
28 maja 1999 r. o godz. 10.30.
Pogrzeb na cmentarzu Pierwoszyno o godz. 11.30
o czym zawiadamia pogrążona w smutku

tel./fax 551-54-55

2016966/A/185

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia
składają Komenda, słuchacze i pracownicy wojska
Akademii Marynarki Wojennej
im. Bohaterów Westerplatte.

1. ZIELEŃ Sp. z 0.0. | —

|

ul. Partyzantów 76 GDAŃSK, tel./fax 341-20-71, 341godziny przyjęć nekrologów: pon.-pt. 8:00-16:00. |

2. Przedsiębiorstwo Pogrzebowe R.

ul. Chylońska 27a, pawilon nr. 3, tel. 623-49-42, 0-602-25-

godziny przyjęć nekrologów: pon.-pt. 9:00-15:00.

ż

3. Przedsiębiorstwo Pogrzebowe R. ZAKRZEWSKI |

ul. Radtkego 1a, tel. 620-75-01 w. 242, tel./fax 699-05-96
godziny przyjęć nekrologów: pon.-pt. 8:00-15:00.

«Wszelkie informacje o zasadach współpracy można uzyskać pod nr. tel. 30-03** w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i Gdyni

|)
i

o
R-5847/

Władysława IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.pt 8.00-18.00, sob. 9.00-14.00
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,
17, tel/fax 532-13-69, pon.- pt. 6.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, tel/fax 562-20-80, pon.- pl. 8.00-16.00
235-27-77, pon. - pl. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telfax 680-29-44, 683-29-45, pon.- pt 8.00-16.00; Tczew, Mickiewicza
(063)
tax
233-54-09,
(055)
232-70-94,
(055)
tel.
35,
Rybacka
Elbląg,
414-904,
(059)
414-871,
(059)
te.fax
49a,
Polskiego
Wojska
ul.
Słupsk,

Gdańsk Tag Drzewny
911, le 000210, 3008216, 30.2,
far 346-35-68 złą dobę; pn.-.8.00-18.0
skały 9001500
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picia
O tym, czy woda płynąca z kranów jest zdatna do

Faceci z filtra
W Trójmieście pojawiło się wiele firm oferujących

filtry poprawiające jakość wody. Fachowcy twier-

y
dzą, że organizowane przez niektóre z nich pokaz
nie do końca są uczciwe.
-

Zadzwonił

pracownik

do

firmy

mnie

AQATIC

z pytaniem, co sądzę o sta-

nie domowej „kranówki”.
W trakcie rozmowy zaproponował mi darmowe badanie jakości wody. Oczywiście zgodziłam się - Opowiada nasza Czytelniczka
z Wrzeszcza, Irena M.
Jeszcze
tego
samego
dnia w domu pani Ireny
pojawiło się dwóch pracowników firmy. - Najpierw
opowiedzieli
mi
o złym stanie wody W naszym mieście. Posługując
się
tabelą
opracowaną
przez
SAUR
Neptun
Gdańsk i opublikowaną
W lokalnej prasie tłumaczyli, że moja „kranówka”
pochodzi z ujęcia wody
w Straszynie i zawiera
mnóstwo szkodliwych substancji.

Potem,

żeby

udo-

wodnić, że mówią prawdę,
zaproponowali

mi

mały

my AQATIC zaproponowali pani Irenie kupno specjalnego filtra. Wytłumaczyli też, że - szczęśliwym
zbiegiem okoliczności jest ona jedną z osób, które
w ramach promocji mogą
kupić filtr po specjalnej niższej cenie. Oczywiście
jeśli zdecyduje się od razu.
- Na szczęście w końcu
udało mi się ich wyprosić.
Dopiero potem dowiedziałam się, że woda którą piję
wcale nie pochodzi ze
Straszyna. - tłumaczy Irena M.

Marketing
czy akwizycja
Siedziba firmy AQATIC
mieści się w piwnicy jednego z domów w Gdańsku
Wrzeszczu. Zdaniem jej
przedstawicieli na razie
rozpoznają gdański rynek
i

redukują

maksymalnie

pokaz - mówi pani Irena.

koszty działalności.

Czary-mary w zlewie

telefonicznie
klientom
bezpłatne
proponujemy
badanie wody. W razie
stwierdzenia jej nieodpowiedniej jakości sugerujemy zamontowanie naszych
Sprzedajemy
filtrów.
przede wszystkim filtry
węglowe. Nasze urządzenia posiadają atest PZH
dla wody pitnej - powiedział Andrzej Kwiecień,
dyrektor generalny firmy.
Czym posługują się w domu klienta „analitycy” zatrudnieni w firmie dyrektor AQATIC nie chciał jedWyjaśnił
zdradzić.
nak
nam jedynie, że badają pH
wody, lub jej skład za pomocą urządzeń akwary-

Mężczyźni

udali

się do

kuchni naszej Czytelniczki.
Według relacji pani Ireny
z kuchennego kranu nalali
wody

tem

do

próbówki,

dodali

do

niej

a po-

kilka

kropli jakiegoś odczynnika. W wodzie
utworzył się

natychmast
rudo-szary

Skrzep.

z mężczyzn

Jeden

wytłumaczył pani Irenie,
że z wody wytrąciły się metale ciężkie - między innymi ołów. Jego zdaniem wo-

da nie nadawała

się do

spożycia. Po pokazie brudną ciecz natychmiast wylał

do zlewu.
W związku ze złym stanem wody pracownicy fir-

-

Losowo

wybranym

Rys. Bartłomiej Brosz

stycznych i specjalnych
chemiczodczynników
nych. Zdaniem dyrektora
takie badanie w pełni wystarcza, żeby stwierdzić złą
jakość wody.

SAUR nie poleca
gdańskiego
Zdaniem
wody
dystrybutora
AQATIC nie jest jedyną
firmą oferującą tego typu
produkty.
- Możemy mówić o pladze firm sprzedających filtry. Uważam, że działają
one w sposób wręcz nie-

bezpieczny dla klientów.
Wykorzystują
niewiedzę
ludzi dotyczącą jakości wody w naszym mieście. Potencjalni klienci nie wiedzą naprawdę co wybierają, jakie są konsekwencje
picia takiej przefiltrowanej
wody. Ludzie nie wiedzą,
że w rzeczywistości Zamiast sobie pomóc często
po prostu szkodzą - wyjaśnia Stanisław Mikołajski,
dyrektor techniczny SAUR
Neptun Gdańsk.

Michał Piotrowski

Marcin Tymiński

NEKROLOGI

Panu Prof. ANDRZEJOWI STEPNOWSKIEMU

Profesorowi ANDRZEJOWI STEPNOWSKIEMU

u śmierci
wyrazy głębokiego współczucia z powod

głęboko poruszeni śmiercią Jego

cy
Dziekan, Rada Wydziału i pracowni

składają wyrazy współczucia

przyjaciele z Katedry Akustyki

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

składają

Politechniki Gdańskiej.

Dyrekcja, pracownicy i młodzież

15.30 na
Pogrzeb odbędzie się 26 maja 1999 r. o godz.

Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego

wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają
pracownicy

Wojennej.
Zespołu Hydroakustyki Akademii Marynarki

1999 r. |
Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 maja
cach.
stowi
ku-Ło
Gdańs
w
arzu
cment
o godz. 15.30 na
R-6141/A/80

„z. JANUSZA
SEMANIUKA

KRYSTYNY

U
Panu Prof. ANDRZEJOWI STEPNOWSKIEM
m

wspaniałego kolegę i przyjaciela

ŻONY

składają

R-6127/A/5

- naszego byłego nauczyciela,
wychowawcę młodzieży,

ŻONY KRYSTYNY
matyki PG.
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Infor

Z głębokim żalem żegnamy

w Gdańsku.

cmentarzu Łostowickim.
10075153/A/5

R-6130/A/5

Finał Ligi Mistrzów

Manchester czy Bayern?

środa
26 maja 1999 r.

I i II liga

Ważny dzień
Dzisiaj być może zapadną decydujące rozstrzygnięcia w ekstraklasie i II lidze.
Do zakończenia rozgry- | strzygniętą do 29 maja, czyli
do ostatniej kolejki.
wek w I lidze pozostały dwie
Program XXIX kolejki:
kolejki. Nowego mistrza Polski - Wisłę Kraków poznaliLech - Widzew, Stomil - Radzionków, Polonia - Katowiśmy już dwa tygodnie temu.
ce, Zagłębie - Amica, Pogoń .O wicemistrzostwo Polski
Bełchatów, Odra - Legia,
ubiegają się trzy kluby.
W meczu kolejki Lech PoGórnik - Wisła, ŁKS - Choznań
podejmie
Widzew
rzów.
Łódź. Zwycięstwo łodzian
W II lidze Lechia/Polonia
praktycznie przesądzi o zajęGdańsk dopiero jutro, o gociu przez nich lokaty tuż za
dzinie 20.00, zmierzy się
Wisłą. Jednak, gdy wygra
z Odrą/Vartą Opole. Szerzej
Lech, wówczas wyprzedzi
o tym meczu w jutrzejszym
Widzew o jedno „oczko”.
„Dzienniku”.
Czwarta w klasyfikacji
Program XXVIII kolejki II
stołeczna Legia wybiera się
ligi - grupa pierwsza: Myszdo Wodzisławia, gdzie zagra
ków - Śląsk, Aluminium
z Odrą.
Obu
drużynom
Polonia, Odra - Lechia Z.G.,
punkty są bardzo potrzebne.
Raków - Karkonosze, OdWarszawiacy liczą na wystęra/Varta - Lechia/Polonia
py w europejskich pucha(jutro), Grunwald - Elana
(mecz rozegrano awansem rach, a Odra nie może być
0:0).
Pauzują:
Naprzód
jeszcze pewna pierwszoligowego bytu.
i Groclin.
Grupa druga: Hetman 'W gorszej sytuacji niż OdAvia, Hutnik - Unia, Sanok ra są zespoły Pogoni SzczeKorona, Jeziorak - KSZO,
cin i GKS Bełchatów. WygraPiotrcovia - Górnik Ł., Petrona pórtowców na własnym
chemia - Wawel, Radomsko
boisku ostatecznie pogrąży
- Stal S.W. Pauzuje: Ceramifinalistę Pucharu Polski.
ka.
Z kolei sukces GKS pozosta(kast)
wi sprawę spadku nieroz-

III liga

lina, wskazać jest niezwykle
Trenerzy obu zespołów:
trudno.
Ottmar Hitzfeld (Bayern)
- Po mistrzostwie i Pui Alex Ferguson (MU) nie
charze Anglii jesteśmy: już
mogą skorzystać ze wszystjednym z największych klukich najlepszych zawodnibów w Europie - stwierdził
ków. W Bayernie na pewno
Ferguson. - Jednak aby stać
zabraknie dwóch kontuzjo- .
się absolutnym potentatem,
wanych piłkarzy - Francuza
musimy wygrać jeszcze fiBixente Lizarazu i Brazylijnał Ligi Mistrzów.
czyka Giovanne
Flbera.
- Naszym największym
W Manchesterze nie wystązmartwieniem będzie zapią pauzujący za nadmiar
trzymanie Ryana Giggsa
żółtych kartek - Paul Schoi Davida Beckhama - poles i Roy Keane.
wiedział Hitzfeld.
Oba kluby bardzo chcą
Mecz w Barcelonie bęwygrać i faworyta dzisiejdzie pożegnalnym wystędrużyny - powiedział szkolepem w barwach MU dla
szego meczu, który poproniowiec
gdańszczan.
- wadzi Włoch Pierluigi Colduńskiego bramkarza PeteCzwórka graczy: Jarosław
Cieśliński, Marcin Borzęcki,
Adam Kalkowski i Oskar
Stanek zdaje maturę. Jeżeli

Walka na dole
>

zakończenia rozgry-

7 wek w 41 lidze pił-

karskiej

pozostało jeszcze”

pięć kolejek. Najbliższa odbędzie się dziś. Do wyjaśnienia pozostała w zasadzie
jeszcze tylko kwestia spadkowiczów.
Los Błękitnych Orneta
i Warmii/Stomilu II Olsztyn
był przesądzony już wcześniej. Natomiast do wyłonienia pozostał jeszcze jeden,
a nawet dwóch towarzyszy
niedoli, wobec bardzo praw-

dopodobnego spadku toruńskiej Elany z II ligi.
W grę wchodzi praktycznie sześć zespołów. Zagrożnie pada od jedenastej w tabeli Zatoki (37 pkt) do szes-

natego

Ursusa

(31 pkt).

