Nestorzy

Z pacjentem
dookoła

8 Lizakiem

lub latarką

w „Riwierze”
W karnawałowym nastroju
upłynęło Ill Spotkanie

Dojazd do pogotowia w Gdyni
uniemożliwiają parkujące
samochody.
sty. 10

Coraz częściej trójmiejskie

Pojazdy są zatrzymywane
i kontrolowane. str. 6

Rodów Gdyńskich.
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| żelatyny ! Kazimierza Grabka
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Gdańsk. Urodziny na zamówienie

Gdańsk

Śmierć
policjanta

wszystkie rządy.

Biuro Śledcze

Ministerstwa

Spraw We-

wnętrznych ze-

3 -letni sierżant
Sławomir K.,
lm
funkcjonariusz
Komisariatu
Wodnego Policji, zmarł wczoraj rano
w swoim mieszkaniu. Przyczynę śmierci

brało w STANIE
jego gospodarczej ćdziałalno-

ustali Zakład Medycyny Sądowej AMG.
Z wstępnych

teczek Przed posoey uchro-

oględzin zwłok wynika,

że policjant doznał otwartego złamania
nadgarstka. Obrażenie to, zdaniem bie-

nił go upadek PRL.

głych

lekarzy

sądowych,

wstępnie

wy-

klucza zabójstwo.
Policja analizuje trzy wersje zdarzenia. Najbardziej prawdopodobne wydaje
się, że był to nieszczęśliwy wypadek. Pod

*! Zdrowa

uwagę brane jest też pobicie ze skutkiem
śmiertelnym, jak też próba samobójstwa.
Około północy półprzytomnego Sławomira K., leżącego przy klatce schodo-

Liczymy
kalo-oĄ
sui

rie i zaciskamy

wej zauważył sąsiad. Przeniesiono go do

| pasa.

mieszkania i położono

. O zdrowej, lekkiej NTO

cennym

błon-

niku i dietach

do łóżka. Rano

już nie żył. Dzień wcześniej miał popołudniowy dyżur. Nie stawił się w pracy.
|—

(TG)

cud oraz cenach produk-

tów dietetycz-

nych.

Tłusty czwartek

Pączek
z tradycją

Ą Gdzie oszczędzać
Które banki cieszą się
największym
SORT laki
mają oprocentowanie lokat ii jakie
usługi nam proponują.
4
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str. 16.
uje urodziła się Adrianna. Zdjęcia całej czwórki na
zworaczki: Patryk, Michał, Adrianna i Klaudia,
wczoraj

przyszły

w

wymi

i

dla osób yczyc.
drobnych

od poniedziałku do czwartku

*

OSOZ

Codziennik ......
ke oła cika

spoleczaństwa
:

Telewizja......... str.

rodzicami

Andrzej

z Gdańska.

tylko 0,15 zł za słowo; w piątki -

Strony lokalne...

świat

przy ul. Klinicznej. Szczęśli-

Bałtyckim”. Promocja ogł

ge
wydarz enia

na

Instytucie Położnictwa
i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku

1

Notes Konsumenta. st
Gospodarka............ St!

Datę

są Iwona

Szarmachowie

urodzin wybrał

wiem siłami natury, a przy
pomocy cięcia cesarskiego,
przeprowadzonego w 36 tygodniu ciąży. Godzinę „zero”
ustalono na godz 7 rano 18

lutego. Stan zdrowia pani
Iwony budził niepokój - była
pod nadzorem lekarzy i pie-

lęgniarek przez całą dobę.
- Wybór momentu,

bez-

Fot. Robert Kwiatek

Pierwszy urodził się Patryk - ważył 2130 g. Druga
była Adrianna o wadze 2160
g. Trzeci noworodek, chłopiec o wadze 2530 g otrzymał imię Michał. Najmłod-

Rys. Bartłomiej Brosz

sza - Klaudia waży

1760 g.

tłusty czwartek - ostatni czwartek
karnawału - starym zwyczajem jemy pączki. Piekarze mówią, że pączek
powinien być przedzielony „w pasie” bia-

Zdaniem

Tamary

łą obrączką, dobrze wypieczony i mieć

dr med.

