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Hanna Suchocka, minister
sprawiedliwości, przebywała
w Gdańsku na
zaproszenie
gdańskich sędziów i Unii
Wolności.
Prócz obsadzenia fotela prezesa Sądu Wojewódzkiego
Hanna Suchocka nie przewiduje
na razie zmian personalnych.

17 lutego 1998 r.

cena 70 gr

Ograbiane supermarkety

Tempo inflacji
W styczniu br. ceny towarów
i usług konsumpcyjnych były wyższe niż w grudniu ub.r. o 3,2 proc.
Wpłynęły na to głównie wysoki
wzrost cen usług oraz cen towarów nieżywnościowych. Ceny
żywności w ubiegłym miesiącu
wzrosły mniej, niż w 4 poprzednich.
sty.
.

Dzień faworytów
Wczoraj na
igrzyskach
olimpijskich
w Nagano medale zdobywali
faworyci. Złote
odbierali: Austriak Hermann w Suprgigancie,
Niemka Katja
Seizinger
w zjeździe, Holenderka Marianne Timmer w łyżwiarskim biegu na 1500 m.
cbr
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ogłoszenia

Większość klientów sklepów to uczciwe osoby.
u

arkomani, dzieci, ale także elegancko

ubrane osoby - to najczęściej łapani
na gorącym uczynku złodzieje w wybrzeżowych supermarketach. Centra handlowe
wynajmują ochroniarzy. Często właśnie oni
kontrolują potencjalnych złodziei.
Każdego dnia w największych sklepach
samoobsługowych notuje się przynajmniej
po jednej kradzieży. Rozmiary zjawiska są

rów wykładanych na lady ginie. Tyle przynajmniej ujawniają właściciele sklepów
w zeznaniach podatkowych.

Zdaniem Roberta Millera z Biura Prasowego
Komendy
Wojewódzkiej
Policji
w Gdańsku, rewizji klienta może dokonać
wyłącznie wezwany przez personel sklepu

policjant. Tyle przepisy. A jak jest w praktyce?

d

ogromne - około 2 proc. wszystkich towa-

znajdziesz dzisiaj w. „Dzienniku

Gdańsk. Synagoga, teatr i UOP

Bałtyckim”. Promocja ogłoszeń
drobnych dla osób fizycznych:
od poniedziałku do czwartku
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ty, którą podejrzewali o dokonanie kradzieży. Pracownicy agencji „Wena”, chroniącej
Centrum ETC na Zaspie, także sami przeglądają

kieszenie

i torby

podejrzanych

klientów.
Zdarza się, że ochroniarze zatrzymują
niewinne osoby. Po kontroli, urażony klient
może złożyć zażalenie do prokuratury.
(sr)

and Carry usiłowali dokonać rewizji kobie-
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Najwięcej problemów jest z działką przy

prośbą o zwrot ziemi przy ul. Bogusławskiego, na której stała synagoga, a także
synagogi we Wrzeszczu, gdzie obecnie
urzęduje Szkoła Muzyczna, placu przy ul.
Wałowej, gdzie znajduje się zajezdnia auto-

ul. Bogusławskiego. O teren graniczący z tą

WEŁNA MINERALNA

parcelą ubiegają się Urząd Ochrony Pań-

I SZKLANA:

busowa
i cmentarza na : Chełmie zwróciła
Rsię
:
Gmii Urzędu Miasta
wczoraj do wojewody

Od dziewięciu
I y Urząd Woje- |
ed miesięcy
R
wódzki podejmuje decyzję w sprawie po

na Wyznaniowa Żydowska.

wrotu ziemi do Skarbu Państwa.

stwa i fundacja budowy
skiego.
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I WYDARZENIA, OPINIE

M Poszłam ze znajomymi do kina na film
„Titanic”. Strasznie było mi wstyd za naszą młodzież. Przez cały seans słychać
było szelest torebek z ciastkami i cukierkami. Gdy zapalono światła zobaczyłam
mnóstwo porozrzucanych papierków.
Podłoga była wręcz biała od prażonej
kukurydzy. Niektórzy naprawdę nie wiedzą, po co chodzą do kina. Czy nasza
młodzież nie rozumie,że w miejscu publicznym należy po sobie zostawiać porządek?
R. P z Gdańska
I Może jestem prostym człowiekiem, ale
nie rozumiem, co się stało, że media robią taki hałas. Moim zdaniem pan prezydent ma prawo reklamować, co mu się
podoba. Nie uważam, aby posunięcie
głowy państwa było błędem.
T. R. z Gdańska
M Jak można tak „pluć” na prezydenta?
Przecież on nawet nikogo nie namawiał
do kupowania mebli. Owszem, widnieje
na zdjęciu, ale wcale nie wygląda ono na
reklamę. Dlaczego media zajmują się takimi sprawami, przecież jest dużo innych i ważniejszych. Powinny być granice, których nie należy przekraczać.
Krystyna Nowecka z Gdańska
I Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Jestem emerytem i z chęcią skorzystam z pomocy osoby znającej się na
wypełnianiu PIT-ów. Chodziłem do różnych instytucji. Naturalnie udzielą pomocy, ale za taką poradę trzeba zapłacić
40 złotych. Skąd ja mam wziąć na to pieniądze?
Tadeusz Trjankowski z Gdańska

Oprac. (EMA)

Listy do redakcji

PCK
niedostępny
na terenie

Gdyni jedyny

punkt PCK mieści się w tak niedostępnym dla niepełnosprawnych miejscu
(przejście tunelami z każdej strony, z dala od środków komunikacji) i na dodatek
na IV piętrze, na końcu korytarza? Po go-

Jarosław Zalesiński
„Dziennik Bałtycki”

Lech Parell
„Radio Gdańsk”

Grabkowi wstrzymano

produkcję żelatyny pra-

wie od ręki. Polityka, któsiątkach artykułów.
W sprawie żelatyny Grabek wydaje się być najmniejszym problemem.
Biznes - szczególnie ten
duży - zawsze i wszędzie
szuka związków z polityką. Kłopot robi się wówczas, gdy mu się to udaje.
Musi więc budzić obawy,
że w sprawie takiej jak ta,

politycy szukają najpierw
winy w fabryce żelatyny,
a dopiero później we własnych szeregach. Musi
niepokoić, że opozycja tak nieustępliwa dotąd
w tropieniu błędów koalicji - teraz siedzi jak mysz
pod miotłą. Ciekawi czemu „Trybuna” pisze o tej
sprawie tak skąpo...
Sprawa żelatyny jest okazją do samooczyszczenia
się klasy politycznej z
krążących od lat plotek
i domysłów. Muszą być
ujawnieni ci, którzy teraz
i kiedyś Grabkowi ulegli.
Będzie prawdziwą aferą,
. jeśli nikt za to nie odpowie.

PRZECIW
„Polityczny lobbing”, czyli

- nazywając rzeczy po
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Ryzyko związane z nieprzewidywalnością polityki rządu**

ząd i ministrowie
twierdzili, że nie da
się wyjaśnić, kto wnioskował o podjęcie decyzji korzystnych dla jedynego producenta żelatyny. Tymczasem z opublikowanych wczoraj przez
„Gazetę
Wyborczą”
fragmentów stenogramu posiedzenia rządu
wynika,
że
sprawę
wniósł wicepremier Janusz
Tomaszewski,
a zakaz importu żelatyny rekomendował wicepremier Balcerowicz.
Obrady Rady Ministrów 19 grudnia ub.
roku na których zapadła
kontrowersyjna decyzja
o całkowitym zakazie

dził premier Jerzy Buzek.
Wicepremier
Tomaszewski wrócił do zamkniętego punktu obrad
w sprawie taryf celnych
i zaproponował: „wnioskuję o pozostawienie
tych stawek celnych, które obowiązywały w roku
1997”. Wicepremier tłumaczył, że w ciągu roku
zostaną
wyjaśnione
wszelkie
wątpliwości.
Tomaszewski postulował
utrzymanie ceł zaporowych na żelatynę. Takiej
decyzji domagał się od
rządu monopolista Grabek. Natomiast wiceminister Anna Skowrońska
proponowała zachowa-

nie stawek celnych, takich jakie obowiązują
W krajach Unii Europejskiej, ale zaproponowała
zakaz importu żelatyny
produkowanej z wołowi-

_

tym samym piętrze pracuje ZUS, a jest on
czynny tylko do godz. 14.
Czy w centrum Gdyni, w jakimś ośrodku zdrowia lub w samym Urzędzie Miasta
nie ma jednego pokoju na parterze, gdzie
mógłby się mieścić i być dostępny bez
ograniczeń punkt PCK dla tych, co wchodzą o kulach lub z racji starości nie są już
tak sprawni? Proszę panią prezydent Cegielską, aby znalazła lepsze miejsce dla
PCK, przecież Gdynia dba o niepełnosprawnych, a PCK ma im służyć. PCK powinien współpracować ze służbą zdrowia,
dlaczego więc umieszczono go przy ZUS?
W ośrodkach zdrowia tyle wynajmuje się
lokali na prywatne gabinety, dlaczego nie
można dla PCK?
Nazwisko do wiadomości redakcji
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BH We wszystkich sprawach prosimy
% telefoniczny kontakt z działem
„Śmiało i
”, od poniedziałku
si
O
BOR
CAO
11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
303 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

0 601 66 52 66 Catia

Barycki cła m

„Dziennika Bałtyckiego” czeka na
informacje o ważnych, ciekawych,
RE
WA
e
Na aa
tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda
do 1000 zł.

- AWS:
- Nie starałbym się wiązać
finansowania partii z panem
Grabkiem. Dla mnie ważniejsza jest odpowiedź na pytania: na ile rząd może i powinien ingerować w szczegółowe sprawy gospodarcze, i na
ile ma bronić polskiej produkcji i jednocześnie przeciwdziałać monopolom. Od
odpowiedzi na te pytania będzie zależało wyjaśnienie powiązań biznesu i polityki. Nie

zakaz „importu żelatyny

Nad Wisłą jednak przez

ze wszystkich źródeł
i wszelkich formach, któ-

ostatnie lata udawano, że
pieniądze na wyborcze

ER a

EUT”

wysokich ceł poprzednie

go ostatecznie nie złapie

rządy.

się za rękę, być może
skończą z tego rodzaju
fikcją. Nie ma tego złego...

dla zdrowia ” Inferesyjedynego producenta żelatyny chroniły za pomocą
cen wyrównwczych lub
Barbara
Madajczyk-Krasowska

podoba mi się wytłumaczenie

tej sprawy przez rząd, podobnie jak szereg innych zachowań całej klasy politycznej.

ności. Źle świadczy o sposo-

bie podejmowania decyzji
w rządzie. Powinien być memento i ostrzeżeniem, żeby
w takim trybie nie rodziły się
decyzje
o gospodarczych
skutkach. Rząd musi wyciągnąć wnioski i wycofać się
z decyzji wobec monopolisty.
Jest to cień nad koalicją. Nie
można w przyszłości popełniać takich błędów. Lobbowanie zdarza się na całym świecie. Niedobrze, że wkracza na
forum Rady Ministrów.

A
W AAA Tę :
cichą umowę respektowali
WSZyScy. Zelatynowe
Tewelacje, nawet jeśli niko-

Pisane po „Wiadomościach”

Bez teatru

Janusz Lewandowski - Jolanta Banach
- SdRP:
- UW:
- To wypadek przy pracy,
który powinien uczyć ostroż-

korupcyjnych skandalach
dowodzą, że do końca
"igdy nie jest to możliwe.

Politycy o biznesie

Jacek Rybicki

imieniu — przelewanie
dużych sum z kont biznesmenów, przemysłowych
korporacji czy innych grup
interesów na konta
ugrupowań politycznych,
w nadziei zapewnienia
sobie ich życzliwości, to
proceder znany we wszystkich demokratycznych
krajach - zwłaszcza w
okresach kampanii wyborczych. Różnie próbuje się
te praktyki ucywilizować,
ale regularnie powtarzające się doniesienia o

e AKC I
ustalenia KERM, poparł

dzinie 14. korytarz jest zamykany, bo na

0800
800 500
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Galareta poon

Co słychać

Dlaczego

Bałtyckim

Wpływ korupcji na decyzje gospodarcze

Nasza infolinia

|

wiorek 17 lutego 996 1. Dziennik

Poziom korupcji*
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- Mam wrażenie, że dla
ochrony własnego wizerunku
rząd się trochę zagalopował
porównując sytuację przed
i po wprowadzeniu zakazu
importu
żelatyny.
Przed
wprowadzeniem zakazu, pan
Grabek korzystał, jako jeden
z wielu, ze zwolnień celnych.
Zwolnienia celne, koncesje
były i będą stosowane. Chodzi o to, by nie preferować
protekcjonizmu w gospodarce. A w tym przypadku bezwzględny zakaz importu produktu monopolisty oznacza
protekcjonizm.
Not. (bmk)

Kolejny poniedziałek w TVP minął bez teatru. To zaczyna niepokoić. Oba programy
telewizji publicznej podzieliły się olimpiadą, czy trzeba było jednak robić to ze szkodą dla poniedziałkowego spektaklu?
W Dwójce o tej samej porze szedł ograny
już „Kingsajz”...
Wcześniej, w „Kronice kulturalnej” naszej
Trójki pokazano fragmenty uroczystości ku
czci zasłużonego gdańskiego scenografa,
Włodzimierza Komorowskiego. Byłam gościem na tej imprezie w wielkim studiu TV
na Czyżewskiego i jako świadek żałuję, że
informacja była tak krótka (żal to nie pretensja, rozumiem trudności „Kroniki”). Bowiem w świetnych wystąpieniach gdańskich

znakomitości teatralnych - Winiarskiej,
Ciechowicza, Zurowskiego, Aliny Afanasjew i samego Komorowskiego dźwięczała
nostalgia za latami, gdy nie było studia, ale
był teatr. Teraz studio jest takie, że można
by w nim śmiało kręcić wszystkie kroniki
Szekspira, ale teatru nie ma. Mówi się: „Nie
stać nas na teatr”. A na marnowanie talentów, zrywanie tradycji, no i puste studio to
nas stać?
Janina Wieczerska

*
+

ź

s

+
€

Szynkę do kieszeni, czekoladę do rękawa

Z biedy i dla sportu

Gdańsk

Nowy prezes gdańskiego sądu

Nocny napad

Kandydat
pani minister

Kilku konsumentów
wrzeszczańskiego pubu
Cockney zostało zaatakowanych przez 30-0s0-

ss gromadzenie
Ogólne
ś sz Sędziów Sądu Wojewódzkiego wybrało Mirosława Ożoga na prezesa Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku.
10 marca kończy się druga i ostatnia kadencja sędziego Zbigniewa Szczurka
obecnego
prezesa
SW.
Zwolnione miejsce zajmie
Mirosław Ożóg, sędzia Wydziału Cywilnego gdańskiego Sądu Apelacyjnego.
- Przed zgłoszeniem kandydatury sędziego Ożoga
konsultowałam się ze środowiskiem sędziowskim powiedziała Hanna Suchocka.
Za wyborem opowiedziało się 111, spośrod 148 głosujących sędziów.
Od 1986 r. Ożóg sprawował funkcję wiceprezesa
Sądu Rejonowego w Gdańsku, a od 1989 do 1991 r. był
prezesem tego Sądu. Nowy
prezes zapowiedział kontynuację polityki swego poprzednika oraz konsultacje
swoich decyzji ze środowiskiem sędziowskim.
Hanna Suchocka spotkała się też z sędziami Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku.
Spotkania
z sędziami
upłynęły w życzliwej atmosferze. Nie omawiano samo-

bową grupę wyrostków.

Najczęściej kradzione są słodycze i kosmetyki.
Wśród sklepowych złodziei przeważają narkomani,
dzieci, ale także osoby na pierwszy rzut oka szacowne. Niemal wszystkie większe sklepy zatrudniają firmy ochroniarskie. Zdarza się, że ochroniarze... sami kradną.
Kradzieże w sklepach są
dziej zuchwałe. Przeważnie

Złapani
na
gorącym
uczynku, próbują ratować
się ucieczką, są agresywni.

kradną narkomani; wybie-

Rewizja

Coraz częstsze

i coraz bar-

rają towary luksusowe, które łatwo spieniężyć: drogą

kawę, słodycze, lepsze ko- '
Smetyki. Dla dzieci pokusę
Stanowią słodycze.

Pod kurtkę
albo do torby
ubranych

ludzi,

których nikt nie posądziłby
O kradzież - mówi Krystyna
Kotyńska, zastępca kierownika sklepu „Zatoka” we

Wrzeszczu. - Kradną drogie
wędliny. Zdarzyło się, że
bardzo
elegancka
pani
wzięła na stoisku najwiękSzy kawałek piersi z indyka
i schowała go do torby.
Złodzieje
najczęściej
chowają swoje łupy pod
ubranie, do rękawów i kie-

szeni, a także do przyniesionych dużych toreb.

- Przychodzą w kurtkach
zapiętych tylko na dole, bo
tak jest im łatwiej chować
ukradzione towary - mówi
Krystyna Kotyńska.- Zdarzyło się, że złapaliśmy na
kradzieży ochroniarza zatrudnionego w

Carry w Gdyni zatrzymała
kobietę, podejrzaną o kradzież żywności. Ochroniazji. Kobiecie udało się wydostać na zewnątrz. W centrum ETC na Zaspie, ochroną obiektu zajmuje się
agencja „Wena”.

- Łapiemy z reguły dwie,
trzy osoby dziennie - mówi
Andrzej Wójcik, inspektor
ochrony - pracownicy agencji odprowadzają delikwenta do osobnego pomieszcze nia.
Policja zostaje zawiadamiana o kradzieży, kiedy
klient jest agresywny.
W salonie IKEA zdarza
się, że ochrona musi gonić
złodziei. Często dochodzi do
szarpaniny. Rewizji dokonuje tylko policja. - Nie zawsze
trafnie
oceniamy

Fot. Robert Kwiatek

klientów.
Posądzonego
o kradzież, a niewinnego,
natychmiast przepraszamy
- twierdzi Mariusz Lipiński,
pracownik agencji „Thor”.
Po
kontroli,
urażony
klient może złożyć zażalenie
do prokuratury.

Kłopot wszędzie
W Kościerzynie funkcjonują dwa duże sklepy samo-

obsługowe, jeden przy ulicy
Rynek, drugi przy Staszica.
Jak twierdzą pracujące
w nich panie, kradną i młodzi, i starsi. Najczęstszymi
złodziejami są uczniowie chcą zaimponować kolegom.
Ze złodziejami problem mają również w samie
na Staszica. Personel często
na kradzieży łapie osoby
dorosłe. Młodzi w większości kradną słodycze, kawę
czy piwo, pozostali - artyku-

ły chemiczne i wędliny.
W samie na tczewskim
Czyżykowie, przyłapany na
gorącym uczynku złodziej
trafia w ręce policji. W jednym ze sklepów na os. Garnuszewskiego szef firmy
rozlicza się ze złodziejami
„W cztery oczy”.
Wszystkie sprzedawczynie, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie twierdziły, że
kradną „biedni i bogaci”.
Ewa Piórko, (sr, za mp)

- To byli młodzi chłopcy.

Dziwię się, bo zaatakowali
wyrośniętych, dobrze wysportowanych
mężczyzn
w wieku 25 - 30 lat - mówi
pracownik Cockneya.

(TG)

Pociągi 2001 r.

Szybciej
do stolicy
szybkością 160 kilometrów na godzinę pojedziemy pociągiem z Gdyni
do Warszawy w... 2001 roku.
Czas podróży z Gdyni do
Warszawy skróci się o około
pół godziny.
Dostawca szybkich pociągów zostanie wyłoniony we
wrześniu br. Na razie rozstrzygnięto pierwszy etap
przetargu - do kolejnego zakwalifikowały się spółki Ad-

cych.

W IKEI przy wejściu stoją
pracownicy
ochrony
i zwracają uwagę, kto wchodzi. Jeśli ktoś wyda się podejrzany, informują -kolegów przy wyjściu.
- Jeżeli w sklepie jest duży ruch, po sali chodzi detektyw - mówi Maciej Andrzejczyk, agent ochrony
IKEI. - Nie łapie złodziei,
tylko wskazuje pracowni-

Mirosław Ożóg

rot. maciej Kostun

oczyszczenia się środowiska
sędziowskiego. W rozmowie
z „Dziennikiem ” minister
Suchocka stwierdziła, że
dopóki nowelizacja ustawy
o sądach powszechnych, zaskarżona przez prezydenta,
znajduje się w Trybunale
"Konstytucyjnym, nie będą
podejmowane kroki weryfikujące sędziów.
Minister Suchocka zadeklarowała, że w budżecie na
1998 r. znajdą się środki na
potrzeby wymiaru sprawie-

dliwości.

Prócz obsadzenia fotela
prezesa Sądu Wojewódzkiego Hanna Suchocka nie
przewiduje na razie zmian
personalnych w gdańskich
sądach i prokuraturze.

(ASG)

Hala stoczni

Słuchali świadka
z rzed sądem w Gdańsku
*”
kontynuowany
jest
proces czterech osób, którym zarzuca się zaniedbania
mające wpływ na tragiczne
skutki pożaru hali stoczni.
„W charakterze świadka

tranz Pafawag, Fiat Ferro-

viaria i Siemens

Fee

zeznawał

wczoraj

dowódca

wozu bojowego,
skierowanego do ochrony koncertu.
Pytania sądu zmierzały do
ustalenia czy i kiedy zostały
otwarte drzwi hali oraz kto

Zwycięzca ma dostarczyć
PKP dziewięć pociągów |
zwalających rozwijać większe prędkości. Zestaw 7 Wagonów kosztuje około 70
mln złotych.
(K.N.)

zdecydował

o

skierowaniu

do zabezpieczenia koncertu
tylko jednego wozu. W wyniku pożaru hali widowiskowej Stoczni
Gdańskiej
24 listopada 1994 r. 7 osób
zginęło, a ponad 300 zostało
poparzonych.
Aktęm oskarżenia objęto
komendanta
stoczniowej
straży pożarnej Jana S., kierownika hali Ryszarda G.
oraz dwóch organizatorów
koncertu z Agencji FM - Tomasza T. i Jarosława K.

(ASG)
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F.

sklepie.

Sklepy bronią się przed
plagą złodziejstwa. W „Zatoce” jest pokoik nad główną salą. Siedząca w nim
osoba obserwuje kupują-

kom ochrony.

Ochrona Makro Cash and

rze usiłowali dokonać rewi-

- Bardzo często łapiemy
elegancko

ochroniarska

W niedzielę grupa wyrostków, w czarnych skórzanych kurtkach oczekiwałaoczekiwała przed wejściem do lokalu na wychodzących. Kilku osobom udało się uciec, na dwóch
sprawcy dokonali rozboju.
Napastnicy dopadli Tomasza S. Przez blisko dwadzieścia minut kopali go po catym ciele i zabrali mu kurtkę
z dokumentami i kluczami.
Po chwili dogonili także Jana
K. - ściągnęli mu spodnie
i buty. Poszkodowani zaalarmowali policję. Schwytano
czterech sprawców. Trzech
z nich (jeden pijany) nie ma
jeszcze 17 lat. Czwarty ma
zaledwie 16. Nietrzeźwy trafił do izby wytrzeźwień.

SUWNICE * ŻURAWIE * WCIĄGNIKI
NIEZAWODNOŚĆ
NAJNOWSZA TECHNOLOGIA
UMIARKOWANE CENY
Serdecznie zapraszamy na SEMINARIUM dotyczące wciągarek linowych i suwnic modułowych
w czasie targów Eurocrane dnia 18 lutego o godzinie 12.00 w sali wykładowej w pawilonie nr 2 na te, |renie Międzynarodowych Targów Gdańskich przy ulicy Beniowskiego 5.

KONECRANES

POLAND Sp. z 0.0.

Pl. Konstytucji 4/9
:
00-552 Warszawa
tel. +48 22 628 63 79, fax +48 22 622 55 19

S-242/A/536

Śmigłowiec w jeziorze Śniardwy

Katastrofa na Tajwanie

Od zabawy
do tragedii

Spotkanie

premierów

Airbus
Samolot Airbus 300 tajwańskich linii lotniczych
China Airlines rozbił się w poniedziałek o godz.
20.07 czasu miejscowego (13.07 czasu polskiego)
podczas lądowania na lotnisku międzynarodowym
w Tajpej, stając natychmiast w płomieniach.

BIELSKO-BIAŁA. Jako bardzo dobre i przykładowe
określili stosunki między
Polską i Czechami premierzy obu państw: Jerzy Buzek i Josef Toszovski. Szefowie rządów spotkali się
w poniedziałek w BielskuBiałej. Rozmowa w cztery

oczy trwała blisko godzinę
(zamiast planowanych 20

minut). Wizyta w Polsce była pierwszym zagranicznym
wyjazdem premiera Toszovskiego.

Groźna Wisła

Taki jak na zdjęciu śmigłowiec Mi-2 spadł w niedzielę do jeziora Śniardwy.
Katastrofę śmigłowca Mi-2 przeżył jedynie 38 letni Rosjanin Wiaczesław Batiszczew. Był z żoną.
Wraz z dwiema innymi rodzinami: Bakaszewscy
i Szapieliew oraz mężczyzna o nazwisku Koropko
wynajęli helikopter, aby zobaczyć jezioro Śniadrwy
z góry. Zwłoki dwóch osób: 40-letniej kobiety i 38letniego mężczyzny już odnaleziono. O pozostałych, na razie, nic nie wiadomo.
Helikopter runął do wody
w niedzielę około godz.
13.50, niedaleko wsi Głodowo. Na pokładzie oprócz
Rosjan znajdował sję polski
pilot 50-letni Zygmunt Z.
z Mrągowa. Jego brat, też pilot zginął 10 lat temu w podobnej katastrofie.
- To był nasz pilot - powiedział „Dziennikowi” Jan
Majewski, wiceprezes aeroklubu w Grudziądzu. - Był
instruktorem pierwszej klasy. Całe życie latał i szkolił
ludzi. Prowadził maszynę

żeby się zabawić, a on był
sam. Przyczyny wypadku
będzie badać specjalna komisja.
Jak dowiedzieliśmy się
od Alicji Dąbrowskiej, pracownicy hotelu Gołębiewski w Mikołajkach, Rosjanie przyjechali na jedną
dobę z 40-osobową grupą
wycieczkową z biura podróży „Nokturn”. Ci, którzy
wynajęli helikopter pochodzili z Królewca i Voroneża
(miasta leżącego ok. 500
km na południe od Mo-

wyprodukowaną

skwy).

w

1989

r.

Jej stan był bardzo dobry,
miała niewielki nalot, była
po przeglądzie technicznym. Rosjanie przyjechali

Jedyny uratowany pasażer przebywa na oddziale
chirurgicznym w szpitalu
w Piszu. Mimo rany na gło-

rot parrcar

wie i kolanie czuje się dobrze. Wczoraj był przesłuchiwany
przez zastępcę
prokuratora
rejonowego
w Giżycku. Wyniki przesłuchania nie są znane.
Wczoraj, do godzin popołudniowych 50 strażaków,
w tym 15 płetwonurków
oraz 7 policjantów prowadziło poszukiwania pozostałej piątki. Wysoka fala, pływająca kra i deszcz utrudniały akcję ratowniczą. Widoczność pod wodą sięgała
zaledwie 2-3 m. Strażacy
korzystali z prywatnej echosondy państwa Karpińskich
z Pisza.
- Szansy na przeżycie

Polski w roku 1999 przemawia szereg argumentów,
m.in. przypadające w roku
przyszłym tysiąclecie kanonizacji

św.

Wojciecha.

Na

pielgrzymkę Ojca Świętego

czeka również kilka diecezji
polskich m.in. elbląska.

p

w Indiach

nie ma już żadnej - powie-

helikoptera.

(mig)

Papież w Polsce i na pustyni?

Prymas poinformował, że
papież nie odpowiedział
beżpośrednio na to zaproszenie i stwierdził jedynie,
że wybierze się do Polski,
jak Bóg da. Zdaniem prymasa Glempa,
za pielgrzymką Jana Pawła II do

HM ŚWIAT

dział „Dziennikowi” nadkomisarz Andrzej Chajdenrajch, rzecznik prasowy suwalskiej policji. Zbliża się szarówka, a ani
ciał nie odnaleziono, ani
nie udało się ustalić dokładnego miejsca, w którym znajdują się szczątki

Zaproszenie Jana Pawła II

Na zakończenie wizyty w Watykanie ad limina
apostolorum, prymas Polski kardynał Józef Glemp
zaprosił papieża Jana Pawła II do Polski. Prymas
ma nadzieję, że do podróży papieskiej mogłoby
dojść w roku przyszłym.

LUBLIN. Stan pogotowia
przeciwpowodziowego ogłoszony został wczoraj
w ośmiu nadwiślańskich
gminach woj. lubelskiego:
Józefowie, Wilkowie, Łaziskach, Kazimierzu Dolnym,
Puławach, Janowcu, Dęblinie i Stężycy. Wojewódzki
Komitet Przeciwpowodziowy W Lublinie spodziewa
się, że fala kulminacyjna na
Wiśle przejdzie przez Lubelszczyznę we wtorek
i środę, ale poziom wody
nie przekroczy stanów alarmowych.

Wczoraj natomiast Jan
Paweł II został zaproszony
do Libii przez nowego ambasadora tego kraju w Watykanie Husejna Fuada Mustafę Kabaziego.
Odpowiadając mu, papież
nie nawiązał do tego tematu, wyrażając ze swej strony
życzenie, by Libia mogła się
stać miejscem, gdzie spo-'
tkanie i dialog będą się sta-

wały coraz bardziej instrumentem porozumienia i pokoju.

(PAP)

Według obsługi lotniska,
jest niewielka szansa, by
ktokolwiek się uratował
spośród blisko 200 osób pasażerów i członków załogi
- znajdujących się na pokładzie. Samolot leciał z indonezyjskiej
wyspy
Bali.
Większość pasażerów to tajwańscy turyści. Wśród ofiar
wymienia

się m.in. prezesa

tajwańskiego banku centralnego, Sheu Yuan-Donga
wracającego z podróży służbowej. Na liście pasażerów

znajdują się też obywatele
innych krajów, ale ich naro-

dowości na razie nie ustalono. 10-letnie dziecko, będące jedyną osobą, którą uratowano z katastrofy, zmarło
w drodze do szpitala. Samo-

lot nie zdołdł wylądować na

pasie startowym i przeleciawszy
nad
lotniskiem
uderzył w budynek mieszkalny, a następnie w dwa
dalsze domy, które stanęły
w ogniu.

(PAP)

Medyka. Obrona aresztowanych

Pięć godzin
blokady
Przemyscy przewoźnicy, którzy wczoraj rano zablokowali przejście graniczne w Medyce, po niespełna 5 godzinach zawiesili protest i obecnie ruch
odbywa się tam normalnie.
Akcję
zorganizowano
w proteście przeciw aresztowaniu w styczniu, przez
ukraińską Służbę Bezpieczeństwa, czterech mieszkańców Przemyśla podejrzanych o przemyt na dużą
skalę.
Protestujący uzależniali
zawieszenie akcji od przybycia do Medyki wojewody
przemyskiego Leszka Kisiela, którego poprosili o zdecydowaną
interwencję
w sprawie potraktowanych
z wyjątkową brutalnością
i uwięzionych przemyślan.
Domagali się m.in. dopuszczenia do jednego z aresztowanych, który został dotkli-

wie pobity, polskiego lekarza, a także przekazania
przez stronę ukraińską rzetelnych informacji, dotyczących stanu zdrowia czterech
Polaków.
Wojewoda Kisiel poinformował, że w sprawie tej interweniował już w polskim
konsulacie we Lwowie, jak
i podczas niedawnego spotkania
z wicewojewodą
lwowskim. Zdaniem konsula generalnego RP we Lwowie Piotra Konowrockiego,
strona ukraińska bardzo poważnie traktuje sprawę. Polakom grozi od 3 do 10 lat
więzienia.

REKLAMA
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DELHI. W Indiach odbywały się wczoraj wybory
parlamentarne mające wyłonić 222 spośród 543 członków niższej izby indyjskiego
parlamentu. Poniedziałkowe
wybory 2/5 składu Izby Ludowej (Lok Sabha) są
pierwszym etapem wyborów powszechnych, które
będą kontynuowane 22, 23
i 28 lutego oraz 7 marca.

WA
Ash bike

EUROCRANE
Naa

INŻYNIERIA

KATY

HAWANA. Jak zapowiedziały w ubiegłym tygodniu
komunistyczne władze Kuby, uwolnionych zostanie
łącznie ponad 200 więźniów
politycznych, o których ułaskawienie zabiegał w czasie
styczniowej pielgrzymki papież Jan Paweł II.

ELEKTROINSTALACJE
INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

MIE

(PAP)

Gdańsk. Spór o działkę w centrum miasta

Synagoga, teatr i UOP
Bogumił Koczot, naczelnik
Wydziału
Geodezji
Urzędu Miasta Gdańska.
- To, co może zrobić teraz
gmina Gdańsk, to czekać na
orzeczenie, które wyda Komisja Regulacyjna do Spraw
Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Jeżeli zostanie
udowodnione, że zgodnie
z ustawą z 20 lutego 1997 r.
o stosunku państwa do gmin
wyznaniowych żydowskich
w Rzeczypospolitej Polskiej
sporna działka należy do
gminy żydowskiej, nie będziemy
czynić
żadnych
przeszkód.

Z prośbą o zwrot ziemi przy ul. Bogusławskiego,
na której stała synagoga, zwróciła się wczoraj do

wojewody i urżędu miasta Gmina Wyznaniowa Żydowska. O teren graniczący z tą parcelą ubiegają

się Urząd Ochrony Państwa i fundacja budowy Teatru Elżbietańskiego.
Sprawa spornej działki
Ciągnie się od sześciu lat.

BE 26 październik 1992 r.
Gmina Gdańsk, na mocy

decyzji wojewody gdańskie80, nieodpłatnie nabyła od
Skarbu Państwa działkę
przy ul. Bogusławskiego,
O którą toczy się spór.
M 17 stycznia 1997 r.
Szef gdańskiej Delegatury Urzędu Ochrony Państwa
Występuje
do wojewody
gdańskiego z wnioskiem
O wznowienie postępowania
W
sprawie
przekazania
działki gminie Gdańsk.
- UOP nie brał udziału
W postępowaniu komunalizacyjnym i dlatego nie mógł

Wnieść do niego zastrzeżeń
1 uwag - komentuje Dariusz

Frankowski, rzecznik UOP
W Gdańsku.
|
W uzasadnieniu prośby
O wznowienie postępowania

UOP powołuje się na' dwa
argumenty.

Na

ustawę

z dnia 10 maja 1990r., która
mówi, że spod komunalizacji wyłączone jest mienie
ogólnonarodowe,

które słu-

Ży wykonywaniu zadań publicznych należących do
„właściwości” organów administracji rządowej, sądów
i organów władzy państwoWej. A także na to, że od
1945 roku działka ta stanowi
strefę ochronną i zaplecze
techniczne dla jednostek
dawnego
MSW
obecnie
UOP na wypadek mobilizacji i innych

zdarzeń

nad-

zwyczajnych. Wojewoda odmówił wznowienia postępoWania stwierdzając, że UOP
nie udokumentował swojego prawa do działki.
m 30 stycznia 1997 r.
Decyzją prezydenta mia-

sta ustalone zostały warun-

ki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym budo-

wy tam Teatru Elżbietańskiego. Zgodnie z planami
zagospodarowania
przestrzennego, teren ten przeznaczony jest pod usługi
kultury, zieleniec, parking
i garaże podziemne.
- Udało się naszej fundacji pozyskać od Unii Europejskiej pieniądze, które
wystarczą na przeprowa-

dzenie na tym terenie kosztownych badań archeologicznych - mówi Jacek Bielak

z Fundacji

Theatrum

Gedanense. - Jeśli tych
środków nie wykorzystamy
do końca bieżącego. roku,
będziemy musieli je zwrócić. . Komisji Uwłaszczeniowej.
Na pytanie. „Dziennika”
Bielak dodaje że, przeciądokąd powinny składać odgająca się procedura, stawia
wołania usłyszeliśmy - „nie
fundację w niekorzystnym
wiem”. Przez ostatnie dwa
świetle w stosunku do licztygodnie nie udało nam się
nych organizacji zagraniczuzyskać odpowiedzi wojenych,
zaangażowanych
wody na pytanie o tak długi
w pozyskiwanie pieniędzy
czas rozpatrywania sprawy.
na budowę w Gdańsku TeJak
dowiedzieliśmy
się
atru Elżbietańskiego.
u rzecznika urzędu, wojeM Maj 1997 r.
woda polecił, aby przyspieUOP odwołał się do Kraszyć bieg sprawy.
jowej Komisji Uwłaszczeniowej w Warszawie.
M Czerwiec 1997 r.
Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa wydaje postanowienie na mocy której, wojewoda zobowiązany jest do
ponownego

m Styczeń 1998 r.

Gdańska Gmina Wyzna-

niowa Żydowska złożyła
w Komisji Regulacyjnej do

Spraw Gmin

Wyznanio-

wych Żydowskich w
szawie dokumenty, na
stawie których chce
skać działkę, na której
synagoga

Warpododzystała

przy ulicę Bogu-

sławskiego.

Por. Dariusz Frankowski,
rzecznik gdańskiej Delegatury Urzędu Ochrony Państwa.
|
- Uważamy, że mamy
podstawy sądzić, iż teren
graniczący z budynkiem powinien zostać przyznany
naszej
delegaturze.
Konieczny jest bowiem do prawidłowego funkcjonowania
urzędu. Nie tylko chodzi
o parking dla samochodów.
Przewidywać należy sytuację, kiedy będziemy musieli podjąć działania operacyjne w chwili zagrożenia czy
Fot. Maciej
Kostun
ewakuować archiwa w razie
pożaru. Należy również zastanowić się nad tym, czy na tak
dużej działce - niewiele ponad hektar ziemi - nie znajdzie
się miejsce dla wszystkich stron sporu.

Katarzyna Żelazek
Jakub Szadaj, przewodniczący Gminy Wyznaniowej

Żydowskiej.