W tym gronie znajdują się
też dwa inne nasze zespoły Pogoń Lębork i Lechia/Polonia II Gdańsk.
Szalenie ciężkie zadanie
czeka rezerwy Lechii/Polonii, które wyjeżdżają do sa-

mego lidera, Świtu Nowy

Dwór. Tym bardziej, że do
wczoraj trener Zbigniew Tymiński dysponował ledwie
dziewiątką zawodników. I nie
. Wiadomo, czy tak nie pozostanie.
- Tomek Borkowski został
oddelegowany do pierwszej

Dziś na stadionie Nou Camp w Barcelonie wręczone zostanie ostatnie w tym sezonie klubowe trofeum piłkarskie. O godzinie 20.45 (bezpośrednia
relacja w TVP 2) w finale Ligi Mistrzów zmierzą
się Manchester United i Bayern Monachium.

zdążą na żbiórkę o 10.00, to
zagrają w Nowym Dworze.
Wszystko okaże się przed
południem...
Pogoń i Lechia/Polonia II
liczą na pomoc Błękitnych,
którzy goszczą na własnym
terenie. Ursusa Warszawa.
Natomiast gdyńska Arka wyjeżdża do Olsztyna, gdzie zapewne zainkasuje trzy punkProgram XXX kolejki III
ligi (wszystkie mecze dziś):
Dolcan Ząbki - Gwardia
Warszawa, Zatoka Braniewo
Sparta
Brodnica
(godz.17.00), Polonia II Warszawa - MKS Mława, Pogoń
Lębork - Kaszubia Koście-

rzyna (godz.17.00), Świt No-

wy Dwór - Lechia/Polonia II
Gdańsk, Błękitni Orneta Ursus
Warszawa
(godz.16.00), Wigry Suwałki
- Goplania Inowrocław, Chemik Bydgoszcz - Okęcie
Warszawa, Warmia/Stomil II
Olsztyn - Arka Amber Gdy-

nia.

(kast)

ra Schmeichela, który po
sezonie opuści Anglię. Grając w barwach Manchesteru
przez osiem lat 35-letni
Duńczyk stał się już niemal
legendą na Old Trafford.
- Staram się nie myśleć
o pożegnaniu. Przygotowuję się do tego spotkania, jak
do każdego innego. Mam
zamiar być maksymalnie
skoncentrowany i bronić
najlepiej, jak potrafię - powiedział Schmeichel.
Droga do finału
Manchester United: eliminacje - ŁKS Ptak Łódź
2:0 i 0:0; faza grupowa - FC
Barcelona 3:3 i 3:3, Bayern
Monachium 1:1 i 2:2, Broendby Kopenhaga 5:0 i 6:2;
ćwierćfinał - Inter Mediolan 2:0 i 1:1; półfinał - Juventus Turyn 1:1 i 3:2.
Bayern: eliminacje - Obilic Belgrad 4:0 i 1:1; faza

grupowa - Manchester United 2:2 i 1:1, Broendby Kopenhaga 2:0 i 1:2, FC Barcelona 1:0 i 2:1; ćwierćfinał FC Kaiserslautern 2:0 i 4:0;
półfinał - Dynamo Kijów 1:0
133;
My pozwoliliśmy sobie
na małą zabawę. Zaproponowaliśmy byłemu piłkarzowi, a obecnie sędziemu
Andrzejowi Czyżniewskiemu oraz również byłemu
futboliście, a obecnie trenerowi, Dariuszowi Jaskulskiemu, aby wcielili się
w rolę szkoleniowców obu
finalistów i przedstawili
swoje pomysły taktyczne
dotyczące dzisiejszego meczu.
Po ich sugestiach ustawiliśmy też przypuszczalne składy, które prezentujemy powyżej.
- (kast)

Żużel

Żużel

Parowe

Juniorz

eliminacje

w akcji

Na trzech torach żużlowych dzisiaj i jutro odbędę się eliminacyjne turnieje, których stawką bę-

dzie awans do finału Mistrzostw Polski Par Klubowych.
Gdańszczanie rywalizować będą w czwartek w dalekim Rybniku. Trener Lotosu,
Lech Kędziora, skorzysta
z usług Sebastiana Ułamka,

Adama Fajfera i Marka Dery.
Najgroźniejszymi rywalami
naszych żużlowców będą
z pewnością drużyny WTS
Atlas Wrocław, Apatora Netia
Toruń i Kuntersztyna Roleski
Grudziądz. Do finału awansują z Rybnika trzy najlepsze
zespoły.
Oto lista startowa: WTS
Atlas Wrocław - 1. Jacek
Krzyżaniak, 2. Piotr. Baron,
15. Mariusz Węgrzyk; Leżajsk Krosno - 3. Waldemar
Szuba, 4. Paweł Grygolec;
Apator Netia Toruń - 5. Wiesław Jaguś, 6. Waldemar Walczak; RKM Energo Inwest

stian Ułamek,

10. Adam Faj-

fer, 19. Marek Dera; Kuntersztyn Roleski Grudziądz 11. Robert

Dados,

12. Jacek

Rempała; Iskra Ostrów - 13.
Marek Latosi, 14. Tomasz Jędrzejak, 20. Arkadiusz Matuszak.
Pozostałe dwie eliminacje

zaplanowano w Rzeszowie
(już dzisiaj) i w Lesznie.
W pierwszym przypadku do

finału zakwalifikują się dwie
pary z grona Ludwik Polonia

Piła, Śląsk Świętochłowice,
Unia Tarnów, ZKŻ Polmos
Zielona Góra, Unia Leszno,
Pergo Gorzów i ŁTZ Łódź.
Podobnie będzie w RzeszoWie, gdzie znalazły się zespo-

ły Stali Rzeszów, Włókniarza

Malma Częstochowa, LKŻ
Lublin, Triluxu Start Gniezno,

TZ

Opole,

Jutrzenka

Bydgoszcz i Kolejarz Rawicz.
Decydująca batalia MPPK

odbędzie

się

18

czerwca

u

u

Przed wyruszeniem do pierwszego etapu 10.Wyścigu Solidarności honorowy starter
Fot. PAP/CAF
wyścigu Marian Krzaklewski wita się z zawodnikami.

Z udziałem 162 kolarzy z 15 polskich ekip i 12 zagranicznych rozpoczął się wczoraj w Łodzi jubileuszowy 10. Wyścig Solidarności i Olimpijczyków.
Honorowym starterem imprezy był szef „Solidarności” Marian Krzaklewski.
Jednym z kandydatów do
sukcesu jest
końcowego
niedawny zwycięzca wyścigu dookoła Japonii, Andrzej
Sypytkowki z gupy Mróz,
uchodzącej za najsilniejszą
w imprezie. Wystartowała

biewski (Legia Siemens Romar) - inicjator ucieczki,
w ub. roku jeszcze torowiec

a w tym roku wyłącznie szosowiec, Marek Maciejewski
(Lukullus Banaszek Sport),
Niemiec Andreas Suerborn
i Hrihorij
też złożona z SZOSOWCÓW . (Gerolsteiner)
reprezentacji
z
Iszczenko
Lechii
i
Gdynia
Floty
Ukrainy. Uciekinierzy SysGdańsk drużyna Pomorza.
zwiększali
tematycznie
a
wiodł
Trasa I etapu
przewagę nad peletonem.
z Łodzi do Kielc (190 km).
Dość szybko wzrosła do 8
Pogoda była bardzo dobra.
min a potem nawet więcej.
czena
trze
kilome
17
na
Już
Grupa wyraźnie przyspiecztele wyścigu znalazło się
szyła dopiero w końcowej
zaryktórzy
ów,
rech śmiałk
etapu. Śmiałkowie nie
fazie
zykowali ucieczkę. Byli nimi
się jednak wchłopozwolili
Ręław
Jaros
dwaj Polacy

nąć, uzyskując na mecie
min. 7 sek. przewagi.

1

Etap wygrał Sauerborn
4:26.28 o 1 sekundę przed
Rębiewskim oraz o 7 sekund przed Iszczenką i Maciejewskim.

Trasa dzisiejszego II etapu wiedzie z Bielin do Stalowej Woli (171 km).
e

e

e

Wczorajszy 11. etap 'kolarskiego wyścigu
Giro
d' Italia z San Sapolcro do
Cesenatico (125 km) wygrał
Włoch Ivan Quaranta (Mobilvetta). Finiszem z grupy
zdołał wyprzedzić swego
rodaka Mario Cipolliniego

i Czecha Jana Svoradę. Koszulkę lidera wyścigu zachował Francuz Laurent Jalabert (ONCE).

(ko)

pierwszej
rundzie
o zmagań o drużynowe
mistrzostwo
Polski
w podnoszeniu ciężarów
W I lidze prowadzą Budowlani Opole 2113,8 pkt przed
Mazovią Ciechanów 2058,0
* IWLKS Siedlce 1959,2.
Czołówka II ligi przedsta-

wia się następująco: 1. Śląsk
Tarnowskie Góry - 1806,3
pkt; 2. Mazovia II Ciecha-

nów 1716,7; 3. Flota Gdynia
- 1709,0.
W III lidze na czele tabeli
jest Opocznianka Opoczno 1708,0 pkt, wyprzedzając

Lechię Sędziszów - 1656,0
1 Polonię Elbląg - 1633,3 pkt.

(ko)

2, Robacki

9,

5; 2. Apator Netia

Toruń 25 - Chrzanowski 12,
Pawlikowski 4, Gawin 6,
Duda 1, Zieliński 2; 3. Lotos
Wybrzeże 23 - Pecyna 11,
Łęc 4, Duszyński 8, Niziołek
0;

4.

Kuntersztyn

Roleski

Grudziądz 20 - Kryśkiewicz
7, Ośkiewicz 7, Knapp 6; 5.
Ludwik Polonia Piła 18 - Giżycki 2, Gapiński 5, Łozicki
0, Franków 11.

(pol)

hali Sopockiego Klubu
Tenisowego odbył się
turniej koszykówki
owy
finał
o Puchar Prezydenta Miasta
Sopotu. W imprezie udział
wzięły 24 zespoły wyłonione
w eliminacjach. Rywalizacja
przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych.
1984/86
kategorii
W
Inowym
finał
w spotkaniu
ferno Sopot (Jakub Sokolski,
Michał Rościszewski, Maciej
Bratkowski, Piotr Moreń)
Leśne
Kury
zwciężyło
z Gdańska 6:3. W meczu
o trzecie miejsce Kaloryfery
Gdańsk pokonały Naocz-

Niezwykle emocjonujące
było spotkanie rozstrzygające o pierwszym miejscu
w kategorii 1979/83. Dopiero
po drugiej dogrywce zespół
Ugyhypy Gdynia (Nikodem
Rachoń, Łukasz Czech, Bartosz Mieszalski, Wojtek Borowik, Paweł Macka) przechylił szalę na swoją stronę,
zwyciężając Leśne Kormorany Gdańsk 3:2. Trzecia lokata przypadła Skunikom Gdy-

z Sopotu 4:3.