Czajkowskiej

brązowo-złoty kolor. Niedopuszczalne

- Łanieckiej,

ordynatora Oddziału Nowo-

dla

piecznego dla matki i dzieci

rodków

dzieci prof. dr hab. Jerzy
Mielnik, dyrektor Instytutu
Położnictwa i Chorób Kobiecych. Poród nie odbył się bo-

nie był prosty - powiedział
nam prof. Jerzy Mielnik. Tak bywa często, gdy medycyna musi uprzedzić naturę.

dzieci są w dobrym stanie.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

i Wcześniaków

zaś jest, aby
-

pachniał

czy

smakował

tłuszczem. „Dziennik” do zabawy w kon-

kursie na najlepszy trójmiejski pączek
— zaprosił dzieci i cukierników.
(K. Ż)

WYDARZENIA, OPINIE
jo

2

Nasza infolinia

W Sejmie o zagrożeniu bezpieczeństwa

BH Uważam, że powołanie urzędu rzecznika praw dziecka jest bardzo potrzebne.
Niektóre dzieci przeżywają gehennę we
własnych domach, a ktoś musi im przecież pomóc. Pani Szczepuła celowo spłyca cały problem. Przecież nie chodzi
o dyskotekę. Rzecznik praw dziecka
mógłby także obronić ucznia - jeśli zajdzie taka potrzeba - w szkole.
D. K. z Gdyni
M Nie rozumiem obaw pana Kapery, który twierdzi, że dzieci będą mogły z błahych powodów występować przeciw rodzicom. Niech występują, ale rzecznik,
mam nadzieję, będzie w stanie dokonać
selekcji takich skarg. On ma być po to,
by zajmować się rzeczywistymi nieszczęściami i problemami, a nie urojonymi. To
nie Ameryka, gdzie każda skarga na rodziców kończy się rozprawą w sądzie rodzinnym.

A. J. z Gdyni

BW ub. piątek w SFINKSIE była balanga do rana. Nie mam nic przeciwko ta-

kim imprezom, jednak fakt, że mój
wnuk, który ma 13 lat ( i setki podobnych małolatów) bez trudu kupił bilet na
- tę imprezę, uważam za karygodny. Jak
organizatorzy mogą bez wahania sprzedawać bilety trzynastolatkom i na nich
zarabiać?

Andrzej Żak z Gdańska

HB Zgłosiłem w ub. wtorek do Straży
Miejskiej informację, że w osiedlu
Niedźwiednik dewastowane są trawniki,
na których kierowcy parkują swoje samochody. Zastępca dyżurnego przyjął
moje zgłoszenie między 19 a 19.30, ale
interwencji żadnej nie było. Kiedy zadzwoniłem wczoraj do Straży Miejskiej
okazało się, że nie było nawet wzmianki
na ten temat w dzienniku dyżurów. Oni
po prostu „olewają” takie sprawy.
A. N. z Niedźwiednika
I Chciałem powiedzieć kilka słów na
temat naszych rodaków, których
w ostatnich dniach uwolniono z niewoli
w Czeczenii. Nie jestem za tym, by porywano ludzi, ale nie podoba mi się

również, że Polacy zapowiedzielf, iż
chcą tam jechać znowu. Niech oni lepiej
dadzą pieniądze na powodzian. Nie
mam do nich zaufania, bo to anarchiści.
Im chodzi o rozgłos, a nie o niesienie

pomocy.

Alojzy Wiśniewski z Gdańska

HB Jechałem wczoraj o godz. 7.36 autobusem z Oliwy do Osowej. Chciałem wysiąść przednimi drzwiami, ale kierowca
odpowiedział mi, że zimą przednich
drzwi się nie otwiera i ich nie otworzył.
Kto wymyślił takie bzdurne zarządzenie?
Marek Korsak z Gdańska

M Po co ci ludzie jeżdżą do Czeczenii?
Czy nie lepiej pomagać naszym biednym
w kraju? Myślę, że oni traktują to jak
wycieczki. W pierwszej kolejności powinniśmy pomagać biednym Polakom. Gdy
już u nas nie będzie biedy, wówczas możemy pomagać innym.
Alfred Korzeniowski z Gdańska

Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki”

Trzeba karać, bo bezkarność demoralizuje. Trzeba
karać, żeby była jasność,
że państwo stoi po stronie
uczciwych obywateli, a nie
bandytów. Karać surowo,
żeby kara była dolegliwa.

o

wysokiej

szewski,
minister

przebywania nieletnich na
ulicach po 23, zmniejszenie liczby emitowanych
w TV brutalnych filmów,
ograniczenie pornografii,
walkę z narkomanią i alkoholizmem. A przede
wszystkim przekazanie
młodym czytelnego systemu wartości.

przestrzegł,

że

Trzymając

kuje

etatów

i sprzętu.

Wicepremier zapewnił,
że policja zostanie zreformowana i jego służ-

Personalia

Nowa dyrektor
=

Krystyna D:
Dominiczak- od 16 lutego
dyrektor Wojewódzkiego Zespołu
Pomocy Społecznej
w Gdańsku.