- Chcąc odzyskać działkę,
nasza
gmina
- licząca
w Trójmieście ok. 200 osób złożyła dokumenty w Komisji Regulacyjnej do Spraw
Gmin Wyznaniowych Żydowskich
w : Warszawie.
Wiemy jednak, że sprawę tę

rozpatrzenia

sprawy. Choć minęło dziewięć miesięcy do tej pory
decyzji nie podjął.
- Wojewody powinien rozpatrzyć sprawę w ciągu
dwóch miesięcy, jeżeli jeszcze
tego nie zrobił, zainteresowane strony powinny się odwoływać - mówi Iwona Leszczyńska, referent z Krajowej

może załatwić na poziomie

Teatr mieszczący się dawniej na spornym placu.
Repr.
Adam Warżawa

lokalnym. Dlatego wczoraj
przedłożyliśmy dokumenty
w Urzędzie Wojewódzkim
i Miejskim prosząc, o rozpatrzenie sprawy. Sytuacja jest
Fot. Robert Kwiatek
jasna, zachowały się wpisy
do ksiąg wieczystych dokumentujące naszą własność. Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich
mówi, że może zostać przeniesiona na rzecz gminy żydowskiej lub Związku Gmin własność nieruchomości lub ich
części, „stanowiących na ziemiach zachodnich i północnych
w dniu 30 stycznia 1933 r. własność gmin synagogalnych”.
Przy ulicy Bogusławskego chcielibyśmy odbudować małą
synagogę.
Jacek Bielak z Fundacji

Theatrum Gedanense.

POZ

Gdańska Synagoga.

Repr. z albumu „Dawny Gdańsk”.

- Czekamy na decyzję
wojewody, od niej zależy, jak
potoczą się losy budowy Teatru Elżbietańskiego. Niepokoi fakt, iż sprawa się
przeciąga. Nie ukrywam, że
zależy nam na tej lokalizacji.
Według źródeł historycznych ok. 1600 roku w tym
miejscu powstała szkoła
fechtunku, która pełniła
również funkcje teatru. Budynek,
który pragniemy
wznieść, nie byłby tylko całorocznym
teatrem,
ale
Fot. Adam Warżawa
pełniłby rolę centrum konferencyjnego i wystawienniczego. Nasze interesy nie stoją
w sprzeczności z interesami gminy żydowskiej. Na spornej
działce znajdzie się miejsce i dla bożnicy, którą chce wystawić gmina, i dla teatru.

Pod patronatem „Dziennika”

Pokonać bariery niepełnosprawnych

Dwa lata działa winda
zainstalowana przed
wejściem do Biblioteki
Głównej Uniwersytetu
Gdańskiego. Do tej pory
dźwig nie był jeszcze

m

Tajemnicza
20 kompletów mebli kuchennych wyjechało
wczoraj z Gdańska do
zniszczonej przez powódź gminy Borowa
w województwie rzeszowskim.

użyty.
O tym, że winda działa
wiedzą przede wszystkim
panie pracujące w szatni bi-

Dary dla powodzian, ofia-

blioteki, które zostały zobo-

rowane przez Andrzeja Bu-

wiązane do pomocy przy
obsłudze dźwigu. Aby uruchomić windę osoba niepełnosprawna

powinna

ławę - właściciela firmy meblowej „Abimel” z Rokocina
koło Starogardu Gdańskiego, wiezie Fundacja Dobroczynności „Atlas”. W gminie
Borowa zalanych było sześć
wsi, ponad 700 gospodarstw.
Zdecydowano o konieczności wyburzenia 92 budynków.
- Pomoc dla gminy Borowa,
to prawdopodobnie
nasz ostatni transport w tym

za-

dzwonić
z
domofonu
umieszczonego przy schodach do biblioteki i poprosić
pracownika szatni o pomoc
w jej uruchomieniu.
O tym, że winda działa
wiedzą również konserwatorzy, którzy w ciągu dwóch
lat kilkakrotnie sprawdzali
jej sprawność.
Winda została zakupiona

ze środków Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
- Wejście do biblioteki
znajduje się na dość dużej
wysokości, co
uniemożliwiało budowę łagodnego

Do tej pory dźwig nie był użyty przez osobę
Na uniwersytecie studiują cztery osoby niepełnosprawne, które poruszają
się na wózku inwalidzkim.
Uczelnia

stara się dostoso-

podjazdu do budynku - po-

wać warunki architektoniczne i techniczne, tak aby
umożliwiały one naukę stu-

wiedział nam

dentom nie w pełni spraw-

Tomasz Jóź-

wiak, rzecznik prasowy uni-

nym.

Ostatnio

wykonano

wersytetu.

podjazd na Wydziale Mate-

wózku.

matyczno-fizycznym umożliwiając w ten sposób wejście do budynku oraz dotarcie do windy jednemu ze
studentów tego wydziału
jeżdżącemu na wózku.
- Staramy
się robić
wszystko, aby umożliwić
studiowanie
na
naszej
uczelni osobom niepełnosprawnym - powiedział To-

Fot. Adam Warżawa

masz Jóźwiak. - Nie możemy dostosować od razu
wszystkich wydziałów, ale
w momencie gdy będzie na
nim studiować osoba na
wózku, przeprowadzone będą wszystkie
potrzebne
usprawnienia. Tak jak to
było w przypadku wydziału
matematycznego.
(AGA)

pne perony 5
nwalida na wózku, aby
dostać się do kolejki
SKM, zmuszony jest prosić
o pomoc współpasażerów.
W Trójmieście większość
stacji pozbawiona jest pod-

jazdów dla wózków
lidzkich.
Pełnoprawnemu

inwapasa-

żerowi - inwalidzie pozostaje liczyć na pomoc ludzi
dobrej woli.

Tak jest między innymi
na

stacji

Gdańsk

Zaspa,

gdzie można być świadkiem zmagań ludzi na wózkach ze stromymi, wysokimi schodami.
Hnwalida, który chciał
skorzystać z usług PKP na
tej właśnie stacji, wsiadł do
kolejki tylko dzięki pomocy
innych podróżnych. Jeden
z nich znosił na rękach in-

szość trójmiejskich dworców SKM nie jest wyposażona w podjazdy dla wózków. W pełni wyposażony,
łącznie z windami jest tylko dworzec PKP Gdańsk
Główny. Dogodne możliwości dotarcia wózkiem do
kolejki są także na stacji
Gdańsk Brzeźno. Pozostałe

walidę, drugi zajął się zno-

stacje są dla ludzi na wóz-

szeniem na peron wózka.
Tego rodzaju obrazki nie są
czymś wyjątkowym. Więk-

kach barierą nie do pokonania.
Naczelnik
stacji
Gdańsk Główny poinfor-

miesiącu na tereny popowo-

dziowe - mówi Bożena Majchrzak, koordynator pomocy humanitarnej „Atlasa”.

Z „Abimelu” w listopadzie wyjechało już do gminy
Borowa 300 szafek kuchennych. Na początku lutego 22
komplety mebli pokojowych
trafiły do Lubszy w województwie opolskim.
Andrzej Buława pytany
przez „Dziennik” o to z jakich pobudek pomaga ludziom odpowiada, że „z chęci niesienia pomocy”.
- Mam czym się dzielić
więc to robię - dodaje. - Może kiedyś ja będę potrzebował

wsparcia.

Choć

wolał-

bym nadal pomagać, niż
prosić o pomoc.
Bożena Majchrzak wspomina, że sytuacja powodzian nadal jest tragiczna.
Na
konto
Fundacji
„Aflas””
=
PKO.
BP
I/o w Gdańsku 10201811169518-270-1,

z dopiskiem

„Powódź” - nadal wpłacać
można pieniądze.

(K.Z.)

W urzędzie wojewódzkim

Nie ma czystki
jest NIK

mowała
„Dziennik”,
że
PKP planują modernizację
peronów trójmiejskiej kolejki. Zależne jest to jednak
od decyzji Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie.
Gdański ZKM przebudował na potrzeby inwalidów przystanki tramwajowe i autobusowe. Być może
to samo zrobią niedługo
PKP.

(kef)
Po raz pierwszy wojewoda spotkał się z dziennikarzami na konferencji.
Fot. Robert Kwiatek

REKLAMA
R-1137

se

ie ma żadnej czystki
w Urzędzie Wojewódzkim - powiedział wojewoda
Tomasz Sowiński podczas
pierwszej konferencji prasowej, która odbyła się
wczoraj w urzędzie. Towarzyszył mu wicewojewoda
Krzysztof” Pusz i nowy
rzecznik prasowy Marek
Szczabel.

działkę

budowlaną
o pow. 1000-1500 m”
na usługi elektryczne
* natrasie —
| SKM Gdańsk-Rumia,
tel. 3432282-83

Wojewoda poinformował,
że w Urzędzie trwa kontrola
NIK, a dopiero po jej zakoń-

czeniu sporządzony zostanie bilans otwarcia i podjęte
zostaną ewentualne decyzje

BIUROWE

kadrowe.

da złożył projekt reorganizacji urzędu w MSWiA. Reorganizacja będzie polegać
na wydzieleniu z wielkiego
wydziału gospodarki spraw
dotyczących prywatyzacji.
Druga sprawa to oddzielenie kultury fizycznej od kul-

SKLEPOWE
Własna produkcja
Zakład Pracy Chonionej

GDAŃSK-OLIWA
ul. Grunwaldzka 540

tel.: 554-18-62
tel/fax: 554-17-49
R-1137
dra
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tury tout court. Kulturę nad-

zorować będzie wojewoda,
sport i turystykę -wicewojewoda. Utworzono też Wydział spraw zagraniczych,
który ma pomóc gminom
w

uzyskaniu

pieniędzy

z różnych instytucji i fundacji europejskich i promować
nasz region za granicą.
Dziennikarze pytali, kto
zostanie dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Kandydatów jest pięciu:
Zofia Watrak,
Krzysztof
Wójcicki, Cezary Obracht-

Prondzyński, Paweł Huelle
i tajemnicza osoba z Pomorza, której nazwiska wojewoda nie chciał wyjawić.
Sowiński stwierdził, że
„pierwszy miesiąc urzędowa -

nia nie był lekki. Zaczął się
wizytą
premiera
Buzka,
a potem - jak u Hitchocka napięcie stale rosło.
Barbara Szczepuła
+

p

o

6
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Tor wyścigowy w Sopocie

Inwestycje w Sopocie

Plan trzyletni

Scyzoryk

Goniwy

przy szyi
wóch szesnastoletnich
terrorystek, grożących
swoim ofiarom scyzorykiem,
poszukuje sopocka policja.
Ofiarami
napastniczek
padają nieletnie dziewczyny.

Rys. Bartłomiej Brosz

Karnowski
powiedział
nam, że gmina zamierza
współpracować z torem służewieckim w Warszawie.
- Cały czas poszukujemy
inwestora,
który
byłby

Władze Sopotu nadal
Poszukują dzierżawcy
hippodromu. Gonitwy
na sopockim torze wyścigowym zostaną
wznowione w lipcu
i sierpniu br.
, O
Jeszcze

wznowieniu
w

tym

w stanie przeprowadzić ge-

gonitw

sezonie

za-

pewniał nas Jacek KarnowSki, prezydent Sopotu.
- Na zawody przeznaczyliśmy dwa dni w sierpniu

i jeden w lipcu, po siedem
wyścigów

dziennie.

Miasto

będzie szukało kontrahen-

tów do nagród - zapewnia
prezydent.

neralny remont obiektu mówi Karnowski. - Jest to
o tyle ważne, iż nadchodzący sezon wyścigowy przypada na stulecie sopockiego
toru.

Przypominamy, że termin
rozstrzygnięcia przetargu
na dzierżawę 40-hektarowego obiektu upływa 27 lutego. Ostatecznie perspektywy tegorocznego sezonu
wyścigowego poznamy już
W marcu.

(eop)

Dobra zabawa i...
mammograf

Bal Trzech Prezydentów
odbędzie się 20 lutego (piątek) w podziemiach gdańskiego Dworu Artusa. W roli wodzireja wystąpi znany
artysta estradowy Bogusław
Mec. Duchową ucztę przygotował jeden z najbardziej
lubianych
wybrzeżowych
zespołów: Detko Band. Do
tańca będzie też grać zespół
Daned. Sądząc po menu,
szykuje się też prawdziwa
uczta kulinarna. Na myśl
o roladkach z soli ze szpara-

gami oraz zrazikach cielęcych w sosie leśnym z dodatkami - każdemu leci
ślinka.

Impreza
charakter

Gdańsk

zł) oraz budowa trzech sal
gimnastycznych.
Planuje
się także wybudowanie nowej przychodni rejonowej
i przychodni specjalistycznej, przebudowę i modernizację budynków szkolnych.
Pomyślano również o modernizacji szkolnych boisk.
Na to przedsięwzięcie zaplanowano blisko 700 tys. zł.
Dofinansowanie
budowy

Sopockie władze opracowały trzyletni plan inwestycji. Pod uwagę brane były
przedsięwzięcia,
których
wartość przekracza 100 tys.
zł.

Najbardziej
wymi okazały
w budowie
„Wschód” (11
dernizacja
grzewczych (2

priorytetosię - udział
Oczyszczalni
mln zł), mosystemów
mln 500 tys.

hali tenisowej przy ul. Haffnera pochłonie ponad 7 mln
zł. Na urządzenie placów
zabaw, kompleksowy remont ul. Grunwaldzkiej, budowę ul. Przemysłowej, tras
rowerowych, modernizację
Łazienek
Południowych
planuje się przeznaczyć ponad 11 mln zł.
Ok. 100 mln zł pochłonie
budowa pijalni wody solankowej.

Najmniej pieniędzy przeznaczono na kulturę. Na
modernizację Teatru „Atelier” zaplanowano środki
w wysokości 125 tys. zł, (eop)

Sopot. Wystawa fotografii

Rozdarte sosny

:

Policja

szuka
30.10.97 roku w Gdańsku,
na skrzyżowaniu ulic Olszyńskiej i Pustej doszło do
wypadku. Około godziny
14.20 kierujący samochodem osobowym marki Mitschubishi potrącił rowerzystę, który doznał obrażeń
ciała.

Świadkowie

wypadku

proszeni są o kontakt, z Wydziałem Ruchu Drogowego
KR Policji, przy ulicy Kurko-

Bal Trzech Prezydentów

ilkanaście zaproszeń
na Bal Trzech Prezydentów czeka jeszcze na gości, którzy zdecydują się pożegnać karnawał w towarzystwie gospodarzy Gdańska,
Gdyni i Sopotu.

Ostatnio w Sopocie zaatakowały nastoletnią Joannę
S. Przyłożyły do szyi scyzoryk, uprowadzając ją za budynek sklepu Traper. Groziły też najprawdopodobniej
atrapą pistoletu. Bezbronnej
zabrały plecak firmy Adidas
wraz z butami, gimnastycznymi spodenkami. Z kieszeni wyciągnęły dwuzłotową
monetę oraz 40 groszy.
- Trzy kwadranse później
zaczepiły na peronie kolejki
SKM,
również nieletnią,
Angelikę H. - poinformowano „Dziennik” w Biurze Prasowym
Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
- Uprowadziły ją do parku
przy kościele pw. Gwiazdy
Morza. Sterroryzowały za
pomocą scyzoryka, zabierając jej podróżną torbę ze
swetrem i kosmetykami oraz
1,20 zł gotówki.
Tadeusz Gruchalla

Udział w budowie Oczyszczalni „Wschód” oraz
modernizacja systemów grzewczych to tylko niektóre z priorytetowych inwestycji Sopotu. Ich realizacja pochłonie ponad 106 mln zł.

wej 8, w pokoju nr 5, telefon

- 308-62-51, 308-62-58.

(sr)
REKLAMA

będzie miała
dobroczynny.

W program wpisano m. in.
aukcję dzieł sztuki oraz loterię fantową. Jak każe tradycja, dochód z imprezy
przeznaczony będzie na potrzeby służby zdrowia. Organizatorzy balu, dyrekcje
Wojewódzkiego
Zespołu
Gruźlicy i Chorób Płuc
w Gdańsku oraz Zespołu
Opieki Zdrowotnej nr 2 zde-

Marek Chróścielewski - autor wystawy w Galerii Kinski.
arwne fotografie malowniczego regionu Ja-

starni,
Marka

wykonane ak
Chróścielewskiego

można zobaczyć w SOpockiej Galerii Kinski przy ul.
Kościuszki 10. - Dla nas ludzi zafascynowanych tym

regionem sosny są metaforą
ludzkiego losu - powiedział
podczas otwarcia wystawy
Bruno Wandtke, architekt
Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Smętnie pochylone sosny, kołyszące się
morze, rozległe wydmy są

"m TITRTYR
mI

Fot. Adam Warżawa

tematem fotografii Marka
Chróścielewskiego. Nastro-

jowe Widoki ilustrowane są
poezją Zbigniewa Jabłonowskiego. Wystawa czynna
jest do połowy marca.
(ald)

DLA CIEBIE

WIELKA PROMOCJA

WZ
ź BIAŁE

SONY
ZESTAW

DJMIX

POZIOM

CEN

GRATIS!!!

cydowali, że fundusze, które

uda się zebrać przeznaczą
na zakup mammografu.
Nieliczne

zaproszenia

można jeszcze nabyć w sekretariatach

prezydentów:

Gdańska, Gdyni i Sopotu
(w urzędach miast), w sekretariacie

Zespołu

Gruźli-

cy i Chorób Płuc (tel. 34102-53).

(i0g)

; AGO-RTW,
R-1578/A

ul. Rajska 12, tel.: 301 22 30

$ AGD-RTW,

Hala Olivia, tel.: 552 40 13

śż

MINIMALNY

ż RTW, ul. Abrahama 7, tel.: 621 82 16
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M GDANSK PRUSZCZ
W Kiezmarku

Porażony
prądem

Próbujący nielegalnie
podłączyć prąd mieszkaniec Kiezmarka zginął w minioną sobotę
wieczorem.

moja ulica
M Wrzeszcz. Kłopotliwe boisko
W zeszłym tygodniu pisaliśmy o kłopotliwym, dla mieszkańca ulicy Kościuszki, boisku do gry w piłkę nożną przy
Szkole Podstwowej nr 52. W związku z publikacją wypowiedziała się Maria Ziółkowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 52.
- Tam nigdy nie było żadnego skweru z ławkami, jak sugerował to Czytelnik - tłumaczyła Maria Ziółkowska. - Natomiast przed laty znajdowało się tam wysypisko gruzu,
krzaki i pijacy, którzy często wybijali szyby w szkole. Boisko
to zostało stworzone na prośbę rodziców i dla uczniów, których mamy ok. 700. Szczególnie pomogła nam w tym radna
Krystyna Jackowska, która sfinalizowała przekazanie terenu miejskiego i niezbędnych pieniędzy od miasta Gdańska.
Miejscowa młodzież jest bardzo zadowolona z tego boiska.
Boisko służy nie tylko do gry w piłkę nożną. Stoi tam również 6 koszy do gry w koszykówkę.
s

miejscowego

sklepu

spo-

żywczego.
Próbował
nielegalnie
podłączyć prąd z napowietrznej sieci energetycznej, znajdującej się nad budynkiem, do pobliskiej posesji. Próba zakończyła się
dla mężczyzny tragicznie,
został bowiem porażony
prądem i zginął na miejscu.

:

(A.S.)

Był minister
rolnictwa

u

Z
A

O godz. 20.30, 67-letni
Czesław A., mieszkaniec
Kiezmarka wszedł na dach

Z

Agencja
czy bank

Zdewastowane elewacje we Wrzeszczu.

Fot. Adam Warżawa

Na ulicy Batorego i Partyzantów kilka dni temu pomazane zostały sprayem nowo wymalowane elewacje okolicznych budynków.
- Zgłosiłem natychmiast fakt dewastacji na policję - poinformował nas Włodzimierz Pietrzak, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wrzeszcz”. - Wstępnie straty spowodowane wandalizmem oceniłem na około 10 tys. zł. Cały
Wrzeszcz jest obsmarowany. Niegdyś udostępniłem młodzieży do malowania hydrofornię na Srebrnikach. Możemy
wskazać inne miejsca do zamalowania, byle tylko tego typu
twórczość” nie stawała się wandalizmem - dodał prezes.

Potrzebna lepsza synchronizacja

Nasz Czytelnik codziennie przejeżdzający ulicą Grunwaldzką chciałby zasugerować lepszą organizację świateł
w centrum Wrzeszcza, które to usprawnienia mogłyby, jego
zdaniem, rozładować korki w okolicach centrum handlowego manhattan.
- Jadąc ulicą Grunwaldzką, w kierunku Gdańska, w centrum Wrzeszcza trafiamy na następujące po sobie światła
sygnalizacji. Pierwsze są na wysokości „Zatoki”, drugie 30
'm dalej przed przejściem koło przystanku tramwajowego.
Obydwa światła przełączają się jednocześnie, przez co pojazdy, jadące z Gdańska i chcące zawrócić lub wjechać
w ulicę Partyzantów są zablokowane przez pojazdy czekające koło przystanku. Gdyby światła koło przystanku przełączały się około 20 sekund wcześniej, zawracający mogliby
spokojnie wjechać w ulicę Granwaldzką lub Partyzantów.
- Sygnalizacja w centrum Wrzeszcza jeszcze w tym roku
ulegnie przebudowie i koordyacji - powiedział nam Antoni
Szczyt, naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej - Obecnie
pracujemy nad udoskonaleniem ruchu na tym odcinku.
:

Niebezpieczne schody
m

u

Na ulicy Konarskiego od strony politechniki są schody
pozbawione poręczy. Zimą zdarza się, że schody te są oblodzone i bardzo śliskie. Łatwo z nich spaść i zrobić sobie
krzywdę. Czytelnik był świadkiem takiego właśnie niebezpieczego upadku. Czytelnik życzyłby sobie, aby zaistalowano w tym miejscu opowiednie poręcze, które zwiększyłyby
bezpieczeństwo przechodniów nie tylko w zimie.
BW rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Informacje z Wrzeszcza,
Moreny, Ni
Suchaninai Złotej Karczmy zebrał Krzysztof
Baranowski, oczekujący na sygnały od Czytelników. Jutro przedstawimy informacje ze Śródmieścia, Ujeściska, Siedlec, Chełma, Orunii i Jasienia.

301
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; Trąbkach
Wielkich
* odbyło się spotkanie
przedstawicieli gmin wiejskich woj. gdańskiego z ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Jackiem Janiszewskim.
Na spotkaniu, które odbyło się w minionym tygodniu minister zapewnił, że
są pieniądze na wiosenne
kredyty dla rolników.
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa mogłaby zostać zastąpiona przez
bank ziemski. Nadzór właścicielski nad gruntami wydzierżawionymi powinien
sprawować samorząd. Tym
bardziej, że w roku 1999 zakończy się rozliczenie byłych pegeerowskich długów.
- mówił minister Janiszewski. - W gestii samorządu
powiatowego znajdowałaby
się również sprawa sprzedaży ziemi cudzoziemcom. Ministrowi spraw wewnętrznych łatwiej będzie zaakceptować wniosek, za którym opowiada się lokalna
społeczność.
Pytano m.in. o tanie kredyty i czy ministerstwo ma
pomysł na to co zrobić z nie
sprzedanym zbożem.
- Może przerobić je na
spirytus dodawany do paliwa - sugerował ktoś.
Padły też gorzkie uwagi
pod adresem AWRSP.
- Kiedy otrzymamy 30 tys.
hektarów pod zalesienie,
obiecanych
nam
przez
agencję w 1992 roku - pytał

leśniczy z Trąbek Wielkich,
Jan Gryń.
Spotkanie było interesujące, toteż wójtowie poprosili aby podobne odbyło się za
rok.
Grażyna Antoniewicz

Pieniądze na rehabilitację

Bank wspiera
chorych

ddział Regionalny Banku PKO
BP zasilił
wczoraj konto Gdańskiego
Centrum Rehabilitacji. Darowizna pójdzie na potrzeby
należącego
do Centrum
szpitala w Dzierżążnie.
Po Przychodni Rejonowej
przy ul. Jagiellońskiej na
gdańskim Przymorzu oraz
Ośrodku
Terapii
Dzieci
i Młodzieży, Gdańskie Centrum Rehabilitacji jest kolejną placówką służby zdrowia obdarowaną przez Bank
PKO BP Oddział Regionalny w Gdańsku.
Czek na kwotę 5 tys. zł.,
który trafił wczoraj do doktora Bogumiła Przeździaka,
dyrektora Gdańskiego Centrum Rehabilitacji będzie
wykorzystany na zakup niezbędnego sprzętu do rehabilitacji pacjentów Oddziału
D szpitala w Dzierżążnie.
Jak powiedział „Dziennikowi'ordynator Marek Bielaszewski, na Oddziale D leczonych jest rocznie ok. 500
pacjentów. Ponad połowę
z nich stanowią chorzy po
urazach i operacjach chirurgicznych

oraz

Ryszard Nowak, I zastępca dyrektora o

działu Regio-

nalnego Banku PKO BP w Gdańsku wręcza czek na ręFot. Antoni Filipkowski
ce doktora Bogumiła Przeździaka.
skują
sprawność
oraz chęć
część - pacjenci neurolocz-

ortope-

dycznych z województw:
gdańskiego, słupskiego i koszalińskiego.
Pozostałą

ni, po urazach mózgu, z niedowładami. W trakcie pobytu w placówce w Dzierżążnie są oni poddawani intensywnej rehabilitacji. Nieraz
od nowa muszą uczyć się
samodzielnego wstawania
z łóżka, chodzenia, samoobsługi. Dzięki fizycznym, często bardzo wyczerpującym
ćwiczeniom oraz zabiegom
fizjoterapeutycznym odzy-

do życia.
Centrum
Rehabilitacji
w Gdańsku boryka się, jak
cała gdańska służba zdrowia z poważnymi kłopotami
finansowymi. Brakuje pieniędzy na bieżące funkcjonowanie oraz na inwestycje.
Pomoc sponsorów jest na
wagę złota.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Gdańsk Morena

Co w kablu piszczy?

Na gdańskiej Morenie
do osiedlowego pakietu
programów telewizji
kablowej zamiast TV
Polonia podłączono
TVN.

te programy, które nadawane są ze stacji naziemnych.
A takim nie jest TV Polonia,
nadawana przez satelitę wyjaśnia kierownik działu
technicznego
spółdzielni
„Morena”.

Mieszkańcy
Moreny
oglądają telewizję za pośrednictwem
„kablówki”,
z którą podpisano umowę,
m.in. na tzw. podstawowy
pakiet, czyli pięć programów.
W
skład pakietu
wchodzą: program I, II i III,
TVN i Polsat.
- Mamy obowiązek dostarczyć do mieszkań tylko

Każdy operator telewizji
kablowej musi TV Polonia
transmitować, bowiem tak
chce ustawodawca. Ustawa
z 29 grudnia 1992 r. podaje,
że operator sieci kablowej
wprowadza najpierw ogólnopolskie programy telewizji publicznej, potem programy regionalne, a dopiero
w dalszej kolejności inne
programy nadawców krajo-

wych i zagranicznych. Skoro zatem TV Polonia jest
ogólnopolskim programem
TVP
musi
znaleźć
się
w podstawowej ofercie kablówki.
- Polskojęzycznych programów nadawanych przez
satelitę nie mamy obowiązku
emitować.
Możemy
w podstawowym pakiecie
nadawać tylko pięć programów. Ograniczają nas możliwości techniczne. Jeśli
Krajowa Rada da wykładnię, że muszę nadawać TV
Polonia, to zamienię ją
z TVN albo z Polsatem mówi dyr. Ekiert.

(mig)

. Po powrocie z Czeczeni

Dziękują

rzysztof Galiński i Marek Kurzyniec, czyli
porwani i uwolnieni przez
Czeczenów główni organizatorzy
humanitarnego
konwoju do Czeczenii, podziękowali za wsparcie okazane przez przyjaciół podczas dwóch miesięcy w niewoli.
Kurzyniec i Galiński zaprzeczyli też domniema-

niom o rzekomym niezawiadomieniu, o wyruszeniu i trasie konwoju,

pol-

skich i rosyjskich władz.
Zadeklarowali też chęć
świadczenia dalszej pomocy dla ludności zniszczonej
wojną Czeczeńskiej Republiki Iczkerii.

(Akaw)

Krzysztof Galiński
Fot. Maciej Kostun

Pieniądze? Po usłudze

Wybrał Rometa

rower marki Romet. PoJechał nim na swój statek.
Skradziony

rower

pol-

. Skiej produkcji, to pojazd
Służbowy pracowników terminalu kontenerowego. Jeź-

dził nim starszy brygadzista.
Policjanci z komisariatu
portowego ustalili, że złodziej odjechał na swojej

Zdobyczy w kierunu holenderskiego statku około godz.
0.50 w niedzielę. Holender-

Ski „Levangracht” zacumoWany

jest

przy

nabrzeżu

w

gdyńskim

Rumuńskim

porcie. Rower typu „damka”

ukryty był w maszynowni.

Złodziejem okazał się nietrzeźwy, 23-letni Marti van
Ch. Przypłynął do Gdyni
z Holandii, kraju rowerów.
- Gdy byłem w Holandii,
widziałem zaparkowane samochody
z
kluczykami
w stacyjce i rowery pod domami - mówi podkomisarz
Marian Naróg, zastępca komendanta komisariatu portowego policji. - Nikt ich nie
kradł.
Zatrzymany
Holender
tłumaczył, że wyszedł do
miasta na piwo. Gdy wracał,
zobaczył rower i podjechał
nim na statek. Schował pojazd w maszynowni i znów
poszedł na piwo. Gdy wrócił
około godz. 3.30, czekała na
niego policja.
o D
(MSki)

Podejrzana rybka

Flądra
wyjęta spod prawa
Mimo że od niedzieli na całym Bałtyku obowązuje

zakaz połowu flądry, w poniedziałek w niektórych
Sklepach rybnych można ją było jeszcze kupić.
Jedna ze sprzedawczyń
zagadnięta, czy wie o zakazie, przecząco kręci głową.

Nie pamięta też, czy w ubiegłych

latach

kupić,

choć

były

okresy,

kiedy flądry nie można było
przyznaje,

że

Wie o okresie ochronnym.

- Ale te ryby przywieźli
jeszcze w sobotę - dodaje
niepewnie, widząc jak niektóre z nich jeszcze się ruSzają.
W innym sklepie ekspedientka zapewnia, że flądra
jest świeżutka, z dzisiejszej
dostawy. Zapytana o opinię
W sprawie zakazu szybko
Wyjaśnia, że to właśnie była
ostatnia dostawa i od jutra

flądry

już

nie

będzie.

Tańczyć

Zepsuliśm y

na „damce”
Pijany Holender ukradł

Bal morski

Z ubiegłego roku pamięta
jednak,
że
w
okresie
ochronnym flądrę od czasu
do czasu kupić było można.
- Po prostu nie ma ryby mówi o sytuacji rybaków
osoba zajmująca się zaopatrzeniem sklepów rybnych.
- Jak coś złapią to wszystko
pójdzie na handel.

W ubiegłym roku zakaz
połowu flądry dotyczył wy-

z wilkiem

ominiarzy

W najbliższą sobotę tradycyjny Wielki Bal
Morski w Wyższej Szkole Morskiej.

Rys. Bartłomiej Brosz

Początek balu o godz. 20.
Gwiazdą wieczoru będzie
Wojciech Gąssowski. Zagrają też zespoły Detko Band
i Daned. Wizytę złoży Neptun - Władca Mórz i Oceanów wraz ze świtą. Wezmą
oni udział w pokazie chrztu
morskiego.
Artyści Teatru Muzycznego w Gdyni przedstawią
show pod hasłem „przeboje
musicalowe świata” oraz
szlagiery lat sześćdziesiątych. Wybrana zostanie Miss
Morskiej Piany, która prócz
urody będzie musiała wykazać się znajomością tematy„ki morskiej.

- Rachunek nie jest dla
nas odpowiednim dokumentem - mówi Kuchciński.

rozlosowana będzie główna
nagroda, czyli wycieczka

Kominiarze nie zawsze

rzetelnie wykonują pracę. Ich zaniedbania mogą być groźne w skutkach.
Mieszkańcy ul. Technicznej poskarżyli się, że przychodzący co pół roku kominiarz wcale się nie kwapi, .
żeby wejść na dach i wykonać pracę, za którą bierze
pieniądze.
- Staje w drzwiach i żąda
opłaty - mówi mieszkaniec
ul. Technicznej. - Nawet nie
zaproponuje, że wejdzie na
górę.
- U mnie jest tak samo dodaje sąsiadka. - Tylko, że
ja nie pozwalam kominiarzowi odejść. Każę mu czyścić komin.
Zdzisław Kowalski, kierownik Rejonowego Zakładu Kominiarskiego nr 6
w Gdyni powiedział „Dziennikowi”, że winni są właściciele domów, ponieważ powinni dawać pieniądze kominiarzowi dopiero po Wykonaniu usługi.
- Ludzie właściwie sami
zepsuli kominiarzy - mówi
Kowalski. - Nie pozwalają
wejść na górę, bo mają wymalowany dach, albo pranie
na strychu. Zanieczyszczony sadzą komin może być
przyczyną pożaru lub zaczadzenia mieszkańców.

- Jeśli komin jest nieszczelny, ogień może się wydostać na dach - mówi Ta-

deusz Kuchciński, zastępca

- Żądamy pisemnego

komendanta straży pożarnej. - Od wydobywających
się z komina iskier mogą zapalić się okoliczne drzewa.
. Tadeusz
Kuchciński
ostrzega, by zarządcy budynków nie płacili kominiarzom, dopóki praca nie będzie zrobiona.

twierdzenia

po-

wykonanej

usługi, z datą i podpisem
kominiarza. Pożary kominów w Gdyni zdarzają się
kilka razy w roku. Kilkana-

ście razy . strażacy interweniują w przypadku zapchania kominów.
Alina Wiśniewska
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28

listopada

roku

o godz.19.20 w Gdyni, na
ulicy płk.Dąbka na wysokoŚci posesji nr 224 potrącono
mężczyznę.
Wszedł on na jezdnię
z prawej strony, wprost pod
koła samochodu marki Polonez, jadącego w kierunku
ul. Kwiatkowskiego.
W Gdyni, 29 listopada
1997 r. ok. godz.12.00 na

skrzyżowaniu ulic Śląskiej

i Podolskiej miał miejsce
wypadek
samochodowy.
Kierujący Fiatem 126p, jadąc ul. Podolską, skręcając

w lewo, w ul. Śląską w kie-

runku ul. Kieleckiej, nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Zderzył się z innym

- To największa impreza
szkolna - mówi dyrektor Jędrzej Napierkowski. W ciągu tych kilku dni w szkole
rządzi samorząd. Organizo-

samochodem marki Fiat
126p, który jechał prawym

wane

pasem ul. Śląskiej w kierun-

KENA

ku ul. Kieleckiej.
W wyniku zderzenia pasażer pojazdu, jadącego

prawym pasem ul. Śląskiej
doznał obrażeń ciała.
Komenda Rejonowa Policji w Gdyni prosi o zgłoszenie się świadków w budynku KRP Gdynia, ul. Portowa
15, w pokoju nr 415.

Możliwy jest też kontakt
telefoniczny pod numerami:
620-69-01 wew.367, w godz.

8.00-15.00 lub całą dobę pod
numerem 620-63-43.

(kef)

dowolnie wybranej trasie.
Bal poprowadzi oficer rozrywkowy Marek Kirstein.
Oprócz karnawałowych szaleństw, impreza ma na celu
promocję WSM i integrację
środowiska morskiego.
Jeszcze można nabyć nieliczne bilety.
Wszelkich
informacji
udziela Ośrodek Kultury
Morskiej WSM pod mr. tel.
621-70-41
wewn.
288,
w godz. 10-15.
(JAGA)

W dniach 23-27 lutego
w Zespole Szkół Chłodniczych przy ulicy Sambora odbędą się Dni
Technika::

(AEW)

Pomóż policji
% dniu

Żeglugi

Oy

Komunikat

7

Polskiej

Bałtyckiej S.A. Polferries na

Dni
Technika

W szkole na Wzgórzu

FE

promem

W „chłodniku”

łącznie wód polskiej strefy.
Pojawianie się tego gatunku
ryby w sklepach można
więc było tłumaczyć połowami na wodach międzynarodowych. Teraz ten argument odpada.