Wojciech Fułek, Tomasz Ta-

w

nych Świadków Czarnobyla

wieckim. .

nia, po wygranej nad Dream

Teamem Gdynia 8:5.
Doszło także do konfrontacji pomiędzy radnymi miasta Sopotu (prezydent Jacek
Karnowski,

wiceprezydent

i

(Adam

dziennikarzami

Maksim, Maciej Polny, Patryk Jajkowski, Tomasz Tarnowski, Krzysztof Mystkowski, Tomasz Bolt).
Gospodarze nie okazali
się zbyt gościnni, wygrywa-

jąc 18:13. Żurnaliści dopiero
w drugiej połowie, przy stanie 0:8, zaczęli grać skuteczniej. Strat nie zdołali odrobić, ale umówili się na rewanż.'
Sponsorami turnieju byli:
Coca-Cola, Trefl, Isostar oraz
TUW Wielkopolska.

*

(pol)

nacji

:

- po

zwycięzcy

(12:17);

Polska

- Luksem-

burg 30:22 (17:12); Izrael Włochy 26:28 (8:15); Wło-

(15:8)
i u siebie
26:20
(12:10). W tym. ostatnim

i Tarafino

awansują

grup i cztery najlepsze zespoły z drugich miejsc.
Wyniki meczów w grupie
1. eliminacji ME i tabela:
Włochy - Luksemburg 30:15
(17:5); Luksemburg - Włochy 21:26 (12:12); Polska Izrael 25:19 (11:10); Izrael Polska 24:27 (12:13); Luksemburg - Polska 19:32

Włosi w drugiej serii spotkań dwukrotnie pokonali
Izrael: na wyjeździe 28:26

pięć.

beau, Jerzy Hall, Adam Terentjew,
Piotr
Bagiński)

Do następnej fazy elimi-

Oba ześpoły już dzisiaj
spotkają się po raz pierwszy
we Włoszech w miejscowości Fondi. Polscy trenerzy,
Zygfryd Kuchta i Wojciech
Nowiński, chcieliby, aby już
w pierwszym spotkaniu rozstrzygnęły się losy pierwszej lokaty w grupie. Nasi
reprezentanci muszą więc
wygrać. Rewanż zaplanowano w najbliższą niedzielę
w Nowym Dworze Mazo-

Montalto

Radni ograli dziennikarzy

p

Umiński

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn
zajmuje pierwsze miejsce w grupie 1. eliminacji
mistrzostw Europy mając na koncie cztery zwycięstwa. Na drugiej pozycji plasują się Włosi - najbliższy przeciwnik biało-czerwonych, którzy odnieśli także cztery wygrane.

meczu, rozegranym w niedzielę, najwięcej bramek
dla
zwycięzców
zdobyli

Koszykówka

/

Galczewski

Decydujące starcie

(pol)

W ligach
ciężarowców

1. Jutrzenka Polonia Bydgoszcz 27 pkt - Patynek 11,

Piłka ręczna

w Pile.

m

WYNIKI

chy - Izrael 26:20 (12:10).

.

2. Włochy
4. Luksemburg

80 — 11082
o
oo

8. Eugeniusz Skupień; Lotos

zdobył komplet 12 pkt.

Bydgoszczanie zgromadzili 27 pkt. Lotos Wybrzeże
uplasował się na trzecim
miejscu, przy czym żużlowcy z Gdańska wystąpili bez
Pawła Stormowskiego i Bartłomieja
Żebrowskiego.
Obaj pozostali w Trójmieście ze względu na szkołę.
Najlepszym zawodnikiem
Lotosu okazał się Krzysztof

Rybnik - 7. Adam Pawliczek,
Wybrzeże Gdańsk - 9. Seba-

Pecyna. Jedyny wyścig przegrał z Tomaszem Chrzanowskim z Torunia, który

W Bydgoszczy odbył się
pierwszy w tym roku
turniej Pomorskiej Ligi
Młodzieżowej. W rywalizacji drużynowej
triumfowali gospodarze,
Jutrzenka Polonia Bydgoszcz.

77-118.

(pol)

ULU
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Grand Prix
Polski
kolejnym

mityngu

|
pływackim o Grand
Prix Polski (Puchar Chemika) na basenie w Oświęcimiu
zabrakło kilku czołowych zawodników, w tym Alicji Pęczak i Marka Krawczyka
z AZS AWF Gdańsk.
wybrzeżowych

- 1.07,35, Dag-

mara
Grzeszczak
(AZS
AWF) okazała się najlepsza
na 200 m zmiennym
2.23,01,

a

Jakub

Maliński

(AZS AWF) zwyciężył na 200
m grzbietowym - 2.07,91.

(ko) '

Zapasy

Podium MP

dla innych
123 zawodników z 19
klubów ubiegało się
w Kuźni Raciborskiej
o tytuły mistrzów Polski
seniorów w zapasach
stylu klasycznego.
Dominowali doświadczeni
zapaśnicy, spośród których
tytuły zdobyli: Dariusz Jabłoński, Włodzimierz Zawadzki, Ryszard Wolny, Andrzej Wroński (po raz 13.)
i Jacek Fafiński.
Po cichu liczyliśmy, że na
podium znajdzie się Bartłomiej Pryczkowski (Cartusia
Kartuzy) w wadze 85 kg. Nie-

stety, znalazł się na 5 miejscu. Takie same lokaty z
spośród
reprezentantów
Cartusii zajęli: Tomasz Krzystowski (76 kg) i Sławomir
Dunst (130). Na 6. miejscu
znalazł się Michał Pryczkowski (97), a na 7. - Łukasz
Konkel (obaj Cartusia).

(ko)

za pomoc

ywalami Indiany Pacers
w finale Konferencji
Wschodniej rozgrywek NBA
będą koszykarze New York
Knicks. Nowojorczycy w hali
Madison Square Gradenty
pokonali Atlantę Hawks
79:66.
Knicks po raz pierwszy od

pięciu lat awansowali do finału Konferencji Wschodniej.
Przy okazji zostali pierwszym
teamem z nr 8, który zakwalifikował się do trzeciej rundy
play off. Nadal jednak nie
wiadomo czy Jeff Van Gundy
pozostanie ich trenerem,
chociaż wszystko wskazuje,
że tak się stanie. Domagali się
zresztą tego kibice zespołu,
którzy Gundy emu - pod koniec meczu - zgotowali owację na stojąco.
Spotkanie było bardzo podobne do poprzednich trzech
meczów w serii. Knicks dominowali na boisku wygrywając każdą kwartę. Allan
Houston zdobył dla triumfatorów 19 pkt, a Patrick Ewing
dodał 17 pkt. W szeregach
gości Steve Smith zaliczył 14
pkt. Obrona Knicks spisywała
się bez zarzutu, czego dowodem była tylko 29 procentowa
skuteczność Jastrzębi. Finał
Konferencji
Wschodniej
Knicks - Pacers rozpocznie
się w niedzielę.
Wynik: New York Knicks Atlanta Hawks 79:66 (4-0
awans New York).
(sus, PAP)

z kiełbaskami

i czymś do picia. Obiecano
również karnety na przyszły
sezon.
(kast)

Polska przegrała w poniedziałek w Tuluzie
z Francją 50:51 (28:26)

w finałowym meczu turnieju koszykarek Challenge Wiosny.

FA

x

New York Knicks pokonało Atlanta Hawks 79:66. Na
zdjęciu wsad zawodnika New York Knicks - Latrella
Fot. PAP/CAF
Sprewella.

Walne Zgromadzenie Wyborcze Polskiego Związku
Piłki Nożnej, zaplanowane na 28 czerwca, odbędzie
się z udziałem tych samych delegatów, którzy byli
obecni podczas zjazdów Związku w 1995, 1997 i 1999
roku - poinformował radca prawny PZPN Andrzej
Wach.

rzy

uczestniczyli

w

trzech

poprzednich zjazdach - powiedział Andrzej Wach.

Oznacza to, że w zjeździe
niewykluczony jest udział 16
delegatów makroregionów,
którzy byli przedmiotem
sporu
między
UKFiT

ISSN 0137/9062

drużyn

7-osobowych

o pu-"

char Edwarda Hodury. Turniej ten rozpocznie się
o godz. 10. Udział w nim zapowiedziały jeszcze: AZS
AWF Warszawa (mistrz Polski „7”), Orkan Sochaczew,
Pogoń

Siedlce,

Bomi

Bie-

xpol Arka Gdynia, PTL Leasing Lechia i Dębica Lincer Pruszcz i gospodarz
Ogniwo.
(sus)

Jednym „oczkiem”

Piłka nożna - zjazd PZPN

- Projekt porządku dziennego zjazdu nakierowany
jest na realizację podstawowego celu, czyli wybory
władz, których domagała się
FIFA. Wybór prezesa i Zarządu PZPN odbędzie się zatem spośród delegatów, któ-

Drużyna Sławy Moskwa
pozostanie w Sopocie do
niedzieli. Weźmie udział
w tradycyjnym
turnieju

Koszykówka: Francja - Polska 51:50

.

echia Gdańsk zaprasza
jutro o godzinie 14.00
swoich kibiców do pomocy
przy renowacji boiska głównego przy ul. Traugutta.
W nagrodę za pomoc przewidziano na zakończenie
piknik

Rozgrywanie tylko 7-8
spotkań w każdej rundzie,
to zbyt mało, aby podnosić
poziom gry. Start w Bałtyc- -kiej Lidze Rugby wydłuży
sezon i umożliwi sprawdzenie większej liczby zawodników - uważa sopocki trener Stanisław Dasiuk.
Do udziału w tej imprezie
zgłosiły się jeszcze dwie
drużyny z Litwy (Vairas
Saulai i Eksotica Panev)
oraz dwie z Łotwy (Kvedra
Pak/Misenieki i Adadżu
Cipsi Ryga).

Wszystko po staremu

Piknik

mały

Jastrzębie

W piątek drużyna Ogniwa zainauguruje udział
w rozgrywkach Bałtyckiej Ligi Rugby. O godz. 17
sopocianie podejmować będą na własnym stadionie
Sławę Moskwa.