Krystyna Dominiczak

„Śmiało
i Szczerze”, od poniedziałku

nosprawnych „Jantar”,

Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządów Ruchu „Solidarność”.

w

0 601 56

H We wszystkich sprawach prosimy
o telefoniczny kontakt z działem

52 66"

Całą
dobę
dyżurny
reporter
„Dziennika Bałtyckiego” czeka na
telefon reportera
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na łacza cyc tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeką nagroda
do 1000 zł.

go, współtworzyła na
bazie nieformalnego
Klubu Osób Niepeł-

Organizo-

wała
Telefoniczną
Agencję Informacyjną

Marian Piłka i Jerzy Gwiżdż podczas
posiedzenia Sejmu.
Fot. PAP/CAF
by. podejmą
walkę
AWS zależy, by wzrósł
z przestępcami, ale zaznaczył, iż poprawa nie
będzie natychmiastowa.
Marian Piłka (AWSZChN) zwrócił się do
posłów,
aby przyjęli
domską akcję „Małolat”
i pozytywne
skutki
wprowadzenia w niektórych samorządach
godziny prewencyjnej.
Zdecydowanie przeciwny apelowi był klub UW.
. W trakcie debaty, Jan
Maria Rokita
(AWS)
podkreślił, że możliwa
jest walka z przestępcami w warunkach wolności, a nie tylko
w czasach

prestiż policji. Natomiast Janusz Zemke
(SLD) mówił, że w PRL
Polska była krajem stosunkowo bezpiecznym.
O trochę przyzwoitości
w gloryfikowaniu PRL
apelował Jan Olszewski
(ROP) i zapytał posła
Zemke, czy powtórzyłby
te słowa katowanym: robotnikom Radomia, Ursusa, studentom i rzeszom zdelegalizowanej
„Solidarności”.
Część posłów AWS
zbierała podpisy pod
wnioskiem o zaostrzenie represji karnych
wobec przestępców.

dyktatury. Zapewniał, iż

(bmk)

apel

akceptujący

ra-

wykonaniu

Marka

Grechuty.

(KAS)

kazie kar propozycje prezesa Piłki wydają się
wręcz umiarkowane.
A przecież w niektórych
państwach islamskich nadal obcina się ręce, a wyroki śmierci wykonuje się
przez kamienowanie lub
ścięcie mieczem. Wykonuje
się - bowiem surowość kary nie odstrasza przestępców. Wiedzą to kryminolodzy i kryminaliści. Politycy
też powinni to wiedzieć.
Najłatwiej zaostrzyć przepisy (dopiero co uchwalonego) kodeksu karnego.
Wystarczy jeden wniosek
i kilka głosowań. Głos rozsądku można zagłuszyć.
Będą oklaski na sali i tani
poklask społeczeństwa.
Znacznie trudniej osiągnąć
wzrost wykrywalności
przestępstw, poprawić jakość pracy prokuratury,
sprawność działania sądów.
Prezes Piłka i jego koledzy
wybrali drogę na skróty,
ale donikąd.

Pytanie dnia

Pisane po „Wiadomościach”

Jak poprawić
bezpieczeństwo?

Temat „Arizona”

- Trzeba ostro potrząsnąć policją.
Należy zreformować ją tak, aby jej
struktury były bardziej efektywne.
Jest wzrost przestępczości i spadek
wykrywalności, ale bez zmian w policji
niewiele da się zrobić.
Wiadomo, że większych pieniędzy
na bezpieczeństwo nie będzie, a te które są trzeba lepiej wykorzystać.
Policjantom powinno się płacić za
efekty pracy i narażanie życia przy wykonywaniu trudnych zadań, a nie za
siedzenie za biurkiem.
W pierwszym rzędzie trzeba zwrócić
uwagę

„Arizona” to nazwa taniego wina i tytuł reportażu Ewy Borzęckiej o życiu codziennym
wsi popegeerowskiej. Mimo późnej pory emisji film został zauważony i od wczoraj o nim

wiceminister spraw
wewnętrznych
i administracji.

do piątku w godz. 8-18, a w niedzielę w godz. 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
303 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

0 800
500 39

bezpłatny telefon

podczas

nie, galery - przy tym wy-

Bogdan

w Gdańsku. Od połowy roku 1996 była
pełnomocnikiem wojewody ds. osób niepełnosprawnych.
Ma męża i dziesięcioletniego syna. Jej
pasją jest turystyka,
ale brak czasu utrudnia uprawianie tego
hobby. W wolnych
chwilach słucha ballad Cohena i poezji
śpiewanej, zwłaszcza

urlopu wychowawcze-

manie kołem, ćwiartowa-

Borusewicz,

Jest absolwentką
biologii Uniwersytetu
Gdańskiego, ale nigdy

w latach osiem-

prze-

stępczość zorganizowana, także z udziałem cudzoziemców będzie się
nadal nasilać.
Policji, strażom: granicznej i pożarnej bra-

się tej poetyki, można odpowiedzieć: uczmy się
choćby od diabła.
W słusznej sprawie UW
może czasem poprzeć
ZCHN.

nego,

Pal, szubienica, stos, ła-

wicepremier,
spraw
we-

tendencje wzrostowe.
Pojawił się terroryzm
bombowy. Wicepremier

Apelował o to ZCHN. UW
była przeciw. Jej przedstawiciel ironizował: dobrymi chęciami jest piekło

dziesiątych,

Surowość kary nie odstrasza przestępców.