Wśród uczestników balu

Tu można się wyży Ć. :
ziecięcą

twórczość

uwiecznioną na ścianach podziwiała zapewne
nie jedna mama, kiedy
przyszło jej ścierać bohomazy swojej pociechy.
Zainteresowanie malarstwem powraca jak bumerang. Z coraz większym rozmachem. Chwyta się wtedy
za mazaki, spray, farbę. Takiej twórczości nie przeżyli-

by rodzice, ale ściana bloku,
czy szkolnej toalety - dlaczego nie. .
- Przygotowywaliśmy się
do remontu łazienek - mówi
Regina Hetak, dyrektorka
szkoły. - Aż strach było pomyśleć co stanie się z nowymi kafelkami i jasnymi ścianami.
Na szczęście sama młodzież znalazła rozwiązanie

Fot. Krzysztof Chyliński

tego problemu. Kilka razy
dziennie zawieszamy na
jednej ze ścian duży arkusz
papieru.
Na nim można działać do
woli. Z jednym zastrzeżeniem - nie wolno posługiwać się niecenzuralnym
słownictwem. Pomysł oka-

zał się skuteczny. Ściany

w SP nr 23 są czyste.
(ROSO)

są

wystawy

sprzętu

technicznego,
kiermasze,
seminaria.
W tym czasie szkoła jest
otwarta także dla uczniów
VIII klas, którzy za kilka
miesięcy będą musieli zdecydować, gdzie chcieliby
kontynuować naukę. Ponadto odbędą się zajęcia sportowe, różnego rodzaju zabawy, a także projekcje filmów.
Impreza zakończy się koncertem
w
wykonaniu
uczniów. Przy okazji Dni
Technika klasy wraz ze swoimi nauczycielami zwiedzają
też zakłady
w których
uczniowie poznają praktyczną stronę zawodu.
MG)
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wtorek
17 lutego 1998

szatycikii

Chylonia

Przepychanki w gdyńskich autobusach '

Co nam

Strażnik
co wtorek
ś2

1.)
Dziennik

zielnicowi radni z Chy-

śś” loni przypominają, że
w każdy wtorek pomiędzy
godz. 13 a 15 w siedzibie ra-

dy, mieszczącej się w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej

192, pełnią dyżury przedstawiciele Straży Miejskiej.
Każdy z mieszkańców może
się do nich zwrócić ze swoimi problemami.
(TEF)

Gdynia. Bal Belfra

Tort

zrobią jak nas złapią
Musimy zachować zimną krew, jeśli decydujemy się na korzystanie
z miejskiej komunikacji. Nawet, gdy przechodzimy przez trudne życiowe chwile.
Państwo Z. jechali autobusem na pogrzeb ojca. Pojawili się kontrolerzy biletów. Zastąpili im drogę i nie
pozwolili wysiąść. Twierdzili, że pan Z. skasował bilet
o niewłaściwej wartości. Nie
wzruszało ich tłumaczenie
o pogrzebie i o tym, że państwo Z. się spóźnią. Przyłapani nie mieli ani dowodów

bez ministra

osobistych,

ani całej

sumy

pieniędzy na zapłacenie ka- Zapłaciłbym im zaraz,
byleby tylko nas puścili mówi Z. - Znalazłem przy
sobie bilet miesięczny PKP
ze zdjęciem i adresem. Dałem im, ale niczego to nie
zmieniło. Nie chcieli z nami
wysiąść.
- Pasażer jest odpowiedzialny za właściwe skasowanie biletu - wyjaśnia Janusz Piechowiak, kierownik
wydziału kontroli biletowej
i windykacji gdyńskiego
ZKM. - Jeśli biletu nie skasuje,

ponosi pełne ryzyko
Zabawa była przednia.
Fot. Krzysztof Chyliński

Lucyna Domska; pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 47 została
królową Balu Belfra.
Choć w nagrodę nie
otrzymała kluczyków do Porsche, jak to bywa na wyborach najpiękniejszych, to
mogła za to delektować się
cytrynowym tortem.

W
komisji
zasiadało
trzech panów. Jak zapewnił
jeden z nich, pani Lucyna
była
bezkonkurencyjna.
Spełniła wszystkie warunki,
aby uzyskać ten tytuł, a pod
uwagę brano wdzięk, ubiór

oraz umiejętność poruszania się na parkiecie.
- Jesteśmy wielbicielami
tego balu. To już nasza trzecia impreza - mówi pani
Alicja, uczestniczka balu: Szkoda tylko, że nasi dyrektorzy tak niechętnie pojawiają się na takich imprezach. Miło byłoby porwać do
tańca samego szefa.
Bal Belfra już po raz
czwarty

zorganizowany

zo-

stał przez gdyński Wydział
Edukacji. I choć na parkiecie nie pojawił się zapowiadany minister edukacji, zabawa
była przednia.
Byte
(ROSO)

Chylonia

Szkoły na targi
ś/% amorządowa

Szkoła

s” Podstawowa nr 10 przy
ulicy Morskiej jest jedną
z trzech chylońskich szkół,
które
wspólnie
wezmą
udział w targach turystycznych jakie odbędą się w najbliższą sobotę i niedzielę
w WTC Expo w Gdyni.
Oprócz „dziesiątki” uczestniczyć w nich jeszcze będą
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 31 i Zespół

Szkół Ogólnokształcących
nr 5. Szkoły wystąpią z własną ofertą turystyczną obejmującą propozycje ponad
100 noclegów w czasie ferii
zimowych i wakacji oraz organizację wycieczek po Kaszubach. Z okazji targów
szkoły przygotowały specjalny

katalog,

który

znaj-

duje się aktualnie w druku.

(TEF)

wynikających z tego faktu konsekwencji.
Może zostać zatrzymany
w autobusie lub trolejbusie
i zmuszony do jazdy poza
zamierzony
przystanek,
musi zapłacić tzw. opłatę
specjalną czyli karę za jazdę
bez biletu, a gdy nie ma dokumentów czeka go jazda

Rys. Bartłomiej Brosz

na przystanek końcowy
i tam oczekiwanie w pojeździe na przybycie policji.
Gdy na przystanku końcowym przerwa w ruchu autobusu lub trolejbusu jest
krótka i policja nie zdąży
przyjechać, można zapłacić
karę za jego opóźnienie.
- Kontroler nie może wy-

siąść z pasażerem - tłumaczy kierownik. Kontroler
pracuje w pojeździe. Były
przypadki, gdy pasażer po
wyjściu z pojazdu mówił do
kontrolera:

„A co pan

ode mnie chce”
albo krzyczał, że go napadnięto.
Miesięczny bilet PKP nie
jest dla ZKM dokumentem
tożsamości, mimo że są
w nim zawarte dane osobowe i fotografia posiadacza.

- Ktoś może potem powiedzieć, że to nie on jechał, że właśnie swój bilet
miesięczny zgubił, a osoba
trzecia się nim posłużyła.
W tej sytuacji nie możemy
nic zrobić - twierdzi pan
Piechowiak. - Podstawowy
dokument to dowód osobiSty.
W regulaminie ZKM jest
napisane, że kontroler może
(a więc nie musi) zażądać
opłaty specjalnej.
- Kontroler
jest
od
stwierdzenia faktu przejazdu bez biletu, nie od oceny
sytuacji.
Nie ma podstaw prawnych do odstąpienia od
swoich czynności - twierdzi
p.Piechowiak.
Od kar pieniężnych można się odwoływać. Podobno
liczy się bardzo zachowanie
wobec kontrolera. Wiadomo

niestety, że opinie pasażerów i kontrolerów zazwyczaj są rozbieżne. I w przytaczanej wyżej sprawie kontroler napisał w raporcie na
temat pasażera Z. „Był wulgarny i agresywny, groził, że
mnie załatwi.”
Dodatkowe wyjaśnienia
w tej sprawie składane
przez kontrolerów i kierowcę autobusu potwierdzają
treść notatki.

Pasażer

wpadł w szał
Jeśli nawet pan Z. stracił
w opisanej sytuacji panowanie nad sobą, to czy można się temu dziwić? Państwo Z. na pogrzeb się spóźili
Podobnych
ski

ZKM

tysięcy.

ma

spraw gdyńokoło

Adam

trzech

I:
Wiśniewski

Nowy „Rocznik Gdyński”

Bez przesądów
narodziny miasta fotografach.
O tym, jak od XIII wieku aż do dziś zmieniał się
charakter gdyńskich potoków napisała w roczniku

Staraniem Towarzystwa Miłośników Gdyni ukazał
się trzynasty numer „Rocznika Gdyńskiego”.
Choć nowy rocznik można było obejrzeć już 10 lutego, w dniu urodzin Gdyni, to
jego oficjalna promocja odbyła się trzy dni później jak na trzynasty numer
przystało - 13 lutego w sali
koncertowej
Państwowej
Szkoły Muzycznej w Gdyni.
I choć był to w dodatku piątek, nikt tego wieczoru nie
myślał na pewno o pechu.
Nie o pechu bowiem, a raczej o szczęściu mogą mówić wydawcy
„Rocznika
Gdyńskiego”, którym udało
się namówić do współpracy

- Gdyby nie oni, 13. numer rocznika nie ukazałby
się - mówiła Danuta Nowicka,
redaktor
naczelny
„Rocznika Gdyńskiego”. Nie byłoby to również możliwe
bez
finansowego
wsparcia ze strony władz
miasta oraz przychylności
gdyńskiej Drukarni Wojskowej.
W najnowszym roczniku
każdy gdynianin znajdzie
na pewno coś interesującego.
;
Numer otwierają teksty
poświęcone gdyńskim jubi-

w

leuszom:

przygotowaniu

nowego

numeru aż 60 autorów. I to
autorów, którzy oddali swoje
teksty
bezinteresownie,
wiedząc, że nie otrzymają za

nie honorarium.

miasta,

portu,

stoczni, Marynarki Wojennej, Morskiego Instytutu
Rybackiego, szkoły ekonomicznej i chóru męskiego
Echo-Gdynia.

Monika

Miłośnicy historii Gdyni
zajrzą na pewno do następ-

nego rozdziału, w którym
znajdą wiele cennych informacji, m.in. o dziejach chylońskiego
szkolnictwa
i gdyńskiej służby zdrowia,
przedwojennych
transatlantykach, gdyńskich Żydach czy dokumentujących

Waliszewska,

współpracująca z oddziałem
„Dziennika
Bałtyckiego”
w Gdyni.
Kolejne rozdziały rocznika poświęcone zostały Gdyni współczesnej i gdyńskiej
kulturze.
Nie zabrakło też stałych
rubryk: gdyńskich życiorysów i recenzji pozycji wydawniczych bądź w całości
poświęconych Gdyni, na
przykład albumu Sławomira
Kitowskiego „Gdynia. Miasto z morza i marzeń”, bądź
takich,
które
pośrednio
z Gdynią są związane, jak
„Kolebki nawigatorów” Karola Olgierda Borchardta.
Anna Fibak

m 997 policja
M 998 straż pożarna

e |
m 999 pogotowie
B 0 800 500 39 bezpłatny telefon ,,

wtorek

ziennika”

17 lutego 1998

U JEDZENIE

Kino. Film dnia

BE

NA TELEFON

| GDAŃSK - As Transport, tel.
302-66-67, 0 601 61-01-23,
Atest, tel. 301-99-86, Auto -Hol,
| tel. 556-98-10, Auto-Pomoc,
| tel. 301-77-36, 0 90 52-19-59

GDAŃSK - Familia, ul. Powstania Listopadowego 2e, tel. 348-84-77; La

Pasta, Szeroka 32, tel. 301-51-91 (pn.nd. 11-22); Marco, Lelewela 16, tel.
344-88-65 (pn.-nd. 11-23); Margheri-

(całą dobę), Dąbrowski Miro| sław, tel. 302-28-40, Dąbrowski

ta, Cystersów 11, tel. 552-37-16 (pn.nd. 11-22); Mastrojani, Traugutta 1,
tel. 345-49-27 (pn.-nd. 12-22); Napoli,
Długa 62/63, tel. 301-41-46 (pn.-nd;
12-24); Pizza Bella, Pilotów 9a, tel.

Piotr, tel. 553-61-65, 0 90 50-

|

35-92 (całą dobę), Dyków Jerzy,
|
|

tel. 309-42-72, Express, tel. 34146-17, HolService, tel. 552-2987, 556-64-98, 0 90 50-39-10,

wiecień, 1941. Trwają
naloty hitlerowskich
bombowców na Belgrad.

| Mulex, tel. 556-98-10, Panta,
| tel. 343-50-60, 343-44-11 (całą

dobę), Pomoc drogowa, tel.
305-88-88, O 602 35-44-44 (ca-

|
|

- GDYNIA - Autoholowanie, tel.

ko, mały gangster i oszust,
uprawia przy tej okazji

| 664-69-56, 0 601 61-16-13, Au-

swój biznes. Ukrywający

|

toholowanie, tel. 664-05-52,

się w piwnicy domu jego

40-57

|

Auto - holowanie, tel. 620-5468, 96-37, 0 90 50-40-05, Glob| Hol, tel. 620-71-41, Inter Hol,
|

|

tel. 621-14-27, Mado, tel. 090
550-80-47, Pomexim, tel. 0 601
61-24-80

. SOPOT - Transwheel, tel. 55111-77, 0 602 25-56-84

|

PRUSZCZ GD. - Majstm,

|

— — —

ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 50-

| 43-15

|

Jewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt. 10-20,

Marko z kolegami stawia
okupantowi opór. Ale Mar-

łą dobę), Wujek SC, tel. 302|

556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Pizzeria
Królewska, Targ Węglowy (Pasaż Kró-

:

sob./nd. 10-22); Pizza Hut, KFC, Zaspa, J. Pawła Il 21Ą, tel. 346-66-75
(pn.-nd. 11-23.00); Morena, Marusarzówny 2, tel. 342-13-13 (pn.-nd. 11-

22) ; GDYNIA - AMD, Abrahama 13, *
tel. 620-14-47 (pn.-sob. 11-20, nd.
12-20); Bistro Prima, 3 Maja 21,

dziadka uchodźcy polityczni produkują broń.
Marko jest jedynym łącznikiem między nimi
a światem zewnętrznym.
Kiedy kończy się wojna,
on o tym piwnicznych
producentów nie informuje. Jako zasłużony bo-

tel. 621-09-23 (pn.-nd. 13-20);
Monte,'ul. Świętojańska 50, tel.

661-26-46 (pon.-niedz. 11-22); Rimini, Waniliowa 6, tel. 629-07-55

(pn.-pt. 12-21, sob./nd. 12-21.30)
SOPOT - Brawa, Grunwaldzka 18,

tel. 551-25-39 (pn.-nd. 12-22), Pizza Sapri, Podjazd 2, al 551-57-22

(pn-nd. 11-22)

NA FALACH

jownik zostaje dygnita-

ad

rzem, lecz nadal handluje bronią na czarnym
MH.
Tragikomedia, która uro-

GDAŃSK- Apteka w Pogotowiu
- Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49,
tel. 302-47-01, "Dworcowa",

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej o częstotliwości 225 kHz oraz

przez satelitę EUTELSAT II F 6
. (HOT BIRD)polaryzacja pozioma,
częstotliwość nośna 11.474 GHz.

sła do symbolu histo-

rycznej jugosłowiańskiej
syntezy.

Dworzec Główny, tel. 346-25-40,
301-228-41 do 45 w. 210, ul. Pilotów 21, tel. 556-92-71; ul.

(ht)

Grunwaldzka 52, tel. 345-43-01
GDYNIA- „Pod Gryfem”, Staro- wiejska 34, tel. 620-19-82
- SOPOT- „Pod Gruszą”, ul. Chmie| Jowskiego 4/3, tel. 550-30-06
PRUSZCZ GD.,- „Centralna”, ul.

głośni PR 99.9 MHz, 66.41 MHz,
70.97 MHz, ESKA NORD Gdańsk

WIDEO |

UI] BUDZENIE
U] ur. TELEFON.
Budzenie telefoniczne - 908

Dyskusje wokół koncepcji
zagospodarowania Wyspy
Spichrzów to temat dzisiejszego wykładu dr.

którego będzie można
wyłuchać w Nadbałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku, przy ul. Ko-

Miejscowa 913

Marcina Gawlickiego,

rzennej 33/35.

(x)

GDAŃSK: dla numerów zaczynających się od cyfr: 343, 3464...

|

tel. 343-12-21 552... tel. 55212-21, 553, 556, 557... tel. 55312-21, 302, 303... tel. 302-1221, 301, 305, 306, 3070, 3073,

Gene Hackman

30807, 30805, 3090, 6294,
|

34783, 34787, 34789... tel. 341-

12-21, 3460, 3461... tel. 346- |

12-21, 3476, 3479... tel. 341-.
02-66, 348... tel. 341-02-66
GDYNIA- dla numerów zaczyna-

jących się od cyfr: 623... tel.

1 623-00-21,
| 6295 , 6291,6292, 6293

OSTRE DYŻURY
GDAŃSK,
Chirurgia:1, Iltel.
klinika
Chirur301-16-66
gul. Kleturekis

listyka: Szpital św. Wojciecha, Zaspa,
al. Jana Pawła Il 50, tel. 556-45-15

rodowe 950
BIURO NAPRAW —

3462, 346... tel. 301-12-21, 341,

MHz, ZET UKF 71.69 i 105 MHz

Eg

Interna: Szpital Marynarki Wojennej,
ul. Polanki 117, tel. 552-63-18, Oku-

Zamiejscowa 912
Numery kierunkowe

344, 345, 3475, 3477, 34780,

UKF 68.631 96.4, Gdynia UKF
72.92 i 106.7, RADIO GDAŃSK
UKF 67.85 i 103.7 MHz stereo,
RADIO MARYJA Gdańsk UKF
88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF
102.30 MHz, RMF FM UKF 98.4
i 73.52 MHz, TREFL 103 i 99.2

O Wyspie Spichrzów

Wojska Polskigo 9, tel. 682-24-53

|

Gdańskie 70.31 MHz, Program Il
tale UKF w paśmie 95.7 MHz,
Program lll. UKF wszystkich roz-

„Underground”, film prod. francuskiej, reż. Emir Kusturica. Seans dziś w kinie Żak przy
ul. Wały Jagiellońskie 1.

|

Nauczyciel Zen

i Melora Hardin.

Na spotkanie publiczne
z nauczycielem Zen, p.)
Heilą Downey, zapraszą
dzisiaj Gdański Ośrodek
Zen. Odbędzie się ono —

Władza
absolutna
Kasiarz, który rąk sobie
krwią nigdy nie splamił,
podziwiany przez policję
za wybitną inteligencję,
w momencie dokonywania

rabunku w pałacu multimiliardera staje się mimo-

eedłowo,

w Dworku Sierakowskich
w Sopocie, przy ul. Czyżewskiego 12. Wstęp wolny.

(x)

ul. Powstania Styczniowe-

go 1, tel. 622-00-51 —
* Wizyty lekarskie, EKG, 553-69-86;
303-17-73
* Wyjazdowa
pomoc lekarzy specjali-

| stów 5573333

wizyty całodobowe,
|" Weterynaryjne
Trójmiasto, 559-89-56

* Pogotowie weterynaryjne - 983;

0601/62-36-70 (całodobowo)
w Gdańsku
* Je pork - 622-

21:48 w Górn

szany w ponurą sprawę
prezydent USA, nasyła na
niego własnych ludzi.
A z kolei multimiliarder
wynajmuje niezawodnego
snajpera. Sprzysięga się
rzeciw niemu wszystko...

wolnym świadkiem niesa-

Świeżą kasetą z filmem

mowitej zbrodni. Na akt
morderstwa patrzy zza
weneckiego lustra. Udaje

nuje wypożyczalnia Beverly Hills Video na gdań-

„Władza absoluta” dyspo-

mu się uciec z miejsca

skiej Zaspie, ul. Źwirki

przestępstwa, ale w czasie
śledztwa policja i tak bierze go na spytki. Zamie-

w tygodniu od godz. 10 do

i Wigury 4, czynna 7 dni

z

GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta
Radtkego 1, tel. 620-75-01, Morski,

(hi)

Mozart |i Chopin
| GDAŃSK : Mal Sarwkce Cerla, al.

W cyklu koncertów „Akademia Muzyczna w Politechnice”, dzisiaj wystąpią:
pianista Bogdan Kułakow-

ski, adjunkt prowadzący
klasę fortepianu w Akademii Muzycznej w Gdańsku,
znanyz licznych występów
jako solista, jak i kameralista, oraz - skrzypek Maciej
Sobczak, prowadzący w AM

klasę skrzypiec, stale grywający w orkiestrze Filharmonii Bałtyckiej. W programie utwory Mozarta, Schuberta, Moszkowskiego,
Chopina, Prokofiewa oraz
Szostakowicza.
Impreza odbędzie się w Auli Politechniki Gdańskiej,
przy ul. Narutowicza 11/12.
Wstęp wolny.
(x)

Grunwaldzka 235/37, tel, 348-99-

64, Artussc, Miałki Szlak 14, tel

T2 M CODZIEŃNIK

wtorek17 lutego 1998 r.

normalny,

"* zobacz koniecznie (wro piść zona
Reżysur, wykonawcy
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

[bziemniik |
Dziennik

* ra winą odowitiotość Ka zastrzegają sobie modlwść miny repruar bz podan

Produkcja
katastroficzny (15 I.)
— — USA, 3 godz. 14 min.

Opis

Godzina

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej
znanej w dziejach ludzkości katastrofy.

9, 12.30
16, 19.30

Cena

Kino

15zł

Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Drżące ciało ****
Koszmar minionego
lata ***
Koszmar
"Kiler **""
WpogonizaAmy **

Underground ****
Dobermann ***

>
=

komedia (15 I.)
Polska, 90 min.

>

|

Bohater pomyłkowo trafia do więzienia
jako wytrawny przestępca.

16

n. 8 zł
u. 7 zł

Kameralne
ul. Długa 57

18

n. 8 zł

tel. 301-53-31

reż.: Pedro Almodovar

tragikomedia (18 |.)

Madryt: córka włoskiego konsula

wyk.: Liberto Rabal

Hiszp./Franc., 99 min.

czeka w domu na dostawcę narkotyków.

reż.: Jim Gillespie
wyk.: Jennifer Love Hewitt

thriller (15 I.)
USA, 101 min.

Czworo młodych ludzi prowokuje wypadek
samochodowy, w którym ginie człowiek.

— 20

n. 8 zł
u. 7 zł

reż.: Jim Gillespie

thriller (15 I.)

Czworo młodych ludzi prowokuje wypadek

—— 16

n. 8 zł

u.7zł

ul. Długa 57

komedia (15 I.)
Polska, 90 min.
komedia (15 1.)

Bohater pomyłkowo trafia do więzienia
jako wytrawny przestępca.
Historia o stosunkach damsko-męskich

18

n.8zł
u.7zł
n.8zł

tel. 301-53-31

__wyk.: Jennifer Love Hewitt__

lata ***

wal77

reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura

reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura
reż.: Kevin Smith

samochodowy, w którym ginie człowiek.

USA, 101 min.

wyk.: Ben Affleck

USA, 113 min.

w środowisku autorów komiksów.

reż.: Emir Kusturica
wyk.: Miki Manojlovic
reż.: Jan Kounen

tragokomedia (15 |.)
Francja, 192 min.
sensacyjny (21 |.)

W krzywym zwierciadle groteski widzimy
historię ostatnich 50 lat . Jugosławii.
Grupa gangsterów przeprowadza napad

wyk.: Vincent Cassel

Francja, 103 min.

na paryski bank.

u. 7 zł

20

Helikon

u.7 zł

17
20.10

R : :
:
n. 8 zł

lay
Jagiellońskie 1

u.7 zł

SOP ul. Crobnego 6/8 - reż.: Don Bluth

Anastazja ***

i Gary

Flubber ***

Flubber ***
G. l. Jane ***
:

Szakal ***

b

...

Anastazja

Młode wilki 1/2 ***

Królowie życia **
Jutro nie umiera
***
nigdy
Kiler ****

Alex sam w domu **
,

posługa. Ja
d
305-89-30, Susz, Ceglana 6
tel. 348-45-69, Vivero, Kartuska
A łok. 9, tel. 302-04-33, Zieleń, Partyzantów 16, 341- 20

USA (dubbing), 93 min.

Flubber ***
Twin Town ***
Koszmar minionego
lata ***
G. I. Jane ***

r

Roztargniony profesor wytwarza tajemniczą

16.15

n. 8 zł

- pełną energii substancję.

n.8 zł

Szymanowskiego
znicz

u. 7 zł

tel. 341-09-11

reż.: Ridley Scott

dramat obycz. (15 |.)

Młoda kobieta z centrali wywiadowczej

wyk.: Demi Moore

USA/W. Brytania, 125 min.

przeniesiona zostaje do obozu ćwiczebnego.

reż.: Michael Caton-Jones

dramat sensacyjny (15 I.)

Zawodowy morderca ma zgładzić

wyk.: Bruce Willis

USA, 124 min.

amerykańską osobistość polityczną.

reż.: Don Bluth
i Gary Oldman

animowany (b.o.)
USA (dubbing), 94 min.

Historia pięknej księżniczki Anastazji,
córki rosyjskiego cara.

wyk.: Richard S. Grant

USA

„na żywo” zespołu Spice Girls.
występ

reż.; Jarosław Żamojda |
wyk.: Anna Mucha

— sensacyjny (15 I.)
Polska

Dziewczyna po kłótni ze swoim chłopakiem
dołącza do grupy młodych przemytników.

20

8zł

16.15

az

18

8 zł

20

8 zł

12, 14, 16

7zł

18, 20

7zł

komedia (15 I.)

Paryż: dwaj bracia, emigranci z Polski.

Francja, 95 min.

postanawiają odmienić swój los.

reż.: Roger Spotiswoode
wyk.: Pierce Brosnan
reż. Juliusz Machulski

sensacyjny (15 I.)
USA, 120 min.
komedia (15 I).

Superagent James Bond wpada na trop
organizacji przemytniczej handlującej bronią.
Bohater pomyłkowo trafia do więzienia

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

jako wytrawny przestępca.

reż.: Raja Gosnell
wyk.: Alex D. Linz

sensacyjny (b.o.)
USA (dubbing), 111 min.

thriller (15 1.)

Przestępcy w pogoni za chłopcem
i jego cenną zabawką.

Taksówkarz namiętnie opowiada swoim

wyk.: Mel Gibson

USA, 135 min.

pasażerom niesłychane historie spiskowe

tel. 620-42-65

Początek lat 50. W Los Angeles

Obcy: Przebudzenie ***

reż.: Jean Pierre Jeunet

fantastyczny (15 |.)

200 lat po śmierci Ellen Ripley zostaje

wyk.: Sigourney Weaver

USA, 104 min.

sklonowana. Odradza się również Obcy...

reż.: Juliusz Machulski

komedia (15 I.)

Bohater pomyłkowo trafia do więzienia

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

jako wytrawny przestępca.

R 7 a

8 zł
8 zł

15

8zł

17

8 zł

19

8zł

Pułapka *

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej | — 15.30,19

;

15zł | — Bałtyk

AMO

tel. 551-18-5
komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.

dramat obycz. (15 I.)

Roztargniony profesor wytwarza tajemniczą — 15.45
pełną energii substancję.

Młoda kobieta z centrali wywiadowczej

komedia (15 1)

Historia perypetii miłosnych

wyk.: Julia Roberts

USA,105 min.

dwojga przyjaciół.

reż.: Adek Drabiński

sensacyjny (15 1.)

"wyk.: Marek Kondrat

Fala :

I AAPackAno

znanej w dziejach ludzkości katastrofy.

USA. Brytania, 125 min. __ przeniesiona zostaje do obozu ćwiczebnego.
wyk.: Demi Moore
Historia wielkiej miłości na tle najbardziej
katastroficzny (15 |.)
reż.: James Cameron
znanej w dziejach ludzkozsci katastrofy.
wyk.: Leonardo DiCaprio — — USA, 3 godz. 14 min.

P.J. Hogan |
się żeni *** — reż:
Mój chłopak

O
a 12
tel. 621-67-16

8 zł

:

reż.: Ridley Scott

(Dom Kultu)

Świętojańska 35

dochodzi do serii okrutnych zbrodni.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams

:
Maciuś
Marynarki Polskiej

16, 19.30

USA, 135 min.

katastroficzny (15 1.) |

,

9, 12.30

kryminalny (15 I.)

| wyk: Leonardo DiCaprio USA, 3 godz. 14 min.

ewka
tel. 348-25-93

reż.: Les Mayfield
komedia (b.o.)
Roztargniony profesor wytwarza żem . (15
pełną energii substancję.
USA (dubbing), 93 min.
wyk.: Robin Williams
16.45
komedia makabryczna (15 I.) Dwaj nienormalni bracia terroryzują
reż.: Kevin Allen
mieszkańców walijskiego miasta.
_ W. Brytania, 99 min.
wyk.: Dougray Scott
Czworo młodych ludzi prowokuje wypadek — 18.30
thriller (15 I.)
reż.: Jim Gillespie
. samochodowy, w którym ginie człowiek.
USA, 101 min.
wyk.: Jennifer Love Hewitt
20.15
Młoda kobieta z centrali wywiadowczej
dramat obycz. (15 I.)
reż.: Ridley Scott
przeniesiona zostaje do obozu ćwiczebnego.
USA. Brytania, 125 min.
wyk.: Demi Moore

Z ek wes Canon

Bajka

Jaśkowa Dolina
tel. 341-22-94

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej

reż.: Curtis Hanson

|

:

znanej w dziejach ludzkości katastrofy.

wyk.: Kevin Spacey

,

8 zł

8zł

Angeles ***

Titanic ***"

20.15

Historia pięciu dni poprzedzających pierwszy — 18

las

Tajemnice Los

Kiler ****

8zł

n.uz8 zł

elsi

reż. Francois Velle

katastroficzny (15 |.)

18

16

o

wyk.: Marushla Detmers

— — USA, 3 godz. 14 min.

:

u.7 zł

16

jemni
wytwarza tajemniczą
f
gniony profesor
Roztargni
pełną energii substancję.

muzyczny (12 l. )

Ga

15zł

USA (dubbing), 93 min.

:

0

ym

18

0.
komedia (b.o.)

:

|

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej
znanej w dziejach ludzkości katastrofy.

reż.:Ło Les Mayfield

wyk.: Leonardo DiCaprio

>

14.30

wyk.: Robin-Williams

reż.: James Cameron

Titanic ****

Maja 21, tel. 302-34-54, 551: 96-12, Miejska Zieleń, Party:

"nia

komedia (b.o.)

reż. Richard Donner

Teoria spisku ****

GDYNIA

reż.: Les Mayfield

Ą

Historia pięknej księżniczki Anastazji,

94 min. _____ córki rosyjskiego cara.

USA (dub ing),

wyk.: Robin Williams

reż.: Bob Spiers

Spice World * *
:

6A, tel. 345-22-96, Hades, 3

animowany (b.o.)

katastroficzny (15 I.)
reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio — USA, 3 godz. 14 min.

Titanic ****

„

Oldman__

Polska, 105 min.

aktor pilnuje domu nayplaży —
- Bezrobotn
i staje się obiektem ataków.

17.30

: $a

zł

Polonia
ul. Boh. Monte

Cassino 55/57

tel. 551-05-34
20

18,20

15 zł

ów
Warszawy

16.30, 18.30
:

Sa

ME
:

s

CODZIENNIKIE 73
Reżyser

Cena

Opis

Wybielająco na piegi

działa sok ze świeżych
ogórków.
Wielokrotnie
w ciągu
dnia należy zwilżać twarz sokiem ogórkowym. Twarzy nie wycie-

rać. Wybielające właściwości ma również sok
z pietruszki: drobno posiekaną
nać pietruszki
zalać wrzątkiem, przestudzić i odcedzić. Naparem

zwilżać piegi kilkakrotnie

wW ciągu
dnia.
lecie można

W

7

u:

pomidory, w zimie rzodkiew. Skórę dobrze oczyścić, lekko natłuścić i obłożyć plasterkami pomidorów lub rzodkwi. Sok
ich powinien działać na
skórę przynajmniej 30
minut. Zabiegi takie powtarzamy co dzień, lub
co drugi dzień, ale nie
rzadziej, przez okres
miesiąca. Po zabiegu skórę zmywamy letnim mlekiem.

stosować

x

Tytuł

|.
e

:

(pel)

Makaron
z sosem

Czas przygotowania: 5 min. plus 15 min gotowanie
30 dkg makaronu, ok. 40 dkg mielonej wołowiny, 2 cebule, mała puszka koncentratu pomidorowego, 2 łyżki
mielona papryka, oregano, starty

żółty ser i natka pietruszki
Wykona:
Cebulę obrać i drobno pokroić. Na rozgrzany olej włousmażyć. Pod koniec smażenia dodać koni so
żyć mię
centrat pomidorowy, wlać niepełną szklankę przegotowanej wody, wsypać przyprawyi dusić pod przykryciem na małym ogniu.
W dużym garnku należy ugotować makaron, następnie odsączyć, nałożyć na talerze, polać wcześniej przygotowanym sosem i posypać serem oraz zieleniną.

Smacznego!

HB POGODA NA JUTRO

IB

I

I

rzmi: z jakiego filmu pochodzi kadr i jak nazy-

! bolońskim

oleju,só I, pieprz,

Gdzie

wa się aktor, którego widzimy na zdjęciu? Na odpowiedzi czekamy dziś pod numerem 301-35-66, w godz. 1313
grodą jest plakat z filmu „Titanic” od kina Watra-Syrena, ul. Za Murami 2-10 w Gdańsku.

Konrad Neumiller z Zaskoczyna, ur. 2.02.98 r.,
godz. 11.10, 3510 g, 56
cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

Wojciech Przybylski

Syn Agnieszki i Krystia-

z Wrzeszcza, ur.

na Kaliszów z Gdańska
Śródmieścia, ur. 3.02.98

3.02.98 r., godz. 5.55,
3500 g, 52 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

Adrianna Okroj
z Moreny, ur. 4.02.98
r., godz. 2.40, 3500 g,
56 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny

r., godz. 11.25, 3450 g, 56
cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

Łukasz Niemotko
z Ujeściska, ur. 5.02.98
r., godz. 7.35, 3300 g, 59
cm, Wojewódzki Szpital Zespolony

Arleta Olejniczak z Nowego Portu, ur. 4.02.98
r., godz. 10.05, 3390 g, 54
cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

Anna Kęska i Dariusz Wieczorek, oboje
z Gdańska - ślub dnia 5.02.98 r.

w Pałacu Ślubów we Wrzeszczu

Bartosz Mackiewicz *
z Rudnik, ur. 5.02.98
r., godz. 1.00, 3400 g,
54 cm, Wojewódzki
Szpital Zespolony

Córka Małgorzaty i Michała Okuniewskich
z Gdańska Śródmieścia,
ur. 6.02.98 r., godz. 0.20,
3500 g, 54 cm, Woj.
Szpital Zespolony
RR

Dawid Posochow z Zaspy, ur. 4.02.98 r., godz.
22.25, 3500 g, 57 cm,
Szpital Specjalistyczny
na Zaspie

Dorota Półtorak z Sopotu, ur. 4.02.98 r.,
godz. 11.40, 2900 g, 32
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

:
4.02.98 r., godz. 20.15,
3600 g, 57 cm, Szpital
Specjalistyczny na Zaspie

5

Syn Doroty i Roberta Węich z Przymorza, ur. 4.02.98 r., godz.
12.20, 3650 g, 57 cm,
Szpital Specjalistyczny na
Zaspie

e

Ewa Kumowska z Gdańska i Piotr Kalewicz
- -z Gdyni - ślub dnia 6.02.98 r.

w Pałacu Ślubów we Wrzeszczu

Martyna Soczewińska
z Oruni, ur. 4.02.98 r.,
godz. 20.00, 3150 g, 55
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Aleksander Przytarski z Obłuża, ur.
3.02:98 r., godz. 15.05,
4020 g, 57 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

Marta Gładkowska- z Chyloni, ur. 4.02.98
r., godz. 23.30, 2330 g,
47 cm, Szpital Miejski
w Gdyni

Córka Aliny
i Jacka
Grzenkowiczów z Gdyni
Śródmieścia, ur. 4.02.98
r., godz. 16.30, 3950 g,
59 cm, Szpital Miejski
w Gdyni

Córka Urszuli i Wojciecha Dubanowskich z Redłowa, ur. 2.02.98 r.,
godz. 9.35, 3000 g, 53
cm, Szpital Morski

Mariusz Radomski
z Obłuża, ur. 2.02.98
r.,godz. 7.10, 3450 g,
55 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Piotr Kotlęga Patock
z Dąbrówki, ur.
3.02.98 r., godz. 18.10,
3300 g, Szpital Morski w Gdyni

Barbara Cyman z Gdy-

Marta Wieczorek
z Chyloni, ur. 5.02.98
r., godz. 2.55, 2950 g,
50 cm, Szpital Miejski w Gdyni

*

Marcelina Kozak
z Pogórza, ur. 3.02.98
r., godz. 6.33, 3490 g,
54 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Paweł

ni Śródmieścia, ur.

z Karwin, ur. 3.02.98

r., godz. 19.15, 2940

3.02.98 r., godz. 16.35,
3000 g, 50 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Córka p. Świst
z Rumi, ur. 2.02.98 r.,godz.
22.05, 4250 g, 57 cm,
Szpital Morski
w Gdyni

g, 50 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Iwona Pogrebniak i Maciej Zieliński, oboje
z Gdańska - ślub dnia 6.02.98 r.

w Pałacu Ślubów we Wrzeszczu

EA
EE

.

Za rząd

a

Miasta

_—

:

=

5

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Gdyni

ul. Powstańców Warszawskich 3

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,

80-101 Gdańsk

ogłasza przetarg nieograniczony -

„SZALETY

ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty remontowe

KONTENEROWE”

na ustawienie dwóch szaletów k
(jednego na placu Grunwaldzkim

i jednego
przy ul. Siemiradzkiego/Asnyka
w Gdyni)

- remont dachów (papy termozgrzewalne)

wraz z podłączeniem o
wod.-kan.
i
| oraz na rozbiórkę istniejącego murowaAE
przy ul.
i
i

- wymiana pionów elektrycznych

- Zakres prac:
| Prace obejmują roboty ogólnobudowlane (wykonanie funda- |
- mentów i roboty rozbiórkowe) i instalacyjne [sieci sanitarne

. i energetycznej.

* Szczegółowy zakres roból określa dokumentacja techniczne: ||
* 1. Ofertę należy składać w terminie do 9.03.1998 r. do /

godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia,
al. marsz. Piłsudskiego 52/54, pokój 315.
| 2. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów
w siedzibie zamawiającego w dniu 9.03.1998 r. o godz

- wymiana instalacji wodociągowej
- badanie skuteczności zerowania i uziemienia piorunochronów
- naprawa okien na klatkach schodowych i wymiana w mieszkaniach
- wykonanie i montaż drzwi wejściowych do budynków
'

- roboty budowlane (remont balkonów, cokołów,
wykonanie śmietnika)
- malowanie klatek schodowych

10.00, pok. 315.

| 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami |
|
jest Izabela Kapkowska - inspektor Wydziału Eksploatacji, |
pok. 317, tel. 620-72-71 w. 125.
4. Opłata za dokumentację przetargową wynosi 30,00 zł
Dokumentację można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 317.

Termin wykonania robót w zależności
od rodzaju II-IV kw. 98 r.
Informacji udziela dział techniczny, pokój 10a,
tel. 302-30-25 wew. 12.