+

Liga Bałtycka |

pływa-

ków Anna Murawska (AZS
AWF) wygrała 100 m st.
grzbietowym

Odleciały

Rugby

Redaktorzy wydania
Michał Rzepiak
Artur Kiełbasińsk

Z

Koszykówka NBA

i PZPN.
Legalność
ich
uczestnictwa z prawem głosu
zakwestionował
prezes
Urzędu Jacek Dębski, co 11
maja podtrzymał w swoim
orzeczeniu Naczelny Sąd
Administracyjny.
- Czekamy na uzasadnienie wyroku NSA. Dokonamy
jego analizy i zastanowimy
się nad możliwością odwołania. Dopiero wówczas będzie
mogła
zapaść
decyzja
w sprawie 16 kontrowersyjnych delegatów. Zarząd na
swoim posiedzeniu tą kwe-

stią się nie zajmował - dodał
radca prawny PZPN.
Co zatem może zmienić
nadchodzący zjazd i czy prezesem nadal będzie Marian
Dziurowicz?.
- FIFA zainteresowana była tylko wyborami. To nie będzie zjazd sprawozdawczowyborczy, zatem obecne władze nie muszą ustępować wyjaśnił
Andrzej
Wach.
Rzecznik prasowy PZPN Tomasz Jagodziński dodał: - Nie
wiemy, czy Marian Dziurowicz będzie kandydował, to
jego osobista decyzja - dodał

rzecznik PZPN, Tomasz Jagodziński. - Nie mówmy jednak
tylko o prezesie - władzom
FIFA i UEFA chodzi o uwiarygodnienie obecnego kierownictwa PZPN, a to nastąpi
28 czerwca.
(kast, PAP)

stans. Jeszcze na 20 sekund
przed końcem utrzymywał się
wynik remisowy (50:50). De-

opiecznym

trenera

Tomasza

Herkta na przeprowadzenie
skutecznej akcji zabrakło już
czasu. Mimo porażki, selekcjoner naszej kadry miał po- wody do satysfakcji. W spotkaniach fazy zasadniczej tur-

Wynik ten stanowi jednak
dobry prognostyk przed rozpoczynającymi się w piątek
mistrzostwami Europy.
Trzecie miejsce w turnieju
nieju Polki wygrały z Senegazajęły Włochy po zwycięstwie
lem 88:45 i Włochami 60:55
88:51 nad Senegalem. Turniej
oraz przegrały 49:67 z Fran- .
we Francji był ostatnim
cją. Drugi mecz z gospodyniasprawdzianem naszej repremi turnieju świadczy O spozentacji przed mistrzostwami
rych możliwościach naszej
Europy, które rozegrane zodrużyny, która występowała
staną w dniach 28 maja - 6
przecież bez Krystyny Szyczerwca w Poznaniu, Pruszmańskiej Lary. Kiedy krakokowie i Katowicach.
wianka dołączy do składu, siFinałowy mecz miał barła ofensywna drużyny powindzo wyrównany przebieg.
na jeszcze wzrosnąć.
Oba zespoły postawiły na
Warto jeszcze zaznaczyć
agresywną obronę. Niski wywysoką formę naszej rozgrynik świadczy, że zawodniczki
dobrze wywiązywały się z za- . wającej Sylwii Wlaźlak, która
wybrana została najlepszą
łożeń destrukcyjnych.
Po przerwie Polki uzyskały
„jedynką” turnieju.
Polska: Trześniewska 12
nawet 8 punktów przewagi,
ale za pięć przewinień.osobipkt, Wlaźlak 10, M. Dydek 9,
stych parkiet musiała opuścić
Jaroszewicz 4, Bieńkowska 1
Małgorzata Dydek. Po zejściu
oraz K. Dydek 7, Cupryś 3,
Szwichtenberg 2, Czepieć :
naszej najwyższej koszykarki,
sus
Tywalki zaczęły odrabiać dy-

Piłka nożna

Aktywna przerwa
zisiaj kilkadziesiąt tysięcy
mieszkańców
Gdyni
weźmie
udział
w Ogólnopolskim Sportowym Turnieju Miast i Gmin.
O godz 14 na stadionie GOSiR rozpocznie się mecz piłki
nożnej, w którym drużyna
Zarządu i Rady Miasta zmierzy się z reprezentacją Rad
Dzielnic. Mecz ten odbędzie
się w trakcie przerwy w Za-

planowanych na ten dzień
obradach Rady Miasta. Nie
po raz pierwszy gdyńscy
radni chcą w ten sposób dać
przykład
mieszkańcom
swego miasta, zachęcając
ich do aktywnego trybu życia. Dzisiaj w mieście ogólnodostępne będą prawie
wszystkie sale i obiekty
sportowe.
(sus)
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cydujący punkt gospodynie
zdobyły na 1,5 sekundy przed
upływem czasu gry. Pod-

oe

Pływanie
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Siatkówka: Monika Gorszyniecka

Koszykówka. MPJ

Jedynaczka w kadrze

Sukces

Koszykówka

Przyjezdza Karpowa

z niedosytem

Ti

|"

Szóste miejsce zajęły
juniorki Menos Startu
Gdańsk w mistrzostwach Polski w Toruniu. Złoty medal zdoby-

Po kilku latach przeTwy w reprezentacji

Polski seniorek w siatkówce znalazła się zawodniczka Gedanii

początek

| -

gdańska
została po-

wołana na zgrupowanie kadry w Gdańsku. W ostatnich
dniach uczestniczyła natomiast w turnieju o Puchar

Wiosny
rozgrywanym
W Radomiu.
- Czy jesteś zadowolona
z powołania?
- Oczywiście. Nie liczę
na

regularne

zostać podstawową TOZgry-

ające narodowego zespou.
z Jak wspomniałaś nie
Jest to pierwszy twój kon-

z reprezentacją Pol-

SKI...

- Występowałam w kadrze juniorek i młodzieżówce, grając nawet na mistrzostwach świata i EuroPy. Potem były krótkie epizody z zespołem seniorek.
- Turniej w Radomiu to

jeden z etapów przygotowań do spotkań w Euroli-

dze. Czy masz szansę zagrać przeciwko

lub Rumunkom?

Czeszkom

- Raczej nie. Na te mecze trener Jerzy Skrobecki
prawdopodobnie ściągnie
REKLAMA

Monika Gorszyniecka

z Włoch Magdę Śliwę. Nie-

mniej staram się dawać
z siebie wszystko. W reprezentacji gra się inaczej.
Przede wszystkim spokojniej. Jako rozgrywająca
w zasadzie nie powinnam
kiwać. Dzięki trenerowi
szybko zdołałam się przestawić. Wystarczy, że go
uważnie słucham i wiem co
mam robić.
- Czy obserwując na bieżąco umiejętności zawodniczek z serii A możesz poku-

Mam

spory

14.00
* WYSTĘPY MŁODZIEŻY Z PAŁACU MŁODZIEŻY, godz.
* WYSTĘPY ZESPOŁU ZAYAZD, godz. 16.00
DZIECI
« PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA FESTYN U ZABAWY | KONKURSY DLA

IMPREZY:
om

o

otrzy-

lentowana

Rosjanka

przez

ostatnie trzy sezony występowała w Focie Porta.
W
ostatnim,
uzyskała

średnią 10,9 pkt w meczu.
Należy do szerokiej kadry
Rosji. Po zakończeniu roz-

m

z

e

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

zapraszamy pn.-pt. 8.00-16.00
113 sob. miesiąca 8.00-12.00
MOTO GLOB
!
Gdańsk Przymorze
ul. Arkońska 2, tel. 552-12-58
(dojazd ulicą Słupską)

45

3

WYROBY HUTNICZE
SEZONOWA OBNIŻKA CEN

mieszkania
już za 2.100 zł/m?

2 rowerów dziecięcych BMX 16"
2 rowerów młodzieżowych BMX 20”
2 rowerów górskich 26”
oraz niespodzianki

Pon Pr

nie

|

* naprawy pogwarancyjne
* badanie komputerowe

DODATKOWO LOSOWANIE:

om

Po-

jednak

mała amerykańskiej wizy
i musiała zmienić plany. Uta-

ASO SKODA FAVORIT
SKODA FELICJA

+6+Y/V/4009-H

W PROGRAMIE FESTYNU:

Jim

o możliwość

kontraktu.

wiedziałem jej, że podpisaliśmy już na jej pozycji kontrakt z Joanną Cupryś. Na temat dalszych występów Leny
w Gdyni możemy rozmawiać, jeśli będzie chciała pozostać w naszym klubie na
dłuższy okres. Zdecydowała
się przyjechać - powiedział

niedosyt.

©) śKoDpA

DZIEŃ DZIECKA Z GILDIĄ!

MIEJSCE

pytając-

podpisania

Podobno
do

wcze-

Po pierwszym dniu nasze
grywek ligowych w barwach
apetyty sięgały medalu.
reprezentacji swego kraju
Jednak w drugich połowach
występowała w
turnieju
spotkań z AZS Lublin i Qunam prezes „Basketball Inw Japonii.
ay „7” Poznań z drużyny ze|
(sus)
vestments”,
Mieczysław
szło „powietrze”.
Dziewczyny nie wytrzymały psychicznie. Jednak
ze składu tej drużyny odKoszykówka: Prokom Trefl
. chodzi tylko jedna zawodniczka i w przyszłym roku
powinniśmy
być
lepiej
przygotowani.
A jeśli uda się nam pozybliższych dwóch tygodniach
s rzez cztery dni w Węskać Aleksandrę Stochmal
powinna zapaść decyzja czy
gierskim Pecsu przez Gryfu Tczew, powinniśmy
zdecydujemy się kogoś przebywali
trenerzy
drużyny
I-zdobyć medal - ocenił grę
testować. W czerwcu trener
ligowych koszykarzy ProMatrener
Startu
k
juniore
Szczechowiak pojedzie jeszkomu
Trefl,
Ryszard
Szczerek Gotartowski.
cze do USA, aby tam poszuchowiak
i
Krzysztof
Koziok
Startu
Wyniki juniore
kać wartościowych zawodniroWicz.
Fot. Robert Kwiatek
w MP: z ROW Rybnik 58:5
ków - powiedział po powroOdbył się tam kamp nabo(26:27), z AZS Lublin 54:63 - rowy, w którym uczestniczyło
cie z Węgier, drugi szkoleklatej
sić się o porównanie
(40:36), z Quay „7” Poznań
niowiec Trefla, Krzysztof Kookoło
70
zawodników.
zaplejej
z
ek
sy rozgryw
65:78 (37:40), o 5 miejsce
Poszczególnym koszykaziorowicz.
czem?
z Olimpią Poznań 53:76
rzom z uwagą przyglądali się
Prawdopodobnie jeszcze
- Tak. Nie odstajemy od
(28:23).
niemal wszyscy przedstawiw
tym tygodniu w Sopocie
najlepszych drużyn w kra. Punkty dla Startu zdobyciele klubów polskiej ekstrazjawi się Daniel Blumczyńka
ka
ć
Saidows
poprawi
Agniesz
wały:
ju. Musimy tylko
klasy. Jeśli chodzi o trenerów
ski. Ten rozgrywający, który
59, Dominika Mieszkowska
grę w obronie i przede
Prokomu, to wybrali oni kilma ważny kontrakt z Wielka
42, Ka49, Ewa Bukows
wszystkim przyjęcie zaku zawodników.
kopolaninem Poznań, ostatgrywki. Osobiście żałuję, że rolina Szlachta 34, Natalia
- Nie znaczy to, że któryś
nio występował w Warcie
Matczak 21, Justyna Granie ma ze mną innej zawodz nich przywdzieje koszulkę
Szczecin. Bardzo chce grać
Prokomu. Szukaliśmy graczy
w Sopocie, ale zależy to od
niczki z Gdańska. Byłoby bowska 12, Daria Zielaskiewicz 8, Alicja Fedorna pozycjach 1, 4 i 5. Spodotego, czy strony sopocka i pomi raźniej.
czuk 5.
bał się nam jednak zawodnik
znańska, dogadają się.
- Dziękuję za rozmowę.
(sus) : występujący jako „2”. W naj(pol)
Maciej Polny.

OS

UO

-

mnie,

dzwoniła

z

Karpowa

śniej planowała wyjazd do
USA, gdzie chciała grę w koszykówkę łączyć ze studiami.

Wrócili z Węgier

występy

W kadrze, ale na pewno ten
kontakt z reprezentacją po
kilku latach przerwy
zaprocentuje w przyszłości.
Chciałabym za jakiś czas

R

- Karpowa

R-4918/B/235

Na

„wystawiaczka”

chce podpisać kontrakt
Polpharmą WBV Clima.