pozycji

podkreślił Tomaszewski. Ten rok podtrzyma

-

PRZECIW

wnętrznych. - Zagrożenie
przestępczością,
w tym zorganizowaną
oraz
przestępczością
nieletnich w porównaniu z 1996, w ubiegłym
roku wzrosło. Spadł też
poziom bezpieczeństwa
w ruchu drogowym -

wprowadzenie zakazu

im zawodzie. Po studiach
zatrudniona
w pionie opieki społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

„Wprost”

w hierarchii społecznej
i towarzyskiej, którzy
nielegalną działalność
traktują jako normalny
biznes - mówił wczoraj
w Sejmie Janusz Toma-

Ale należy też pomóc rodzicom wychowywać dzieci. Oznacza to m.in.

nie pracowała w swo-

Krzysztof Grabowski

organizowane grupy będą lokować
pieniądze w legalnych
przedsięwzięciach:
bankach,
giełdach,
w przemyśle rozrywkowym. Pojawią się ludzie

Kara nie może być lekka
i przyjemna.

wybrukowane.

dd

Karać
i wychowywać

Co słychać

na przestępczość zorganizowa-

ną i kradzieże samochodów - ponieważ
na tej bazie tworzą się gangi.

się mówi. 'Bo też kto załapał się na początek,
ten już nie wyłączał telewizora. Chociaż wiele fragmentów filmu jest inscenizowanych
(bezpański koń przecież nie pada na zawołanie, a krwi zarzynanego świniaka nie spuszcza się w błoto), to jednak ludzie, ich sposób
zachowania, mówienia i myślenia są autentyczni. A ogólne wrażenie - wstrząsające.
We wsi ziemia leży odłogiem, ludzie piją,
kradną i kłócą się, żyjąc od zasiłku do zasiłku. Niby się o tym wie, ale jak się zobaczy,
aż wierzyć się nie chce. Ciekawam, co by na
film powiedzieli prominenci sceny politycznej. Z grubsza można się domyślić. Sierakowska - że to „Solidarność” zrujnowała pegeery. Balcerowicz - że to nieuniknione koszty transformacji. Ksiądz Rydzyk - że to komuna przez lata zamieniła ludzi w bezmyślne
bydlęta, co to nawet żłobu nie umieją sobie
napełnić. Premier Buzek - że to trudny problem i musimy o nim pamiętać.

A chłopi nie ze wsi, tylko z Wiejskiej? Że są
winni wszyscy, tylko nie PSL.

(not. PK)

Janina Wieczerska

Gdańsk. Wypadek, zabójstwo czy samobójstwo

śmierć sierzanta

Policja zabezpieczyła miejsce tragedii.

Policjanta, leżącego przed wejściem do klatki scho-

dowej. Nad ranem mężczyzna zmarł.
- Nie widziałem śladów
Pobicia, miał jedynie lekkie

Zadrapanie na czole - relaCjonuje Leszek O., sąsiad
nieżyjącego. - Był przytomny, ale nie można było naWiązać z nim kontaktu, maJaczył. Poszedłem po matkę
ławka i razem zanieśliśmy
80 do domu. Położyliśmy go

do łóżka.

Dopiero koło piątej rano

Sąsiadka zorientowała się,
że coś jest z synem nie
x porządku; wezwała karetę.
Podjęta reanimacja nie
przyniosła rezultatu. Sławomir K. był policjantem od

siedmiu lat. Sąsiedzi dobrze
go wspominają.

- Mieszkał tutaj od dziecka
opowiada
jeden
z mieszkańców ul. Tobiasza.
- Był bardzo fajnym chłopakiem. Nie obnosił się z tym,
że był policjantem.

Sławomir K., wspominają
|
go jako dobrego kolegę.
- Był sumiennym policjantem, nie mieliśmy z nim
żadnych problemów - mówi
nadkomisarz Ryszard Nowak, komendant komisariatu. - Nie wiem nic o żadnych problemach osobistych Sławka. Jedynym nałogiem, jaki miał, były papierosy.
(wrób,rye)

„Kazamaty” w Gdańsku.
Jak poinformował „Dziennik” Krzysztof Skierski, szef
Prokuratury
Rejonowej
Gdańsk Południe, śledztwo
prowadzone w kierunku
„sprowadzenia zdarzenia,
które zagraża życiu lub
zdrowiu
albo
mieniu
w znacznych rozmiarach”.
- Przestępstwo to należy
do najgroźniejszych i zaliczane jest do zbrodni.
Sprawcy, w razie jego ujęcia,
grozi kara od 3 do 15 lat pozbawienia wolności - powiedział „Dziennikowi” prokurator Skierski.
Ładunek
wybuchowy
podłożono pod „Kazamatami” we wtorek rano. Bądących na miejscu zdarzenia
policjantów, za pośrednictwem oficera dyżurnego, zamachowiec ostrzegł żeby się
wycofali, bo „może ich spotkać
krzywda”.
Bombę
sprawca zdetonował drogą
radiową w chwili, gdy przenosił ją policyjny robot.
Policja ustaliła, że do

ne wersje motywu
nia sprawcy.