[PRzerneGi SE

Ź

z siedzibą w Luzinie
ogłasza przetarg ofertowy
na drewno wielkowymiarowe
i średniowymiarowe pozyskane i zerwane:
1. Iglaste
- 500 m3

2. Liściaste
- Buk - 200 m3

- Dąb - 100 m?
- Brzoza - 50 m?
1. S2b iglaste
- 200 m3

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 4 marca 1998 r. o godz. 8.00.
Ceny wywoławcze poszczególnych sortymentów
w partiach wg

cennika RDLP Gdańsk obowiązującego od 15.11.97r.
Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni
do dn. 3.03.1998 r. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

:

Nadleśnictwo Strzebielino

- wymiana instalacji gazowej

5. Termin zakończenia całości robót do 15.05.1998 r.

6. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
7 7. W przetargu m q wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówieniach
:
publicznych.
R-1776/A/21

|

R-1831/A/884

Zainteresowani przetargiem

mogą zapoznać się ze szczegóło-

wą ofertą w Nadleśnictwie Strzebielino w Luzinie w dziale technicznym
w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Oferty należy składać w sekretariacie nadleśnictwa do dnia

4.03.98
r. do godz. 8.00.

R-1716]

BO programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

wtorek
Film dnia

17 lutego 1998

Conan Barbarzy

3 olicja od pewnego już czasu ma na oku
*

zorganizowany

światek

przestępczy

Jednej z bardziej kłopotliwych dzielnic Chicago. Teraz stara się przechwycić dużą dostawę kokainy zaaranżowaną przez bardzo
niebezpieczną

południowo-amerykańską

rodzinę Comacho. Niestety plan bierze
W łeb: towar zostaje dość brutalnie prze-

chwycony przez członków konkurencyjnego
gangu,

na którego

czele

stoi Tony

Luna.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej gdy
- jeden z policjantów, Cragie, zabija przypadkowo zupełnie niewinnego latynoskiego nastolatka...
:

Arnold Schwarzenegger, który wcielił się w postać Conana, zdobył dzięki tej roli

Wśród wykonawców Chuck Norris.

liczne rzesze wielbicieli.

Rosyjska ruletka

Film SF, USA 1981, reż. John Milius,
wyk. Arnold Schwarzenegger, James Earl
Jones, Max von Sydow, Sandahl Bergman
(129 min)
Arnold Schwarzenegger w akcji: wa-

odczas wizyty w Kanadzie w 1970 ro-

ku, radziecki premier Aleksiej Kosygin ma zostać zamordowany,

co grozi wy-

buchem międzynarodowego konfliktu. Jest
tylko jeden człowiek, który może zapobiec
nieszczęściu.

leczny Conan walczy z czarownikiem-wężem i innymi straszliwymi potworami. Le-

gendarny dziś film fantasy, który „stworzył
Schwarzeneggera” i zaliczany jest dzisiaj
do grona sztandarowych osiągnięć swoje-

go gatunku. W latach 70. powstała komiksowa wersja opowieści, a nieco później história trafiła.na ekrany.

Gdy Conan Cymmeryjczyk był małym
chłopcem, okrutni mieszkańcy Varni napadli na wioskę, w której mieszkał. Podczas ataku zginęli rodzice Conana, a on
sam trafił do niewoli. Po latach odzyskał
wolność. Przemierza obszary mitycznych
krajów, marząc o zemście...

Czas na dokument
Arizona

W roli specjalnego agenta George Segal.

rzeznaczony

dla widzów

wstrząsający

obraz

dorosłych

niewielkiej

spo-

łeczności obracającej się w zaczarowanym
kręgu biedy, ciemnoty, bierności i bezradności. Ani młodzi, ani tym bardziej starzy,
schorowani ludzie nie potrafią zrobić czegokolwiek dla poprawy swego losu. Złorzeczą, narzekają, wzdychają „za komuną”,
piją, marzą...

a Kamińska
owanie: Bożen
OpracAKPA,
301 50 41 HB Fot.:
PAP/CAF Archiwum

telefon

w.321

M Redakcja nie odpowiada za zmiany

w programie

wtorek
17 lutego 1998 r.

Dziennik

Bałtycki
fs

PA

JE POLSAT

6.00'-Kawaczy-herbata? 7.20 Politycz-

6.00 Studio olimpijskie - Nagano '98:

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Polityczne

ny budzik 8.05 „Frasier” (19/24) —serial komediowy, USA 1993, wyk. Kelsey Grammer, Jane Leeves, David Hy-

Narciarstwo. alpejskie — slalom kobiet;
Łyżwy szybkie; Hokej — mecz Kanada USA 8.00 Programy lokalne 8.30 „Leśny

graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00

de Pierce (25 min) 8.30 Wiadomości
8.40 Prognoza pogody 8.45 Dla dzieci:
Mama i ja 9.00 IX Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych 9.25 Domowe
przedszkole
9.55
Porozmawiajmy
o dzieciach - felieton 10.00 „Gdzieś na
Północy” (1/16) — serial obyczajowy,

Kanada 11.00 Studio olimpijskie —Na-

14

gano '98: Łyżwy szybkie; Hokej - finał
13.05 Agrobiznes — rolniczy magazyn
informacyjny 13.15 Magazyn Notowań: Pora na jare 13.40 Spektrum

patrol” (22) - serial 9.00 Świat kobiet —
magazyn 9.30 „Arktyka” (3): „Światło na
arktycznym niebie” — serial dok. 10.00
Dla dzieci: Południk dziewiętnasty
10.30 „Wilki morskie” (2/13) — serial
anim. 11.00 „Anna Maria idzie własną
drogą” (2/28) — serial 12.00 „Złotopolscy” — telenowela, Polska 1997, reż. Janusz Zaorski (powt.) 12.30 Familiada —

teleturniej

(powt.)

13.00

Panorama

13.20 Dziennik krajowy 13.40 Muzyczne nowości Dwójki 13.55 Sprawni, od-

„Batman”

(68)

-

serial

animowany

(powt.) 8.30 „Żar tropików” (31) — serial

sensacyjny, Kanada/Izrael 1991 (powt.)

9.30 „Żar młodości” (381) — serial obyczajowy, Kanada 1973 (55 min) 10.30
„Drużyna A” (69) - serial sensacyjny,
USA (55 min) 11.30 „Nowe przygody
Robin Hooda” (22) — serial przygodowy,
USA 12.30 Idź na całość — show z nagrodami 13.30 Oskar - magazyn filmowy

m

7.50 Program dnia 8.00 Panorama 8.10
Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 Rozmowy
z dwiema niewiadomymi 9.00 Gdański
dywanik - program publicystyczny 9.50
Morskie opowieści — reportaż 10.20 Tajemnice warsztatu 10.35 „Misie z niedźwiedziej krainy” - serial animowany
11.00 „Owidiusz i Sykuś” - serial ani-

mowany 11.20 Globalna wioska - magazyn informacyjny 11.45 Bambetlusie
- anim. 11.50 „Historia miłości” — serial
obyczajowy 12.45 „Strefa zagrożenia” —
serial dokumentalny 13.10 „Czarny lis”
(2/3) — western, USA, reż. Steven Stern,

wyk. Christopher Reeve, Raoul Trujillo
(86 min)

ważni, waleczni. Niezwykła siódemka
14.00 Nanotopia (2-ost.)
14.30 Wiadomości
14.40 Dla dzieci: Tik Tak

14.20 Clipol - magazyn muzyczny
14.50 Akademia Zdrowia Dwójki

15.05 „Świat Bobby'ego” - serial anim.

15.00 „Dziedzictwo” (1/2) — film dok.
15.30 Dla dzieci: Ulica Sezamkowa
(powt.)

15.00 „Gdzie się podziała Carmen SanDiego?” (30) - serial animowany
15.30 Małolata

14.45
14.50
14.55
15.10
15.35
15.55

21.50 Sport telegram
22.00 Panorama

20.00 „Nocny patrol” (7) — serial sensa-

20.00 „Echo” — dramat obyczajowy, Pol-

cyjny, USA 1995-1996, wyk. Da-

ska 1964, reż. Stanisław Róże-

vid Hasselhoff, Greg Alan Williams, Angie Harmon, Lisa Stahl

wicz, wyk. Wieńczysław Gliński,
Barbara Horawianka, Jacek Bła-

15.30 Tolerancja
|
15.35 RAJ - magazyn młodzieżowy

(powt.)

14.00 Dyżurny satyryk kraju - pr. Tadeusza Drozdy
14.30 Jednoręki bandyta: gra — zabawa

Magazyn osobliwości
Program dnia
Panorama
Serial animowany
„Podróże kota Madisona” - serial
„Kosmiczne przypadki” - serial.

7.00 RTL 7 zaprasza

7.35 Siódemka

dzieciakom:

„Kac-

per”, „Niebezpieczne dinozaury”

- seriale anim.
8.20

„Z ust do ust” — serial dla młodzieży
8.45 „Sunset
Beach”
serial
obyczajowy
9.30 „Mistrz kierownicy ucieka 3” komedia, USA 1983

10.55 „Czy boisz się ciemności” — serial
dla młodzieży
11.15 „Policjanci z Miami” - serial sensacyjny
12.05 Teleshopping
13.05 Muzyka w RTL 7
14.05 Ukryta kamera
14.35 „Prawo i bezprawie” — serial
15.25 Siódemka dzieciakom: „Kacper”,
„Niebezpieczne dinozaury” - seriale anim.

20
20.00 Prognoza pogody
.
20.10 „Zdarzyło się jutro” (9/13) — serial, USA, wyk. Kyle Chandler,
Shanesia Davis, Fisher Stevens
21.00 W centrum uwagi — program publicystyczno-informacyjny
21.20 W hołdzie Led Zeppelin
22.05 Czas na dokument: „Arizona” —
film dokumentalny
23.00 Wiadomości
23.05 Sport
23.10 „J. Edgar Hoover” — film biograficzny, USA 1987, reż. Robert

Collins, wyk. Treat Williams, Rip
Torn, David Ogden Stiers, Andrew Duggan (108 min)
1.00 Studio olimpijskie - Nagano
'98: Narciarstwo alpejskie — gigant mężczyzn
'6.00 Zakończenie transmisji

22.40 Kocham kino: „Inny kraj” — dramat obyczajowy, W. Bryt. 1984,
reż. Marek Kanievska, wyk. Rupert Everett, Colin Firth, Michael Jenn, Robert Addie (87 min)

0.05 Janusz Kondratiuk przedstawia:
zaginione
taśmy,
śniadanie
0.25

dziecka
Zakończenie programu

(45 min)
20.50 Losowanie LOTTO

wut, Stanisław Milski (89 min)
21.30 POGRANICZA MEDYCYNY

21.00 „Ostry dyżur” (1) - serial obycza-

21.45 Panorama
21.55 Punkt - temat dnia

jowy, USA 1997
21.55 „Gwiezdna eskadra” (7) - serial,
USA 1995, wyk. Morgan Weisser, Kristen Cloke, Rodney Rowland, Lanei Chapman (50 min)

22.15 Zderzenia - program publicy-

22.55 Wyniki losowania LOTTO
23.00 Informacje i biznes informacje

0.00 Zakończenie programu

23.20 Polityczne graffiti

23.30 Telewizyjne Biuro Śledcze
23.55 Motowiadomości
0.30 Pożegnanie

styczny

22.55 „Specjalistki” — serial sensacyjny
23.45 Na peryferiach życia - Innowiercy

20.00 „Rosyjska ruletka” - film sensac.,

USA 1975
21.35 7 minut — wydarzenia dnia - pr.

informacyjny
21.45 „Nieustraszeni” — serial sensacyjny
22.35 „Policjanci z Miami” — serial sen-

sącyjny
23.25 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
23.35 Siedem pokus - pr. Agnieszki Ma-

ciąg

,

Dziennik

—

aftycki faz

wtorek 7 lutego 1958 r.

[CANAL+ |
8.00 Nasze wiadomości 8.05 Nasz poranek 8.30 Nasza dzieciom 9.30 Nasz sklep
— zakupy w TV 10.00 „Lekarz domowy”
(21) —- serial 11.05 „Madson” (5) - serial
12.00 Nasze wiadomości 12.05 „City” (23)
- serial, USA 12.30 „Dziedziczna nienawiść” (21) - serial 13.20 Gra w południe
13.35 „Digby i jego dom” (21) - serial,
14.00 Nasza dzieciom
14.55 Nasz Sklep — zakupy w TV
15.10 Nasze popołudnie - studio AGNES
15.45 Zanim kupisz — informator

16.00 „Digby i jego dom” (22) - serial, USA
16.25
17.35
17.55
18.00
18.50
19.25
19.50
20.00
20.50
21.00

„Lekarz domowy” (22) - serial
Zagraj z nami - Domino
Szczęśliwa ósemka — propozycje
„Dziedziczna nienawiść” - serial,
Nasz wieczór — Studio AGNES
„City” (24)- serial, USA”
:
Nasz horoskop
„Winnetka” (5)— serial, USA
O pogodzie- Studio AGNES
Nasze Wiadomości

21.15 „Love Mary” - dramat obyczajowy,
USA 1985, reż. Robert Day, wyk.
Kristy McNichol, Matt Clark, Da-

vid Paymer, Rachel Ticotin
22.50 Puls Biznesu

23.00 Na scenie i za kulisami - Korupcja
- ciemne strony władzy

23.25 Muzyczny sklep CD
23.40 Nasza dobranocka
23.55 Gry nocne |

0.25 Zakończenie programu

6.00 Telesklep 6.30, - 07.25 CIĘŻKO
RANNE

PANTOFLE

7.25 Przegląd

prasy 7.30 TVN Fakty — informacje 7.35
„Pacific Drive” (93) — serial 8.00 „Opowieści z Zielonego Lasu” (2) - serial
animowany 8.30 „Bosco” (3) - serial
animowany 9.00 Super Lista Warp 4 pr. muzyczny 9.30 Tele plotki — kulisy
wielkiego świata 10.00 Dobra cena - teleturniej, prowadzi Grzegorz Wons

10.30 „Anna” (93) — telenowela, Argentyna 11.30 „Jolanda” (27) - telenowela,
Argentyna 12.00 Telesklep 12.30 Co za
dzień - rozrywka - informacja 13.00
„Opowieści z Zielonego Lasu” (3) - se-

11.30

Krzyżówka

szczęścia

14.40 Czy nas jeszcze pamiętasz? — program Witolda Pogranicznego
15.00 Panorama
15.20 Program dnia

15.30 Skarbiec - magazyn kulturalnohistoryczny pod redakcją Lucyny Smolińskiej (powt.)

15.45 „Star Trek” (39) - serial SĘ USA

14.25
14.50
15.40
16.00

17.35 (K) „Krokodania” — serial anim.
18.00-20.00
OKNO OTWARTE ,NA
GAPĘ":
18.00 NIE PRZEGAP
18.05 Diabelski Młyn - filmy anim.

EA

19.15 NIE PRZEGAP
19.20 Łapu-capu

19.25 „Świat według Dave'a” - serial

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta
17.30 Katastrofy: Bez powrotu.

18.00 Flightline, czyli wszystko o maszynach latających
18.30 Terra X: Tajemnica Indian Anasazi
19.00 Dzikie Discovery: Gepard — zwycięska passa

20.00 Poza rok 2000
20.30 Dawni wojownicy: Ninja
21.00 Na Jowiszu
22.00 Nowoczesne maszyny: Łodzie mo-

torowe
0.00 Skrzydła: Lot Sokoła
1.00 Skrzydła Luftwaffe: HE 111
2.00 Dawni wojownicy: Ninja
2.30 Poza rok 2000
3.00 Zakończenie programu

11.30 „Żar młodości” - serial
20.00 „Daleko od szosy” (3/7): „Ania” serial obyczajowy, Polska 1976

21.15 W drodze do NATO

21.30 Śpiewnik ilustrowany (3): Krystyna Prońko - pr. rozrywkowy
22.00 Wieczór reporterski: Nadwiślań-

skie Soplicowo - reportaż
22.30 Panorama

23.05 Teatr Telewizji: Derek Hoddinott
- „Kolacyjka”, 1996, reż. Paweł
Karpiński

0.05 Małe ojczyzny: „Książę i Pan” film dokumentalny

0.10 Kropka nad i - prowadzi Moni-

ka Olejnik
0.30

Nic straconego: „Beverly Hills
90210” (90) — serial obyczajowy,

USA
1.20 Nic

straconego:

mag. policyjny

Supergliny

-

18.25 „Ucieczka przed prawem” - dramat
sensac;;'W. Brytania 1996

20.00 „Szalony Megs” — dramat obycz.,
USA 1984

22.20 (K) „Żyć w Blackrock” - dramat
sensac., Australia 1997

21.45 „Silverado” — western, USA 1985
23.55 „Gorąca linia” — thriller erotyczny
1.25 „Dziennik mordercy” - dramat

23.50 (K) „Uderzające podobieństwo” —

film erotyczny, USA 1996
1.35 (K) „Taksówka” - dramat

spo-

sensac., USA 1996

łeczny, Hiszpania 1996

0.30 Antonio Vivaldi: „Cztery pory
roku” - „Jesień” w wykonaniu
Orkiestry Kameralnej Gran Teatro La Fenice z Wenecji, gra
i dyryguje Giovanni Guglielmo
0.45 Powitanie widzów amerykańskich

12.30 „Dwa oblicza miłości” - serial
13.30 TV Shop
14.00 Magazyn Motoryzacyjny Młodych

14.30 Dance World - mag. muzyki dance
15.00 Gramy News

12.30 „Magnum” - serial
13.30 „Home Improvement" - serial
14.00 Bórbel Schófer: „Tylko po zawodówce nikt Ciebie nie przyjmie!”
15.00 Ilona Christen: „Kto jest 'bi', ten
ma dwoje”

16.00 Hans Meiser: „Kłótnia sąsiedzka”
17.0

Jeopardy

-— quiz

17.30 „Między nami” — serial
18.00
Dobry wieczór - mag. regionalny
18.30 EXCLUSIV - mag. gwiazd
18.45 Wiadomości
19.10
19.40
20.15
21.15
22.15
23.10

PTK 2
17.00
17.30
18.00
18.45
19.20

21.15 „Poszukiwanie Grace” - thriller,
USA 1994
22.50 Przytul mnie - nocny pr. muz.
23.50 Dance World - mag. muzyki dance
0.20 Wygramy
1.20 Zakończenie programu

kie — 10000 m mężczyzn
20.00 IO Nagano '98: Short Track - 1000

„John Ross” - serial dla dzieci
„Pan Bogus” - serial dla dzieci
„74.5 Nowa Fala” - serial
„Belamy” - serial
„Kolejowe przygody wzdłuż Euro-

m mężczyzn

22.00 (P) IO-Nagano '98: Hokej na lodzie
23.45 Magazyn olimpijski
0.00 IO Nagano '98: Narciarstwo kla-

py” - serial krajoznawczy

22.00 „Niezbite dowody” — film sensac.

21.00 CNN News

biet
14.30 IO Nagano '98: Biathlon — 10 km
mężczyzn
15.30 IO Nagano ;98: Narciarstwo klasyczne — drużynowy konkurs skoków na dużej skoczni
17.00 IO Nagano '98: Narciarstwo alpej
skie — slalom do kombinacji kobiet
18.00 Studio olimpijskie
18.30 IO Nagano '98: Biathlon — 10 km
mężczyzn
19.30 IO Nagano '98: Łyżwiarstwo szyb-

„Ellen” - serial

15.30
16.00
16.55
17.25

19.00 „Zar młodości” - serial
20.00 „Dwa oblicza miłości” - serial

m mężczyzn, sztafeta 3000 m ko-

0.00 Wiadomości

20.00 „Wojownik karate 5” - film karate,

17.50 Informacje
18.00 „MacGyver” - serial

skie — slalom do kombinacji kobiet
11.00 (P) IO Nagano '98: Hokej na lodzie
12:30 TO Nagano '98: Short Track — 1000

Explosiv — mag.
„Dobre czasy, złe czasy” — serial
„Cobra 11” - serial
„Posterunek” - serial
„Quincy” - serial
„The Burning Zone” - serial

15.05 Mute - pr. muz.

Halogramy - pr. muz.
„Domek na prerii” - serial
„Czarodziejka z Księżyca” - anim.
„Power Rangers” - serial

4.00 IO Nagano '98: Hokej na lodzie runda finałowa
5.00 (P) IO Nagano '98: Biathlon - 10
km mężczyzn
6.30 (P) IO Nagano '98: Narciarstwo
alpejskie — slalom do kombinacji
kobiet
8.15 (P) IO Nagano '98: Łyżwiarstwo
szybkie — 10000 m mężczyzn
10.00 IO Nagano '98: Narciarstwo alpej-

12.00 Punkt 12 - mag. informacyjny

pajeMT

zaldo (101 min.)

dramat obycz., Polska 1992
16.35 „Pan Przeznaczenie” — komedia

20.00 (K) „CB4” - komedia, USA 1993
21.30 (K) MAGIA KINA: „Podróż bez
granic” - film dokumentalny

0.30

Sandahl Bergman (129 min)
22.25 „Zmowa milczenia” - film sensacyjny, USA 1985, reż. Andy Davis, wyk. Chuck Norris, Henry
Silva, Bert Remsen, Joseph Gu-

15.10 „Szczęśliwego Nowego Roku” -

19.50 Aktualności filmowe
19.55 Łapu-capu

rCTL2

23.00 Wraki: Tajemnica nawiedzonego
galeonu

20.00 Sport
20.05 - 00.10 SUPERKINO
20.05 „Conan Barbarzyńca” - film SĘ
USA 1981, reż. John Milius, wyk.
Arnold Schwarzenegger, James
Earl Jones, Max Von Sydow,

8.50 „Silverado” — western, USA 1985
11.00 „Zamaskowane małpy”
11.55 „Wdowa, terrorystka i komandos” film dokumentalny
12.50 „Gypsy” - film muz., USA 1993

18.45 „Kroniki Seinfelda” — serial
19.10 Cyberia

(powt.)

dusze” — film dok.powt.)

15.15 „Szkoła złamanych serc” (93) —
serial dla młodzieży, Australia

12.55

12.00 CZARNE, BIAŁE I W KOLORZE:

3 — następcy Jordana

14.45 - 16.45 NIEZŁY KANAŁ
14.45 „California Dreams” (68) - serial

11.00

(K) „Wielka kraina marzeń” —
film dla dzieci, Kanada 1987
(K) „Ukryte pragnienia” — film
obycz.
(K) „Półtora gliniarza” - film sensac., USA 1993
(K) „Bobry w akcji” - serial anim.
(K) „Abisyński drapieżca” -— film
dokumentalny
(K) DESER - film krótkometrażowy
(K) „Człowiek - bomba” - film sensac., W. Brytania/USA 1996

Werdykt — pr. publicystyczny
Top Shop
„Punkt zderzenia” - film dok.
Top Shop
Seriale anim.
„Namiętności” — serial
Werdykt — pr. publicystyczny
Fachowiec radzi - pr. poradnikowy
Blok muz.
„Klub Hawaje” — serial
„Celeste” — serial
Nasze smaczki — mag. kulinarny
Pełnym gazem
Top Shop

rowicza (powt.) 11.00 Madonny polskie:
Pani Jazłowiecka - reportaż (powt.)

rial animowany dla dzieci 13.30 Rzut za

na żywo dla dzieci

9.25

10.30
11.00
13.30
15.00
17.15
17.45
18.45
19.15
19.45
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30

8.00 Kto jest kim w Polsce: Antonina
Wysocka-Jończak (powt.) 8.10 Sportowy tydzień (powt.) 8.30 Wiadomości
8.45 Teledyski na życzenie (powt.) 9.00
Dla dzieci: Polskie ABC (powt.) 9.30
„Klan” (48) - telenowela 9.55 „Syn
szewca” (3/6) - serial (powt.) 10.50
Dziennik Telewizyjny - pr. Jacka Fedo-

„Agnieszka 46” - dramat obyczajowy,
Polska 1964, reż. Sylwester Chęciński
(powt.) 13.25 Wiadomości 13.35 Mała
rzecz, a cieszy (powt.) 13.40 „Rogate

14.00 Twój problem, nasza głowa - pr.

POLONIA

8.25 (K) Ósme Niebo

syczne — drużynowy konkurs sko. ków na dużej skoczni
1.15 IO Nagano '98: Biathlon — 10 km

USA 1992
21.30 In Your Ear - pr. muz.

mężc:

2.15 IO Nagano '98: Narciarstwo klasyczne - sztafeta 4 x 10 km mężczyzn

23.30 Video Soul - pr. muz.
0.00 Muzyczne dobranoc
Akademicka Telewizja Edukacyjna
Kanał 1
16.15 Pokazy chemiczne

16.40 Wykład z historii literatury: „Autobiografizm w literaturze polskiej XX w., część 1”
17.10 Inside Britain: „Prywatyzacja”

ang. cykl dokumentalny
17.40 „Kwadrans z..”: Bolesław Fac
17.56 Program na dzień następny

tw] TRÓJMIASTO
-

Do chwili zamknięcia gazety
telewizja nie przysłała aktualnego
programu.

Dziennik
ratycki

wtorek
17 lutego 1998 r.

_ zee | śl WÓDAŃSKU,
GDY 1 ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

APA
MAGAZYNIERÓW do 35 lat, 551-11-53 (8.00- 16.00)
zaraz do pracy wfirmie pro-

'z Berlina, 0-602-663-103

dukcyjno- usługowej. Wykształcenie zawodowe lub
średnie. 557-40-47, 557-40-

PRACOWNIKÓW kuchni- -obsługi klienta- osoby młode,
energiczne- Pizza Hut,
Długa 75/76, 346-38-10

48

e

pe
poz
zz

R

STOLARZA (z grupą inwalidz-

ką) w Rejkowcach gm. Pelplin,
tel. (0-69) 136-31-94

HANDLOWCA (z grupą inwalidzką), z doświadczeniem
W handlu meblami oraz umiejętnością obsługi komputera,

INWALIDĘ z doświadczeniem
w naprawie samochodów zatrudni Z.P.Chr. zlokalizowany

w Pruszczu Gdańskim
przy ul.

INWALIDKĘ biegle piszącą na
komputerze zatrudni firma, tel.
682-22-77, 682-22-96

DEKARZY- blacharzy, 557-64-

OSOBY niepełnosprawne
zatrudnimy w działe windykacji oraz
w magazynie surowców (komputer), tel. 682-22-26, 682-34-53

63, 0602-72-56-95

INŻYNIER Konstruktor młody

z praktyką, Stolarka aluminiowa,
tel. 683-16-70

NIEPEŁNOSPRAWNĄ maszynistkę zatrudni firma, tel. 683-

:

z

KIEROWNIKA budowy z upraw

nieniami budowian

i zatrudni

MAJSTRA budowy za-

€

A

PRZ

Zarząd

*

pie

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego

„ELZAM” S.A.

szenia PB,
ARA

ogłasza

konkurs

na

stanowisko

zatrudni kobiety

Prezesa Zarządu
Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego

w Dziale Obsługi Sprzedaży

w Krynicy Morskiej Spółka z 0.0.

OFERUJEMY
pracę w młodym, dynamicznym zespole
miłą atmosferę w miejscu pracy
od kandydatki
OCZEKUJEMY
wykształcenia średniego
wieku do 24 lat
dyspozycyjności
wysokiej kultury osobistej .
zdolności organizacyjnych
umiejętności pracy z komputerem (Ms Office)
mile widziane prawo jazdy kat. B
C: v., list motywacyjny, aktualne zdjęcie prosimy

serwatorów zatrudni firma
„Fast”. Zgłoszenia Gdańsk,
Grunwaldzka 345, tel. 55223-09

POMOCNIKA w sklepie z materiałami budowlanymi i narzędziami, tel. 302-29-32
PRACOWNIKÓW do produkcji
stolarki aluminiowej, System .
Reynars 683-16-70

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
- minimum średnie wykształcenie
- doświadczenie w branży turystyczno-wypoczynkowej
- staż pracy minimum 5 lat
--- Umiejętność kierowania zespołami pracowniczymi
- dobry stanzdrowia
- dyspozycyjność
|
- łatwość nawiązywania kontaktów ”
- niekaralność

ELEKTROMONTERÓW- instalatorów zatrudni Firma „El- Star”
Gdynia, ul. | Armii Wojska Polskiego 13, tel. 620-17-61 w.
130, 0-601-643-477

Oferty powinny zawierać:
- zgłoszenie do konkursu wraż z krótką motywacją ubiegania się o stanowisko prezesa
- kwestionariusz osobowy z przebiegiem pracy zawodówej
- odpisy dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
- krótką wizję funkcjonowania ośrodka szkoleniowo-rekreacyjnego w warunkach gospodarki
rynkowej
- zaświadczenie potwierdzające dobry stan zdrowia
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub pisemnie pod adresem:

ul. Grunwaldzka 2
z dopiskiem „Konkurs 2” w terminie do dnia 28.02.1998 r.
O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie i jego terminie kandydaci zostaną powiadomieni indy-

80-252 Gdańsk,
ul. Jaśkowa Dolina 17
w terminie do 1.03.1998 r.

do

Kontakt tel. (058) 346 12 09 do 11, 345 20 29 do 31
Dopisek na kopercie „DOS?
R-1846/A/577

:

widualnie.

ELEKTRONIKA do uruchamia"nia. sprzętu elektronicznego,
553-12-71 wew. 357 -

KIEROWNIKA
BUDOWY
wykształcenie wyższe
+ uprawnienia budowlane

ia AE
ak
82-300 Elbląg e

o

przesyłać pod adresem:
Pomorskie Towarzystwo Leasingowe S.A.,

zatrudni

:

ul. Sojowa 28 C/3,
Gdynia-Dąbrowa
tel.

,

ogłasza konkurs na stanowisko

oddziałowych pielęgniarek
„W nw. klinikach:
1. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 Zakłady).
2. Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani (3 Oddziały).
3. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (2 DURNE i Blok

Operacyjny).

PPU „BiproRaf”

Firma telekomunikacyjna

zatrudni

inzynierów mechaników.

PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne o kierunku urządzenia i aparatura
chemiczna,
- praktyka zawodowa 5 lat,
- znajomość języka angielskiego.

Wymagania: wiek do 35 lat, wykształcenie minimum średnie,
operatywność oraz własny samochód.
Oferujemy atrakcyjne warunki.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie c.v. pod adresem
PPU „BiproRaf” Gdańsk, ul. Elbląska 135 do 6.03.1998 r.,
tel./fax 308-77-33, tel. 308-77-10

Tel. (058) 623-16-41 w godz. 9.00-12.00, 16.00-17.30
Tel. kom. (0601) 20 88 65
R-1782/A/34

R-1866

f 81 -369 Gdynia, ul. Żeromskiego 36

6. Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii_

EN

tel. 661-79-59

(2 Oddziały).
7. Klinika Chorób Nerek.
8. Klinika Neurologii Dorosłych (2 Oddziały).

ZA

WYDAWCA
„DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
I „WIECZORU WYBRZEŻA”

9. Klinika Neurologii Rozwojowej.
10. Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych
(2 Oddziały i Oddział Dermatochirurgii).
11. Klinika Chorób Psychicznych (3 Oddziały).
12. Klinika Neurochirurgii (Oddział Pooperacyjny).

ABSOLUT

u

poszukuje

14. Klinika Chirurgii Plastycznej.
Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w ciągu 30 dni
od daty ukazamia się ogłoszenia pod adresem: Państwowy
Szpital Kliniczny Nr 1 w Gdańsku, ul. Dębinki 7, z adnotacją
na kopercie „KONKURS”.

meble biurowe

AGENTA
REKLAMY
W GDAŃSKU

13. Klinika Chirurgii Onkologicznej.

proponuje
architektom i dekoratorom wnętrz

Oczekujemy na osobę ze średnim wykształceniem, kulturą osobistą,

współpracę w zakresie

komunikatywną, w wieku do 35 lat.

Oferujemy interesującą pracę w młodym zespole, szkolenia oraz

Informacje telefoniczne: 347-82-22 wew. 13-10. Mieszkań nie
zapewniamy.
|

tworzenia wnętrz biurowych
i nie tylko ...
|
Zapraszamy do siedziby naszego Oddziału

atrakcyjne warunki finansowe.
Prosimy o przesłanie ofert (Cv. + list motywacyjny + zdjęcie)
do 21.02.1998 r. pod adresem:

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozp. MZiOS z dnia
| 14.10.1993 r. (Dz. U. Nr 104 poź. 477).

PRASA BAŁTYCKA sp. z 0.0.

Kandydatki proszone są o złożenie dokumentów określonych

w Rozp. MZiOS z dnia 5.03.1992 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 96).
€

S-278

6299-855

„go nadzoru nad robotami przy rozbudowie Rafinerii Gdańskie] SA

poszukuje

4. I Klinika Chorób Serca. :
5. Klinika Gastrocnterologii.

e

AB”

Firma Budowlana ,,

Zarząd PP-U „ELZAM” S.A. zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert bez podania przyczyny.
N-0111/A/488

Dyrekcja Państwowego. Szpitala Klinicznego Nr 1
w Gdańsku

EKO

OPERATORAżurawia samochodowego, tel. 090-508-544

w Elblągu, ul. Grunwaldzka 2

Pomorskie Towarzystwo
Leasingowe S.A.

minimum średnie

puieiee wekdo
Sk Z

kon

R-5659/A

80-886 Gdańsk |

|

W godzinach od 8.00 do 16.00

4

:
S-117/A/64

kiedy?

ue

Ma śrd ogłoszen łutnepzyjmowani sj We 800200 wcze Ogłoszeń w Giefstui w
ogł

ork
12.00-

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Biurze z

»

Władysława
IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96
zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - O, 15 Zł netto
O

POW

Rie

PJ

drei ff slno- 1,92 zł netto),

Gdańsk, Targ Drzewny 9/7, tel/fax 301-80-62, 346-95-68, tel. cent. 901-50-41 w. 210, 215, 218, fax 946-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -16.00, 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. 8.00-16.00,
Wadystawa
M 17, tel/fax 620-89-17,
pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

9 pICH

KRAWCOWE, 552-72-90,

- gieĘ:

090-523-923

. Inzyniera
elektromechanika_

niepalące, do zakładu przyjmę,

Maia

A

samodzielne,

KRAWCOWE,

z doświadczeniem okrętowym

nia- młodych z samochodem,

PRACOWNIKÓW

UGOZ70:

galu,

ul. Starogardzka 5, 83-010 Straszyn

do samo-

dzielnego prowadzenia ksiąg
handlowych zatrudni biuro rachunkowe doradcy podatkowe-

tel. 55-06-839

i znajomość obsługi

komp

KRAWCOWE,

Kontakt w siedzibie firmy.

koniecznie prawo jazdy kat. E,
zatrudni Opel Konocar, Łozy

szwaczki.do-

bre płace, Gdynia, 620-6621

INŻYNIERA mechanika o profilu motoryzacyjnym do

lat 40. Najchętniej rencistów za-

trudni Opel Konocar, Łozy 80a
RSS

z

KIEROWCĘ z samochodem do-

KRAWCOWE zatrudni „TrollModa.Młodzieżowa” na drugą
zmianę w Sopocie, bardzo dobre warunki, tel. po 15.00 55172-73

stawczym. 0602-744-910
KIEROWCÓW, 3 osoby, kat. B,

za-

opatrzeniowca do 35 lat,

mowane będą osoby niepełnosprawne. Kontakt osobisty po
godz. 17.00 ul. Stajenna5

ść | 556-12-06 7.00- 15.00
jr niemieckie
Pra zmjomo
U]

CUKIERNIKÓW i cukiernika-

MAGAZYNIERA-

go. W pierwszej kolejności przyj-

(elbląskie, gdańskie, słupskie),
zapewniamy szkolenie. Amplico
Lite, Gdańsk,
305-23-70,
Gdańsk- Wrzeszcz 345-29-70,
Gdynia, 661-45-17

MAGAZYNIERÓW, 2 osoby, tel.

24

090-602-018

KUCHARZA zatrudnię, (kwalifikacje), Targ Rybny 6, 301-56-73

MGR farmacji. zatrudni Hurtownia Farmaceutyczna. Tel. 30838-51

AKWIZYTORA- dealera, 550-

PRZEDSTAWICIELA handlowego (obuwie) do lat 30, prawo jaz-

67-20

dy B, Avista, Gdańsk, Grun-

tel. 090-60-20-18
MACHANIKA samochodowego

SEKRETARKI, | asystentki
alrakoyjna praca, po przeszk o

noe
ae
EKSPEDIENTKĘ ze znajomo-

go z profesjonalnym nastawieniem zatrudni Hurtownia Nowo-

Z praktyką przyjmę, Gdynia,

ny 301-48-59

ścią języka niemieckiego
do Ga-

czesnych Mebli importowanych.

lerii zatrudnię, 301-41-31

samochodowych,

SOróW

Gdańsk, Kartuska 253
PRACOWNI

o

AA anie

.

KSIĘGOWEGO

z praktyką do

biura rachunkowego. 681-65-

Poszkieana matayzacyj |:
na, tel. 0601-66-59-00

o
sz

- Wielka szansa rozwoju, pensja+

HANDLOWCA. krownia. | | PPRR KZK angielski będze

PRACOWNIKA do montażu re-

O Ebro

atutem. Tel./ tax 550-30-65

ARCHITEKTA: projektanta

wisku. Zgłoszenia telefonicz | - SPRZEDAWCÓW: młodych

„Fast*. Zgłoszenia Gdańsk,
Grunwaldzka 345, tel. 55223-09

| 052, 0602-255339

SAMODZIELNE księgowe zatrudni Opel Konocar,

bowym do sprzedaży art. drobnoprzemysłowych, od 15.00- 19.00

tel. 683-90-04 Gdańsk

E
CUKIERNIKA, 302-48-19 po

| 16.00

1990,

OPEL Kadett, 1.6D, 85/ 86, pię-

wpłaconych+ promocja, 4 raty

ABC,

150.000 km, granat metalik, ABS

ciodrzwiowy, 10.600,- 0-90-542-

PO połówce+ zniżki AC, OC, wpi-

mówienie, możliwość wyjazdu,

sowe gratis, tel. 624-43-75,kom.