Wrocław, a srebrny
AZS Toruń.

rozgrywająca, Monika
Gorszyniecka.

dża do Gdyni Elena

Karpowa. 19-letnia Rosjanka

ły koszykarki Ślęzy

DGT Gdańsk. Jest nią

Krawczyk.

tym tygodniu przyjeż-

PARKING

odbiór w IV kwartale 2000

r.

można taniej

PRZED

GILDIĄ.

rani a
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Tenis - French Open

* HINGIS BEZ STRAT
Rozstawiony z numerem

15. Chorwat Goran Ivanisevic został wyelimi-

nowany w pierwszej
rundzie wielkoszlemo-

wego turnieju tenisowe-_
go French Open. Nie za-

gra już na kortach Ro-

|

landa Garrosa w Paryżu

Belgijka Dominique van
Uległa

ona

YW O

Roost (13).
łatwo

Au- A

striaczce
Barbarze
Schwartz 1:6, 0:6. Nie miała
problemów

z zakwalifiko-

waniem się do drugiej rundy inna tenisistka z Austrii
Barbara Schett (15), która
pokonała Henrietę Nagoyovą (Słowacja) 6:1, 6:2.

Z innych rozstawionych
zawodniczek awans do drugiej rundy wywalczyły też
amerykańskie siostry Venus (5) i Serena (10) Williams.

Ż pierwszymi numerami
w otwartych mistrzostwach
Francji grają Martina Hin-

gis (Szwajcaria) i Jewgienij
Kafielnikow (Rosja). Para
ta nie zanotowała strat,
w pierwszej rundzie. Rosjanin spotkał się z byłym
triumfatorem French Open
- Michaelem
Changiem
(USA) i wygrał nie bez tru-

du 6:2, 5:7, 6:0, 7:6 (10-8).
Drugi dzień także przyniósł
. niespodzianki.
W pierwszej rundzie przegrali
m.in. rozstawieni
Amanda Coetzer (nr 14)

w

Komentarz dnia

Nadzieja

z RPA - uległa Japonce Ai

m

m

ZA:
dż

w Listkiewiczu?

Sugiyamie (31. w WTA) 5:7,
1:6 oraz Słowak Karol Kucera (nr 11) - uległ Szwe-

Polski Związek Piłki Nożnej idzie
w zaparte. Wczoraj zarząd naszej

dowi Magnusowi Larssono-

wi (43. w ATP) 2:6, 3:6, 2:6.

futbolowej centrali nie zmienił or-

Niektóre wyniki
pierwszej rundy

dynacji wyborczej dotyczącej zapla-

nowanego na 28 czerwca zjazdu.
Nowe władze naszej piłki. wybierać
więc będą ci sami delegaci, którzy
uczynili to poprzednio. Czyli ci, którzy wybrali Mariana Dziurowicza

Gra

na prezesa.

„Magnat” nie zdradza swoich planów, dotyczących kandydowania.
Jednak chyba tylko naiwni wierzą,
że tak się nie stanie. Znając swój
wierny elektorat, ma przecież olbrzymią szansę na zwycięstwo.

Trudno przypuszczać, abyz niej nie
skorzystał. A sukces Dziurowicza
zamknąłby też usta UEFA, dla której przecież liczy się sam fakt przeprowadzenia wyborów, a nie ich
wyniki. Cała nadzieja opozycji
obecnych władz pozostaje więc
w tym, że znajdzie się kandydat,
mający szansę zdystansować Dziurowicza. Taką osobą jest chyba tylko Michał Listkiewicz. Czy jednak

Amerykanka
French

Monica Seles (na zdjęciu głównym) W pierwszej rundzie turnieju tenisowego

Open wygrała z Chinką

Fang Li 6-2, 6-4.

Natomiast Brazylijczyk Gustavo Kuerten (na dolnym zdjęciu) pokonał Hiszpana

stanie do walki?
Kuba Staszkiewicz

pojedyncza

kobiet:

Steffi Graf (Niemcy, 6) Magdalena Malejewa (Bułgaria) 6:2, 6:0; Julie HalardDecugis (Francja, 16) - Karina Habsudova (Słowacja)
1:6, 6:4, 6:1; Ai Sugiyama
(Japonia) - Amanda Coetzer (RPA, 14) 7:5, 6:1; Cristina Torrens-Valro (Hiszpania) - Sophie Georges
(Francja) 6:2, 6:2; Elena
Wagner (Niemcy) - Samantha Smith (W. Brytania) 6:1,
7:6 (8-6).
Gra pojedyncza mężczyzn: Younes El Aynaoui
(Maroko) - Xavier Malisse

6:4, 6:4, 6:3.

Galo Blanco
Fot. PAP/CAF

Ma(Belgia) 6:2, 6:0, 6:4; ycze
|

a

ea

11) 6:2, 6:3, 6:2

ką

*
(pol, pap)

środa
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Ed

ME Wernisaż
13.00W holu przed Salą Senatu Politechniki
Gdańksiej otwarcie wystawy Tadeusza
Chmielowca z Zespołu Technik Mulitimedialnych. Przemiotem fotografii jest papieski ołtarz z Zaspy autorstwa Mariana Kołodzieja i Lecha Zaleskiego. Wstęp wolny.

IB Promocja książki - polecamy
17.00W Małej Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, ul. Targ Rakowy
5/6, promocja zbioru wierszy Zbigniewa
JaDROWSKIEgO „Powiedz, Rabbi”. Wstęp wolny.

M Teatr
17.00 W auli Wydziału Filologiczno-Historycznego, ul. Wita Stwosza 55, przedstawienie „Bal” teatru studenckiego „Azbuka”.
Wstęp wolny.
17.30 W Domu Kultury „Janowo” w Rumi, ul.
Pomorska 11, przedstawienie uczestników
warsztatów terapii zajęciowej Caritas z Rumi. Wstęp wolny.

IM Teatr Ekspresji - polecamy
Od dzisiaj do piątku przedstawienie grane będzie w r sopockinp
Sfinksie (ul. Powstańców Warszawy 18, w pobliżu Grand Hotelu).
Fot. Archiwum
Cena biletów 25 zł.

nie. W drodze na Golgotę przechodzi obok obojętnych przechodniów,
zatopionych w lekturze gazet...
Spektakl na Rzeszowskich Spotka. niach Tetralnych w 1995 roku zdobył pierwszą nagrodę w konkursie
religijny temat: męki i śmierci publiczności i dziennikarzy. Jego
Chrystusa. Okazało się jednak, że scenariusz jest autorstwa ks.
Krzysztofa Niedałtowskiego, muWojciech Misiuro wystawił „Pasję”
zyka - Dariusza Michalaka.
z dużą pokorą. Jego przedstawienie
Teatr Ekspresji, po dłuższej przeropowiada historię Chrystusa (po- wie, znów chce przypomnieć się
wściągliwie granego przez Krzyszswoją „Pasją” widzom w Trójmietofa Balińskiego) samotnego i nieście.
(sza)
rozumianego przez swoje otoczesem

remierze

„Pasji

Teatru

Eks-

presji w kwietniu 1995 roku
towarzyszyła atmosfera niejakiej
nieufności. Teatr, znany z obyczajowej śmiałości niektórych inscenizacji, brał się za najpoważniejszy

bicji. Wiersz
zaś - „kołem ratun-

M Kino
18.00 W Dyskusyjnym Klubie Filmowym
Żak przegląd filmów Luisa Bunuela. W kinie Kameralnym w Gdańsku dziś projekcja

filmu „Nazarin”. Karnety na dwa wybrane
dni 14 zł.

I Koncert i aukcja
19.00 W Państwowej Operze Bałtyckiej koncert orkiestry Vita Activa oraz aukcja malarstwa artystów niepełnosprawnych. Wstęp
wolny. |

M Tam grają
21.00 W
karska
wolny.
21.00 W
koncert

Powiedz, Rabbi
W Dniu Matki odbędzie się promocja najnowszego tomu wierszy
Zbigniewa Jankowskiego „Powiedz, Rabbi”. Jak pisze Adriana
Szymańska w posłowiu, jest to poeta z obsesją. Nie byle jaką: chce
„przeniknąć ostrzem racjonalizmu
zagadkę bytu z jego największą
tajemnicą - tajemnicą Boga”. Czyli
chce pojąć rzeczy niemożliwe do
pojęcia. Taka jest miara jego am-

18.00W Klubie Sfinks w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 18, „Pasja” Teatru Ekspresji. Bilety 25 zł.

Celtic Pubie w Gdańsku, u. Lekty3, zagra Michał Skierniewski. Wstęp
Irish Pubie, ul. Korzenna 33/35,
grupy Rolnik Stones. Wstęp wolny.

kowym, niekiedy ostatnią deską
ratunku wobec grozy utonięcia
w morzu niepojętości”. Na spotkanie z „ostatnią deską ratunku”,
swego rodzaju testamentem poetyckim, zapraszają Wojewódzka
Biblioteka Publiczna (Gdańsk,
Targ Rakowy 5/6) i prezydent Sopotu. Słowo o książce- Kazimierz

17.45 i 20.00 Dwa podwójne zaproszenia
do kina Warszawa w Gdyni na „Dotyk miłości” i na „8 milimetrów”.

- Jerzy Kiszkis.

nie między godz. 9.30 a 9.40 pod numerem:
300-31-75.

Nowosielski. Interpretacja wierszy

(tas)

Środa 26.05.99 r.

Czwartek 27.05.99

r.

19.00 Jedno zaproszenie do Sfinksa w Sopocie na „Pasję” Teatru Ekspresji.

Wszystkie bilety potwierdzamy telefonicz-

Zachmurzenieduże
i możliwe sła-

deszczu „po

„Codziennik” redaguje
Anna Malcer tel. 300-33-54

Prognozę

opraco-

wano w Pracowni

Paleoekologiji Archeobotaniki Ka-

tedry Ekologii Roślin i Ochrony
rzyrody UniwerI Sytem GdaneAc.

TNIPE

środa

LSAT

26 maja 1999 r.

Film dnia

Nie moje
dziecko
6.00 Kawa czy herbata? 8.00 „Inte-

7.25

7.30

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto

res rodzinny” (4) — serial 8.20 Giełda
8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogoda 8.45 „Wesołych zwierzaków
świat” — anim. 9.10 Mama i ja 9.30
Domowe przedszkole (powt.) 9.55
Porozmawiajmy o dzieciach 10.05
„Milagros” (137) — serial 10.55 Jeśli
nie Oxford to co? - teleturniej
(powt.) 11.25 Kraków Kazimierza
Wiśniaka 12.00 Wiadomości 12.10
Agrobiznes
12.20 Magazyn Noto-

Dziennik krajowy 7.50 Studio urody
8.00 Program lokalny 8.25 „Radio
Romans” (25/32): „Konsekwencje”
— telenowela 9.05 Świat kobiet —
magazyn 9.35 „Krok za krokiem”
(153) — serial 10.00 „Afryka wysoka

się boi wstać? — pr. poranny 7.45 Po-

wań: Zielona klinika, Zatrucie rośli-

nami trującymi 12.50 „Klan” (224) —
telenowela

według Długosza: Stanisław Trembecki — program edukacyjny 13.45
English and Arts: Konie (1) 14.00

Pewnego dnia okazuje się, że starsza córka jest uzależniona od narkotyków...
aństwo Bower to ty-,
powi przedstawiciele
klasy średniej. Ojciec jest
szanowanym chirurgiem,
matka pracownikiem społecznym, a dwie córki to
dobre i przykładne uczen-

(powt.) 13.20 Literatura

Kwitnące okienko: Miniaturowy las

nice. Niestety, pewnego
dnia okazuje się, że starsza '
córka jest uzależniona od
narkotyków. Zrozpaczona
rodzina podejmuje walkę
o wyrwanie dziewczyny
z nałogu.