Krzysztof z Malborka, wezwany nocą przez policjan-

przy zdarzeniu.

tów na miejsce zdarzenia. -

przyjechali dwaj policjanci,

Na miejsce

Byłem świadkim jak spadło

też widzieli poruszające

radio, było to dziwne i nie-

przedmioty; uniosła

się

się na-

czy dr med. Tamara Czaj-

kowska-Łaniecka, szefowa
oddziału
noworodków

i Wcześniaków. Dzieci mają
zaróżowioną
skórę,
śpią
słodko na brzuszkach w inkubatorach i wyglądają jak
okazy zdrowia. Również stan

zdrowia ich 35-letniej mamy,
pani Iwony, nie budzi zastrzeżeń. I mama, i dzieci
w dużej mierze zawdzięczają
dobre samopoczucie prof.
Jerzemu Mielnikowi, który
przeprowadził cięcie cesarskie w ekspresowym tempie
20 minut.
Już na początku ciąży,
która nastąpiła po kuracji
hormonalnej, wiadomo było,
że dzieci będzie więcej niż
jedno. Dopiero jednak przed
miesiącem rodzice dowiedzieli się dla ilu maluchów
szykować wyprawkę. Dumny tata, pan Andrzej Szarmach zbiera siły na przyjęcie rodziny, która znacznie
powiększyła się w ciągu kilkudziesięciu minut.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz
OO

Ę

(TG)

Tata Andrzej przy inkubatorze, W którym leży Michał.
u

Zamaskowany rewolwerowiec usiłował ukraść
Mercedesa o wartości

życzenie wyrażą mieszkańcy.

rzecznik prasowy komendanta - rejonowego policji
w Malborku. Oficer dyżurny
został zawiadomiony przez
ojca Weroniki, obecnego

Dzieci otrzymały w tzw.
skali Abgar od 7 do 9 punktów ( przy maksimum 10).
Przy pomocy tej skali pediatrzy określają ogólny stan
zdrowia noworodka. Oznacza to, że termin rozwiązania ciąży został wybrany
właściwie.
- Chodziło o to, by dzieci
były jak najbardziej dojrzałe
do przyjścia na świat, a także
nie wolno było dopuścić do
bardzo groźnego, przewlekłego niedotlenienia wewnątrzmacicznego - tłuma-

działa-

V

Dochodziła godz. 22, w
poniedziałek, gdy pod szla-

komisarz Edward Świercz,

Adrianna, Klaudia, Patryk i Michał - czworaczki
państwa Szarmachów z Gdańska leżą na brzuszkach w inkubatorach na Oddziale Noworodków
i Wcześniaków w Instytucie Położnictwa i Chorób
Kobiecych.

na była, najprawdopodobniej fabrycznie, etykieta
opisana w języku rosyjskim. Przesłuchiwani są
świadkowie, badane są róż-

200 tys. zł.

spotykane. Kapłan zapewnia,
że
nie
odprawiał
w mieszkaniu egzorcyzmów.
Podkreśla, że pojechał na
miejsce zdarzenia, aby pomodlić się.
- Policja nie prowadzi
żadnych czynności wyjaśniających. Nie doszło bowiem do zakłócenia porządku publicznego - informuje

na piątkę

kostki z trotylem umocowa-

Mercedes
w pułapce

Poruszające się przedmioty w jednym z mieszkań
Malborka nadal budzą niepokój. Burmistrz powoła
specjalną komisję do zbadania zjawiska, gdy takie

dziewczynki. - Nie wiem,
dlaczego akurat u nas działy
się te dziwne zdarzenia. Weronika jest bardzo dobrą
wnuczką i bardzo ją kocham
- mówi starsza pani.
- Sprawą powinni zająć
się kinetycy, specjaliści od
poruszających się przedmiotów - komentuje ksiądz

Czworaczki

Gdynia

Sąsiedzi wątpią, że Sławek mógł zostać pobity
przez kogoś z dzielnicy.
- On tu wszystkich znał dodaje mężczyzna z pierwszego piętra. - Nie widziałem, aby kiedykolwiek wracał pijany do domu.
Również funkcjonariusze
z Komisariatu Wodnego Policj, w którym pracował

Latający czajnik

Zmęczona jest także babcia

Jest
śledztwo
wania bomby pod dyskoteką

Malbork. Czary mary

Dwunastoletnia Weronika,
której
obecności
W mieszkaniu przypisuje się
tajemnicze zjawisko, jest
zmęczona
przeżyciem.