661-65-45

0601-652-059
PASSAT 1,8! 1992, pilnie, boga-

ATRAKCYJNE wyjazdy Niemcy,
Holandia, osobowe, dostawcze
również na zamówienie oferuje
kompleksową obsługę, 664-3213 9.00-17.00, 0601-65-74-08

:

:

2.3L,

XII/

itp., 22.500 zł, sprzedam z przy- — 509
czyn losowych. 0602-217-371
AUDI 100 2.3E, 1992, 100 tys
przebiegu, stan idealny, czerwo-

ny, bogate wyposażenie, cena

39 tys zł, tel. 303-07-72 lub 0032-95/332-593 po 20.00
AUDI 80, 1980, 4.700,-. 0602221-266
CITROEN ZX, 1,1, 1996, immobiliser, zielona perła, 25.000,tel. 309-09-32
FIAT 126p, XII/1988, 2.700,- 0602-73-56-61
FIAT 126p po kapitalnym remoncie, 4 tys zł, tel. 344-75-97 po
16.00
FIAT Cinquecento 700, 1993,
tel. 345-65-26
FIAT Cinquecento Young, 1996,
20 tys km, cena 16.000,- 66151-21, 665-31-04
FIAT Fiorino, 1984, cena 3500,tel. (069)31-56-92 po 19.00
FIAT Punto, 1995,
23.800,- 0602-620-820

1200,

FIAT Siena, odbiór Polmozbyt,
tanio, 629-82-07
FIAT Tipo, 1988, 12.900,-. 0602277-032
FIAT Uno, 95, 16500, Cinuecento 95, 13.500, Polonez 94
10.500, 0601-660-747
FIAT
Uno 45 S, 1993,
5- drzwiowy, serwisowany, stan b.db, kolor metalic, (0-69) 31-13-62 od
17.00- 20.00

OPEL

Record,

1985,

2.3D,

6.800,-. 0602-277-032
POLONEZ 1.5 GLE, rok produkcji
1988, biały, garażowany, cena 2.5
tys zł, tel. 673-28-58 i 673-29-25
Urząd Rejonowy Puck
POLONEZ 1500, 1989/90, czerwony, mały przebieg, hak, nowe
opony, radiomagnetofon, 5 bieg,

stan techniczny dobry, 5.200 zł,
tel. 301-46-40 po 16.00
POLONEZ Caro, 1.4 GLI, Rover,
złożony XII 1996, 13.000 km,
bordowy, stan idealny, 13.800,663-17-83

JACHT MAK-747 wraz z przyczepą, tel. 309-96-37
PRZEDSIONEK do przyczepy
campingowej, sprzedam niedrogo, 671-80-75
TATRA T148, 1982, betonomieszarka 5 m sz, 39000 zł, tel. 055233-80-66, 0601-61-79-13
je

POLONEZ Truck, 1994, gaz,
303-59-73
RENAULT Megane 1.4, 1996,
30 tys. km, stan idealny, 20.000+
15 rat po 709 zł, (leasing), 305'85-67, 306-26-87
SKODA Favorit, 1993, 625-5416
SKODA Favorit, 626-40-44
TOYOTA Avensis- przedpłata:
odbiór luty 98, tel. 307-25-77,

9
ABECADŁO,

samochody

diesel, lipiec 91, czarny metalik,

klimatyzacja, ABS, ASD, auto-

mat, stan idealny, 56 tys. zł,
sprzedam lub zamienię, 058/
665-23-52, 090-524-480

rencistów

zatrudni Opel Konocar, Łozy

na za-

DOSTAWCZE, mikrobusy, ciężarowe, duży. wybór, importsprzedaż- komis, 344-77-33
HOLANDIA wyjazdy po
zakup samochodów:

osobowe,

dostawcze, ciężarowe, (pierwsi
właściciele), solidność rzetelność, tradycja, 661-60-93,
621-16-86, 624-35-52

AUTA: Fiat 126, Polonez, Mercedes 123 do remontu, uszko-

dzone, powypadkowe, Gdańsk,
302-99-66
OKAZYJNIE lub do remontu, 090-353-865

307-26-77
TOYOTA Camry V6, 36.000,-

VOLVO, Scania, tanie części zamienne. DTC 343-00-81 wew.

TOYOTA Corolla- liftback 1993/

W każdy, inne powypadkowe,

94, 2.800,- bogata wersja, 663-

671-16-80

BIAŁORUŚ, Ostrówek, Star,

ły, 2-drzwiowy, serwisowy, stan
b.db. tel. (0-69) 31-13-62 od

CINQUECENTO 700, 1993, 66

MITSUBISHI Colt, 1993, 1.6,
28.000 zł, 625-25-62
OPEL Astra, 1995, okazja,

058/681-64-72

głośniki, bogato wyposażony,

OPEL Corsa 89/90, 663-21-83

13 tys. zł, 557-94-80

kowany, nowe opony zimowe, 4

SZUKASZ pracy? Zacznij od

550-10-85

STOLARZY przyjmę, Gdańsk ul.
Kartuska 292

DOIL OTO

PUH

SU EET 4:16
„Copernicus” sp. Z 0.0.

0-601-62-90-26
MODELEK, modeli poszukuje Agencja Artystyczna Kristo Arem, 301-28-42 wew.
112

MONTERÓW

prowadzą-

cych, przy montażu sekcji kadłubowych- rysunek, 627-79-49,
0601-62-90-79
NAUCZYCIELI zawodów: barman, kelner, kucharz, dekarz,
brukarz, monter płyt gipsowych
i umiejętności prowadzenia: rozliczeń z ZUS, ksiąg przychodów
i rozchodów, spraw kadrowych

CHAŁUPNICTWO,
195

ZATRUDNIMY, 0601-66-50-32 |
300 zł tygodniowo, 30-38-569

ny, solidny, 664-18-67
ABSOLWENT
348-76-40

0-700-71-

informatyki

301-41-31

ABSOLWENTKA Liceum Zawodowego, pracownik administracyjno- biurowy, tel. 681-01-68

AGENCJA handlowa zatrudni
młodych na atrakcyjnych warunkach, 664-68-50

AGENT celny (0-69) 33-82-93

. CIEKAWA praca dla młodych,
0-602-38-30-48
=

BHP- owiec, 303-14-18

DB-X zatrudni 18 osób na stanowiska fizyczne, umysłowe,
1.400,- 346-52-37

BHP-OWIEC, szkolenia, ob-

DUŻA Firma Handlowa zatrudni

EKSPEDIENTKA szuka pracy,
557-25-50

sługa, 624-07-30, 0601-651669

60 osób, 0602-76-06-06

Ay:
2/9

OPIEKUNKA, 343-16-05
SEKRETARKA, 672-88-98

ABSOLWENTKA Liceum Plastycznego, studiująca zaocznie
Fotografię, dyspozycyjna, prawo
jazdy, język angielski, tel. 069310-448

PANIĄ do prowadzenia domu,

HURTOWNIA, 11 osób, 303-85-

MYCIE okien, sprzątanie, malowanie, 676-06-63
OSOBOWYM przewiozę wszędzie, 557-36-91
POPROWADZĘ, książki przychodów i rozchodów. Także
księgi rachunkowe, 683-06-00
POSIADAM prawo jazdy- dyspozycyjność- telefon- paszport.
Kontakt „Praca* skr. pocz. 308
Gdańsk 80-952 Gdańsk 6
SPRZĄTANIE, 623-37-98

przy SSEADSJ

Szyoscią

zalndni GAKZ, 3431-42 | 69

WCZE,
głośnomówiące, 302-50-09, |
„Carrier!

KLOCKI, hamulcowe, zawieszenia, 346-47-88, 305-32037
<->
:

ROZRUSZNIKI,

FIAT 126p, Cinquecento, uszkodzone, 0-90-353-865

AUTO-SZYBY

FIAT 126p, może byćdo remon-

Wrzeszcz

Jaan

AUTO
RADIO

Ko-

MERCEDES 508, zamknięcie
celne, tel. 664-40-80
MERCEDES dostawczy, 663-

stawcze, osobowe

1661-49-28

31, 0-602-39-48-45
8-osobowego wypożyczę,
BUSA
664-81-10

Eurano
RADIA
iq

ALARMY Prestige
bywają tańsze ale nie ma
lepszych. Urządzenie antyporwaniowe, blokady, znakowania, telefony, radioodtwarzacze, osobowe,
ciężarowe „Ara' Gdynia, Nowodworcowa 21,
629-42-95

gaz,

z

SAMOCHO

x

WE

O

SPLINTE

Ź

GRUNWALDZKA 487

S$ GDAŃSK OLIWA

554-21-24

WAŁA

NA

AUTOBUSY 20 osób, mikrobusy, 550-14-43

auto-

.

TRANSPORT, samochody dostawcze, atrakcyjne ceny, 060162-57-69

TRANSPORT 3.5 T, blaszak,
664-44-09
TRANSPORT tanio, 302-63-42
ŻWIR, 090-50-98-74, 348-89-77
ŻWIR, 348-83-95
ŻWIR, 556-00-34
ŻWIR, 622-22-66
ŻWIR, wykopy. 683-90-12
1,5T, 302-79-34, 0-601-642-143

MIKROBUSY 9 i 11-osobowe,
305-95-04

„Coala”,

ABA- Volkswageny, 30928-95, 0602-730-812

SJ

WZ Je A

PTHM Auto Plus, osobowe, 345-

52-15

:

WYPOŻYCZALNIA
dów,

całodobowa,

samocho301 -99-86

70,-

ABB, 556-97-08

AUTA dostawcze, osobowe,
żuk, polonez truck, 550-73-04,
551-26-59

lk- ACHILLES, 343-58-59

MIKROBUSY, 309-03-15

552-57-04

AS- osobowe, 0-602-387-924

AA, Przeprowadzka, 346-39-21;
556-59-48
A,AMI, 341-91-90, 624-20-39,

MIKROBUS (0-69) 315-344

A, osobowe, 556-38-82

AKTUALNIE taniej, 62163-93

KONCESJONOWANE przewozy mikrobusem, 550-18-47, 55114-37

PRZYCZEPY, lawety, 552-80-72
PRZYCZEPY: wypoży-

ABSOLUTNIE
najkorzystnej
osobowe, dostawcze, 0-601-6766-65
z

IICUDMOII 556-59-48; 346-3921

LAWETY, 347-97-21

A8A, 625-30-84, 0602-250220 tanio

AAA -osobowe, 345-38-90, 0- 602-631-102 «

BUS, 629-34-08

MIKROBUSY, 623-74-05

raty,

MIĘDZYNARODOWY, 347-9721

DOSTAWCZE, 347-99-24
DOSTAWCZE, 663-43-89

A, osobowe, 556-38-82

6-68
tel. (050) 552-47-49,
Oliwa - Kubusia Puchatka 2

AUTOALARMY,

AUTOFEST, 629-30-30, do-

KA: Al ooo

8A8AB, 625-14-92, 0601-610685, dostawcze, osobowe.

KRAJ, Europa, 090-50-27-80

SALON AUTO HI-FI

mikrobusy,

BUS-y 8-osobowe, 629-06-

DUKATO Tona 348-75-65

661-55-45

AUTOHAKI 309-40-28

AUTOHOLOWANIE, 1- 3 auta,
344-77-33
AUTOHOLOWANIE, 347-97-21
AUTOHOLOWANIE, 671-45-55,
kom. 0-602-61-78-78

AUTA dostawcze, osobowe.
„Piast”- 552-26-33

KUTO na gaz 550-30-95

AUTO- Kamel- osobowe, bu-

zatorów, oleju 552-31-55

sy, 345-15-85, 0602-64-71-75
REKLAMA

- 090-38-79-74

A,ART meblowóz, przeprowadz-

ki, 551-53-54, 090-52-21-78
ACZKIEWICZ przeprowadzki,
345-74-76

ADA. Transport- przeprowadzki,
cały kraj. 5.5 tony. Tanio. 30122-11; 0601-65-91-96

554-80-16

ATRAKCYJNE, 347-97-21

l8- ACHILLES, 343-58-59

ATRAKCYJNIE- Europa, 344-

83-37; 0602-212-564 Top Car

ABAKAN 2.5, kraj, Europa, 62070-73

77-33
KASZMIR przeprowadzki, 348-

AUTOALARMY, blokady, znako-

tu lub po wypadku, 302-88-73

ściuszki 8; Orunia 309-02-51

AUTOALARMY, radioodtwarza-

AUTO- Mercedes 4t, 557-47-33,

72-48

419

i

334-187

BUS, 552-57-18, 0601-66-12-92

PRZEPROWADZKA, 623-46-07

ZA

557-12-68, 090-523-103
:

DOSTAWCZY 551-01-49
e

IZOTERMA, 6 ton, 553-07-18

warsztat-

natory,

wanie, sezonowa obniżka. 341344-12-81

stawcze,
:
PRZEPROWADZKI, transport, | 344-77-33

AUTOALARMY immobii. DOSTAWCZY — Volkswagen,
sery, radia, głośniki, AMB" Oio- — $41-19-59

alter-

AUTOALARMY, 345-55-05
552-22-31, 552-28-14, Gdynia, ul.Jana z Kolna 34, tel.
620-86-38 wew.3, 0-601-662377

51-57;

RZEPROW

090-52-

DOSTAWCZY: Mercedes: tanio,
0602-39-25-64

ste. Ze, montaż, 6228600, 06O2 —0602.229263

MEBLOWÓZ, 342-94-18

Dziennik

la

a

- ŻA

KIEROWCA- ciężarowy, przewiozę meble, itp. 556-36-96

KIEROWCA B, C, dyspozycyj:

AUTOALARMY proste tytan, [ EUROPA, kraj, 1- 4 ton, ta- | 8661-41-97
SAB 621-63-93 zachodnie
nio,344-77-33
Witomino, 624-16-73

KZ]

USZKODZONY, zachodni, 30256-94, 552-11-81

świeżo
po przeglądzie, stan bdb, — AUTA powypadkowe, 6 a

miczne, komputer- Word, Excel,
programy gastronomiczne, samodzielność w pracy, doświad-

cw. 0-70 061-061

wo, Zwycięstwa 236, 664-94-55

342-59-69,

AS- Autoalarmy, immobilisery, blokady, znakowaIE ETEN o OS AZ
stwy głośnomówiące.

12-71 w. 341, 0601-642-181,
0602-217-666

ZACHODNI okazyjnie, 302-5694, 552-11-81

czenie w gastronomi- poprowadzi zakład gastronomiczny, tel.

PRACA stała, średnie, 621-79-

kompleksowe,
341-34-48

WGoffIll, 1993r, 1.6 KAT, bia-

W Scirocco, 1989, stan bardzo
dobry, 15.500,-, 557-28-48
W Transporter, 1.6D, 1987,
13.800,- 629-30-30

32

Żuk, osobowe. Naprawy

AMORTYZATORY, tłumiki,
katalizatory. 309-02-21
CHŁODNICE, katalizatory, tłumiki, zbiorniki, 346-47-88
CZĘŚCI do samochodów do-

OKAZYJNIE lub do remontu, 090-353-865
;

W Golf TDi, 1996, tanio, 060131-31-01

STOLARZA wykwalifikowanego,
pomocnika stolarza, 554-92-66

raty

AUTOGAZ, 664-70-80

sprzedaż, montaż. 342-15-72

AUTA powypadkowe, 0601-784002

W Golf lll, VR6, 1992, tunning
sportowy, 35.000,- 0602-677-957

PILNIE trzech pracowników,
Gdynia, 62-17-932

Muli-Tytan-Look, 56030-95 — DOSTAWCZY ciężarowy. 601

AMORTYZATORY! — Monroe,

0601-633-501
TOYOTA Carina Il diesel, 1991,
serwisowana, wspomaganie kierownicy, alarm, cena 21.000,-.
Tel. 301-97-74

:

SPRZĄTACZKĘ zatrudni ciast:
karnia w Sopocie, 551-14-12

TANCERKI do Nocnego Klubu,
551-65-40, 622-36-95

SIGNUS autoalarmy, Reda,
678-31-96

stawczych, używane i nowe, tel.
345-21-58
OPONY bieżnikowane Fiat, Polonez, 342-15-72

17.00- 20.00

PEŁENetat, działy handlowe,
magazyn, 305-37-48

STOLARZY
zatrudnimy.
Gdańsk, Wielopole 6, tel. 343"15-21

AUTOALARMY Boxer

0601-78-40-02,

auta powypadkowe

zatrudni
lif

SPROWADZAM samochody tanio! (0-69)162-99-86, 0-602-7222-36
SAABA

44-52, 556-67-69

MERCEDES 124, 1992, okazja,
058/681-64-72
MERCEDES 124, 200D, E Classe, 1994, 65.000 PLN, 0-601. 626-737
MERCEDES 124 2.3E, granatowy, automat, 1987, 26.000,629-30-30
MERCEDES E klasa 300 turbo

-

te wyposażenie, 055-232-04-33

DOZORCÓW-

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

ODSPRZEDAM
udziały w AutoSystemie na dowolny samochód
Daewoo (Nexia, Lanos itp.) 5 rat

100,

ul. Starogardzka5, 83-010 Straszyn

INŻYNIER- wyższe gastrono-

PALACZY c.o. do pracy zatrudni
Spółka , tel. 341-12-57 wew. 28

- SAUD-H

OPEL Kadett, 1.3, 1987, stan
idealny, bezwypadkowy, 0-602360-755

AUDI

wnętrz i mebli zatrudni firma

CHAŁUPNIKÓW, 0-700-71-195

GazoWniCZEJ) | HANDLOWCA
z samochodem oso

KRAWGOWĄ
do szyta kurtek. | yna
624-87-99

AGENTÓW ochrony, Gdynia,
Świetojańska 72

SPECJALISTĘ do. spraw handlowych, wykształcenie średnie,

ca po przeszkoleniu, 301-47-54,
W
azowniczej

ałowa 19 (obok

AGENTA ochrony- konwojenta. Kurs zawodowy na licencję |-go stopnia. Centrum
Szkolenia Służb Ochrony „Cobra", ul. Heweliusza 11/ 820
305-22-99, 305-29-69 (9.0016.00)

Lioenojonowany Salon Sprze

KSIĘGOWYCH, atrakcyjna pra: — | ne: 0602-244-720, 0602-217- | | przeszkolimy. 343-50-71

FARMACEUTĘ, technika zatrudnię. 346-87-40

PIEKARZA oraz cukiernika zatrudnię, tel. 625-11-62 po 20.00

"daży firmy „Nike” zatrudni osobę z doświadczeniem handlo-

wym na kierowniczym stano: | - tel. 344-11-95, Gdańsk

DYSPOZYTTORKĘ zatrudnimy
na centrali, praca zmianowa, tel.
550-68-38 (9.00-14.00)

KUCHARZA zatrudni „Pizzeria
Milano" Pruszcz Gd. tel. 683-30-

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię do — waldzka 216 (12.00- 15.00)
z PADA
NAi0 06 Ża- — PRZEDSTAWICIELA handlowe-

620-33-61, 664-90-78

deseranta zatrudni Cukiernia
„Markiza”. 343-13-65

80a

MGR, technika farmacji, kierownika apteki, 622-73-79

AGENTÓW ubezpieczeniowych

CUKIERNIKA zatrudnię, nocki.
Rumia, 625-40-51

: AUTOAL

PEM Gan | fAykg"

HANDLOWCÓW do rozwoże-

May

:
_

kiedy?
.
za ile?

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

Elblęg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-54-09, tax (055) 36-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00;
DO SZYCH BR OGŁOSZEŃ CQBanr Serra Gao Baa eax 01) 1622040,Fon 8001600
ZAPSZANY
J
T

pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława
Pruszcz Gdański, Tysiącłecia8, tel./fax 683-29-44,

poko

16a, tel./fax (069) 31-63-26 , pon.- pl. 8.00-16.00;

RG

wtorek
17 lutego 1998 r.

NIERUCHOMOŚCI — VM
PARKIET na salony i pokoje,
własna produkcja z kompletnym
wykonawstwem, oraz usługi cy-

kliniarskie (bezpyłowe),
602/22-04-31

PARKIETUS!

BOAZERIA, 342-54-31
MATERIAŁY
„Mach*,

0-

budowlane,
od funda-

551-26-04

mentu po dach. Pruszcz,

Łukasiewicza 2a, 683-36-16
MATERIAŁY

PARKIET własny, powierzony,
wykonanie kompleksowe „Heban* 551-63-35

budowlane.

Okazjarabaty od 5 %, dostawy, 348-78-00

NAJWIĘKSZY skład z parpapy, wełna mineralna, panele

podłogowe, „Koncept” Gdynia,
Rozewska
1, 623-14-50

kietem dębowym, bukowym

MONTAŻ, gipsościanki, sufity,
panele, hydraulika, 303-82-19,
0602-220-507

37-98; 552-56-12

ŻALUZJE, 624-35-66, 629-5483, rolety, taniej!

FACHOWIEC, pomysły. 55-69842

3059-121

ŻALUZJE, 661-48-88, Ro-

FIRMA- fachowcy 556-95-

lety ,Dama”, Gdynia, Słupec-

14, kafelkowanie

ka 21; Wrzeszcz, Grunwaldzka

FLIZA, glazurictwo, 629-2578, 0601-62-88-33

ELEKTROINSTALACJE pomiary+ pogotowie, 348-75-29

GLAZURA, hydraulika, 341-8930

625-41-00

MONTAŻ piyt gipsowych, 55156-84
PANELE boazeryjne, podłogo-

DRZWI!

we, sufity podwieszane. Tel.
341-34-33; 347-93-56

SUFITY podiweszane, ścianki
gipsowe, remonty, 0601-61-1186
SZPACHLOWANIE, malowanie,
tapetowanie,

622-45-31

po

17.00

GIPSOWANIE
cekolem,
malowanie, 302-85-69

GŁADZENIE, malowanie, 30346-08
GŁADZENIE, malowanie, 682-

DRZWI!

TYNKI, ukladanie glazury. Solid-

GŁADZENIE, malowanie, tape-

TYNKI gipsowe- mokre, posadzki samopoziomujące wykonuję, 090-50-38-85, 0601-62-.
77-54

GŁADZENIE, malowanie 556-

CYKLINIARSKIE ,AB* 620-1477, 661-47-84

GŁADZENIE

CYKLINIARSKIE, 21-85-23
CYKLNIARSKIE, 302-0610

GŁADZIE, malowanie, natychmiast, tanio, 621-95-44

TEJ
U RUE
47, 0601-63-52-73

CYKLINIARSKIE,
95

95-14, kafelkowanie

340-83-73
BLACHARSKO- dekarskie, ele-

KOMPLEKSOWE prace remontowe i wykończeniowe wnętrz,
togi szwedzkie, panele, 629-3112, 0602-715-347

556-01-

MALARSKIE, 663-49-84
MALARSKIE, ogólnobudowlane, jakość, solidnie,

CYKLINIARSKIE, 621-88-60

raty, VAT, 557-48-64; 090-54-

CYKLINIARSKIE, od 1980 roku,
557-26-19

18-26

CYKLINIARSKIE 553-18-40

nie, 682-14-62 Pruszcz

MALARSKIE, rygipsy, docieplaMALOWANIE, 302-06-10

skie, profesjonalnie, VAT, 67165-41
CYKLINOWANIE,
bezpyłowe, układanie, 66488-12

TAPETOWANIE i malowanie natryskowe, proJo EU
ELO
wych, zmywalnych, fakturowych, 0601-61-21-08

nie! 306-22-30

CYKLINIARSKIE! 62074-81

MALOWANIE, 623-52-42
nie, tanio! 306-38-73; 0602-698397

0158 552-31-88
Wysoka jakość. Solidny
montaż. Gwarancja dwuletnia.

plenia, materiały w cenie producenta. Sprzedaż, transport, tel.
681-44-31

CIESIELSKO- dekarskie. 34575-98; 0602-230-903
CIESIELSTWO dekarskie, 0601-652-333, 678-68-18
DEKARSKIE- papy termozgrzewalne tel. 550-83-90
DEKARSKIE tanio, 621-80-21
w. 300
DEKARSKO- blacharskie, tel.
346-47-73
DEKARSKO- blacharskie. 30526-39; 0602-648-334; 343-27w
PAPY zgrzewalne i tradycyjne.
Ceny

producenta.

„Koncept

623-14-50

DESKA podłogowa, tel. 676-0512, 676-05-13
MONTAŻ podłóg szwedzkich,

302-83-88

desek, schody, 683-20-13

da, cyklinuje „Stol- Mir”, VAT,

MALOWANIE,
tapetowanie,
szpachlowanie, montaż płyt gipsowych, kafelkowanie, roboty towarzyszące, profaesjonalizm,
doświadczenie gwarantowane,
302-12-91, 0602-65-23-89

303-38-95

MALOWANIE,

PARKIET
dębowy i bukowy,
ceny prodecenta,
od 18,- 62033-39

szpachlowanie, montaż płyt gip-

PARKIET „Drewus”- układa, cyklinuje, lakieruje, 551-05-83
PARKIET, deski, mozaikę- ukła-

tapetowanie,

sowych. 684-07-99; 681-48-47
MALOWANIE, VAT, 302-86-06

tanio!

tanio!
556-46-85

kowe

ŻALUZJE pionow

(058) 556-46-85,

DRZWI,

metalowe, drewnia-

ne, raty, 301-34-48, 551-3418, kraty
DRZWI,
zamki, karnisze,
drzwi przesuwane, harmonijko-

we, 341-45-92, Politechniczna9
DRZWI, żaluzje, 552-21-17,
0601-254-389

ŻALUZJE pionowe, rolety s KŁ
uniki o
tDekorPstaPosióy Gdańsk,
Polanki 110, 552-3736

OKNA, „Dama”*, produkcja, montaż, Gdynia, 661-48-88;
Wrzeszcz 346-08-95

OKNA PCV, drzwi, witryny, kompleksowa obsługa „OknoSystem” producent, 66-11291, tel./ fax 66-15-695

zje, okna PCV, Gdynia,
Warszawska 1/3, 661-1262, 552-45-22

żaluzje,

672-12-17

okna, bramy, rolety, 551-72-38

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

Z

KAFELKOWANIE, 623-52-42

ALARMY, gazowe, czyszczenie,
naprawa, montaż, junkersy, ku-

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

03-51

chenki, piece. 556-18-31; 305ELGAZ autoryzowany serwis
kotłów, 620-86-80
GAZOWE naprawy, konserwacja, gwarancja, 307-35-95

MONTAŻ, kotły, gaz, naprawa,
671-44-91

0602-638-498

ALARMY!

WKŁADY kominowe- (ogrzewanie gazowe), 0602-29-89-16
WYBURZENIA, transport, zała-

FOLIE antywłamaniowe 0601-632-364

ŻE

dunek, 623-25-33, 090-52-53-07

ZABUDOWY wnętrz, mobtaż boazerii, paneli ściennych i podłogowych, mon-

ROLETY antywłamaniowe,
Bogumił 8. Górka, bramy, okna. 302-65-51 wew. 208,
209; 090-50-64-31; 620-21-89

taż płyt karton- gipsowych,

malowanie, szpachlowanie,* Drew-Mont* s. c.,
309-97-80

ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane „Rollgate* 345-30-13
ROLETY antywłamaniowe, producent „Dama”.
661-48-88, Gdynia, Słupecka
21; Wrzeszcz, Grunwaldzka 70,
346-08-95, 302-29-04

CZYSZCZENIE, 301-53-21
CZYSZCZENIE, 341-32-01
CZYSZCZENIE, 556-53-95

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

CZYSZCZENIE, 621-47-04
CZYSZCZENIE, 621-62-75

CZYSZCZENIE, 622-62-20
CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, 664-43-83

antywłama-

niowe 671-16-31
ROLETY zabezpieczające, bra
my Top Kartuzy, Gdańska 41,
681-42-39

CZYSZCZENIE, trzepanie dywanów, 559-85-19
CZYSZCZENIE dywanów, 34787-90

0-602-234-261,

553-12-71 wew. 370, telewizja,

ŻALUZJE producent 344-16-41

ŻALUZJE producent 551-66-70

DOCIEPLENIA, 623-25-33, 09052-53-07

telefony, domofony,
Czarny Dwór 2

AWARE, hydrauliczno, gazowe,
345-33-24, 0601-630-180

HYDRAULICZNE, 623-04-39

ALARMY, domofony, centrale telefoniczne, 0-602-33-9783

HYDRAULICZNE, 623-61-77, 0601-642-949

ALARMY,

HYDRAULICZNE, 302-86-97

DEZYNSEKCJA, 556-53-95

Kingpol,

ALARMY, domofony, 67218-63, 0-602-61-45-10

C.O., hydrauliczne, gazowe,
342-92-79

TV Poi

HYDRAULICZNE, gazowe, 55309-27

DEZYNSEKCJA, 557-72-42
ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany servis,
Lares Gdynia, Świętojańska 98,
620-16-67

DEZYNSEKCJA, 55985-19, 0601-65-06-07
DEZYNSEKCJA,
Vat, 551-87-59

Z

ADAPTACJE, budowy, TO.
rem
621-80-21 w. 300

DEZYNSEKCJA,
0602-25-88-47

ADAPTACJE, ogólnobudowiaALARMY, TV przemysłowa.
550-30-95; 0601-627-094
ALARMY
671-09-44

domofony,

montaż, 0602-78-90-51
szenia, 341-12-44

SIDING- profesjonalnie, gwarancje, VAT, doświadczenie
z USA, bonifikata do marca,
664-75-55, 0-602-280-487, po
17.00 303-14-89

BRAMY, Rolety antywia„Marpol”, 664-91-63, 0-601-6103-52

deratyzacja,

DEZYNSEKCJA,gwarancjaltel. 551-91-53

ne,

SIDING, docieplenie, 309-28-68
ie, 0-601SIDING,
652-333, 678-68-18

sprzedaż-

montaż,

ceny

od 16 zł. GdańskOsowa, Galaktyczna
12, 55-45-789
SPRZEDAŻ: montaż sidingu,
91

302-52-66,

303-17-

WODOMIERZE,
0602-277-775

montaż,

projekt Y, 623-25-33,

VAT,

DEZYNSEKCJA. Gwarancja!
Vatl 556-48-32, 0602-277-234

090-52-

53-07
nadzory, 0602-35-25-10

MYCIE okien, czyszczenie dy:
wanów, 348-71-19

BUDOWLANE- wykonam budowę domów, remonty, 344-74-54

SPRZĄTANIE wnętrz, 551-9153

BUDOWLANE kompleksowe,
347-74-35
IZOLACJE
przeciwwilgociowe murów, pozio-

WANIEN odnawianie, 624-2553

ARCHITEKT wnętrz, projekty,

ELEKTROENERGETYCZNE,

niowe 671-23-79
STOLARKA
alumini
aluminiowa, rolety.

Berg, 551-51-26

ŻALUZJE, 623-57-86

ATRAKCYJNE, 341-97-59
ATRAKCYJNE ceny. Katelko-

302-98-94

wanie,

domofony, alarmy, 622-48-09

hydraulika.

Solidnie,

0602-277-775

BONIFIKATY, VAT, 557-06-48

z

ELEKTROINSTALACJE,
anteny,
ELEKTROINST.

Berg, 551-51-26

wacja, 625-47-65, 624-85-54

DOMOFONY, montaż, sprzedaż, alarmy, 624-00-90

STOLARSKIE, boazerie, zabudowy, 551-74-68

alarmy. „EF-Tech* 53-44-38

557-13-75

okna,

ROLETY.)

BALKONY, tarasy- zabudowy,
ogrody zimowe, balustrady,

EJ

KAFELKOWANIE, hydraulika, solidnie, 664-06-88, 62282-28

DRZWI (058)622-19-82, drewniane, antywłamaniowe, dodałkowe

AFABBA"- Gaz, naprawa, konserwacja, montaż pieców, junkersów, kuchenek, 625-3149
AI6AAA naprawa kuchenek,
junkersów, wykonuje zakładmistrz gazownictwa, 624-17-94

hydraulika,

REMONTY mieszkań kompleksowo: tapetowanie, kafelkowanie, ścianki gipsowe, sufity podwieszane, tel. 0601-65-65-60

SIDING amerykański,
biały, ko-

FT: Eli

ROLETY, markizy, żalu-

ROLETY,

623-29-12

KAFELKOWANIE,
306-12-39

DRZWI
(058)346-9346, zbrojone, drewniane

343-59-26

31
ŻALUZJE Żanwo, producent, 309-00-24

Lock* Gdynia, Jana z Kolna 12,
661-62-60, 661-60-81

płyty gipsowe, malowanie, pod-

KAFELKOWANIE 20 zł m kw,
tel. 682-48-64

ŻALUZJE tanio, 671-16-

przw Gerda
341-13-76

621-76-93, 0601-64-09-52

remonty, 623-89-04, 629-21-16

Aga",
Oliwa, Kaprów 17a, 552-4522, 661-12-62

producent

341-51-79

GLAZURNICTWO, hydraulika,

KAFELKOWANIE, 622-70-25

DRZWI, (058)553-3029, zamki, tapicerka

DRZWI

INSTALACJE, VAT, 684-40-52

GLAZURNICZE tel. 556-95-24

(058)342-90-63.

Fachowość usługi

GLAZURNICTWO, 0601-26-3478

GLAZURNICZE, malarskie, remontowe, 302-06-04, 550-0715, 0602-679-936

REMONTY, kafelkowanie, malowanie, panele, 345-53-79

Antywiamaniowe.

ELEKTROINSTALATORSTWO, pomiary, 66177-72, 0602-63-40-76

togi szwedzkie, solidnie, 682-2558, 0-602-698-202

katalogowe, Gdynia, Pomorska
20, 620-55-74

(058) 552-31-88
DRZWI

GLAZURA, hydraulika. Referencje. 306-90-01

PROJEKTY

DRZWI!

ELEKTROINSTALACJE domofonowe, telefoniczne, antenowe, 0-602-33-97-83

GLAZURNICTWO hydrauliczne,
remonty, referencje, gwarancje,
doradztwo, atrakcyjne ceny.
664-48-37, 623-89-04

rolety,

lorowy,

:

rolety,

ŻALUZJE,
623-55-69

(058)622-19-82, drew-

OE

tapetowanie,

rolety, 302-

producent,

MALOWANIE, szpachlowanie,
wykładziny, tanio, 554-82-13
MALOWANIE,

ŻALUZJE,
39-84

ŻALUZJE-

OKNA PCV, producent,
683-14-75

«MALOWANIE, szpachlowanie,
remonty. 557-97-12; 90601-65-

%

DRZWI (058)342-90-63,

09-14

553-94-68

ŻALUZJE, producent, 556-01-

gi remontowo- . budowlane,
0601-62-57-69

13-78

towanie, 551-60-23

10

ŚCIANKI gipsowe, malowanie,
tapetowanie, 345-65-49

GŁADZENIE, malowanie, mon-

taż regipsów, 305-74-46

ŻALUZJE, producent „Hanles* Gdynia, Wielkopolska 209,
664-72-82, 629-38-99

ŻALUZJE, producent, 302-06-

TAPETOWANIE, natryskowe, 621-07-46, 0-601-61-663
MURARSTWO ogólnobudowiane, 623-25-33, 090-52-53-07

70, 346-08-95, 302-29-04

SUE)

SUFITY kasetonowe, gipsowokartonowe, ściany, ścianki dziatowe, Sufitex, 55-77-496

z kompleksowym. wykonastwem, w lutym rabaty, 344-

BRAMY garażowe, rolety antywłamaniowe, Rolux, 3059-119,

.

ALACJE, pomia-

DOMOFONY- naprawa 553-0825
DOMOFONY 341-66-40

szane, ścianki działowe, VAT,

DRZWI!
kie

.
KRATY, ogrodzenia, konstrukcje stalowe, 0601-62-57-69

(0-58)

301 -66-66

KOMPLEKSOWE wykończenia

wnętrz: kafelki, sufity podwie-

TAPICERSKIE, 305-02-35

62.53.03, 0602-619-578

oe

NADZORY,

:

kierownictwo

:

dów, kosztorysowanie,
246-088

ry, 552-76-39

SZAFY, zabudowy z drzwiami
przesuwnymi, tanio, solidnie,
250zł, 676-10-27

KOMPLEKSOWE wykonawstwo
ogólnobudowlane,
tel. 343-11-91

bu-

0602

USŁUG

,

ie u

ki

z

KOMINKI norweskie, 683-38-49
”
;
0-602-733-743

<A VZUA NOŚCI
ABC masażu leczniczego,

AGENCJA Promocji Zawo-

AGENT. Celny: wieje

aosTUNO

dowej Kobiet (Stowarzysze-

drowe, BHP komputerowe, ren-

kurs masażu: leczniczy, kinezy- — średnictwo pracy- komputerowe,

akupresury, odnowy biologicz-

nie non- profit) oferuje: po-

nej. Kursy. Dyplom, 621-10-73

średnictwo pracy, pożyczki,
szkolenia:
komputerowe,
asystent menedżera, ABC
przedsiębiorczości, kasy fi-

13.00- 17.00

skalne, podstawy księgowo-

ści, inne na zlecenie Pracodawcy 305-23-25, 305-2244.
AGENCJA BHP-

szkolenia-

kompleksowa
obsługa firm, 55377-61, 0602-79-32-16

kiedy?
za ile?

p

.

"nie, akupresura- dyplom ukoń-

621-90-66
AGENT celny, Studium Wyceny
Nieruchomości „Profil* 34-60-311

czenia studium. Tel 341-20-18

ASYSTENTKI, sekretarki, komputerowy, internetowy, WordExcel, maszynopisania komputerowego, księgowości, 345-47-

CENTRUM

50, 341-49-19
AGENT! Celny! „ 1:
tex*, inne kursy. 34633-88, 301-68-41

! zakodoNy

terapia, metody dalekowschod

BCI Profesjonalna Szkoła Sekretarek- maszynopisanie, kursy

komputerowe,
621-71-10

księgowości,

wew. 41; 341-22-62
Komputerowe,

podstawy, Word Excel, maszy-

nopisanie, grafika Corel Draw,
księgowość,

programowanie.