14.10
dzieci
serial
dowa

Król zwierząt — teleturniej dla
14.35 „Po prostu życie” (37) —
15.05 Rzeczpospolita Samorzą15.30 Teleexpres Junior 15.40

Rower Błażeja

Sport

telegram

(powt.)

i dzika” (4/8): „Śnieg, piasek i złe
oko” - film dok. 10.30 „Doniczkowce” — serial anim. 11.00 „Doktor
z alpejskiej wioski” (20) — serial
11.55 „Z matką w sercu” — film dokumentalny 12.45 XV Łódzkie Spo-

"tkania

Baletowe

13.00

Panorama

13.20 Dziennik krajowy (powt.)
13.40 „Wyspa przygód” (14/26) —
serial przygodowy, Australia 1998,
reż. Kendal Flanagan 14.10 Żarty,
parodie, parafrazy (1) — program kabaretowy z udziałem kabaretów: Po
Żarcie, Nic, Kabaret Moralnego Nie-

pokoju 15.10 „Doogie Howser, lekarz
medycyny” (96,97) — serial 15.50
Nagroda literacka NIKE '99

lityczne graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00 „Czarodziejka z Księżyca” (30) — serial animowany dla dzieci (25 min) Główną bohaterką serialu

jest japońska nastolatka, Usagi Tsukino, która dzięki czarom staje się Czarodziejką z Księżyca... 8.30 „Dziedziczna nienawiść” (61) — telenowela
9.30 „Żar młodości” (711) — serial
10.30 „Legendy kung-fu” (37) — serial 11.30 „W słońcu Kalifornii” (11)
— serial obyczajowy, USA 1997
(powt.) 12.30 Macie, co chcecie —
czyli najlepsi na świecie — pr. rozryw-

kowy 13.00 Disco Relax 14.00 Motowiadomości — mag. motoryzacyjny
14.30 Miłość od pierwszego wejrzenia — teleturniej 15.00 „Magiczny kapelusz” (36) — serial anim. 15.30 Link
Journal — mag. mody Magazyn poświęcony modzie, prezentuje modę
polską i zagraniczną

7.00 „Miś Rupert” — serial animowany 7.25 „Przygód kilka Wróbla Ćwirka” — serial animowany 7.35 „Co się
stało, Mamo?” — film animowany
8.00 Panorama 8.10 Dzień dobry, tu
Gdańsk 8.35 „Marimar” — telenowe-

la 9.25 „Czy wiecie, że...” — serial
dokumentalny 9.30 Bywaj zdrów —
program poradnikowy 9.45 To jest
temat — reportaż 10.00 „Arka dwudziestego pierwszego wieku” — serial popularnonaukowy 11.05 „Coronation Street” — telenowela 12.00
„Od bieguna do bieguna” — serial
popularnonaukowy 12.50 „Barney
Barnato” (6/7) — serial obyczajowy,
RPA 1989, reż. David Lister 13.40 „Telewizyjna encyklopedia multimedialna” — serial popularnonaukowy 14.00

„Drogi wodne” — serial dokumentalny 14.35 „Serce Klarity” — telenowela
15.30 Regiony — program publicystyczny 15.50 Miasto w literaturze
krajów nadbałtyckich — reportaż

Opętanie

20.10

"Krok ku przyszłości” — film
fabularny, USA, reż. Deborah Reinisch, wyk. Judith Light, Kendall Cunningham
(100 min)
W centrum uwagi

Koniec świata dla niektórych
Kwadrat — dwutygodnik nie

; arc po długiej nieobecności wraca do Berlina, gdzie
_ odnajduje swoją żonę Annę, która— ku jego zaskoczeniu - pełna jest agresji i nienawiści. Wkrótce okazuje
się, że kobieta jest pod całkowitym wpływem ohydnego
które posługuje się Anną w realizacji planu

wcielenia się w człowieka...

|

TV Polonia

18.55
21.50

Polska- Świat 2000: Jacek
Kuroń
TV Polonia
W centrum uwagi — program informacyjno-publicystyczny

22.05
22.50

: MP1

Bayern

21.00
-

Koniec świata dla niektórych — reportaż | TVP 1
"Czy wiecie, że..." — serial
dokumentalny |
TVG

30 03 313
telefon

Odra Wodzisław- Legia

0
Warszawa
- TVP2
19.45 Studio sport: Przed Ligą
| Mistrzów
- TP2
20.30 Finał Ligi Mistrzów, mecz
Monachium

-

Manchester UnitedTVP 2
Piłka nożna. Liga portugalska: Sporting Lizbona

- FC Porto (powt.)

Twoja Wizja

22.40 (K) Liga + — mag. ligi nożnej
- Canal+
IB
HB
Mi
w

Opracowanie: Bożena Kamińska
Fot.: AKPA, PAP/CAF Archiwum
Redakcja nie odpowiada za zmiany
programie

Piąta pora roku: Wyspa
czterdziesta szósta
Zakończenie programu

10.15 „Policjanci z Miami” — serial

11.05 Wieczór z wampirem 12.10 Teleshopping 12.50 Zoom 13.20 „Autostrada do Nieba” — serial 14.15
„Piękna i Bestia” — serial 15.10 Odjazdowe kreskówki 16.20 „Dziewczyna z komputera” — serial 16.45
„Potwór z bagien” — serial 17.10
„Rodzina Potwornickich” — serial
17.35 „Trzecia planeta od Słońca” —

Tok Szok w Polsacie
"Więzy krwi” (3) — serial
sensacyjny,

Prognoza pogody

Peter Medak
Wyniki losowania LOTTO
Informacje i biznes informacje
Polityczne graffiti
"Miodowe lata” (21) — serial komediowy,
Polska

22.55

Sport telegram

Kocham kino: „Underground” — dramat obyczajowy,

Ristovski,

Slavko

Stimac,

23.20
23.30

2.05

"Kocham Lucy” (50) — serial

2.30

Zakończenie programu

9.00 „Skrzydła” — serial 9.30 „Nocny patrol” — serial 10.35 „Domek na
prerii” — serial 11.30 „Żar młodości” — telenowela 12.30 „Micaela”
— telenowela, Włochy 1993/1994
"13.30 Junior — show 14.00 Szokblok 14.30 Dżana 15.00 Piosenka na
życzenie 16.00 „Micaela” — telenowela 17.00 Informacje 17.15 „Kapi-

tan Jastrząb” — serial anim. 17.40
„Drużyna 'A'" — serial 18.35 „Skrzy-

18.50 7 minut 19.00 Zoom — 19.30

Tuchner 21.45 „Meandry sprawiedli-

dła” — serial komediowy, USA 19.00
„Domek na prerii” — serial 19.50 Informacje 20.05 „Na granicy prawa”
— serial 21.00 „Uciec przed strachem” - film sensac., USA 1994

wości” — serial 22.35 7 minut 22.50

22.55 „Akademia czarownic” — ko-

„Murder Call” — serial kryminalny
23.40 „Crime Story” — serial 0.30
Zoom 0.55 „Policjanci z Miami”

media, USA 1991 0.20 Przytul mnie
— nocny pr. muz. 1.20 Piosenka na
życzenie 2.20 Pożegnanie

USA

1996, reż.

20.00

"Coronation Street” — telenowela

21.00
21.15
21.30
21.40
22.00
22.50
23.00
23.15
23.30

To jest temat — reportaż
Bywaj zdrów

"Opętanie" — film SĘ, Francja/Niemcy

2.15
4.15

1980,

0.30

drzej Żuławski
Muzyka na BIS
Pożegnanie

Australia

Kontury

Studio Trójki
"Rodzina Addamsów” — se"Drogi wodne” — serial dokumentalny
"Od bieguna do bieguna” —
serial popularnonaukowy

1.20

1990

14.05

„Schody” — film obyczajowy, USA
1998 15.40 „Katolicy” —- dramat
obyczajowy, USA 1973 17.00 „Morderstwo po obu stronach muru” thriller, W. Bryt. 1990 18.40 „Anioły” — dramat obyczajowy, W. Bryt.
1992 20.00 „Inspektorzy” — thriller,

USA 1998 21.45 „Powrót z otchłani” — film przygodowy, USA 1997
23.15 „Tajemnice Dicka Francisa.
Niewinni fałszerze” — film kryminalny, W. Bryt. 1989
Randy Webster” —
ny, USA 1981 2.30
tle” (1/2) — dramat

0.00

reż. An-

9.20 „Spełnione marzenia” — dramat obyczajowy 11.00 „Aureola dla
Athuana” - komedia, Australia
1984 12.25 „Ojciec” — dramat obyczajowy,

Panorama — wyd. wieczorne
Punkt — temat dnia
"Serce Klarity” — telenowela
"Czy wiecie, że...” — serial

rial komediowy

(powt.)

0.05

Ernst Stoltzner (163 min)

serial 18.00 „Sunset Beach” - serial
„świat pana trenera” — serial 20.00
„Nie moje dziecko” — dramat obyczajowy, USA 1985, reż. Michael

"Najemnicy" (14) — serial
Losowanie LOTTO

wyk. Miki Manojlović, Lazar

"Szkolna dżungla” — dramat
Richard Brooks

1.40

20.00
20.50
21.00
22.00

Panorama

Francja/Jugosławia/Niemcy
1995, reż. Emir Kusturica,

obyczajowy, USA 1955, reż.

2.00

16.45 Studio pork Kolarski wy|
ścig „Solidarności
TVP 2
19.05 | liga piłki nożnej — mecz

Boża Tuchowska - rej
taż Jerzego Kołodziejczyka

22.45
23.00
23.05
23.15

Rozmowy na koniec wieku

0.00

Auto — mag. motoryzacyjny
Studio sport: Finał Ligi Mistrzów, mecz Bayern Mona-

chium — Manchester United

tylko dla młodzieży
Wiadomości i Sport

Kultowy film wielbicieli mrocznego SF.

monstrum,

20.10
20.30

0.55 „Jak zginął
dramat sensacyj„Spisek Fremanobycz.

Zakończenie programu

14.00 „Mamies” — komedia, Francja
15.30 „Aida” — film kostiumowy,
"Włochy 1953, wyk. Sophia Loren, Lois Maxwell, Alba Arnova, Vittorio Caprioli 17.30 „Syn kochanej Karoliny”
— melodramat, Francja 1955, wyk. Jean-Claude Pascal, Brigitte Bardot, Jacques Dacqmine, Georges Descrieres
19.30 „La memoire est-elle soluble

dans

I'eau?"

- komedia,

Francja

1996, wyk. Solange Najman, Simon

Fenigistein, Henia Goldzajder, Salka
Rosenberg 21.30 „Dzień bestii” horror, Hiszp./Włochy 1995, wyk. Alex

Angulo, Armando de Razza, Santiago
Segura, Maria Grazia Cucinotta 23.30
„Guy de Maupassant”— film biograficzny, Francja 1982, wyk. Claude
Brasseur, Simone Signoret,
Miou, Jean Carmet

Miou-

TV POLONIA

6.40 Telesklep 6.55 Kropka nad
17.15 „Opowieści z Zielonego Lasu”

(37) — serial animowany dla dzieci

7.45 „Troskliwe misie” (48) — serial
animowany dla dzieci 8.10 „Kucyki
i przyjaciele” (31) — serial animowany dla dzieci 8.35 „He-Man” (3) —
serial animowany dla dzieci 9.00
„Paulina” (52) — serial obyczajowy,
Meksyk 9.50 „Maria de Nadie” (26)
— telenowela, Argentyna 10.40
„Rozwinąć skrzydła” (86) — telenowela, Meksyk 11.30 Telesklep 12.00
„Maria Izabela” (102) — serial oby-

czajowy 12.30 Ibisekcja — 13.35
„Opowieści z Zielonego Lasu” (37) —
serial animowany. dla dzieci 14.00
„Troskliwe misie” (48) — serial ani-

mowany dla
i przyjaciele”
ny dla dzieci
serial anim.
nych serc”

dzieci
(31) —
14.45
15.15

14.25 „Kucyki
serial animowa„He-Man” (3) „Szkoła złama-

(119) — serial

| 15.45

„W naszym kręgu” (9) — serial

7.30 Voltron - obrońca wszechświata
- serial anim. 7.55 Na dobry początek
- Studio AGNES na żywo 8.15 Lekarz

8.00 Koszałek Opałek — program dla
dzieci 8.20 Tęczowa bajeczka: Bajeczka o kwiatkach i kocurze — program dla dzieci 8.30 „Hrabia Kaczula” (34) — serial anim. (powt.) 9.00
Wiadomości 9.10 Aukcja — czyli jak
kupić Van Gogha. — teleturniej
(powt.) 9.30 „Akwarium, czyli sa-

domowy (50) - serial kom. 9.20 Dwa
oblicza miłości (20) - serial obycz.
10.55 Detektyw (13) - serial krym.