Raz na milion porodów

: dańska
prokuratura
; wszczęła śledztwo, które
ma ustalić sprawcę zdetono-

Fot. Robert Kwiatek

Mieszkaniec domu przy ul. Tobiasza w Gdańsku
Wczoraj około północy zauważył sąsiada, młodego

„Kazamaty”

Rys. Bartłomiej Brosz

wet. podstawka pod czajnikiem na kuchence gazowej.
Dyżurny nie chciał wierzyć
temu, co słyszał przez radio,
więc wysłał tam drugi patrol.
Burmistrz Malborka, Tadeusz Cymański, komentuje: - Takie

zjawiska

to dla

nas lekcja pokory. Jeśli
mieszkańcy zechcą, powołamy komisję do zbadania
tej

sprawy.

Spe

Adam Zaniewski
Jacek Popławski

ban zabezpieczający wjazd
na osiedle przy ul. Obrońców Westerplatte w Gdyni,
zdalnie otwierany, podjechał
T.
Rudolf
Mercedesem
z Niemiec.
- Na próżno usiłował
podnieść szlaban sygnałem
z pilota - mówi kom. Gabriela Sikora, rzecznik prasowy KW Policji w Gdańsku. - Po chwili zorientował
się, że szlaban jest oklejony
taśmą. Do auta podbiegł
wysoki mężczyzna w wojskowej kurtce, z naciągniętym na głowę czerwonym
kapturem. Trzymał pistolet,
nie wiadomo czy prawdziwy, czy atrapę. Krzyknął:
wysiadaj!
Kierowca nie dał się
przechytrzyć. Błyskawicznie
wrzucił wsteczny bieg i ruszył z piskiem opon. Niedoszły zamachowiec uciekł.

(TG)

Fot. Robert Kwiatek

Lo

Rafineria Gdańska kontra porty

Kto zarobi

na paliwach
Jako „bardzo groźne dla Rafinerii Gdańskiej i niebezpieczne dla całego sektora naftowego” - uznał
prezes rafinerii Włodzimierz Dyrka, we wniosku
do ministra skarbu Emila Wąsacza m.in. planowane budowy terminali paliwowych w portach Gdyni
i Gdańska.
Budowa terminalu wynika z prostego rachunku twierdzi
zarząd.
portu
w Gdyni, na którego terenie ma powstać terminal
budowany

przez

szwedzki

koncern Preem Petroleum.
- Import paliwa do Polski
będzie występował jeszcze

przez wiele lat, a nasze rafinerie

nie

zapewniają,

i jeszcze przez długi czas
nie będą zapewniać, dostatecznych
dostaw
paliw
z przerabianej w Polsce roDY.

- Tylko w ub. roku sprowa-

dzono do Polski około 2,5 mln
ton i, jak uznajemy, podobny
import będzie utrzymany,
można więc na nim zarobić,
tak jak zarabia także Rafineria Gdańska. W tej sytuacji
musi dziwić taka opinia prezesa
Dyrki.
Natomiast
w sprawie budowy terminalu
musimy zabiegać o zgodę Ministerstwa Skarbu Państwa mówi Andrzej Jarosiński, wiceprezes Port Gdynia Holding SA.
Jan Kreft
Szerzej na str. 30
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Kryzys iracki

Orędzie Ojca Świętego na Wielki Post

H KRAJ

Misja ostatniej
szansy

ke

katastrofie
JEZ. ŚNIARDWY. Wczoraj
po południu wydobyto

z dna jeziora Śniardwy
wrak śmigłowca Mi-2, który
w niedzielę runął do wody.
Dotychczas nie odnaleziono
ciał czterech ofiar wypadku,
w tym polskiego pilota.

Śmigłowiec leży na głębo-

kości 9 metrów, dwa kilometry od brzegu.

Za pięć lat

WARSZAWA. Główny negocjator Polski z Unią Kuropejską Jan Kułakowski (na
zdjęciu) chciałby, aby pro-

ces negocjacji i ratyfikacji
naszego członkostwa przez
kraje „piętnastki” zakończył
się w ciągu 5 lat. Jan Kułakowski spotkał się wczoraj
z członkami Klubu Dziennikarzy Europejskich.

Grupa około 30 dziennikarzy akredytowanych przy
siedzibie ONZ w Nowym Jorku udała się wczoraj do Bagdadu aby obsługiwać oczekiwaną z wielkim zainteresowaniem misję pokojową sekretarza generalnego ONZ
Kofi Annana. Według nieoficjalnych źródeł, Kofi Annan
zabierze ze sobą kompromisowy plan rozwiązania zaostrzającego się kryzysu,
którego głównym punktem
będzie żądanie „niczym nieskrępowanego dostępu” do
wszystkich miejsc na terytorium Iraku. Jest to, według
oświadczeń delegata USA
przy ONZ Billa Richardsona,
warunek jakichkolwiek pokojowych negocjacji z rządem irackim.
Inspektorzy
rozbrojeniowi ONZ, według
planu Kofi Annana, muszą
mieć dostęp do tzw. pałaców

i budynków prezydenckich
ale niektóre z budynków
w ramach tych zastrzeżonych przez Irak miejsc nie
będą mogły być sprawdzone.