Tel. 344-40-54; 341-53-47
DUET Kurs kat. B, Uno 19. 02.
341-96-20; 301-34-96

ELEKTROIMPEX

krajowe po-

ksiegowości, sekretarek, praconików biurowych- możliwość zatrudnienia, Gdynia, Swarzewska
43, 623-48-80, 623-41-73
ISD- komputerowe zimowa promocja! 341-80-21
wew. 328

KOMPUTEROWE: indywidualne, Internet, 620-61-53
KOMPUTEROWE: podstawowy, WordExel, programy
księgowe,
661-25-56,
621-93-70
KOMPUTEROWE oraz BHP,
Dom Technika, 301-28-61

KURS pilota wycieczek za-

| granicznych,

uprawnienia

RUR

BEE PŁYWA

PEAT

ETC

Credo,

Gdańsk

KURSY prawa jazdy- Poldek, 556-66-61
wew. 46; 0601-61-56-28

02. 98, sztapiarek 18. 02. 98,
prawa jazdy 17. 02. 98, komputerowe, Oliwa, tel. 553-10-30

KURSY prawa jazdy, wszystkie kategorie- Maxel, 344-6807, 341-72-84

ke : ke =

rsy:
celnych, kasjerów walutowych,

komputerowe oraz studium do-

w. 418, 0-58/621-70-41 w.
505

KURSY: operatorów
żurawi 24.

c

cy. piowadzi kursy: agentów

NAJTAŃSZEkursy sekretarek,
maszynopisania, komputerowe-

radztwa podatkowego, BHP,
341-12-36; 341-12-31 wew. 312,
313; 344-40-12
ODDK zaprasza na kursy samodzielnych księgowych- 310 godzin, przygoto-

wujemy do profesjonalnego pro-

Grabówek,

wadzenia księgowości, również
skomputeryzowanej, koncepcja,

NAUKA jazdy, „Express”, 302-

materiały- dr Roman Nilidziński,
341-12-36; 341-12-31 wew. 312,
313; 344-40-12

SSMiS,

Gdynia-

627-03-03
22-28, 302-22-09

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

Neśrodę
ageszena
ogłoszenia

ZARUSZA DUSZA BR dłSZE TSA

Targ Drzewny 3/7, tel/fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 218, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tl 551545, pop. 8D-16.00 Góna, Święjńska 141 tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
Gdańsk,
IV 17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
Władysława

RG

wtorek
17 lutego 1998 r.

z omal

ża ycki

<Re NZMA ŚCI
FIN-EL Biuro rachunkowe,
uprawnienia. Tel. 52-12-58 wew.
24, 21; 0602-298-191

KONSULTACJE- prawo pracy,
ZUS, 34-52-342
KSIĘGI rachunkowe, podatkowe. Uprawnienia, 664-90-42

OŚWIATA

* kursy bhp dla pracodawców, kadry kierowniczej, na stanoWiskach . robotniczych, administracyjno- biurowych,
- podstawowe
TEA)

OBSŁUGA firm ekonomiczno- finansowa, 341-86-47

dla

OBSŁUGA informatyczna
przedsiębiorstw (VAT), 0-

- pedagogiczne
dla
ULA
ZI O

tycznej nauki zawo-

602-644-606

du,

OŚWIATA

TŁUMACZENIA, Gdynia,
Starowiejska 26, 620-50-72,
Gdańsk 344-16-05

* kursy: samochodoWe B, C, E,
Malczewkiego, 302-98-88,
LEYTE
ZE)

31-39-37

Dojazd bezpłatny

SUSZARKI do sitodruku-

OŚWIATA
* kursy zawodowe,
- palaczy kotłów,

tel. 0-602-337-962
WSPÓLNIKA (gotówka) dochodowy interes, branża samocho-

- obsługi
agregatów,
sprężarek,
Wind, wciągarek,
(GFT
r
AE
gów

ALTEX: wizytówki, oczki nalepki, listowniki, cenniki, foldery,
druki, tel/fax 341-05-67
ANIMAX wizytówki, na-

NAKLEJKI, wizytówki, sitodrukprzyjedziemy do Ciebie. 302-4811; 303-94-87
PIECZĄTKI, szyldy, reklamy, ulotki, 553-1271/386

1

wych,

PRZYGOTOWANIE do druku, druk ulotek, plakatów,
folderów oraz reklama telewizyjna. 551-44-31

ców z obsługą kas
URE
Waryńskiego 341-65-62;
Reda 678-35-29

POLSKIE
Towarzystwo Ekonomiczne organizuje kursy: dla Członków

Rad Nadzorczych z egzaminem '

państwowym, Marketig, Księgowość Komputerowa, Samodzielny Księgowy, Komputerowe,
Asystentka menedżera, BHP,
Prawo Pracy, ZUS, Społeczny

Inspwktor Pracy. Informacje:
301-54-61, 301-99-71

POLSKI Związek Motorowy kat.

WŁ ASYA
IIIA
tacka
flaczarka
To: LUA
kubek termo

Back
ACK
BYAUNE
LE
kAUIK
BR
UE
mieszadełko
pojemniki różne,
WKL- Dispoplastic,

344-76-68,
Ya oC

LoL EM

WYBRZEŻE- odzież, rękawice
robocze, ochrony, konfekcjaGdynia, Spółdzielcza 1, 624-8206

lub tarcicę każdą ilość tel. 0-9050-31-22, 0-90-53-85-45
ZŁOM kupię- odbiorę własnym transportem, płatność go-

tówką. VAT. 0602-763-386

DETEKTYWISTYCZNE,

8307-

rowy, 622-70-00

BOKSERY szczenieta, tel. 303-

PRAWO jazdy Chylonia, tel.
623-12-27, rozpoczęcie kursu,

44-55

302-00-05
302-07-75
303-61-61
341-25-98

ODKURZACZE, pralki, 303-2954
PRALKI! 302-00-05
PRALKII 302-28-48
PRALKI! 303-61-61

nie- gwarancja

DŁUGI odzysk, 307-42-16, 30744-17

PRALKI, 556-20-21
PRALKI, 556-61-11

EXPRESOWE pożyczki pod nieruchomość, 624-59-00

PRALKI, 620-19-75, 62344-48
PRALKI, 620-48-29, 0602-748826
PRALKI, zmywarki, 305-46-55
PRALKI automatyczne, 624-0044, 624-29-18

maszynopi-

sanie, 554-41-59

WRÓŻBITKA, 621-01-71
WRÓŻENIE- Tarot, Astrolog,

BIURO Rachunkowe AudytorKomp, 346-01-16
BUCHALTER- audytor- pełna obsługa księgowa firm,
621-80-21 wew. 210, 203

Jowisz, Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd bezpłatny,
341-69-66, 344-12-84, 346-7945, 554-16-42

wodowe, (raty), 551-03-53

PUDELKI czarne średnie, sucz
ki. Tel. 342-65-29
AHU Lombard- Komis, 663-4452
BRYLANTY, złoto, samochody,

„rv, Sopot, Haffnera 24/1, tel.
551-47-12, 0-601-613-369
DWORZEC Główny PKP do

19.00, soboty do 14.00, tel. 346-

KOPERTY
C-6 NK tanio 14,90 zł

za 1000 szt. tel. (0-22) 41-31-37
KRATY, ogrodzenia, spawarka,
nożyce, telefon komórkowy, 34112-44

ABSTYNENT
leczenie

cieczek- zniżki, 0-58/621-92-25

poalkoholowe

MIKROBUSY 305-50-92

dr Paszkiewicz
AI'AALASKA" 661-36-95. Wyspa Wielkanocna, Chile
A Balt-Tur Sopot, Al.Niepodległości 766 /Hotel Europa/ 551-

305-71-91
SEL |

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli, EKG, okulista chirurg, 30317-73, 553-69-86, 550-60-08

ryngolog,
UZ BC
ky :1

pediaKAP

dziennie 9-19, 055-232-65-

01
LASEROTERAPIA, masaż, rehabilitacja, tel. 663-94-82
słu-

bilety autokarowe, promowe

AALTOURIST:
najtańsze
bilety,

301-89-51,

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

ALERGIA,
„Bicomem
bezbolesne testy, odczulanie, leczenie schorzeń, Gdynia, 0-602723-005

„Marke- Med" Gdynia,
Plac Kaszubski 1, 620-39-32
PRYWATNY Dom Opieki „Zacisze* przyjmie osoby starsze,
również leżące, 671-47-12
PSYCHOLOG, psychpterapeuta, Justyna Klóska,

Stresy , depresje, problemy życiowe, małżeńskie, inne, Gdynia, 0-602-795-965

GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG,
33

552-08-

GINEKOLOG,
nio, 0602-795-903

bardzo ta-

GINEKOLOG, bezpiecznie,
tanio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-

33-42
GDYNIA, Morska 11/A, vis a vis
dworca głównego PKP, 621-7958

KOMIS techniczny, lombard.
Sopot, Podjazd 7 550-39-49
LOMBARD, samochody, RTV,
złoto, Gdańsk, Kotobrzeska 39f,
tel. 553-04-68
LOMBARD, samochody, RTV,
złoto, Sopot, Niepodległości
743, 551-15-50

LOMBARD- komis, Świętojańska 135, 622-76-38
chomości, Gdynia, 622-76-38

ANTENA, 624-42-74, satelitarne- RTV
ANTENA, TV SAT, 664-7572
ANTENA 661-33-47 satelitarne, rtv

ANTRAVEL.
rowe, 556-06-26

GINEKOLOG: bezpiecznie, najtaniej, 0-601-64-04-79

GINEKOLOG-

Gdynia,

671-02-51, 0-602-652-123

GINEKOLOG: szeroki zakres, 0-

dr Glinczewski, 551-33-

Bilety autoka-

AUTOBUSOWE przewozyEuropa. Zniżki. Wynajem mikrobusów.

„Eurotour”

550-14-24

AUTOCENTRALA
305-62-25
Najtańsze przewozy!

307-44-06

ANTENY, 309-94-32, 346-14-28
ANTENY, instalacje, Tv-Sat,
622-11-28
ANTENY, telewizyjne, satelitarne, 554-22-54, 554-41-51

CENTRUM Informacji
przejazdów autokarowych, Dom
Technika, Rajska 6, 305-28-28
CENTRUM

międzyna-

ANTENY Tv-Sat, 551-19-57

rodowych przejazdów

ANTENY TV SAT, 622-4809

autokarowych Druskienniki, narty, Tunezja, Teneryfa. Primatour 620-13-42

COLORMAT, Sony- Samsung- Sanyo- Royal- CurtisNeptun.. Specjalistyczny
serwis. Dojazd bezpłatny,
30237-30, 623-51-04
>
SERWIMOR- dawny fabryczny serwis Unimor-u.
Naprawy
TV, Siesta, Neptun, inne. 307-53-75
:

EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niemcy,
301-55-25, Brama Wyżynna
(siedziba PTTK). Biuro Brokerów, 346-20-46 (siedziba NOT).
Falcon Centrum Handlowe Za:
spa, 346-54-52. PandaTczew, (069)31-46-60

EKG internistyczne, wizyty domowe,
dr Paszkiewicz, 301-96-49

EKG Lekarz Domowy internista pediatra,
neurolog, 301-8953, 621-99-10

43-30

601-63-38-74

codziennie. 301-51-11, 301-5735

DOMOWY internista dr Ortow-

LARYNGOLOG,
NEUROLOG, 556-12-49

NEUROLOG- wizyty domowe,
codziennie, 556-22-35
PEDIATRA0601-62-48-63

347-80-20,

PEDIATRA

dr.

GINEKOLOGIA

anna

ningrad, 551-44-14

551-97-64

INTERNISTA, Grzegorz Golę-

wizyty

domowe, 664-51-13

Jo-

Stefanowicz,

zwisko Krzysztof Śmiech
WYDZIAŁ Folologiczno- Historyczny UG unieważnia legityma-

cję studencką nr 343/FH na na*
zwisko Kolesiński Wojciech
ZAGUBIONO legitymację studencką Politechniki Gdańskiej
na nazwisko Monika Tutaj nr
3590
ZGUBIONO legitymację studencką Ak. Muzycznej nr 3403

INTERNISTA- gabinet, wizyty domowe, 302-10-07

LARYNGOLOG, 661-28-13
NEUROLOGNiżnikiewicz,
Szczecińska- 32, 556-12-49
PEDIATRA,
wizyty,
347-99-83, 0602-266178

ECHO serca, specjaliści AMG,
poniedziałek 14.00- 16.00, środa- piątek 16.00- 18.00.
Gdańsk, Rzeczypospolitej 33
(budynek ETC) Nova Medical (058)302-31-54
NORD- Medica USG, 551-05-04

ZGUBIONO legitymację studencką o nr 97237 na nazwisko
Wojciech Gołębiewski

ANGIELSKI wykładowca,
profesjonalnie przygotowuje do
FCE, zajęcia przed południem,
tel. 553-79-07

ZGUBIONO legitymację studencką P. G. nr 58800, na nazwisko Zbigniew Pakur

ANGIELSKI niemiecki, szwedzki, „Victoria* 620-85-03

ACTNE- Life- 290 zł trymestr
(małe grupy). Angielski (podstawowy, FCE, CAE, matury), niemiecki (ZDaF, ZMP), hiszpański.
Gdańsk, Garncarska 29, tel.
305-83-11; Wrzeszcz „Jantar
346-08-20; Sopot; Gdynia
ANGIELSKI, niemiecki, hiszpański, włoski, różne poziomy, Egzaminy: FCE, CAE, ZDaF, maturalne, „Astar” Gdynia, Wła-

dysława IV 54, 661-45-32, Filia
Herdera

UG- FRUG, kursy językoweniemiecki, Ogarna 26,
Gdańsk, tel. 305-73-17
EUROSCHOOL, zapisy na semestr wiosenno- letni do szkół
policealnych marketingu, kosmetycznych, zapisy uzupełnia:
jące do liceum, szkoły podsta-

wowej, 625-48-10
Studium

Hotelarskie, wieczorowo- zaocznie, Gdynia, 61-77-67 (16.0020.00)

GDAŃSK, Al. Podwale Staro-

PSYCHIATRA Piasecki. 551-3778; 0602-70-50-28

Centrum
Stomatologiczne
„Vis-Dent”, protetyka, paradantologia, narkoza; 341-92-96;
341-85-04

CHEMIA, biologia, fizyka. 55137-78; 0602-70-50-28

GDYNIA, Dom Towarowy Chylonia- Parter obok Banku. Asdent- specjaliści ortodoncji, stomatologii ogólnej, protetyki, chirurgii, poniedziałek do
piątku, również soboty, tel. 66406-75

MATEMATYKA, fizyka, 556-1376

odbytu- nie-

operacyjnie. Madalińskigastroenterolog,
341-63-29,
553-12-36

AA Alkmedyk, leczenie
poalkoholowe, esperal, 301-89-53, 62199-10, całe województwo

SKRADZIONO Forda Scorpio
2.0 CL, nr rej NAR 918 (Szwecja), jasny brąz metalik. Za pomoc w odnalezieniu nagroda!
tel. 302-85-22

Wrzeszcz 341-47-13

PSYCHIATRA: specjalista,
Piotr Stefanowicz. Porady psychiatryczne, przeciwalkoholowe,
0-602-334-716

ŻYLAKI

ZGUBIONO legitymację szkolną
Z.S.B.O. nr 579495 na nazwisko
Andżelika puźniak

ANGIELSKI z Amerykaninem,
tel. 301-12-94

POLICEALNE

PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet, wizyty, 0602-66-75-03

na nazwisko Ewa Świerkosz

ANGIELSKI, hiszpański, niemiecki, włoski, francuski, skandynawskie, 551-26-48

CENTRUM

biowski, wizyty, 0601-65-95-17

POLITECHNIKA Gdańska unie- ważnia legitymację studencką nr
alb. 58648 na nazwisko Kowalska Magdalena
SKRADZIONO
legitymację
szkolną II LO, w Sopocie, na na-

"ANGIELSKI, 348-51-59

ski, 341-42-75

VIDEO Rondo 620-98-87

chowe, raty, możliwość częściowej , 100% refundacji,

ANGIELSKI, 301-40-86

302-07-09
341-75-64
551-67-37
665-75-14

Wrzeszcz, Chrobrego 79A, 34136-76

IRYDOLOG „diagnoza z tęczówki oka- zgloszenia, co-

PHILIPS Aparaty

ACHILLES- odtruwanie poalkocieczki zagraniczne, turystyka
holowe, 303-17-73, 553-69-86 _
krajowa. Wczasy odchudzające
w Jastrzębiej Górze od 590 zł. .
CAŁODOBOWO,
Bilety lotnicze. Ubezpieczenia.
SZWECJA
BALTICANA- Sopot, Kościuszki
nista, chirurg, la-

661-36-95

Koln

Unimor- Siesta,

Gdańsk, ul. Chwaszczyńska
2A, róg Twardej

prze-

wozów międzynarodowych, wy-

INEKOLOGIA. porady

Neptun,

(058)344-88-77,

(0-602)-

w

551-40-51

ścierzyna

GARAŻE blaszane tynk

551-97-64
33-47-16

bank naj-

korzystniejszych

AFAALASKA

307-45-43

OWCZARKI niemieckie, rodo-

BIURO rachunkowe,
uprawnienia,
tel. 620-85-25

styczne leczenie poalkoholowe. Esperal.

APARATY słuchowe
GEERS. bezpłatne badania słuchu; nowoczesne
aparaty, akcesoria, serwis,
raty, wiżyły- domowe
Gdańsk, Powroźnicza
19/20,301-11-49

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

PRALKI, 553-52-53

|

ści
komputerowej,
sekretarskoasy-

BIURO rachunkowe, Centrum
Wiedzy, 621-90-66

AALKMED Stefanowicz,
kwalifikowane, specjali-

CAŁODOBOWO -internista- EKG; pediatra,
347-80-20, 0601-62-48-63

74-521

Biazet, Curtis,

GARAŻE
blaszane
ocynk (058)344-8877

MARTTOUR:

ryż, Wenecja+ Lazurowe Wybrzeże, Szwajcaria, Praga,
Chorwacja- wczasy, wycieczki

307-45-58,

ADMIRAL,

BIURO Rachunkowe „Alfa”. Li
cencjonowane. 090-393-609

HAMBURG, Lubeck, Kiel,
tyko 100 zł, 302-36-80, 68289-86.

kurs

kat. B', rozpoczęcie 18 lutego,

29, 303-70-33, dojazd bezpłatny

KURY nioski, tel. 686-20-83 Ko-

SZNAUCERY miniaturowe, 66579-32

nie, tel. 550-01-45

60, 551-20-74- Amsterdam+ Pa-

PRALKI, 553-43-79

JAMNIKI 0-90-542-225
JAMNIKI długowłose miniaturo-

ROTTWEILERY rodowodowe,
683-01-96
SZNAUCERY, 309-93-58

CZTEROTYGODNIOWY

LODÓWKI, zamrażarki, 622-10-

we, 551-03-53

ZAKŁAD Doskonalenia Zawodowego ropzpoczyna 21 lutego
godz. 9.00 kursy księgowości,
masażu, kierowców wózków,
palaczy kotłów, Wejherowo, tel.
672-25-44, 557-87-27

HAMBURG, Kolonia, codzien-

LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 629-02-33

PROFESJONALNE
;
najtańsze w Trójmieście kursy księgowo-

stenckie, 301-47-54,
301-48-59 Wałowa 19
(obok Gazowniczej)

AALKMED!

059/41-10-17, 059/11-83-48

EZZEZYGZE

ADMIRAL! (058)301-88-63, 34138-66, 551-30-45, Axion, Clatronic, Curtis, Neptun, Jowisz, inne, dojazd bezpłatny

17 luty, 17.00

rancja, serwis, 551-51-12,
309-03-07, 309-00-83

DŁUGI- odzysk, 30-74-456, 30-

pięcia, 683-27-70

AMSTAFY, szczenięta o silnej
budowie po doskonałych rodzicach, 0602-351-465, 301-70-76

552-16-

FAXY; kserokopiarki, nowe- używane, gwa:

43-11

KOMPUTEROWE

PRAWO Jazdy, nowy ośrodek
„Auto- Uno”, duży plac manew-

|

PRALKI, 553-43-79

cja

PRAWO Jazdy, 624-81-36, 62222-15, 0602-38-79-40

LODÓWKI!
LODÓWKII
LODÓWKI!
LODÓWKI!

302-00-

PRALKI, 349-41-60, tanio, solid-

JUBILERSTWO: wykrojniki, zaAMSTAFFY, 303-35-63

Gdańsk,

64-44, Austria -narty tydzień
śniadanie i skipass 722 zł. Wy-

PRALKII 341-32-01
PRALKI, 341-97-74

A, B, C, D, E 342-93-40
oraz 556-07-07 Promo-

.

Gdańsk-

Monachium-

LODÓWKI i zamrażarki, 624-0044, 624-29-18

widłosprzedaw-

PRALKI, lodówki, kuchenki,
zmywarki, telewizory używane,
gwarancja, transport gratis, 55223-57, 661-47-57

GRYFTRANS-

LODÓWKI! 551-84-61

budowlanych,

* wózków

VIDEOFILMOWANIE, 347-6764, fotoreportaż, profesjonalnie
montaże
VIDEOFILMOWANIE,
559-85-19, 0601-65-06-07
VIDEOFILMOWANIE, 623-2912
VIDEOFILMOWANIE, 678-5659
VIDEOFILMOWANIE- cyfrowa
Kana
6-68-40

MASZYNĘ dziewiarską, dwupłytową, nowa prod. niemiecka,
oryginalnie zapakowana, bardzo
korzystnie, 671-61-91

CHŁODNICTWO!
05
CHŁODNICTWO,
53, lodówki

eo APE ILO eo) Ye YA
piatny, tel. 341-01-66

czy truck, oczekuję propozycji,

* spawanie gazowo:
I STATY

VIDEOCAMERY- Videonaprawa- Dojazd... Gwarancja... 553-11-26

producent, 682-31-76

WTRYSKARKI formy, tworzywa,
młyn do tworzyw, deskę winósurfingową z powodu wyjazdu.
682-69-18
NAUCZYCIELSKA Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Sopocie, ul. Tatrzańska 19- odsprzeda zbędne
materiały- szczegółowe informa-

DRUKARNIA: Projekty
graficzne, 681-17-65
DODATKOWA praca w Trójmieście, 50,-/ godz.- zagwarantowane. Wymagania: samochód, tel.
623-89-21 w godz. 10.00- 16.00
firm,
KREDYTY
dla
(058)345-19-55
POSIADAM samochód dostaw-

TELENAPRAWA, przestrajanie, 629-02-33
TELEWIZYJNE, 302-00-82.

ną tanio sprzedam, tel. (0-69)

Waryńskiego ' 341-2182, Reda 678-35-29

BIURO Tłumaczeń Babel, Sopot, Kościuszki 61, 550-01-32,
551-72-58,
babelQikp.atm.com.pl

TELENAPRAWA, 341-7272. Dojazd bezpatny

LADA chłodnicza, 800 zł, 34760-77
SUKNIA komunijna bardzo ład-

miejskie 71, Chirurg- Stomatolog
Agata Wilska, 305-79-69

JULIA, 344-61-51, partnerskie,
matrymonialne, zagraniczne,
setki ofert
OMEN, 623-66-25

GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,

STOMATOLOGIA- protetyka czynne codziennie, Gdynia,
Abrahama 74/5, tel. 661-19-86

MATEMATYKA, 30-29-429

MATEMATYKA
682-86-31

śli, 0-601-626-826

dojeżdzam,

ZABAWA Karnawałowa, 21
lutego. Tel. 308-07-58 wew.
39

4

kiedy?
za

ile?

IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96
zł netto), dla osób fizycznych nie
Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława

działalności gospodarczej - 0, 15 Zł netto

ekspresowe przyjmowane są w godz. 12.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 12.00-13.00
w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława
IV 17) z dopłatą (1 stowo - 1,92 zł netto).
Na czwariak ogloszenia crane przyjtiowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopisy (? skowo 0,96
zł netto).

a
fax (055) 35-27-77, pon. -sp ADA
Gdański, Basztowa 3, tel./fax
(069) 162-20-80 , pon.- pt. 8.00-16.00

ZARISZAIT SZYBA OISE Can Se

Zane GCafakk TAE

WU

O

- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26 , pon.- pt. 8.00-16.00;

RG

ś**

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

ś:f p.

lat 81

| Pogrzeb odbędzie się w dniu 18 lutego 1998 roku o godz. 12.3

Msza żałobna odprawiona zostanie o godz. 8.30
w kościele pw. św. Stanisława we Wrzeszczu, pogrzeb
o godz. 13.00 na cmentarzu w Łostowicach 18 lutego 1998 r.
Ze smutkiem zawiadamiają
ś
7
Córka z Mężem

Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej |

ś.fp.

ś.f p.

Pani EWIE MAJOR
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
:

składają
Współpracownicy

w kaplicy cmentarza Komunalnego w Sopocie.

z Biura Terenowego
Państwowej Inspekcji Pracy.
w Gdyni.

* 10047030

Zz głębokim Żale zawiadamiany, że dnia 14 lutego 1998 r.r.
odeszła od nas nasza najukochańsza Żona, Mama, Babciai Siostra

"Zawszes będziem z nami”

ź Dnia 14 tego 1998 roku zmarł ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ek. wet. WALDEMAR WROSZ

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 lutego 1998 r.
zmarła po długiej chorobie ukochana Żona i Ciocia

ś.f p.

ś.f p.

IRENA lat 65 KULA

ś.f p.

lat 63

ANNA PATRZAŁEK

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 18 lutego 1998 r. o
godzinie 10.00 w kaplicy przycmentarnej
w Wejherowie-Śmiechowie,
po której nastąpi wyprowadzenie na miejscowy cmentarz.

Pogrzeb odbędzie się 18 lutego 1998 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.
Msza św. odprawiona zostanie w tym samym dniu o godz. 9.00
w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej.
Pogrążona w smutku Rodzina :

Pogrzeb odbędzie się dnia 18 lutego 1998 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Łostowice.

O czym zawiadamia pogrążony w smutku
Mąż z Rodzin

:

Z głębokim żalem zawiadamiam „ że w dniu 14 lutego 1998 r. ź

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lutego 1998 r. zmarł

Z głębokim żalem zawiadamiamyjż że w dniu 14 lutego 1998 r.
zmarł najukochańszy Syn, Mąż, Ojciec i Dziadek

zmarła nasza Kochana

ś.f p.

WŁADYSŁAW
GAJ
lat 56
:

na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
:
Pogrążona w smutku
Rodzina

Msza żałobna zostanie odprawiona w Katedrze Oliwskiej
o godzinie 9.30 w dniu 18 lutego 1998 r.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu w Oliwie
o godzinie 12.00.
Ponręzona: w smutku Rodzina

Z

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy
przedwcześnie wyrwanego z naszego grona

c iębokim żalem awiadarniany, że w dniu 14 lutego 1998 r
zmarł nasz najukochańszy Mąż, Tata i Dziadek

serdecznego Kolegę i Przyjaciela

TD,

ś.f p.

MIKOŁAJ latGAWRYLUK
61

SZMYT

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 18 lutego
o godz. 11.30 w kościele pw. NSPJ w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz: 13.00
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Pogrążona w smutku Rodzina
pony? o nieskiacianieje konoalench

i Babcia

MARIA ALICIA WALENTYNOWICZ.
lat 75

długoletni pracownik ZOZ Sanatorium MSWiA w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 lutego 1998 r. o godz. 12.30
na cmentarzu Srebrzysko.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia
Dyrekcja i Współpracownicy
ZOZ Sanatorium MSWiA
w Sopoci
10047022

„Nie widziany, nie słyszany, ale zawsze będziesz z nami”
Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że po długich. i ciężkich cierpieniach
13 lutego 1998 roku zmarł nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

Żona, Mama

ś.f p.

WŁADYSŁAW GAJ

ś.f p.

| Pogrzeb odbędzie się w środę, 18 lutego 1998 r. o godz. 12.30

Ogólnokształcącego w Gdańsku.

0046823

Ceremonia pożegnania Zmarłej odbędzie się
dnia 19 lutego 1998 r. o godz. 11.00 |— .

:

składa Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku wraz z Pracownikami *
„gfaz AAA
z A
Inspektoratu Weterynarii w Noe
:

JAN

składają
Koleżanki i Koledzy ze szkoły dziennej i dla dorosłych I Liceum

TERESA WINIECKA

Pogrążonej w smutku Rodzinie wyrazy głębokiego współczucia

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina

mgr ZDZISŁAWA PTAKOWA

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składaj
Zarząd, Dyrekcja i Pracownicy
"Saur Neptun Gdańsk” S.A

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 15 lutego
w wieku 66 lat zmarła Nasza ukochana Żona, Mama i Babcia

Pogrzeb oraz msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 18 lutego 1998 r.
o godz. 10.00 na cmentarzu w Wejherowie Śmiechowie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 10 lutego 1998 r. zmarła nasza Koleżanka

na cmentarzu w Kokoszkach.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lutego 1998 r.
zmarł nasz długoletni Pracownik,
były Kierownik Oddziału Terenowego Weterynarii w Wejherowie

| lek. wet. WALDEMAR WROSZ |

:

że było za późno”.

JÓZEF DĄBROWSKI

GERTRUDA WYPYSZYŃSKA

ź

Żal. że się już nie zdążyło,

zZ głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 15 lutego 1998 roku zmarł nasz emeryt

Z głębokim bólem zawiadamiamy Rodzinęi Znajomych,
że dnia 14 lutego 1998 r. po ciężkiej chorobie zmarła

Ś.P p.

Pogrzeb odbędzie się 18 lutego 1998 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Garnizonowym.

MIKOŁAJA GAWRYLUKA

Koledze JAROSŁAWOWI PATELCZY KOWI
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie | |

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

składają | |

Współpracownicy |

ŻONY

Pogrążona w głębokim smutku |
Rodzina

10047018

Z O lebokim smutkiemi żalem zawiadamiam,
że dnia 14 lutego 1998 r.
zmarł długoletni, zasłużony pracownik
Gdańskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A.

z działu TPM GPRD - SA. |

Koleżanki

składają
i Koledzy

z Administracji Budynków - Halina Jaskulska.

=
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 lutego1998 r.
o godz. 12.30 na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

10046986

nk

MIKOŁAJ GAWRYLUK
wybitny fachowiec, niezmiernie oddany firmie,

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że zmarł Najdroższy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ś.fp.

JAN ŚWITYJ
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele
pw. św. Brygidy dnia 17 lutego 1998 r. o godz. 18.30.
Pogrzeb w gronie rodzinnym.

cieszący się dużym autorytetem i zaufaniem
pracowników i inwestorów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 lutego 1998 r. zmarł
emerytowany bosman Polskiej Żeglugi Morskiej

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 18 lutego 1998 r.
o godz. 12.30. na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

JAN SWITYJ
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego |

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego |

składają *
Dyrekcja, Koło Emerytów i Rencistów

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TS,

Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7, tel./fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41w. 210, 215, 218, fax 346-35-68
całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki
61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława
IV 17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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Batycki
Przeciw architektonicznym barierom

Uwięzieni w domach

Jest ich wielu.

W Polsce

- prawie milion niepeł-

nosprawnych na wózkach inwalidzkich.
A jednak mało ich na
ulicach, w sklepach, ki-

nach, czy nawet kościołach.
Co sprawia, że niechętnie
włączają się do codziennego
życia?

Zgodnie z ustawą o planowaniu

przestrzennym

oraz prawem budowlanym,
każdy nowo powstający bu-

dynek musi być tak zaprojektowany, by zapewnić korzystanie z niego osobom
niepełnosprawnym. Jednak
przeważająca większość inwalidów

mieszka

wych budynkach

w

leci-

i starych

dzielnicach, gdzie zagospo-

darowanie przestrzenne ma
Wyjeżdżający ze swojego
domu

inwalida

pierwszą

x y

RAKA

powolne tempo.

WAĆ:

Niepełnosprawne dzi eci z Orłowa dowożone są do szkoły specjalnym autobusem.

napotyka

przeszkodę

już

Fot. Przemysław Stoppa

podobnie

jak słupki,

kra-

przy ciężkich i wąskich
drzwiach windy lub przy
schodach wejściowych: Tyl-

wężniki, donice z kwiatami,

ko osoba o silnych rękach
i posiadająca odpowiednio

wózka.

przystosowany

wózek

W stanie sama

zjechać po

cach polskich miast nowoczesne autobusy i tramwaje
przystosowane do transpor-

stopniach,

jest

przytrzymując

się poręczy. Utrudnienia tego typu nazywa się bariera-

mi technicznymi.
Należą do nich również
brak pochylni lub podnośników przy wejściu do budynku, zbyt strome lub śliskie podjazdy, nierzadko
bez poręczy.
Należy

pamiętać,

że

wszelkie nierówności (np.
płyt chodnikowych), o które
potykają

się sprawni

piesi

są prawdziwą udręką osób
na wózkach inwalidzkich,

kratki ściekowe,

łatwo

może

w których

utknąć

koło

Od kilku lat jeżdżą po uli-

inwalidy bardzo ważne są
informacje o tzw. stopniu

potrafi

dostępności obiektu, liczbie
stopni w schodach, szeroko-

nikach dużych miast, nie
jest w stanie samodzielnie

ści drzwi, itp. A niestety,
brakuje ich.
Najtańszy wózek inwa-

wydostać się poza kratę kil-

lidzki

skorzystać z toalety publicznej.
Popularyzacja tego typu

kosztuje

ponad

700

złotych, zwrotny wózek ak-

tu niepełnosprawnych na
wózkach. Ale ciągle jeszcze

tywny,

wiele tras nie jest przez nie
obsługiwanych. Cały czas

dach, to koszt około 3000
zł. Model umożliwiający

brakuje

napęd
osobie
z jedną
sprawną ręką można kupić
za minimum 1500 zł. Podnośnik do wanny, funkcjonujący dzięki ciśnieniu wody w baterii kosztuje około
3000 zł.
Przyczyny nieobecności

dostosowanych

takiego

transportu

do

autobu-

sów PKS oraz pociągów.
Wciąż rzadko spotyka się
przystosowane

dla

inwali-

dów na wózkach toalety czy
telefony, przejścia podziemne nie są wyposażone
w podnośniki bądź windy.
Do utrudnień należą też
bariery

organizacyjne.

Dla

umożliwiający

modzielny

sa-

zjazd po scho-

osób
niepełnosprawnych
na ulicach często są prozaiczne. Wielu inwalidów nie

sprawnie

poruszać

się po zatłoczonych chod-

ku stopni schodów swojego

domu - więzienia, nie umie

udogodnień jest moralnym
obowiązkiem całego społeczeństwa każdego demokra-

tycznego państwa. W żadnym nowoczesnym mieście
akcje na rzecz inwalidów nie
mogą sprowadzać się tylko
do

bezpłatnego

transportu

do lokali wyborczych w dniu
elekcji czy umożliwienia
startu w ulicznych maratonach zawodnikom na wWózkach.

Piotr Godlewski

Ludzie głusi powinni normalnie egzystować

Pokonać ciszę
Tym, czym dla zdrowego człowieka są uszy, dla
głuchego jest aparat słuchowy, faks, czy wreszcie
sprawne ręce tłumacza migowego. Blisko 4,5 tysiąca mieszkańców woj. gdańskiego, aby egzystować,
musi korzystać z takiego pośrednictwa.
Osoby z wadą słuchu często potrzebują pomocy tłumacza języka migowego.
W każdej życiowej sytuacji
mogą zgłaszać się do Polskiego Związku Głuchych,
gdzie uzyskają pomoc.
Aby ułatwić ludziom niesłyszącym życie, Gdański
Oddział PTG wystąpił w ub.
roku do UM w Gdańsku
z wnioskiem o możliwość
korzystania przez niesłyszących z usług tłumacza.
Wniosek został zaakceptowany. Podobnie rozwiązano
problem w UM w Gdyni.
Dzięki życzliwości dyrektora gdańskiego ośrodka telewizji, od miesiąca trwają
próby emisji programów

przystosowanych
trzeb

dla

niesłyszących.

poRaz

w tygodniu ludzie głusi mogą już obejrzeć „Przegląd
tygodnia”, z udziałem tłumacza.
Urządzeniem ułatwiającym komunikowanie się
z otoczeniem jest faks.
Oddział stara się pomagać swym podopiecznym
kupować

faksy. W ub. roku

UM w Gdyni dofianansował
zakup trzech takich urządzeń.
Wiele osób niesłyszących

składa też wnioski do oddziału o pomoc w uzyskaniu
aparatów słuchowych, bowiem ich koszt (ok. 1100 zł)
przekracza

możliwości

fi-

nansowe inwalidów. W ub.
roku dziesięć osób uzyskało
aparaty, płacąc tylko dwadzieścia procent ceny.
PZG organizuje także
kursy przyuczające do zawodu. Ostatnio zakończył
się kurs złotniczy, który cieszył się dużą popularnością.
Kontynuowany będzie kurs
komputerowy.
- Pracownicy oddziału są
w stałym kontakcie z Rejonowymi Biurami Pracy mówi Krystyna Radwanowicz, kierownik biura oddziału. - Jeżeli istnieje potrzeba, załatwiamy miejsca
pracy w zakładach pracy
chronionej.
Dla integracji bardzo
ważne są zajęcia kulturalno
- integracyjne i imprezy
okolicznościowe.

Organizo-

wane są konkursy, a nawet
zabawy
taneczne.
Głusi
twórcy w siedzibie związku

wystawiają swoje obrazy.
Dla dzieci organizowane są
bezpłatne wyjścia do Teatru
„Miniatura” oraz do zoo.
W każdą środę członkowie
spotykają się w siedzibie
oddziału na kawie. Oglądają wspólnie wiadomości,
które tłumaczone są na ję-

zyk migowy.

Starsi podopieczni wyjeżdzają na turnusy rehabilitacyjne. Poddawani są tam
- różnym zabiegom, w zależności od schorzeń i zaleceń
lekarza.
W tym roku odbędzie się

taki turnus w Muszynie oraz
na Pomorzu - oddział dysponuje jeszcze wolnymi
miejscami.
Małgorzata Figalska
Polski Związek Głuchych
ma

swoją siedzibę przy ul.

Pniewskiego 8 w Gdańsku
Wrzeszczu, tel./fax 341 - 96
-25.