11.45 Nasz sklep 12.45 Cudowny
świat magii i czarów (10) - serial dok.
13.10 Przygody sir Lancelota (19) - serial USA 13.40 City (349) - serial prod.

motność szpiega” (4-ost.): „Zdra-

da” — serial (powt.) 10.20 Słowiki
na Dalekim Wschodzie — reportaż
(powt.) 11.10 Znaki czasu — „Tajemnice Rosji” (4): „Zapomniana armia” o (powt.) 12.00 Wiadomości
12.10 Polska piosenka: Ludzie, żjawiska, epizody
(powt.) 12.30

USA 14.05 Szczęśliwa Ósemka - pro-

pozycje do listy przebojów 14.10 Pułapki losu (77) - serial prod. meks.
15.00 Voltron - obrońca wszechświata - serial anim. 15.30 Wilki, czarownice i wielkoludy (31, 32) - serial
anim. 15.50 Przygody sir Lancelota
(20) - serial prod. USA
16.20 Cudowny świat magii i czarów
16.50 Detektyw (14) - serial krym.
17.45 Pogromcy zła (31) - serial sensac.
18.40 Nasze Wiadomości
19.00 ZOOM - magazyn sensacji
19.30 Świat pana trenera - serial
20.00 Nie moje dziecko - dramat. ,
prod. USA
21.45 Meandry sprawiedliwości (8) serial sensac. prod. USA
22.35 Nasze Wiadomości
Pięciu
: 22,55 Kino Wspomnień:
wspaniałych - dramat woj.
prod. USA

„Klan” (221) — telenowela (25 min)

12.55 Wieści polonijne (powt.)
13.05 Krzyżówka szczęścia — teleturniej (powt.) 13.30 Oto Polska
(powt.) 14.00 „Pogranicze w ogniu”
(15/24) — serial 15.00 Panorama
15.30 Madonny polskie: Matka Boża Tuchowska — reportaż

920

(P) Łowca krokodyli: Łowca ,
krokodyli (1)

9.45

(P) Łowca krokodyli: Łowca
krokodyli (2)

10.15
11.10
12.05

(P) Na pomoc zwierzętom
(P) Weterynarz

(P)
Krajobrazy
W słodkich wodach
13.00 (P) Hollywood Safari
14.00 (P) Zwierzęcy sąd
Wapnera: Opowieść
14.30 -(P) Zwierzęcy sąd
Wapnera: Rodzinny

Europy:

9.55
10.45
11.35
12.00
12.30
12.55
13.25

sędziego
o kucyku
sędziego
spór wo-

kół Lindo

15.00

(P) W błękitach morza: Wyspa Nadziei

16.00

(P) W błękitach morza: Burza

17.00
18.00

nad Alburquerque
(P) Tajemnice humbaków
(P) Centrum dla dzikich zwie-

19.00
20.00
21.00
21.30

rząt
(P) Na pomoc zwierzętom
(P) Weterynarz
(P) Zwierzęcy sąd sędziego
Wapnera: Owca w salonie
(P) Zwierzęcy sąd sędziego

14.15
15.15
15.45

Oprah Winfrey przedstawia
"Inny świat” — serial
"Port Charles” — serial
"Drogie świętoszki” — serial
"Sąsiedzi" — serial
"Skalpel proszę” — serial komediowy, W. Bryt. 1990
"Wszystkie moje dzieci” serial obyczajowy, USA
"Wakacje miłości” — serial
The Main Floor — magazyn
mody
"Latający lekarze” - serial
"Dallas" — serial
Przymierzalnia
"Drogie świętoszki” — serial
obyczajowy, W. Bryt. 1995
Oprah Winfrey przedstawia —
talk show
"Skalpel proszę” — serial komediowy, W. Bryt. 1990
"Lot 001” — serial komediowy, Polska 1999
"Razem raźniej” — serial ko-

mediowy, W. Bryt. 1995
"McCallum" — serial kryminalny, W. Bryt. 1995
"Nieczyste siły” — serial
"Rewolwerowiec" — western
"Daleka droga przed nami” —
film wojenny, Polska 1980
"Gała naprzód” — komedia,
Polska 1967

Wapnera

22.00
23.00
23.30
0.00
0.30
1.00

(P)
-(P)
(P)
(P)
(P)

Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie

dla
dla
dla
dla
dla

zwierząt
zwierząt
zwierząt
zwierząt
zwierząt

Zakończenie programu

7.05

"Huśtawka"
dramat
obycz., W. Brytania
"Bezpieczna przystań” — we-

8.50

stern, USA 1997

"Gniazdo" — film historyczny,
Polska 1974
"Zabójcza tajemnica” — dra-

10.25
12.00

mat sensac., USA 1997

13.35

"Wojna przeciw mafii” - film
dokumentalny, W. Brytania
1994
"Tajemniczy świat węży” —
film przyrodniczy, W. Brytania
"Podejrzany” — thriller, USA

14.30
15.25

1987

17.25
20.00
21.25
22.55
0.35

"Kolor purpury” - dramat
obycz., USA 1985
"Zagniewani młodociani” komedia, USA 1996
"Nuklearny szantaż” - film
sensac., USA 1943
"Krzyk" — horror, USA 1996
"Podejrzany” — thriller, USA
1987

2.35
3.00
4.45

Prosto z Hollywood — mag.
filmowy
"Huśtawka"
dramat
obycz., W. Brytania
"Popiół i diament” — dramat
wojenny, Polska 1958

NATIONAL
GEOGRAPHIC

;. CHANNEL

GA

20.00.
21.00
22.00
22.30
23.00
23.05
23.27
23.30
0.00
0.50
1.40
4.10

EE

ya

MIESIĄCA

- Ja-

"Beverly Hills 90210” (56) —

20.00

Studio sport

serial obyczajowy, USA

20.05

REŻYSER

niesamowite
Automaniak

TVN Fakty
Kropka nad i
Pogoda
Telewizjer

"Prawnicy z Miasta Aniołów” (112) - serial
"Beverly Hills 90210” (56) —
serial obyczajowy, USA
Granie na zawołanie
Granie na ekranie

Super motocykle 12.00 Świat sportów

nusz Kidawa: „Sławna jak
Sarajewo” — dramat wojenny, Polska 1987, reż. Janusz

"Melrose Place” (115) — serial obyczajowy, USA
Nie do 'wiary — opowieści

Kidawa

22.25
22.45
23.05

Piosenki z autografem: Katarzyna Gaertner (3) — program rozrywkowy
Polska sztuka dekoracyjna
Panorama
Linia specjalna

0.05

W centrum uwagi

21.45

9.30 Magazyn snowboardingu 10.00
Sporty ekstremalne 10.30 Deskowe
szaleństwo 11.00 Rallyworld 11.30

0.20 — Program dnia oraz Powitanie widzów amerykańskich
0.30 — "Klan" (221) — telenowela
0.55
Krzyżówka szczęścia

motorowodnych 12.30 Sporty motorowe 13.00 Policja, kamera, akcja!

13.30 Świat komputerów 14.00 Skrzy-

dło w skrzydło 14.30 Słynne samoloty
15.30 Fascynujące technologie 16.00.
Wędkarstwo północnej Australii 16.30
Magazyn snowboardingu 17.00 Sporty ekstremalne 17.30 Deskowe szaleń-

stwo 18.00 Sportomania 19.00 Świat

sportów motorowodnych 19.30 Sporty
motorowe 20.00 Policja, kamera, akcja! 20.30 Rallyworld 21.00 Super motocykle 21.30 Skrzydło w skrzydło
22.00 Słynne samoloty 23.00 Fascynujące technologie 23.30 Świat kompu-

esz
8.30 Kolarstwo: Giro d'Italia 9.00 (P)
Sport motocyklowy: MŚ — Grand Prix
Francji w Le Castellet 10.30 Sport

motocyklowy:

Motocrossowe

MŚ

scenter 22.30 W centrum wydarzeń

— show 23.15 Magazyn golfowy
23.45 Normalni — mag. ludzi niepeł-

ryżu 0.00 (P) Giganty mocy — mag.
sportów motorowych 1.00 (P) Kolar-

— mag. 15.30 Sport kurios — wiadomości sportowe 16.00 Amerykańscy
gladiatorzy 17.00 W NBA: 2 runda
play-off 18.00 DSF Newscenter — ak-

tualności 18.30 InTeam 19.00 DSF
Newscenter — aktualności 19.30 In-

Team 20.00 DSF Newscenter 20.15
Kulturystyka: Zawody w Rosenheim,
21.15 Motowision 22.15 DSF New-

nosprawnych 0.15 Rodeo 1.00 Best

stwo: Giro d'Italia — 12 etap 1.30 Za-

Direct — mag. reklamowy

kończenie programu

8.00 Przeboje non stop 12.00 Euro-

6.00 Świat według Ludwiczka 6.25 Ric

bojów 13.00 Przeboje non stop
16.00 Wybierz Mtv - show muzyczny
18.00 Hitlist UK - lista prze-

etleborgs 7.45 Spiderman 8.10 X Men
8.35 Świat Bobbiego 9.00 Hutch Miodowe Serce 9.25 Guziczek 9.50 Wesoła
Siódemka 10.15 Ric 10.20 Piotruś Pan
i piraci 10.45 Pinokio 11.10 Klub szalonego Profesorka 11.35 Sie masz Vern!

pean Top 20 - europejska lista prze-

bojów

Wielkiej

Brytanii

19.00

SO

90'S_- największe przeboje lat 90.
20.00 Top Selection - telewidzowie
wybierają. hity dnia 21.00 Data Videos - wszystko

10.20 (K) Deser: „Pragną Cię” — film

krótkometrażowy 10.30 (K) „Kochanica Francuza” — film obycz. 12.30 (K)
Reflektor: Ryszard „Tymon” Tymański
13.30 (K) „Pan Anatol szuka miliona”
— komedia 14.45 (K) „Hilary” — film
krótkometrażowy 14.55 (K) „Star Trek

— Pierwszy kontakt” — film SĘ USA
1996 16.45 (K) Piłka nożna: liga polska
19.00 Nigdzie indziej 19.30 Diabelski
Młyn — anim. 19.50 Aktualności filmowe 20.00 (K) „Historia Patty Hearst” —
thriller, USA 1988 21.45 (K) Oko Cyklonu: „South Park” — anim. 22.10 (K)
Oko Cyklonu: „Policja pancerna Dominium” . 22.40 (K) Liga + — mag. ligi
nożnej 23.45 (K) „Hoodlum — Gangster” — film krym., USA 1997 1.55 (K)
„Sugar Ray Robinson: Legenda Ameryki” — film dok. s.