Mówi się również, że plan
Kofi Annana będzie zawierał
sugestie, iż w czasie przeprowadzania

kontroli

„budyn-

ków prezydenckich” inspektorom UNSCOM będą towarzyszyli

dyplomaci

Fot. PAP/CAF

Irak w ramach działań „zapobiegawczych”

krajów

posiadających przedstawicielstwa w Bagdadzie.
Sekretarz generalny poinformował, że spodziewa
się przybyć do stolicy Iraku
w” piątek, aby w czasie
weekendu
przeprowadzić
rozmowy z prezydentem
Iraku Saddamem Husajnem
w celu „rozwiązania” narastającego kryzysu międzynarodowego.

31 osób z personelu ONZ
w Bagdadzie opuści dzisiaj

- oświad-

czył w środę rzecznik ONZ.
W Wojskowym Centrum
Szkolenia dla potrzeb Sił
Pokojowych ONZ na Bukówce k. Kielc formuje się
kilkuosobowa grupa przedstawicieli

polskiej

M ŚWIAT
SE

SZ

Trudne

armii,

która uda się do Kuwejtu na'
rozpoznanie terenu, przed
wyjazdem w rejon konfliktu
irackiego jednostki przeciwchemicznej WP.

Polskie MSZ apeluje do
osób, które w najbliższym
czasie zamierzają udać się
do Iraku i państw znajdujących się w jego sąsiedztwie,
o powstrzymanie się od podróży do czasu ostatecznego
wyjaśnienia sytuacji w tym
regionie. Jednocześnie zespół kryzysowy w MSZ podjął

decyzję

o

częściowej

ewakuacji członków rodzin
oraz części personelu polskich placówek w Bagda-

BRUKSELA. Parlamentarzyści belgijscy powiedzieli
w środę ministrowi spraw
zagranicznych Bronisławowi Geremkowi, że są gotowi
ratyfikować protokoły
o przyjęciu do NATO Polski,
ale postawili mu pytania.

Ministerstwo ustąpiło rybakom

Nie będzie blokady

Rybacy

odwołali

zapo-

wiadaną na jutro blokadę
polskich portów morskich.
Chcieli zaprotestować przeciw

pustoszeniu

wód

pol-

skiej, morskiej strefy ekonomicznej przez szesnaście
dużych

statków

łowczych

bandery duńskiej. Są to po-

wynoszącego

145

tys

stan liczebny stad ryb bałtyckich
sprawdzają
naukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni,
którzy obecnie odbywają
rejs na statku badawczym
„Baltica”.
Wiceminister Luks twierdzi, iż główną troską resortu
jest zachowanie rybołów-

wskazuje na to, że ulsterski

stwa polskiego

proces pokojowy trafi na

na Bałtyku.

narodowym,

które

wykorzystać.

Ponieważ

się próbie Londynu usunięcia jej z rokowań nt. uregulowania konfliktu w Irlandii

nie

ma pieniędzy na konieczne
odnowienie floty kutrów, za-

korzystują nawet w 50 proc.
kwot połowowych na szpro-

biegamy o środki z funduszy

ty

skiej.

i śledzie.

Rzeczywisty

IRLANDIA PŁN. Wiele
salę sądową. Partia Sinn
Fein - polityczne skrzydło
IRA - chce przeciwstawić

trzeba

Unii Europej-

Jacek Sieński

Wielki

a przy-

jęliście Mnie!”.
Jan Paweł II przywołuje
trzy rodzaje ubóstwa. Ubóstwo materialne, ubóstwo
ducha i ubóstwo w duchu.
Ubóstwo materialne poniża człowieka, jego konsekwencją jest zepsucie moralne, zepchnięcie najsłabszych na margines społeczeństwa, wystawienie na
samotność. - Takie ubóstwo... jest skandalem - komentuje papież.
Ubóstwo
ducha dotyka najczęściej lu-

sszz awału
serca
dostał
ś s uczestnik
wycieczki
zwiedzającej zamki w Niedzicy i Czorsztynie na wieść,
gdzie się w tej chwili znajduje. Wycieczka maszero-

R-1605/A/494

WTA
UZ

INŻYNIERIA

ICL

383 SUI]
z

Płn. Na zdjęciu: Przywódca

Sinn Fein Gerry Adams
(z prawej) i rzecznik partii
Martin McGuinness.