Oddają za darmo
Bardzo liczymy, że pojawią się następne propozy-

Mamy dziś dla naszych
Czytelników kolejne
oferty przedmiotów,
które można odebrać za
darmo. Oto one:

cje.
Rubryka

e« Pralka automatyczna w Gdyni Witominie
e« Kuchenka gazowa czteropalnikowa w bardzo dobrym stanie - w Gdańsku
Wrzeszczu
e Duża lodówka - w Gdańsku

+ Amerykanka jednoosobowa - w Gdańsku
e« Odzież damska w do-

się

którzy nie mogą pozwolić
sobie na kupno nowych
sprzętów czy nawet ubrań.
Prosimy o kontakt z redakcją „Dziennika” pod numerem tel. 346-22-44, od
godz.

9

do

18,

zarówno

tych, którzy potrzebują wyżej wymienionych sprzętów, jak i tych, którzy mają
coś do oddania.
Przypominamy, że Tredakcja jest jedynie pośrednikiem i nie zbiera tych

brym stanie (dla starszej pani średniego wzrostu i tuszy)

- w Gdańsku Wrzeszczu
« Drewno na opał
w Gdańsku.

cieszy

ogromnym zainteresowaniem
tych
Czytelników,

-

przedmiotów, ani nie
pewnia transportu.

za-

(EMA)

KREDYTY
RE

GDYNIA DĄBROWA

bez poręczyciela: jedn. budź:,

MIESZKANIA 75, 83, 125 M*

hipoteka, cesja polisy AC
ś
do 5000,00 - 1 poręczyciel
do 40 000,00 - 2 poręczycieli
* MIESZKANIOWE i BUDOWLANE do 20 lat
* SAMOCHODOWE (0% własnych środków)
* GOSPODARCZE
84-230 Rumia-Janowo — — 80-244 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Dąbrowskiego 111
ul. Grunwaldzka 74
671-72-12
341-88-92

LEASING
samochody, maszyny, urządzenia

ofe io
D

z Pd
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« patronat ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej + ponad
100 wystawców z kraju i zagranicy «+ szeroka promocja imprezy .
+ konkursy branżowe « „Najciekawszy Artykuł Spożywczy.

Dn

-

Targów” - konkurs o%5g.char Ministra + festyn dla publiczności

Targi zostały

1700 ZŁ/M”
REALIZACJA - IV KW. 1998 R.
ULGI PODATKOWE
:

nagrodzone

POMERANIA

TEL. 665 70 94

Zarząd Dróg i Zieleni

nnn

S-288/B

XV Targi Żywności
ś Używek

w Gdańsku

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

- ATŁASY

pucharem

|

—

DZIANINY (DZIANDRUK)
GŁADKIE I DRUKOWANE

19 - 22 marca

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

-

Ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację oświetlenia
iluminacyjnego przedbramia obejmującego Bramę Wyżynną
i Katownię w Gdańsku

|

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą uczestniczyć firmy profesjonalne mające doświadczenie w tego typu robotach.
za
Specyfikację istotnych warunków zamówienia i druki ofertowe
w cenie 5,00 zł (netto) + VAT 22% można uzyskać w siedzibie zamawiającego - sekretariat, pokój nr 12 począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia w prasie.
Wymagany termin realizacji objętych przetargiem robót do dn.
30.05.1998 r.
Oferty składać w sekretariacie ZDiZ w terminie do dnia
11.03.1998 r., godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36,
pok. nr 3.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w sprawach
związanych z przetargiem jest Piotr Gan, tel. 341-20-41 w . 151
lub osobiście w siedzibie ZDiZ w Gdańsku, pok. nr 12 bud. „C”.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
RHB-2407, Sąd Rejonowy w Gdańsku,
Wydział XII Gospodarczy - Rejestrowy, wpis do rejestru dnia 6.03.1989 r.

LIKWIDATOR spółki informuje, iż aktem notarialnym
z dnia 11.12.1997 r. rep. 11283/1997 w Kancelarii
Notarialnej not. Macieja Woźniaka w Gdyni otwarto
likwidację spółki.
Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania
wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty 31.03.1998 r.

WÓZKI WIDŁOWE
TOYOTA
NOWE I UŻYWANE, GWARANCJA, SERWIS
ODBIÓR NATYCHMIASTOWY
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 37
tel./fax: 058 3018640/3010283
0601 630108

NIERUCHOMOŚCI

ogłasza przetargi nieograniczone na

wykonanie zamówień publicznych na dostawy
dla Komendy Morskiego Oddziału SG w Gdańsku
i Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej

ogłasza
Przetarg nieograniczony na remont

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie
ogłasza, że:

w Gdańsku Westerplatte.
Przetarg |: dostawa mleka i przetworów mleczarskich
Przetarg 2: dostawa pieczywa
Termin realizacji każdego z ww. zamówień: od dnia podpisania umowy do 31.12.1998 r.
Postępowania nie zostały poprzedzone wstępnymi kwalifikacjami.
Postępowania będą prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Szczegółowe opisy przedmiotów ww. zamówień zawierają "Warunki Szczegółowe Zamówienia”,
które można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35,
pok. nr 105 lub za zaliczeniem pocztowym.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Waldemar Jensch,
tel. (058) 343-33-92, w godz. 8.00-15.00.
W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w Warunkach Szczegółowych Zamówienia.

17, ul. Oliwska 35, Kancelaria - pokój nr 218.
w Gdańsku, ul. Oliwska 35,
13.00, w pok. nr 127,
13.30, w pok. nr 127.

Fiori ugbonioletk ono 1008.

dnia 19 marca 1998 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym
- 83-110 Tczew przy ul. Kołłątaja 6, pokój nr 16
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do:

HEYDA TADEUSZ I EWA
stanowiącej:

działka nr 5 o powierzchni 4.70.00 ha
położonej:

Opalenie,
dla której Sąd Rejonowy w Tczewie Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą NF
2133.

Suma

dla przetargu nr | do dnia 12.03.1998 r., godz. 11.00,
dla przetargu nr 2 do dnia 12.03.1998 r., godz. 11.30.
Morski Oddział Straży Granicznej, 80-917 Gdańsk
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego
przetarg nr 1 w dniu 12.03.1998 r. o godz.
"przetarg nr 2 w dniu 12.03.1998 r. o godz.
Kryteri
:
:

TELMET"

OGŁOSZENIE O LICYTACJI

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35, tel. 343-33-92, fax 343-35-78

osobiście w siedzibie ZDiZ, pok. 6, budynek A.

TALMAT-NORD
PLAC NETPUNA I
81-331 GDYNIA
TEL. 6209578
6206869 | Sasa

PHTU

<<KT A”

ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
tel. 341-20-41,
fax 341-67-58

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych. Zakresem przetargu będzie remont (naprawa, antykorozja,
wymiana blach poszycia pontonu) i wymiana w moście pontonów podpierających most przez Martwą Wisłę w Sobieszewie. Łącznie przetargiem objęty jest remont 15 pontonów w okresie 2 lat (1998 i 1999 rok).
W przetargu mogą uczestniczyć firmy profesjonalne, mające
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót, mające dostęp do slipu (roboty będą prowadzone „na sucho”), których pracownicy, spawacze mają
uprawnienia PRS.
Dokument przetargowy w cenie netto 10 zł + 22% VAT można uzyskać w sekretariacie ZDiZ, pok. 12 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-9.00 i 12.00-14.00.
Oferty należy składać w sekretariacie ZDiZ, pok. 12 do godz. 10.00 dnia
25.03.98 r.
Wadium w wysokości 11 000 zł powinno być złożone w terminie składania ofert.
Otwarcie ofert w dniu 25.03.98 r. o godz. 12.00 w siedzibie
ZDiZ, pok. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami w sprawach
związanych z przetargiem jest inż. Mirosław Rauland, tel. wew. 132 lub

: ARENA Z LYCRĄ

Międzynarodowe

Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Wdrożeniowych

R-1842

i wymianę pontonów mostu w Sobieszewie.

BAWEŁNA JEDNOŁOŻYSKOWA
FROTTE
DRESOWE
ELANOBAWEŁNA

Szczecińskie
it Szczecin
-B
a
=. Suga 58

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

KI

RR

w konkursie

o Kapelusz
Merkurego

KOSTIUMOWE
BLUZKOWE
STRETCH
AMUZYN
TEMPA
FLAUSZE (25 KOLORÓW)
SPANDEX

m

Prze

oszacowania

wynosi

4003,00

zł zaś cena

wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
3002,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest
złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
Zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.

R-1789/AJST)

Prz

R-1727

Rata

z

:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARWINY

"

Gdynia, ul. Korzenna 15
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
zakończony ustną licytacją

na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego
GDYNIA, ul. MYŚLIWSKA 13, pow. użytkowa 310 m*
cena wywoławcza 9,00 zł za m” pow. użytkowej
Wadium wynosi 1000 zł
lokal parterowy
wyposażony w instalację wod.-kan., c.o., elektr.
Informacje dodatkowe:
poniedziałki 10.00-17.00
środy i czwartki 9.00-15.00
tel. 629-42-26/52 wewn. 36 i 37
Pisemne oferty wraz z proponowanym rodzajem działalności należy
składać w sekretariacie spółdzielni, pok. 42 do dnia 2.03.1998r.
Wadium należy wpłacić w kasie sp-ni, pok. 30, najpóźniej w dniu
przetargu.
Opłata kaucji w wysokości dwukrotnej miesięcznej stawki czynszu
jest warunkiem podpisania umowy najmu.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Przetarg odbędzie się dnia 4.03.1998 r. o godz. 13.00 w świetlicy
spółdzielni.
R-1785/A/80

Pa
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: r.

Zarząd Gminy Krokowa

JW 4059

ul. Szkolna 2, 84-110 Krokowa, tel. (058) 673: 71-80

BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ
DLA MIEJSCOWOŚCI LUBOCINO,

GMINA KROKOWA.

Wymagany termin realizacji całego zamówienia do dnia
20.06.1998 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
odbierać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 19 w Urzędzie Gminy w Krokowej.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Krzysztof
Dyszewski inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej, tel. (058)
673 71 80 wew. 26.
Termin składania ofert upływa dnia 30 marca 1998 r. do godz.
12.00 - sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 marca 1998 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego w Krokowej, pok. 18.
Cena formularza specyfikacji wynosi 10 zł, płatne w kasie Urzędu Gminy w Krokowej (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-

1. spełniają wymogi określone W specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w artykule 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.
R-1799

GDYNIA
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
PISEMNY OFERTOWY NA DOSTAWĘ
w 1998 r.
- produktów ogólnospożywczych, a w szczególności:
1. Wafelki różne smaki
2. Czekolada z bakaliami
3. Budyń w proszku (duże opakowanie)
4. Galaretka w proszku (duże opakowanie)
5. Kisiel w proszku (duże opakowanie)
6. Pierniczki

- aktualne badania WWIS,
- aktualny cennik,
- deklarację gwarancji stałej ceny na dostarczany
towar (regulowanej o wskaźnik GUS i WUS),
- oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawy
nr 344 z 10.06.1994 r. o zamówieniach
publicznych.
Oferty należy przesyłać pocztą lub składać w siedzibie JW 4059 pod
adresem:
JW 4059
81-929 GDYNIA 17

SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA

w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. JW zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru oferenta.

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel/fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 218, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pl. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;

Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, tl.fax 620-89-17, pon.-pt. .00-18.00, w sob. 9.00-14.00

S-282

Dziensi:
ka

wtorek
17 lutego 1998 r.

ycki!

Śliska sprawa

Wedle polskiego prawa trudno zamknąć agencję towarzyską

Zostać właścicielem

Prawnik radzi
Jakie są warunki zamiany przysługującego
mi prawa użytkowania
wieczystego działki na
prawo własności?

Jest przestępstwo - interweniujemy. Nie ma -

jak możemy ścigać le-

Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 września
1997 r. użytkownicy wieczy-

galną działalność? - py-

tają policjanci, zagadnięci o to, co robią

ści

W przypadku natrafienia na agencje towarzySkie.
Policjanci
chcą,
aby
agencje towarzyskie działały legalnie - do tej pory nie
ma bowiem żadnych zasad
określających warunki ich

funkcjonowania.

Wówczas

można by tę działalność obWarować prawnie i W ramach prawa kontrolować.
Obecnie bowiem ich działalność opiera się na zasadzie - co nie jest prawnie
zakazane jest dozwolone.

Komisariaty

dziernika

mogą

1997r.,

tj.

przed

dniem ogłoszenia ustawy.
Wniosek musi zostać złożo-

pełne miłości
Stróże prawa rozmawiają
jednak niezbyt chętnie, bo
Sprawa jest śliska: z jednej

Strony - wiadomo, co odbyWa się za różowymi firankami, a czerpanie korzyści
z nierządu jest w Polsce nie-

jednak często, gdyż w ślad
za nimi pojawia się policja,
a tego żaden właściciel
agencji nie lubi.
- Rozmawiałam z pracownicą agencji, o tym, co
robi z klientami, w jaki sposób „dotrzymuje im towarzystwa” - wspomina policjantka, specjalistka w zakresie walki z nierządem. „Rozmawiam”.
O czym?
O malarstwie, o sztuce. Pytam więc: „Malujesz? Masz
wykształcenie artystyczne?”

Smak życia

Na uboczu

Policja „odwiedza” agencje dość często, przeważnie
w poszukiwaniu osób zgłoszonych jako zaginione.
Wśród nich zdarzają się
dziewczyny niepełnoletnie:
- Mieliśmy przypadek
czternastoletniej dziewczyny, która przywędrowała tu
z Koszalina - opowiada poli'cjantka z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
- Przyjechali po nią rodzice,
porządni ludzie. Ale jej podobało się życie, jakie wiodła. Zapowiedziała, że i tak
ucieknie. Jak nie do agencji
w Gdańsku, to gdzieś in-

- Problem agencji towarzyskich w centrum Gdańska nie istnieje, gdyż „te”
usługi zapewnia się w hotelach - twierdzi policjant
z komisariatu
Gdańsk-

A ona na to: „Eee nie, pod-

stawowe, ale my tak ogólnie
rozmawiamy”.

Śródmieście. - Inaczej jest

na

osiedlach.

dziej. Nawet nie mogliśmy
wszcząć postępowania, choć
seks z nieletnią jest przestępstwem. W agencji oczywiście nikt jej nie rozpoznał, a ona sama twierdziła,
że była tam na dyskotece.
Byliśmy bezradni.
Problemy z nieletnimi
w agencjach nie zdarzają się

Prostytucja

Fot. Maciej Kosycarz/KFP

jest

patologią

społeczną,

a nie przestępstwem. Policja tymczasem wkracza do
akcji, gdy narusza się prawo.
Agencje
towarzyskie
przyciągają element kryminalny.
- Zawsze mówiło się
o tym: „półświatek” - mówi
policjant z innego komisa-

riatu. agencji
walka o
kładają

I to prawda. Wokół
toczy się brutalna
wpływy. Gangi podbomby, niejedno-

krotnie słyszy się o porwaniach „pań do towarzystwa”.
Wówczas możemy reagować, wcześniej - mamy
związane ręce. Reagujemy
również wtedy, gdy ludzie
informują nas o nocnych
hałasach czy burdach. To
jednak nie jest uderzenie
w sedno sprawy, tylko ciągłe
krążenie wokół.
(AG)

dotyczące

prawi-

mości przez Skarb Państwa
lub gminę.
M Przekształcenie nie odbywa się za darmo. Nabywca
musi
zapłacić
stosowną
opłatę. Składa się z rocznych rat płatnych przez
okres, którego długość zale-

skiem dla zł

M Opłata za przekształcenie
nie jest wysoka, jest bowiem
równa wysokości opłaty za
użytkowanie wieczyste, naliczonej na 1997r., będzie
jednakże waloryzowana corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Opłata może być
oczywiście zapłacona także
jednorazowo.
M Zgodnie z przepisami
„ustawy istnieje grupa użytkowników

wieczystych,

których

przekształcenie

dla

prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności
nastąpi nieodpłatnie. Są to
- którym nieruchomość
została oddana w użytkowawieczyste

w

związku

z utratą mienia wskutek
wojny 1939 - 1945 i którzy
pozostawili majątek na terytorium nie znajdującym się

na obecnym obszarze Polski
(mienie zabużańskie)
- osoby, którym oddano
nieruchomość w użytkowanie wieczyste w związku
z wywłaszczeniem dokonanym po 1949 r. a przed
dniem 29 kwietnia 1985 r.
Andrzej Stankiewicz

Oskarżeni o gwałt

Okrutni, brutalni
srzech
mieszkańców
Gdańska
i Wiślinki
oskarżyła Prokuratura Rejonowa w Pruszczu o doko-

nanie zbiorowego gwałtu.
Na wolności pozostaje
19-letni mężczyzna oskarżony o zmuszenie ofiary do
nierządu. Trzech pozostałych, którzy będą odpowiadać za dokonanie gwałtu,
przebywa w areszcie. Nie
przyznają się do winy. Zgodnie twierdzą, że dziewczyny
tego dnia szukały „przygód”,
a za odbycie stosunku jedna
z nich zażądała 100 zł.
- Uprawiałem seks z Natalią Z., bo zgodziła się - zeznał Jacek P, - Gdy nie dostała żądanej kwoty zagroziła, że oskarży mnie o gwałt.
Do zdarzenia doszło 29
czerwca 1997 r. Po pięciu
dniach położna jednego
z gabinetów ginekologicznych, po zbadaniu pacjentki
przez lekarza, powiadomiła
policję o zgwałceniu dziewtrzymano

późno1

niż 5 lat (ale

lat.

nie

czyny. Tego samego dnia za-

tąd

dłużej

krócej niż 20 lat) opłata płacona będzie przez 10 lat,
- jeżeli zaś użytkowanie
trwało 20 lat (i dłużej), opłata płacona będzie przez 5

m.in. osoby:

dłowości nabycia nierucho-

„panienki”, co mają mówić
policji, np.: uprawiają seks
z klientem, bo się w nim zakochały, a właściciel lokalu
nic o łóżkowych wyczynach
nie wiedział. Z kolei pracownice agencji zgłaszają
się do organów ścigania tylko wtedy, gdy są bite, gwałcone
lub
oszukiwane
w kwestiach wypłaty. Lecz
najczęściej zdarza się, że
szybko wycofują zeznania,
tłumacząc: „zakochałam się,
byłam zazdrosna, chlapnęłam głupstwo...” Takie zgłoszenia zdarzają się trzy, może cztery razy w roku.

trwało

Organ, do którego składa
się wniosek nie może odmówić wydania decyzji o przestracyjne

W Polsce agencje mogą działać bez przeszkód.

- jeżeli
użytkowanie
trwało 5 lat (i krócej) opłata
płacona będzie przez 15 lat,
- jeżeli
użytkowanie

ny przed dniem 31 grudnia
2000 r.

kształceniu, chyba że toczy
się postępowanie admini-

legalne. Z drugiej zaś strony

udowodnienie
komukolwiek, że jego agencja to
zwykły dom publiczny jest
praktycznie
niemożliwe,
ponieważ... nie leży to w niczyim interesie: ani pracownic, ani właściciela, ani
klientów. Wiadomo, że właściciele agencji instruują

nieruchomości

ubiegać się o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
HB Podstawą przekształcenia
będzie wniosek złożony do
organu gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta),
w której położona jest nieruchomość. Jeżeli nieruchomość
stanowi
własność
Skarbu Państwa wniosek
składa się do kierownika
urzędu rejonowego.
BI Wniosek może zostać złożony przez wszystkich użytkowników wieczystych, którzy to prawo przed 9 paź:

ży od okresu trwania użytkowania wieczystego:

dwóch

podejrze-

wanych mężczyzn.
Zrekonstruowano

zda-

rzenie, Mariusz D. z kolegami jadąc Polonezem do Ce-

drów Wielkich spotkał po
drodze jadących Audi znajomych - Jacka P., Sławka D.

i Dariusza B. Towarzyszyły
im dziewczyny. Zjechali na
pobocze, wspólnie zdecydowali o „zabawie”. Jedną na
przemian gwałcili, drugą
zmuszono do poddania się
czynowi nierządnemu.
- Byli do tego dobrze
przygotowani.

Mieli

zapas

prezerwatyw, koce, kije baseballowe - zeznała ofiara.
Prokuratura w Pruszczu
Gdańskim trzech mężczyzn
oskarżyła
o
dokonanie
gwałtu. Sprawa trafi wkrótce na wokandę Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku.
- Sprawcom zbiorowego
gwałtu, czyli takiego, w którym bierze udział co najmniej trzech przestępców,
grożą kary pozbawienia
wolności nie krótsze niż 3
lata - mówi Bogdan Jankowski,

prokurator

rejonowy

w Pruszczu Ga. - Mężczyźnie oskarżonemu o zmusze-

nie do poddania się czynowi
nierządnemu - od roku do
10 lat.
Tadeusz Gruchalla

:
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ś PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

MORSKI

ODDZIAŁ

Uchwałą

STRAŻY GRANICZNEJ
80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35, tel. 343-33-92, fax 343-35-78
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie zamówienia publicznego
na dostawę mięsa i wędlin dla Strażnicy
Straży Granicznej w Krynicy Morskiej.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.1998 r.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępnymi kwalifikacjami.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki szczegółowe
zamówienia, które można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego,
w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, pok. nr 105 lub za zaliczeniem pocztowym.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Waldemar
Jensch bud. nr 2, pok. nr 103, tel. (058) 343-33-92 w godz. 8.00-15.00.
W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe zawarte w Warunkach szczegółowych zamówienia. Termin składania ofert: 11.03.1998 r., godz. 11.00.
Miejsce składania ofert: Morski Oddział Straży Granicznej, 80-917 Gdańsk
17, ul. Oliwska 35, kancelaria - pokój nr 218. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Gdańsku, ul. Oliwska 35, w dniu 11.03.1998 r. o godz.
13.00, w pok. nr 127. Kryterium wyboru ofert: cena 100%.
R-1818

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zgromadzenia

„Video Akademia”

Sp. z o.o.

Wspólników

py

W) Aj

R-1423/B

KOMPLETACJA MASZYN
-GILOTYNY, ZGINARKI, PRASY

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marian Firgon,
tel. 0-69 16-250-67, pok. 14 w godz. 8.00-16.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 9.
Termin składania ofert upływa dnia 23.03.1998 r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.1998 r. o godz. 13.00 w siedzibie zamawia-

jącego, pok.10.

|

:

U

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
i art. 22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) - 60%
termin wykonania - 10%
wiarygodność ekonomiczna oferenta - 30%
R-1835/A/182

Projektu technicznego drogi Nr 10253 Kiełpino - Pikarnia
odcinek km 2+0,640 - 4+0,270.

TELANMAX:342-54-30

Termin realizacji zamówienia do dnia 31.07.1998 r.
Materiały przetargowe można odebrać w pok. 203 tut. Urzędu Gminy
(tel. 681-04-37).
Oferty należy składać w sekretariacie burmistrza (pok. 109) tut. urzędu
do godz. 10.00 dnia 15.03.1998r.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12.00 w pok. 105
tut. Urzędu Gminy.
Dodatkowe informacje na temat przetargu może udzielić
inż. Józef Hudela, tel. 681-04-37 lub 681-05-02 wew. 63.

1) Oprogramowanie - upgrade systemu operacyjnego Novell Netware (3. Il.)

dla 10 użytkowników na IntranetWare dla 20 opcje 25 użytkowników.

2) Sprzęt - podstawowe wymagania
a) 11 stanowisk
Procesor Pentium 166 MMX, 8-16 MB RAM, 256 kB cache, zintegrowana
karta grafiki, FDD 1,44 MB, karta sieciowa, klawiatura, monitor 14” mono opcja 15”
b) serwer sieci Novell
Procesor Intel, częstotliwość zegara 200 MHz, 512 kB cache, Ultra/Ultra
Wide SCS I, 32 MB RAM ECC, min: 4,3 GB HDD, Ultra/Ultra Wide SCSI,
zintegrowana karta grafiki, karta sieciowa, 1,44 MB FDD, klawiatura,

R-1586 |

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Gminy
83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pok. 14
tel. (0-69) 162-50-67, fax (0-69) 16-24-461, tlx 512988,

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci
wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia
i stacji wodociągowej Jabłowo - Lipinki Szlacheckie.

monitor 14” mono

c) streamer opcja ZIP
d) instalacja sieci dla 15 stanowisk
- Informacje dodatkowe: tel. 629-42-26 w. 31, 629-42-52
Przewidywany termin realizacji w marcu 1998 r.
Oferty należy składać pod adresem firmy w terminie do 23.02.1998 r.
Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
R-1839/A/80

Urząd Skarbowy
w Tczewie informuje,

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH !

że z dniem

23.02.1998 r.
Referat Egzekucyjny
przenosi swoją siedzibę
do budynku ZUS
w Tczewie,

ea:

cena 175 zł + VAT

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej
30 000 ECU na wykonanie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny”

PRZETARG

np. wielkość 11/7,5 m

E

Zarząc ©miny Karńuzy

opańsiZŁÓTA KARCZMA %.060>-29-7.-1s

ogłasza pisemny ofertowy
przetarg nieograniczony na instalację
sieci komputerowej, zakup sprzętu
i oprogramowania.

pocztowym.

EB

*JACOBSEN” Sp. z 0.0.
ul. Koronowska 97, 85-405 Bydgoszcz
tel. (052) 277-662, 211-443

"URZĄDZENIA BLACHARSKIE I DEKARSKIE
-MASZYNY ERY
*REMA RESZEL”
-CYKLINARKI, PAPIER ŚCIERNY
-BETONIARKI 50,100,150,250 L oslo
(WJAZD OD SŁOWACKIEGO)

ls
+ VAT

URZĄDZEŃ

83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pok. 14,

Termin realizacji - 15.12.1998 r.
Wadium - 19 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 20
zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14 lub za zaliczeniem

ń
2,12 I

TONE
I

Gdynia, ul. Korzenna 15

ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej śr. 200-2888 m.b., 1142 m.b.
- przykanalików w miejscowości Kokoszkowy.

PLANDEKI
OKRYCIH OWE

7 października 1997 r. postanowiono rozwiązać spółkę i
otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli
do zgłaszania swoich wierzytelności pod adresem
siedziby spółki w Gdańsku przy ul. Fiszera 4 w terminie
trzech miesięcy od daty ogłoszenia.
Jest to trzecie ogłoszenie likwidatora.

Zarząd Gminy
tel. (0-69) 162-50-67, fax (0-69) 16-24-461, tlx 512988,

SZ

w Gdańsku z dnia

ul. Jagiellońska 55.
R-1825

Termin realizacji - 30.09.1998 r.
Wadium - 15 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Marian Firgon,
tel. 0-69 16-250-67, pok. 14 w godz. 8.00-16.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 9.
Termin składania ofert upływa dnia 23.03.1998 r. o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.03.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego,
pok. 10.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22
ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) - 60%
termin wykonania - 10%
wiarygodność ekonomiczna oferenta - 30%
R-1836/A/182

USŁUGI BLACHARSKO-LAKIERNICZE
WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG
DOGODNE TERMINY REALIZACJI
ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

tel. 305 13 76
Godziny otwarcia: pon. - piątek 7.00 - 16.00
Całodobowa Pomoc Drogowa
OPEL Assistance 022 628 62 55
0 800 262 55
dla aut pogwarancyjnych 0601 610 254

|
linea investment :
- Sopot, uk Mickiewicza 40 A, tel./fax 550 30 70, 0 602 36 39 8. sza?

Motor Centrum
UL. MIAŁKI

SZLAK 4/8, GDANSK

OPEL ©
tel.301

88 7 2.w.317

tel.kom. 0601646006
R-1857/A/31

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BRUR OGŁOSZEŃ: TS,

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tel.fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 218, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

Podział Stoczni Gdynia

Ustawa reprywatyzacyjna

Las to
nie skarbonka

Z

d

:

i po złotówce
dzielane z puli należącej do
Skarbu Państwa, po ich rozdaniu największym udziałowcem stoczni zostanie
Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny dysponujący tzw.
strategicznym
pakietem.
Fundusz
ma
niebawem
sprzedawać pracownikom

Rozdział darmowych
akcji blisko 8 tysiącom
pracowników rozpoczęła wczoraj Stocznia
Gdynia SA.
Po jego zakończeniu naj-

Lasy oddać byłym wła-

ważniejszym

ścicielom - jak najbar-

tej nasza

io

:

wej

firmy

udziałowcem

będzie

M

EN

Stocznio-

dziej. Dlaczego jednak
miałyby być rekompen-

Sy Fundusz Miwostycyjny spółka założona przez kie-

1 zł, które później mają być
Zamienione na akcje stocz-

satą

rownictwo

ni.

za

utraconą

fabry -

ków Wierzycieli Skarbu

tetu Gdańskiego - prof. Wacław Odyniec

i prof. Wie-

Państwa,

sław Fałtynowicz.

-kosztuie: około:-10D
J
złotych).
- Znamy przykłady trzebienia lasów sprzed kilku
lat, gdy ustawa dała możliwość wycinki prywatnych

mówili

Jerzy Jaśkowski, przedstawiciel Franciszkańskiego
Ruchu Ekologicznego, zgłosił wniosek, by lasy państwowe przemianować na
lasy narodowe.
Posłowie
SLD zadeklarowali, że zgłoszą ten i inne wnioski
z wczorajszego spotkania

Jan

Szramka, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku i jego
zastępca, Widzimir Grus,
przedstawiciel Ruchu Obrony Lasów Polskich, utworzonego w styczniu br.
Stanowisko leśników poparli naukowcy z Uniwersy-

podczas

debaty

parlamen-

tarnej na temat stanu polskich lasów.
Walenty Orciuch, wiceprezes zarządu gdańskiego
oddziału Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Kresowia-

NOTOWANIA
|

©

Gdańsk

Pasaż Królewski
4193/1974

uważa

że właści-

, ciel ma prawo żądać zwrotu

ne w Kołobrzegu, których
modernizacja potrwa trzy,
cztery lata. Do jesieni ma

Rząd
Rząd zamierza
zamierza zmodernizować nieduże porty

rybackie nad Bałtykiem

zakończyć się odtwarzanie

W naturze. Jeśli okaże się, ; Zalewem Wiślanym.
zniszczonej ostrogi faloŻe państwo nie jest w stanie
. chronu w Darłowie.
oddać tego, co wcześniej zaRoboty hydrotechniczne
- Budowanie i utrzymybrało - wtedy może być
będą
prowadzone
także
wanie w należytym stanie
ekwiwalent, np. pieniężny.
w Tolkmicku i w Kątach Rytechnicznym obiektów porWitold Żagiell, właściciel
backich nad Zalewem Wifirmy prywatnej, z zawodu . towych jest formą pomocy
ślanym, a także w gdańskich
państwa dla rybołówstwa
leśnik, którego rodzice muGórkach Zachodnich. Rozmorskiego
zaznacza
sieli pozostawić na Litwie
poczęto już przygotowania
Krzysztof Luks, wiceminimajątek liczący m.in. kilkado drugiego etapu modernister transportu i gospodarki
dziesiąt tysięcy hektarów,
zacji wejścia portowego. Zomórskiej. W pierwszej kotwierdzi, że lasami powinni
stanie śdbudowany odcinek
lejności zostaną zmodernizarządzać ludzie do tęgo
falochronu z „główką” i zbuzowane porty W Łebie i Kopowołani - którzy się na
dowany krótki falochron
tym znają.
|
łobrzegu. Zniszczone faloz drugiej strony toru wejchrony w Łebie nie chronią
ściowego.
Kazimierz Netka
podczas sztormów części
Modernizacja
małych
portów może przyczynić się
portu, w której bazują kutry
też do rozwoju turystyki
i statki. W bardzo złym stamorskiej.
nie technicznym są 100-letnie budowle hydrotechniczJacek Sieński
r

Dane
z kantorów (16.02)

„Kama?

pay

Wy-

Porty jak nowe

Rys. Bartłomiej Brosz

Ćw wakIĘE.

-

stoczniowcy

Turysta na rybackim kutrze

ności

zasobów

Gdyby

kupili całą udostępnioną im

przez fundusz pulę, w ich
i byli pracownicy zakładu;
rękach znalazłoby się ok. 44
uprawnionych jest 7 717
proc. akcji stoczni. W dysosób (4 217 pracowników
pozycji funduszu będzie
oraz 3 500 emerytów i renblisko 8 proc. akcji.
cistów). Ile są warte - bęWydawanie pakietu akcji
dzie można się przekonać
pracowniczych potrwa dwa
dopiero wówczas, gdy trafią
tygodnie. Pracownicy zana giełdę papierów wartotrudnieni w Stoczni Gdynia
ściowych. Ich obecna nomi.
do 1 roku otrzymają tylko
nalna wartość wynosi 10 zł.
Ponieważ przydzielane: po 3 akcje, od 5 do 10 lat po 182, a powyżej 20 lat teraz pracownicze akcje
po 280 akcji na osobę.
stanowią 13 proc. wszystkich akcji stoczni i są przy(J.K.)

Projekt ustawy przewiduje, że za utracony w wyniku upaństwowienia i zmiany granic majątek, będzie
można otrzymać tereny lasów państwowych.
Leśnicy
uważają,” że
słuszne jest oddanie lasów
byłym właścicielom. Nie
zgadzają się jednak, by
przekazano je jako rekompensata za fabryki, gospodarstwa rolne itp. obiekty.
Taki krok doprowadzi do
destrukcji
drzewostanów,
jeśli będą traktowane jako
źródło dochodu, do którego
w każdej chwili będzie można sięgnąć jak skarbonki,

o

stoczni.

Akcje. otrzymują obecni

kę czy kiosk? - mówiono podczas spotkania
poświęconego projektowanej ustawie reprywatyzacyjnej.

—

| „Petrus”

-

„Green” Gdańsk

Gdańsk

—

Grunwaldzka92

„Silvant”

Elbląg

Piwna 67/68 — Dw. PKP Wrzeszz

1 Maja dl

kde

1193/1974

193/197

:

;

Inflacja w styczniu: 3,2 proc.

* tyczniowa inflacja była
Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyjski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 10 000)

krajowej i artykułów medyczno - farmaceutycznych.

se” O 3,2 proc. wyższa niż
w grudniu 1997 - podał
Główny Urząd Statystyczny.
To jedna trzecia tego co
rząd zapowiadał, a Sejm
przyjął w ustawie budżeto-

Wzrost

cen usług

(o 7,2

proc.) był jednym z najwyższych od wielu lat. Skumulowały się podwyżki: opłat
za

wej.

centralne

ogrzewanie

oraz za energię elektryczną
i gaz oraz podwżki opłat za

Bardzo wysoka inflacja
w styczniu to efekt podwyżek, głównie usług i towarów nieżywnościowych żywność drożała wolniej niż
pod koniec ub. roku.
Na wysoką inflację duży

wody.
Jeśli rząd chce utrzymać
inflację w ryzach, nie może
już sobie pozwolić na po-

wpływ miały podwyżki pa-

dobny skok w tym roku.
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najem mieszkania i dostawę
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Koszykówka

Minifutbol

Piłka nożna

? Gdyni odbył się halo* wy turniej piłki nożnej pięcioosobowej o puchar
prezydenta
tego miasta.
Triumfowała drużyna Finballa.
W zmaganiach wzięło
udział 10 zespołów. Wprawdzie zabrakło kilku awizowanych ekip, ale i tak turniej stał na niezłym poziomie.
W grupie pierwszej zwyciężył Finball przed Dalmorsem, Unisoftem (to spora niespodzianka), Andrexem i Nordcoopem.

Michael Jordan po raz trzeci wybrany został najlepszym zawodnikiem meczu
gwiazd NBA Wschód - Zachód (wynik 135:114).
Fot. PAP/CAF-EPA
Dziś Michael Jordan obchodzi 35 urodziny. Zawodnik Chicago Bulls jest fćśnomenem współczesnej
koszykówki, daleko wykraczającym poza ramy tej
dyscypliny sportu. Stanowi zjawisko światowej
pop-kultury końca XX wieku. Posiada wielomilionowe rzesze wielbicieli na każdym zakątku kuli
ziemskiej.
Jordan w zawodowej lidze
NBA występuje od 1984 roku. Mało kto pamięta dziś, że
do chicagowskich Byków
przyszedł dopiero z trzecim
numerem draftu. Wyższe notowania mieli wówczas, kupiony przez Houston, Hakeem Olajuwon i zaangażowany przez Boston, Sam Bowe.
Był to najmocniejszy draft
w historii. W tym samym roku NBA otrzymała takich
graczy jak: Sam Perkins (4)
czy Charles Barkley (5).
Po raz pierwszy Jordan
dał się światu poznać 2
kwietnia 1982 roku podczas
finałowego meczu akademickich mistrzostw Stanów
Zjednoczonych.
Rzutem
z dystansu w ostatnich sekundach spotkania zapewnił swojemu uniwersytetowi

z Północnej Karoliny pierwsze W historii tej uczelni mistrzostwo po zwycięstwie
62:61 nad Georgetown. Bezpośrednimi świadkami tego
wydarzenia było prawie 62
tys. widzów, zgromadzonych
w gigantycznej hali „Superdome” w Nowym Orleanie.
Od tamtego czasu naj-

sławnićjszy Byk zadziwiał
świat niezliczoną ilość razy.
Posiada w swojej bogatej
kolekcji niemal wszystkie
prestiżowe nagrody: Od wielu sezonów jest najskuteczniejszym graczem NBA.
Znajduje się w czołówce
różnych innych klasyfikacji.

czu - MVP Poprzednio wygrywał w 1988 i 1996 roku.
Kiedy załamany morderstwem ojca przed rozpoczęciem

sezonu

1993/94

ogło-

sił, że kończy koszykarską
karierę, pozbawione swojego lidera chicagowskie Byki
na dwa lata musiały oddać
mistrzostwo Houston Rockets. Jego powrót do gry

w kwietniu 1995 roku był
wydarzeniem, które odnotowały
na
czołówkach
wszystkie światowe agencje.
Od dwóch sezonów Bulls
znów są najlepszym teamem NBA.
Na
liście
snajperów
wszech czasów Jordan zajmuje

Na

aktualnie

zdobycie

3
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miejsce.

441

pkt.