FIAFEOIIK

TN

w Belo Horizonte 11.00 (P) Tenis
ziemny: Turniej „French Open” w Paryżu 15.30 (P) Kolarstwo: Giro d'Italia — 12 etap Casenatico — Sassuolo
168 km 17.00 (P) Tenis ziemny: Turniej „French Open” w Paryżu 19.30
(P) Lekkoatletyka: Zawody EAA
w Cotbus 21.00 (P) Giganty mocy —
mag. sportów motorowych 22.00 (P)
Zawody siłaczy: Full Strength Chałlenge Series w Dubaju 23.00 Tenis
ziemny: Turniej „French Open” w Pa-

Monster Trucks 15.00 Poza kontrolą

loty: Burze kosmiczne 1.00 (P) Wielka
rzecz: Powietrze

terów

ia

DSF
10.45 Z Schalke 11.45 Magazyn reklamowy 12.00 DSF Newscenter —
aktualności 12.30 Normalni — mag.
ludzi niepełnosprawnych 13.00
Amerykańscy gladiatorzy 14.00

12.40 (P) Vademecum twardziela
12.00 (P) Kłopoty z szympansem
13.10 Linia frontu 13.35 (P) Łowcy du12.30 (P) Wyścig po Palio 13.00 (P)
chów: Tajemnice kamieni 14.05 (P)
Fantom oceanu 14.00 (P) Urodzeni
Stulecie wojen 15.00 (P) Stulecie wojen
zabójcy: Morskie wilki 15.00 (P) Ar15.55 (P) Katastrofa 16.20 (P) WędAtlantyku
Rekiny
rekina:
chiwum
16.00 (P) Park Narodowy Krugera. karski świat Rexa Hunta 17.00 (P)
17.00 (P) Tajemnicze słonie z dorze- Wędkarskie. przygody Rexa Hunta
17.30 (P) Podróże na chybił-trafit 18.00
cza Kongo 18.00 (P) Szpetny nosek
(P) Podróżnicy w czasie: Starożytne
staw
górski,
jego
i
Bóbr
(P)
18.30
mumie z Chile 18.30 (P) Poszukiwacze
19.00 (P) Ogród pod lupą 20.00 (P)
skarbów: Sen pułkownika Fawcetta
Wraki: Titanic 21.00 (P) Gorączka zło19.00 (P) Afryka mało znana: Tsodilo
ta w Klondike 22.00 (P) Pozostali przy
19.30 (P) Tarantule i ich jadowici krewżyciu: Po katastrofie na „Piper |Alni 20.30 (P) Ultra nauka: Burze kopha” 23.00 (P) Ladakh: Pusty IE
smiczne 21.00 (P) Superkonstrukcje:
w niebiosach 0.00 (P) Szpetny nosek
Kanał Panamski 22.00 (P) Liniowce:
0.30 (P) Bóbr i jego górski staw 1.00
Niekończący się rejs 23.00 (P) Wielka
(P) Ogród pod lupą 2.00 Zakończenie
rzecz: Ziemia 0.00 (P) Najlepsze samoprogramu

o przebojach

22.00

Mtv Amour - erogenna strefa muzyki
23.00 Mtv ID - show 0.00 The Late

Lick - lista przebojów R 8 B 1.00 The
Grind - gorące melodie i jeszcze

gorętsze tańce 1.30 Noc z teledyska„Bytesize”
5.00
mi
przegląd hitów Mtv

6.30 Kot Ik! 6.55 VR Troopers 7.20 Be-

12.00 Hutch Miodowe Serce 12.25 Gu-

ziczek 12.50 Świat Bobbiego 13.15 Ric
13.20 Trzy małe duszki 13.45 Piotruś
Pan i piraci 14.10 Eskadra Orła 14.35
Teknoman 15.00 Spiderman 15.25
X Men 15.50 Masked Rider 16.15 VR
Troopers 16.40 Beetleborgs 17.05 Gęsia skórka 17.30 Eerie Indiana 17.55 Li-.
ceum na morzu 18.20 Świat według
Ludwiczka 18.45 Kot Ik! 19.10 Kleszcz
19.35 Świat według Ludwiczka 20.00
Zakończenie programu

9.00 „Latające maszyny Dastardly'ego

i Muttleya” 9.30 „Dink, mały dinozaur” 10.00 „Richie Rich” 10.30 „Odlotowe wyścigi” 11.00 „Nowe przygody Kapitana Planety” 11.30 „Prawdziwe przygody Jonny'ego Questa” 12.00
„Figle Flintstonów” 12.30 „Kocia ferajna” 13.00 „Jetsonowie” 13.30 „Flintstonowie” 14.00 „Co za kreskówka!”
14.15, „Miś Yogi przedstawia” 14.30
„Szczenięce lata Toma i Jerry'ego”
15.00 „Rodzina Addamsów” 15.30
„Maska” 16.00 „Nowe przygody Kapitana Planety” 16.30 „Animaniacy”
17.00

„Atomówki

— uratować

świat

przed dobranocką” 17.30 „Laboratorium Dextera" 18.00 „Krówka i kurczak” 18.30 „Tom i Jerry” 19.00 „Flintstonowie” 19.30 „Scooby Doo”

9.00 „Grzechy miłości” (11) 10.00 „Tyl-

ko ty” (7) 11.00 „Zemsta” (142) 12.00
„W sidłach namiętności” (107) 13.00
„Grzechy miłości” (10) 14.00 „Tylko ty”
(8) 15.00 „Zemsta” (143) 16.00 „W sidłach namiętności” (108) 17.00 „Grze-

chy miłości” (11) 18.00 „Tylko ty” (7)
19.00 „Zemsta” (142) 20.00 „W sidłach

namiętności” (107) 21.00 „Grzechy miłości” (10) 22.00 „Tylko ty” (8) 23.00
„Zemsta” (143)

20.00 „Wielki sen” — film kryminalny,
USA

1946

21.50 Rozmowy o

kinie:

Charlton Heston 22.00 „Żona modna”
— komedia, USA 1957 23.55 „Shaft” —
film sensacyjny, USA 1971

środa 26 maja 1999 r,

Dotyk miłości **

Idioci ****'

Ceńa

Godzina

Produkcja / wiek

mał:

Kino / DIEScoWośĆ

HH psychologiczny
M reż.:

IB melodramat
- psychologiczny
IB reż.: irwin Winkler

Operacja

——— Polska (15 lat)

Bl wyk.: Mira Sorvino

ul. Długa 57

M USA
BH 124 min

tel. 301-82-56
Dolby Digital

miłości **
* USA (15lat)
8 mi imetrów *X | USA(18la)

Kameralne

Życie jest |

Samum**

10,14,16 | 12 zł balkon 11 zł

Lars von Trier

TT.

11.45,18
2030

m wyk:

12 zł balkon 11 zł
Bodil Jorgensen
12 zł balkon 11 zł — M. Dania

rara
Młoda pani architekt z Nowego Jorku odwiedza prowincjonalne miasto, tam poznaje niewidomego masażystę. Dziewczyna nawiązuje kontakt z wybitnym okulistą, który mógłby
mu pomóc.

ul. Długa 57

—

tel. 301-53-31 |

Przegląd fimó Louisa Bunuela

ldioci ****
ra

aa”

Włochy (15 la)

5

:

wy

Sz
e „i i:
I

e

tel. 301-53-31

Dania (18 lat)

Watra-Syrena

|

kamet___

Kariera ara USA(15la)

z

Z miłości do... "USA ( 15
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ło. Urządzają więc mistyfikację
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12 złn.10 zł u.

e
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R wyki Adam

Sandler, Kathy

2e—/Bates
HUSA

ul)

m88mhn

I

Trzydziestoletni mężczyzna mieszka z matką w samotnym
domu. Helen (matka) jest wyjątkowo silną osobowością
szalejącą na punkcie swego syna. Jej misją jest chronić go
przed złem tego świata, zwłaszcza przed kobietami.

na

| Samum **

Bajka
tel. 341-22-94
DolbySR
oby SR

BI wyk.: Andy
Garcia
M USA
M 115 min

Zawisza —

Masz

ul. Słowackiego 3
tel. 348-25-93

wiadomość ***______
Szeregowiec — USA(15lat)

USA(15la)
*kkk

Ryan

Samum **

ul. Świętojańska 35

tel. 621-67-16

DolbySR

*

- odlotowy

r

Czarny

kot,

półzy ofe do obozu koncentacygo waz znaj:

11

JA 115
AE
: 2015

na

szą rodziną. Próbuje jednak przekonać syna, że pobyt
wobozie jest jedynie pewną formą zabawy dla dorosłych.

7

Ha

Zdobywca trzech Oscarów '98.
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Malarka Anna i pediatra Chris przez długie lata byli szczęśliwym małżeństwem. Jednak gdy w wypadku ginie
dwójka ich dzieci, Anna załamuje się. Gdy cztery lata póź„niej w podobny sposób ginie i Chris, Anna popełnia sa-
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mobójstwo i trafia do piekła.
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Błaznowaty wieśniak przybywa do dużego miasta w To-

skanii, zakłada rodzinę. Wybucha wojna, wieśniak, jako
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ściach, wyrusza w świat, by znaleźć sprzymierzeńców do
walki z agresorami.
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Komedia z życia owadów. Kolonia mrówek całą wiosnę
i lato zbiera pokarm na zimę. Jesienią zjawia się armia
korników polnych i żąda swego udziału. Jeden z miesz-
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Komedia, której głównym bohaterem jest... holocaust.
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Warszawa
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Burzy” za tło, wątła sensacyjna intak streścić by można najnowszy
scenarzystów była przeprowadzoUOP i CIA w Iraku. Obok KondraGustaw Holoubek i oczywiście Bo-
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Irak w przededniu „Pustynnej
tryga, na pierwszym planie film Pasikowskiego. Inspiracją
na 10 lat temu wspólna akcja
ta grają też Olaf Lubaszenko,
gusław Linda.
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Drobny przestępca handlujący biletami pragnie zrobić
majątek na wizycie papieża w Nowym Jorku. W mieście pojawia się konkurencyjna banda z Florydy. Do tego wszystkiego dochodzą kłopoty osobiste - ukochana dziewczyna decyduje się na rozstanie.
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a swobodnej miłości specjalnie. Twórcom filmu tego jednak ma-
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Dzieło to wywołało wiele szumu na festiwalu w Cannes rok te-
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Prywatny detektyw zostaje wezwany do rezydencji zmarłego właśnie milionera. Żona znalazła w sejfie strzępek
amatorskiego filmu, na którym zarejestrowano morderstwo popełnione na młodej kobiecie. Detektyw próbuje
ustalić tożsamość dziewczyny.
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Ludzie ze sfer artystycznych Nowego Jorku, dążą do ka-

o wartościach. Głównymi bohaterami
riery, zapominając
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Dwaj sędziwi Cyganie, opiekun wysypisk śmieci oraz
właściciel cementowni, darzą się wzajemnym szacunkiem. Syn jednego z nich typowy obibok, odwiedza przyjaciela swego ojca i prosi o pożyczkę.
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Akcja toczy się w krainie nieskażonej cywilizacją, niedostępnej dla ludzi, chronionej przez czarownice. Do tej
krainy przybywa pewien profesor z czwórką dzieci
i psem. Czarownice początkowo utrudniają im życie,
stopniowo jednak rysuje się szansa kompromisu.

Skala ocen wg Jarosława Zaleińskiego, szła działu kulturalnego „Dziennika” **** zobacz koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność. |
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