(stan na 16.02.1998) w roz-

gwiazd

grywkach regularnych potrzebował 13 lat. Jeśli będzie
grał jeszcze przez dwa sezony powinien minąć legendarnego Wilta Chamberlaina (31 419). Wyprzedzić
Kareema Abdul-Jabbara (38

Wschód - Zachód po raz
trzeci w karierze wyróżniony został tytułem Najwartościowszego Zawodnika Me-

choć teoretycznie ma jeszcze na to szanse.
Adam Suska

W

ostatnim

meczu

387)

pewnie

już nie zdoła,

Halowy futbol

Lechia na podium
uniorzy młodsi Lechii
Gdańsk
(podopieczni
trenera Zenona Peplińskiego) zajęli drugie miejsce
w ciechanowskim turnieju
halowej piłki nożnej Ciechanów Cup-98.
Startowało 9 zespołów,

w tym dwie drużyny kadry
narodowej,
prowadzonej
przez Michała Globisza.
W
grupie
eliminacyjnej
młodzi lechiści pokonali
Ciechanów 7:2, ulegli Agrykoli Warszawa 2:3, pokonali

makroregion warszawskomazurski 4:0 i pierwszy zespół kadry 3:1 i awnsowali
do finałów z pierwszego
miejsca.
W finałowych spotkaniach gdańszczanie pokonali Chemika Police 4:3,
zremisowali z pierwszym
zespołem kadry 4:4, zrewanżowali się Agrykoli za
grupową porażkę 6:1, ale
nie wytrzymując trudów
turnieju, ulegli w ostatnim
meczu kadrze II 0:5.

Imprezę wygrał zesół kadry II przed Lechią i Chemikiem.
Skład młodej Lechii: PaUrbański (uznany najlepszym zawodnikiem turnieju), Karol Piątek, Krzysztof

Bartoszuk,
(król

strzelców

Wilk
- 11 bra-

mek), Bartosz Berlik, Robert Mojsiuszko.
(Paw)

omal e
aj ad!

W grupie drugiej najlepszy okazał się Arex przed
TP S.A. Lindą, Hydrofachem i Pocztexem.
W półfinałach Dalmors
pokonał w rzutach karnych
Arex 3:1 (w normalnym czasie był remis 1:1), a Finball
rozgromił TP S.A. aż 6:0.
Decydująca batalia była
bardzo emocjonująca. Po
zaciętej walce lepszy okazał
się Finball, który wygrał
z Dalmorsem 2:1.
Wyniki meczów o poszczególne miejsca - IX:
Pocztex - Nordcoop 3:2, VII:
Andrex - Hydrofach 2:1, V:
Unisoft - Linda 10:9, III:
Arex - TP S.A. 7:3; I: Finball
- Dalmors 2:1.
Indywidualne
nagrody
padły łupem piłkarzy Arexu.

Gold Cup
dla Meksyku
Reprezentacja Meksyku
triumfowała w piłkarskim turnieju o Złoty
Puchar CONCACAF,
W finale Meksykanie
pokonali USA 1:0.
Zwycięskiego gola uzyskał Luis Hernandez w 42
min. gry. Tym samym zastopował on świetną passę reprezentacji
USA,
która
w

turnieju

odniosła

wcze-

śniej trzy zwycięstwa.
Meksyk po raz trzeci sięgnął po Gold Cup (poprzednio 1993, 1996). Obie drużyny po raz trzeci spotkały
się w finale tego turnieju.
W 1991 r. wygrali Amerykanie, w 1993 r. Meksykanie
zrewanżowali się wysoko
zwyciężając 4:0. Tym razem
reprezentacja z Ameryki
rodkowej musiała się dobrze się natrudzić, aby pokonać rywali. Amerykanom
na pocieszenie został fakt,

A

PO

a
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że ich bramkarz, Kasey Keller został uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
W meczu o trzecie miejsce Brazylia pokonała Jamajkę 1:0 (0:0). Bramkę
uzyskał Romario w 77 min.
Mimo zwycięstwa, trenerowi Mario Zagalo nie szczędzono słów krytyki. Brazylia
w turnieju pokonała 4:0 Sal-.
wador, zremisowała z Jamajką (0:0) i Gwatemalą
(1:1) oraz przegrała z USA
0:1. Canarinhos grali bez
kilku czołowych zawodników m.in, bez dwukrotnego
zdobywcy tytułu piłkarza
Roku FIFA, Ronaldo. Trener
Mario Zagalo nie był zmartwiony wynikami osiągniętymi przez podopiecznych
i zapowiedział, że do Fran-

cji, na finały MŚ przywiezie

zupełnie

inną

reprezenta-

cję.
(kast)

Najlepszym strzelcem został

Mariusz Abraham, a bramkarzem Waldemar Stanik.
(kast)

Liga
firm BSC
: abiera rozpędu liga
firm BSC. Rozegrano
kolejne mecze w piłce nożnej i koszykówce.
Wyniki spotkań ligi piłkarskiej: Mikrotel - Figel
5:4, Bank PBG - WalatśCo.
1:3, Port Lotniczy - Kontra
9:4, Mikrotel - WalatiCo.
3:1, Port Lotniczy - Figel 4:5,
Bank PBG - DGT 4:4. W tabeli
prowadzi
Mikrotel
przed Portem Lotniczym
i
Figelem.
Najlepszym
strzelcem jest Sebastian
Letniowski (Port Lotniczy) 7 bramek.
Koszykarze mają już za
sobą po trzy mecze. Wyniki:
Klimat - BG Leasing 27:100,
Ericsson - Herbapool 71:63,
Inter Marine/John Bull GPS 55:51, GPS - Klimat
39:49, Inter Marine/John
Bull - Herbapol 73:56, Ericsson - BG Leasing 46:49.
W tabeli na czele znajduje
się BG Leasing przed Ericssonem oraz Inter Marine/John Bull. W klasyfikacji
strzelców prowadzi Przemysław Weber (Herbapol) - 69
pkt przed Sławomirem Gumowskim (BG Leasing) - 68
pkt i Filipem Kaczkowskim
(Ericsson) - 64 pkt.

(kast)

Zdobywca bramki w finałowym spotkaniu, Luis Her-

nandez, w ataku na bramkę rywali.

Fot. PAP/CAF

Taekwondo. Ranking

Mocny AZS Gdańsk
trzymaliśmy
wyniki
ogólnopolskiego rankingu
- młodzieżowego
współzawodnictwa w taekwondo za 1997 rok. Przyznawano

punkty

za wyniki

uzyskane w mistrzostwach
Polski juniorów i juniorów
młodszych oraz w makroregionalnych mistrzostwach
młodzików.
W Klasyfikacji klubów na
erwszym

i

znalazł

ze:

- 186, 0 pkt. przed UKS Beł-

życe (woj. lubelskie) - 175,0
pkt. i Sokołem Poniatowa 174,0 pkt. Szkoleniowcami
taekwondo są w gdańskim
klubie: Jacek Newlaczyl
i Leszek Wenecki.
W
klasyfikacji
województw Gdańsk znalazł się
na 4. pozycji, za Lublinem,
Olsztynem i Poznaniem.
W maju bieżącego roku

AZS

Środowisko

Gdańsk

będzie organizatorem mistrzostw Polski seniorów

w taekwondo.

(Paw)

Koszykówka

Piłka ręczna: Wojciech Nowiński

e żądajcie

Piłka nożna

oszykarze Zeptera Śląsk
Wrocław
spotkają się
meczu 1/8
Europy z KK

dzisiaj o godz.18
w rewanżowym
finału Pucharu
Zagrzeb. Pierw-

sze spotkanie we Wrocławiu
drużyna Zeptera wygrała
76:60. Głównym zadaniem
wrocławian jest wywalczenie
upragnionego awansu do
ćwierćfinałów Pucharu Europy. Wprawdzie we Wrocławiu
Zepter wygrał różnicą 16
punktów, ale trzeba pamiętać,
że Chorwaci wystąpili bez
trzech podstawowych zawodników: Josipa Sesara, Damira
Milacicia i Davora Rimaca.
Z kolei w zespole gospodarzy
grał i to wyśmienicie - Adam
Wójcik, który ma nogę w gip-

' sie i oczywiście do Zagrzebia
polecieć nie mógł.

(pol)

Finał sprawy
„Czyzżyka”?
Dziś w Warszawie odbędzie się posiedzenie
prezydium zarządu
PZPN.
Jednym z punktów obrad
ma być sprawa zawieszenia
dwóch sędziów pierwszoligowych - Andrzeja Czyżniewskiego
i Zbigniewa
Przesmyckiego. *

ścią mojego odwołania powiedział nam arbiter. Zrobiłem tak ze względu
na okoliczności, o których
członkowie prezydium mogli nie wiedzieć. Dlatego
złożyłem prośbę
o reasumpcję.

Dziś

zatem

możemy

bie związku.

spodziewać się finalu tzw.
sprawy Czyżniewskiego.
Ciekawe, czy członkowie
prezydium cofną poprzednią decyzję, uniemożliwiającą mu prowadzenie

pismo
Złożyłem
| z prośbą o zapoznanie się

spotkań
Wych.

Czyżniewski wczoraj gościł

w Warszawie, w siedzi-

pierwszoligo-

(kast)

członków prezydium z tre-

REKLAMA

Grupa Kredyt Banku PBI S.A.
+ Kredyt Bank PBI S.A. * Prosper Bank S.A. *
Trener Wojciech Nowiński udziela rad swoim podopiecznym.
Nowym trenerem piłkarzy ręcznych pierwszoligowej Spójni został Wojciech Nowiński. Drugi szkoleniowiec narodowej reprezentacji zastąpił na tym
stanowisku Marka Panasa.
Zajęcia z gdańszczanami
będzie prowadził przynajmniej przez najbliższy miesiąc. Początek był dla niego
niezwykle udany. Spójnią
w dwumeczu z Warszawianką wywalczyła trzy, punkty.
- Dlaczego nie zdecydował się pan na dłużej związać ze Spójnią?
- Nie wiem jakie plany ma
wobec mnie Związek Piłki
Ręcznej w Polsce. Nadal
sprawuje funkcję drugiego
trenera reprezentacji Polski
seniorów i dlatego 26 bm.
wyjeżdżam z drużyną narodową na turniej do Belgii.
Wrócę 2 marca. Dzień wcześniej podjęta zostanie ostateczna decyzja, kto zostanie
nowym selekcjonerem.

- Największe szansę mają

Zygfryd Kuchta i Bogdan
Zajączkowski. Podobno pan
miałby zostać asystentem
jednego z nich.
- Doszły mnie takie słuchy, ale żadnych rozmów

jeszcze nie odbyłem. Oczywiście
nie
wykluczam
współpracy z Kuchtą czy
Zajączkowskim, ale wszystko zależałoby od tego w jakich warunkach przygotowywałaby się reprezentacja.
- Wróćmy do Spójni. Mówi się, że w klubie tym trener-teoretyk zmienił praktyka. Zgadza się pan z taką

opinią?
- Nie. Wynika to chyba
z faktu, że jestem pracownikiem naukowym oliwskiej
AWĘ czego nigdy się nie
wstydziłem.
Oczywiście
podczas studiów wchłonąłem sporo teorii dotyczącej
piłki ręcznej, którą teraz
mogę przekazywać innych.
Przypominam jednak, że
przez 20 lat biegałem po
pierwszoligowych parkietach. I to nie tylko w Polsce.
Grałem we wszystkich kategoriach wiekowych naszej
reprezentacji. Po zakończeniu kariery sportowej zają-

Fot. Robert Kwiatek

łem się „trenerką”, co trwa
również stosunkowo długo.

- Na występy Spójni pa-

trzy się ostatnio ze szczególną uwagą. Czy nie obawia

- To nie zależy ode mnie.
Z drugiej strony jestem
przekonany, że tylko spokój
może przyczynić się do lepszej postawy Spójni. I o to
do wszystkich apeluję. Na
pewno nie jestem cudotwórcą, ale spróbuję coś
zrobić. Zadanie mam o tyle
ułatwione, że kilku zawodników gdańskiego zespołu
znam ze grupowań kadry.
Praktycznie. wszyscy mają
po 22 lata, a więc są przyszłościowi.
- Czy będzie pan optował

za powrotem Michała Matysika, który nie tak dawno
został na trzy miesiące zawieszony?
- Matysik bardzo przydałby się Spójni. Brakuje
zawodnika, który zdobywałby bramki z drugiej linii. Jego powrót nie zależy jednak
ode mnie. Jeżeli dogada się
z działaczami przyjmę go
z otwartymi rękoma.
Rozmawiał Maciej Polny

Finaliści w komplecie
namy zespoły, które zagrają w finałach makroregionu pomorskiego. Stawką będzie udział w półfinałach mistrzostw Polski bądź
gry w barażach o awans do
drugiej ligi. W rywalizacji
seniorów wystąpią zespoły:

Alpat Gdynia, Stal Grudziądz, AZS Słupsk i Jurand
Malbork; juniorów - Stal G.,
Jurand, AZS Słupsk i Chemik Bydgoszcz; kadetów Chemik,
Stoczniowiec
Gdańsk,
Pogoń
Lębork,
i Truso Elbląg.

Lokaty terminowe Prosper Banku S.A.

się pan lawiny krytyki?

Siatkówka

Z

oferuje bardzo atrakcyjne

Jeśli chodzi o kobiety to
w zmaganiach juniorek zagrają Gedania Gdańsk, Pałac Bydgoszcz i Truso; kadetek - Pałac, Gedania I i II
oraz MKS Gdynia.

(pol)

| 5-miesięczne
| 6-miesięczne

|8-miesięczne
| 9-miesięczne
|12-miesięczne

21,25%h
21,50%
21,75%!
22,00%
22,50%
oprocentowanie w skali roku |

zadeklarowanym okresie
* stałe oprocentowanie w cał
* możliwość wycofania wkładu przed terminem
przy zachowaniu oprocentowania w wysokości 11% w skali roku
za okres faktycznego przechowywania
* minimalna kwota - 2.000 zł
* przyjmujemy wpłaty przelewem
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Łyżwiarstwo figurowe

Narciarstwo

Łyżwiarstwo szybkie

Timmer zakpiła

akrobatyczne

z konkurentek

faworytów

Dotychczas
w hali MWave
złote
medale dostarczali ekipie
holenderskiej panczeniści. Od poniedziałku do tego grona
dołączyły panie. 23-letnia
Holenderka Marianne Timmer zadrwiła sobie ze „Złotej Gundy” - Niemki Gundy
Niemann-Stirneamann,
o której wiadomo, że potrafi
zdobyć mistrzowski tytuł na
każdym dystansie.
Najsłynniejsza łyżwiarka
szybka
obecnej
dekady
skończyła wyścig na 1500
m na drugiej pozycji. W Nagano na 1500 m rekord
świata ustanowiła ta, która
na mistrzostwach Holandii
zadowoliła się drugim miejscem czyli Marianne Timmer. Młoda Holenderka wysoko zawiesiła poprzeczkę
przed konkurentkami: wyśrubowany rekord świata 1.57,58.

Eliminacje
skoków
akrobatycznych
przebiegały pod
znakiem pecha faworytów. Zawody toczone

były

w

zmiennych

warunkach
atmosferycznych, które miały duży
wpływ na występy sportowcÓw.
W wielkim finale olimpijskim nie wystąpią między
innymi mistrzyni olimpijska
z Lillehammer Olga Czerjazowa z Uzbekistanu, mistrzyni świata Australijka
Kirstie Marschall i jej rodaczka wiceliderka klasyfi-

kacji PŚ Jacqui Cooper - 23.

Niektóre zawodniczki i zawodnicy musieli korzystać
po oddaniu skoków z pomocy medycznej. Takiej pomocy wymagał też jeden z murowanych kandydatów do
złota - Kanadyjczyk, David
Belhumeur, który przy lądowaniu upadł i wybił sobie
bark.
Do finałów kwalifikowała
się pierwsza 12. eliminacji.

Oczekiwano na Gundę,
"która miała pecha: zagrypiona
Kanadyjka
Cindy
Overland wycofała się ze
startu. i Niemann-Stirnemann osamotniona walczyła z czasem i dystansem. Pojechała dobrze, ale nie zbliżyła się nawet do starego rekordu świata.
Na lód polały się łzy
szczęścia „złotej Marianny.
Padła w objęcia swego trenera - Amerykanina Petera
Muellera. W osobie tego
szkoleniowca holenderska
ekipa sprinterska ma wybitnego opiekuna.
Wyniki biegu kobiet na
1500 m:
1. Marianne
Timmer
(Holandia) 1.57,58, 2. Gunda
Niemann-Stirnemann
(Niemcy) 1.58,66, 3. Chris
Witty (USA)
1.58,97, 4.
Emese Hunyady (Austria)
1.59,19, 5. Anna Friesinger
(Niemcy) 1.59,20.
(pol, PAP)

Galeria medalistów

Wyniki kobiet: 1. Nannan

Xu (Chiny) 182,01 pkt., 2.
Ałła
Cuper
(Ukraina)
178,46, 3. Veronica Brenner
(Kanada) 174,86, 4. Nikki
Stone (USA) 174,00, 5. Hilde
Lid (Norwegia) 168,79.

Wyniki mężczyzn: 1. Dimitrij Daszczyński (Białoruś) 249,04, 2. Britt Swartley
(USA) 247,08, 3. Aleksander
Michajłow (Rosja) 246,21, 4.
Eric Bergoust (USA) 232,61,
5. Andy Capicik (Kanada)
227,39.
(PaBe, PAP)
e

Startują
Polacy
Wtorek 17 lutego
Short track
11.00 - 1000 m. mężczyzn
- Maciej Pryczek.

Środa 18 lutego
Narciarstwo alpejskie
1.30 - slalom gigant mężczyzn, 1. przejazd - Andrzej
Bachleda.
5.30 - Slalom gigant mężczyzn, 2. przejazd.

(PaBe)

Francuzi, Marina Anissina i Gwendal Peizerat, zdobyli brązowy medal w tańcach
Fot. PAP/CAF
na ledzie.
do
Nagano
zgodnie
twierPoniedziałkowy program
Rosyjska para taneczna
Pasza Griszczuk i Jewgienij Płatow
zdobyła złoty
medal igrzysk w Nagano.
Tym samym Rosjanie przeszli do historii jako jedyny
duet, któremu udało się
obronić tytuł mistrzów olimpijskich w tej konkurencji.
Pasza Griszczuk (dawniej
Oksana) i Jewgienij Płatow
pierwszy raz na najwyższym stopniu podium w zawodach międzynarodowych
stanęli podczas IO Lillehammer w 1994 roku i od
tamtej pory nie zostali przez
nikogo

pokonani.

Przez

Redaktor wydania
- Artur Kiełbasiński

wiele lat wspaniałej kariery
czterokrotnie zdobywali tytuł mistrzów świata i trzy
razy złoty medal mistrzostw
Europy. Olimpijski triumf
w Nagano ma być ich pożegnalnym, bowiem zawodnicy ci już wcześniej zapowiedzieli zakończenie kariery.
Odejdą więc niepokonani.

3 miesiące

- 52,00zł

- 9% taniej
niż w kiosku

0 800

500

dowolny, w którym pojechali do utworu „Memorial
Requiem" Michaela Nymana, wygrali bezdyskusyjnie.
Za wrażenie artystyczne
dostali dwie najwyższe noty.
Po ich zejściu z lodu było
niemal pewne, że olimpijskie złoto przypadnie

wła-

śnie im. Wprawdzie najwięksi rywale Andżelika
Kryłowa i Oleg Owsiannikow, występowali jako następni, ale po owacjach publiczności dla Griszczuk
i Płatowa oraz decyzjach
sędziów trudno było przypuszczać, aby ten drugi rosyjski duet zdołał zdetronizować obrońców tytułu mistrzowskiego. I rzeczywiście, Kryłowa i Owsiannikow wypadli dosyć blado
przy swoich konkurentach
i musieli zadowolić się „tylko” srebrem.
Po występie szczęśliwi
byli także Polacy Sylwia
Nowak i Sebastian Kolasiński, którzy przed wyjazdem

dzili, że najważniejsze dla
nich będzie bezbłędne wykonanie programu. Udało
im się to, a 12. pozycja
w olimpijskim
debiucie
z pewnością nie przynosi
wstydu. Był to z pewnością
lepszy występ, niż w styczniowych mistrzostwach Europy,

gdzie

nasi

reprezen-

tanci uplasowali się wprawdzie jedno miejsce wyżej,
ale nie należy zapominać,
że do Nagano przyjechały
bardzo dobre pary z USA
i Kanady.

Wyniki:
1. Pasza Griszczuk, Jewgienij Platow (Rosja) 2,0, 2.
Anżelika Kryłowa,
Oleg
Owsiannikow (Rosja) 4,0, 3.

Marina Anissina, Gwendal

Peizerat (France) 7,0, 4.
Shae-Lynn Bourne, Victor
Kraatz (Kanada) 7,2, 5. Irina
Łobaczewa, Ilia Awerbuch
(Rosja) 9,8..., 12. Sylwia No-

wak, Sebastian Kolasiński
(Polska) 23,4.
(pol, PAP)

Narciarstwo
alpejskie

Łyżwiarstwo
szybkie

Supergigant mężczyzn

Bieg na 1500 m kobiet

1. Hermann Maier
(Austria)
2. Hans Knauss
(Austria)
Didier Cuche

1. Marianne Timmer
(Holandia)
2. Gunda Niemann-Stirnemann (Niemcy)

(Szwajcaria)
Zjazd kobiet
1. Katja Seizinger
(Niemcy)

2. Pernilla Wiberg
(Szwecja)
3. Florence Masnada

(Francja)

Narciarstwo

klasyczne
Sztafeta biegowa 4x5 km
kobiet
1. Rosja (Nina Gawryluk,
Olga Danilowa, Jelena
Wialbe, Larissa Łazutina)
2. Norwegia (Bente Martinsen, Marit Mikkelsplass, Elin Nilsen,
Anita Moen-Guidon)
3. Włochy (Karin Moroder, Gabriella Paruzzi,
Manuela Di Centa, Stefania Belmondo)

3. Chris Witty (USA)

Łyżwiarstwo
figurowe
Pary taneczne
1. Pasza Griszczuk i Jewgienij Płatow (Rosja)
2. Andżelika
Kryłowa
i Oleg Owsiannikow
(Rosja)
3. Marina
i Gwendal
(Francja)

Anissina
Peizerat

Medale

10. Szwajcaria

2:15:14

W poszczególnych rubrykach - medale: złote, srebrne, brązowe, razem.
(kast)
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3 Narciarstwo alpejskie

Szusy

Hokej na lodzie mężczyzn

Triumf
Rosjanek
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bieg sztafeto-
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Pernilla Wiberg (Szwecja) mknie po srebro w biegu zjazdowym kobiet.
Po wielu perypetiach związanych z pogodą, alpejczykom udało się wreszcze rozegrać konkurencje
szybkościowe. Złoto w supergigancie zdobył Austriak Hermann Maier, a zjazd kobiet wygrała Katja Seizinger. Niemka była najszybsza także
w zjeździe do kombinacji.

jednak

dobrego

humoru.

Pytany o samopoczucie po
kilkudziesięciometrowym
locie i ciężkim lądowaniu
przyznał: - Nie była to Lufthansa, ale w sumie OK.
Podobnie jak dzień wcześniej w bobslejowych dwójkach, także w poniedziałek
jeden stopień podium pozo-

stał pusty. Tym
przyznano

razem

brązowego

nie
me-

dalu, gdyż Didier Cuche
oraz Hans Knauss uzyskali
ten sam czas (0,61 sek. gorszy od Maiera) i obaj otrzymali srebrne medale. Rywalizację alpejczyków oglądało zaledwie kilkuset widzów. Większość kibiców
pozostała w domu zniechęcona nieustannym odwoływaniem konkurencji alpejskich.
Wyniki
supergiganta
mężczyzn: 1. Hermann Maier (Austria) 1.34,82; 2-3.
Didier Cuche (Szwajcaria)
i Hans Knauss (Austria) obaj 1.35,43; 4. Alessandro
Fattori (Włochy) 1.35,61; 5.
Kjetil Andre Aamodt (Norwegia) 1.35,67; 6. Patrik Jaerbyn (Szwecja) 1.35,72; 7.
Daron
Rahlves
(USA)
1.35,96; 8. Tommy Moe
(USA) 1.35,97; 9. Lasse Kjus
(Norwegia) 1.36,25; 10. Fre-

(Szwecja)

Zjazd kobiet
Nie zawiodła także fawo-

rytka zjazdu Katja Seizinger. Niemka pewnie obroniła tytuł mistrzyni olimpijskiej i została pierwszą
W historii narciarstwa alpejskiego zawodniczką, która
zdobyła dwa złote medale
olimpijskie w tej konkurencji. Drugie miejsce na trasie
w Hakubie zajęła triumfatorka ubiegłorocznego Pu-

charu Świata, Szwedka Per-

nilla Wiberg, a trzecia była
Francuzka Florence Masnada.

- Nie przyjmuję gratulacji
do chwili ukończenia przejazdu przez Wiberg - powie-

Fot. PAP/CAF

działa Seizinger za linią mety i jak się później okazało
wiedziała co mówi. - Trasa
była śliska i nierówna.
W górnej części trasy popełniłam kilka błędów. Po niepowodzeniu w supergigancie nie wierzyłam, że uda mi
się zwyciężyć - stwierdziła
triumfatorka zjazdu po zakończeniu konkurencji.
Wyniki zjazdu: 1.Seizinger
1.28,89;
2. Wiberg
1.29,18; 3. Masnada 1.29,37;
4. Melanie Suchet (Francja)
1.29,48; 5. Swietłana Gładyszewa (Rosja) 1.29,50; 6. Picabo Street (USA) 1.29,54; 7.
Regine Cavagnoud (Fran-

cja) 1.29,72; 8. Alexandra

Meissnitzer
(Austria)
1.29,84; 9-10. Katharina Gutensohn i Hilde Gerg (obie
Niemcy) -1.29,96.

„Kombinatorki”
W godzinę po zwycięstwie
w zjeździe Seizinger była
najszybsza także w zjeździe
do kombinacji. Na drugim
miejscu ponownie uplasowała się Szwedka Pernilla
Wiberg, a trzeci czas uzyskała Austriaczka Renate Goetschl, która nie ukończyła
wcześniejszego zjazdu.
Seizinger nie jest jednak
faworytką kombinacji. Więcej szans daje się powracającej do wielkiej formy Wiberg.
.
Wyniki zjazdu kobiet do
kombinacji: 1. Seizinger
1.28,52; 2. Wiberg 1.28,86;
3. Renate Goetschl (Austria) 1.29,34; 4. Martina
Ertl (Niemcy) 1.29,76; 5.
Brigitte Obermoser (Austria) 1.29,82; 6. Florence
Masnada 1.29,87; 7. Hilde
Gerg 1.29,92; 8. Michaela
Dorfmeister
(Austria)
1.30,10; 8. Stefanie Schuster (Austria) 1.30,10; 10. Bibiana
Perez
(Włochy)
1.30,54.

hokeistów

zwyciężyły

znaliśmy

Rosjanki,

u któ-

ł

[

Lejawa powiedziała, że chyba sięgnie do swych dzienników treningowych sprzed

lat, bo teraz pracuje coraz
więcej, a wyniki są coraz
słabsze.
Wyniki narciarskiego biegu
sztafetowego kobiet 4 x 5 km:
1. Rosja (Nina Gawryluk, Olga
Daniłowa, Jelena Wialbe, Larissa Łazutina) 55.13,5; 2. Norwegia (Bente Martinsen, Marit Mikkelsplass, Elin Nilsen,
Anita Moen-Guidon) 55.38,0;
3. Włochy (Karin Moroder,
Gabriella Paruzzi, Manuela di
Centa, Stefania Belmondo)
56.53,3; 4. Szwajcaria 56.55,2;
5. Niemcy 56.55,4; 6. Czechy
56.58,7... 13. Polska (Katarzyna Gębala, Małgorzata Ruchała, Dorota Kwaśny, Bernadeta
Piotrowska) 59.56,7. Sklasyfikowano 16 sztafet.
:
(Paw, PAP)

Ciekawostki
Rozczarował syna
„Obiecałem synowi Piotrkowi, że przywiozę z igrzysk
srebrny medal. Po zjeździe
zadzwoniłem do niego i powiedziałem: muszę cię rozczarować, przywiozę złoty
krążek”. Są to słowa trium-'
fatora olimpijskiego zjazdu,
francuskiego alpejczyka, Je-

ana-Luca Cretiera.

Strumień pieniędzy
22-letni Kazuyoshi Funaki
znajduje się na szczycie popularności. Płynie w jego
kierunku strumień pieniędzy. Za złoty medal na dużej
skoczni w Hakubie na jego
konto wpłynęło prawie 60
tys. dolarów, za srebrny krążek na średniej - 40 tys. USD.
Do tego dochodzą premie od
sponsorów, Funaki jest ponadto na najlepszej drodze
do wygrania generalnej kla-

syfikacji

Pucharu

Świata

w skokach narciarskich.
(sus, PAP)

tł

olimpijskie-

cie Jakokołobyło10 dotys. przewidzenia
widzów.

zentantek Dorota Kwaśny-

drik
Nyberg
1.36,31.

podczas

trasy i na trybunach przy me-

rych nadspodziewanie do-

Mimo ciężkiego upadku
podczas piątkowego zjazdu
Maier pewnie wygrał supergiganta.
Drugie
miejsce
exaequo zajęli Szwajcar Didier Cuche i Austriak Hans
Knauss. Początkowo wydawało się, że supergigant będzie po raz trzeci przełożony - podobnie jak dzień
wcześniej gęsta mgła spowiła górny odcinek trasy
(w
sobotę
przeszkodził
deszcz). Na szczęście po
półgodzinnym oczekiwaniu
przejaśniło się na tyle, że
pierwszy zawodnik mógł
wyruszyć na trasę. Był nim
niespodziewany zwycięzca
zjazdu Francuz Jean-Luc
Cretier, który tym razem pojechał jednak słabo zajmując dopiero 25 miejsce.
Maier był przed igrzyskami pewnym faworytem do
złotego medalu w supergiancie - lider Pucharu
wiata wygrał wszystkie
cztery pucharowe zawody
w tej konkurencji. Po zjeździe, w którym Austriak
miał ciężki upadek jego notowania przed supergigantem znacznie spadły. Posiniaczony Maier nie tracił

Zakończyły
się rozgrywki grupowe

sowanie, gromadząc wzdłuż

brze zaprezentowała się na
trzeciej zmianie Jelena Wialbe - zawodniczka chora i bez
formy na początku igrzysk.
Tym razem pobiegła znakomicie.
Polki poniosły klęskę, bo
tak trzeba określić dopiero
13. lokatę naszych reprezentantek z ogromną stratą czasową do najlepszych i dużą
do sztafet, które uplasowały
się na punktowanych miejscach. Przypomnijmy, że polskie narciarki pojechały do
Nagano głównie po to, by
zmieścić się w sztafecie
w pierwszej ósemce. Niestety... Jedna z naszych repre-

Supergigant

ćwierćfinały

ZE
bardzo chi:
że zainterać*

:

e
:

Teraz

(Paw)

:

karza, Dominika Haszka.
W pozostałych spotkaniach
nie zanotowano niespo-

dzianek.

Finowie

łatwo

uporali się z Kazachami,

go turnieju
. podobnie
* jak Szwedzi:
Poz Białorusinami.

w Nagano.
zatem

pary

ŚwWierćfinałowe.

Wyniki:

"Grupa C

Czechy - USA, Szwecja Finlandia - Kazachstan
Finlandia - oto najcieka8:2 (3:1, 1:0, 4:1). Bramki
wiej zapowiadające się mezdobyli: dla Finlandii - Jyrcze 1/4 finału. O takim zeki Lumme
(13.), Raimo
stawieniu
zadecydowała
Helminen (17.), Esa Tikkakolejność w grupach. Zenen (18.), Teppo Nummispoły, które te rozgrywki
nen (37.), Jere Lehtinen
zakończyły na pierwszych
(51.), Ville Peltonen (53.),
miejscach - Kanada i Rosja
Teemu Selanne (55.), Mika
trafiły na outsiderów. KaNieminen (60.); dla Kanadyjczycy grać będą z Kazachstanu - Władimir Antizachami, Rosjanie - z Biapin (5.), Igor Nikitin (57.).
łorusinami.
Rosja - Czechy 2:1 (0:0,
We wtorek, w turnieju 0:1, 2:0). Bramki - dla Rosji:
mężczyzn nastąpi przerwa
Walery Bure (44), Aleksiej
(odbędzie się za to finał
turnieju kobiet Kanada - ZŻamnow (44), dla Czech:
USA). Mecze ćwierćfinałowe
zostaną
rozegrane
w środę, a od tej fazy rywalizacji obowiązywał już będzie system pucharowy - 4. Kazachstan
przegrywający odpada.
Grupa D
Program
spotkań
Kanada - USA 4:1 (1:0,
ćwierćfinałowych - 18 bm.:
2:0, 1:1). Bramki: Kanada godz. 6.45: Rosja - Białoruś
Rob Zamuner (17), Keith
6.45: Czechy - USA, 10.45:
Primeau 2 (34, 46), Joe SaSzwecja - Finlandia, 10.45:
kic (31); USA - Brett Hull
Kanada - Kazachstan.
(55).
Tymczasem z Nagano
Szwecja - Białoruś 5:2
nadeszła wiadomość, że
(2:0, 1:1, 2:1). Bramki - dla
obrońcy tytułu mistrza
Szwecji: Mikael Andersson
olimpijskiego,
hokeiści
(11), Ulf Dahlen (12), NiSzwecji mogą być zdyskwaklas Sundstroem (31), Mats
lifikowani. Powodem może
Sundin (51), Mikael Renbyć brak szwedzkiego paszberg (55), dla Białorusi:
portu u Ulfa Samuelssona.
Igor Matuszkin (40), WładiHokeista ten urodził się
mir Cyplakow (54).
w Szwecji ale od lat mieszka w USA. Przyjął obywatelstwo tego kraju i obecnie
występuje w drużynie New
i
ŻA
3 06 415
4, Białoruś £
York Rangers.
Dyrektoriat Międzynaro-

dowej Federacji Hokeja na
Lodzie (IIHF) uznał, że
Szwed, dysponujący tylko
paszportem
amerykańskim, nie miał prawa reprezentować swego ojczystego
kraju w turnieju olimpijskim w Nagano. Mimo to,
władze IIHF postanowiły
utrzymać
dotychczasową
klasyfikację w grupie D.
Szwecja, która zajęła w rozgrywkach grupowych drugie miejsce, spotka się
w ćwierćfinale z Finlandią.

Jednocześnie

(kast, PAP)

34-letni Sa-

muelsson został wykluczony z turnieju.
Z wczorajszych spotkań
najwięcej emocji wzbudziła
konfrontacja Amerykanów
i Kanadyjczyków.
Lepsi
okazali się ci drudzy, którzy
wyprowadzali
wzorowe
kontry. Wielkie zainteresowanie wzbudzał też mecz
Rosja - Czechy. Nasi południowi sąsiedzi najpierw
prowadzili, ale później Rosjanie w 10 sekund zdobyli
dwie bramki, przesądzające, jak się okazało, o ich
zwycięstwie i przodownictwie w grupie. Czechom nic
nie dało wycofanie bram-

Kanadyjczyk Rob Zamuner
cieszy się po zdobyciu
bramki w hokejowym meczu z USA.
Fot. PAP/CAF

port
Wtorek
17 lutego 1998 r.

sztafetowy
zyzn 4x10
km
|
s
Narciarstwo akrobatyczne: finały kobiet i mężczyzn

o.

(kast)

Komentarz dnia

Zawodowiec
okejowy

turniej

w Nagano

na

wkracza

igrzyskach
w decydującą

fazę. W grze pozostali już sami profesjonaliści, z których wielu na co dzień
występuje w kanadyjsko-amerykańskiej
lidze NHL. Wśród nich jest doskonale
znany gdańskim kibicom Wiktor Karaczun.

Przez

pewien

czas

Białorusin

bronił barw Stoczniowca i był ulubieńcem trójmiejskiej widowni, która na mecze z jego udziałem w liczbie kilku tysięcy wypełniała trybuny. Kiedy gospodarze przegrywali jedną bramką, ludzie
skandowali: „Wiktor, Wiktor”. Białorusin wyjeżdżał na lód i pozostawał na
nim tak długo, póki nie strzelił wyrównującej bramki. Często sztuka ta mu się
udawała.
Brak profesjonalnego podejścia do
uprawiania sportu przez polskich ho-

keistów uznał za główną przyczynę
słabości tej dyscypliny w naszym kraju
Ludek Bukac, któremu PZHL powie-

rzył zadanie opanowania kryzysu. Bukacowi należy zdufać choćby dlatego,
że w przeszłości sięgał z reprezentacją
naszych południowych sąsiadów po tytuły mistrzów świata.
Wracając zaś do Karaczuna. Spotkałem go kiedyś w hali „Olivia” samotnie
trenującego w czasie gdy miał bolesną
kontuzję biodra. Na wyrażone przeze

A

Ipejczykom

udało się wreszcze rozegrać konkurencje szybkościowe.

Złoto w supergigancie zdobył Austriak Hermann Maier (na zdjęciu

mnie zdziwienie odparł: „Trenuję, bo

dolnym w towarzystwie pozostałych medalistów), a zjazd kobiet wygrała

hokej to mój zawód”.
Dziś Białorusin, który za niewielkie

Katja Seizinger. Niemka była najszybsza także w zjeździe do kombinacji.
Nic zatem dziwnego, że po dotarciu do mety zmęczenie dało znać o sobie.
Na dolnym zdjęciu,po prawej stronie, Rosjanka Larissa Łazutina z na-

pieniądze mógł być na stałe hokeistą

rodową flagą kończy bieg na ostatniej zmianie sztafety 4x5 km, a przed

Stoczniowca, jest w Niemczech. Jutro

obiektywem aparatu, po przekroczeniu mety tejże sztafety nie udało się

może w NHL.

skryć Niemce Konstanze Blum.
Adam Suska

Fot. PAP/CAF
str. 371

| =

a

Ez