Fot. PAP/CAF

dzi żyjących w dobrobycie,
pozbawionych

jednak

po-

karmu duchowego, nadziei
na przyszłość, cierpiących
na głód Boga.
Papież wyróżnił również
trzeci - pozytywny rodzaj
ubóstwa - ubóstwo w duchu,
które „jest miłe Bogu...,
dzięki niemu chrześcijanin
potrafi dostrzec, że jego
zbawienie pochodzi wyłącznie od Boga, gotów jest
przyjąć brata i służyć mu”.
Ubóstwo w duchu powinno
przejawiać się akceptacją
drugiego człowieka i otwarciem na jego problemy.
Wzywam
każdego
chrześcijanina, aby w okresie Wielkiego Postu dał widzialne świadectwo swego
osobistego
nawrócenia

przez konkretny gest miłości okazany człowiekowi
w

potrzebie,

dostrzegając

w nim oblicze Chrystusa.

(K.Z.)

W Niedzicy

EUROCRANE
Ca
ik

Ma ono zapewniony rozwój
dzięki naszej strefie morskiej, będącej bogactwem

pomocowych

Świętego.

Post, akcentuje Jan Paweł II,
jest
są
nawrócenia
w Duchu
Świętym, „które
pozwala nam spotkać Boga
w naszym życiu”.
Refleksji wiernych papież poddaje słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Pójdźcie, błogosła- wieni Ojca mego, bo byłem

REKLAMA

z

Tymczasem wyniki połowowe polskich kutrów są coraz
gorsze. Wędzarniom i przetwórniom brakuje szprotów,
śledzi i dorszy. Według rybaków na naszych wodach
odczuwa się skutki przełowienia. Dlatego też nie wy-

Ducha

stycznych służb specjalnych

w sądzie

ton.

W orędziu na nadchodzący Wielki Post papież przypomina, iż w bieżącym roku
Kościół, przygotowując się
do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, rozważa tajemnicę

wała po tafli Zalewu Czorsztyńskiego ścieżką wydepta-

% Rokowania

nad 30-metrowe trawlery
o ogromnych możliwościach
połowowych, które nie powinny być eksploatowane
na tak małym morzu, jak
Bałtyk. Miały one zezwolenie ministerstwa na odłowienie do maja 35 tys. ton
szprotów, z polskiego limitu,

Do nawrócenia i dania
widzialnego świadectwa
przez uczynki miłości
w stosunku do potrzebujących, nawołuje
chrześcijan w orędziu
wielkopostnym Jan Paweł II.

Dotyczyły one zdolności
Polski do pokrycia kosztów
dostosowania do NATO,
ewentualnej reakcji Rosji,
„pośpiechu” Polski w poparciu stanowiska USA wobec Iraku, postkomunii polskiego antysemityzmu.

odczas
wczorajszego
spotkania przedstawicieli Zrzeszenia Rybaków
Morskich i Stowarzyszenia
Armatorów Rybackich z Eugeniuszem Morawskim, ministrem transportu i gospodarki morskiej oraz Krzysztofem Luksem, wiceministrem tego resortu ustalono,
że rząd wycofa licencje połowowe dla statków duńskich.

ubóstwa

. ubogi i opuszczony,

Amerykańscy żołnierze w pogotowiudo ataku, 40 km od granicy z Irakiem.
Z misją ostatniej szansy udaje się do Iraku Kofi
Annan sekretarz generalny ONZ.

Trzy

INFORMACJE

I ZGŁOSZENIA:

MIĘDZYNA

ną w śniegu między zamkami, a przewodnik opowiadał, że akurat pod nimi jest
kilkudziesięciometrowa otchłań jeziora, ale nie ma się
czego obawiać, bo lód jest
tego roku gruby, prawie 40ceńtymetrowy.
(PAP)
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saltycki?

Ofiary pożaru w Skoczkowie

Gdańsk

Kolejką, tramwajem, autobusem

Zmarł Łukasz

Sztuka
w łaźni

Podró

Na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
w Szpitalu Wojewódzkim w Gdańsku zmarł 10-letni Łukasz. Jest trzecią ofiarą śmiertelną tragiczne90 pożaru w domku letniskowym pod Kościerzyną.
W Skoczowie na miejscu
zdarzenia w nocy z 5 na 6

lutego zginęła 67-letnia

Anna .K. Pięć osób: troje
rodzeństwa: Ania, Łukasz,
Bartek, ich tata Maciej W.
Oraz Adaś

S. z ciężkimi

Oparzeniami przewieziono

do trójmiejskich szpitali.
Czteroletnia

Ania

zmarła

W Szpitalu im. PCK w Gdy-

mi Redłowie. Późnym wie-

Czorem we wtorek, po 11
dniach walki o życie na

Anestezjologii
Oddziale
Terapii
Intensywnej
i
w Szpitalu Wojewódzkim
w Gdańsku, odszedł 10letni Łukasz.
Stan 13-letniego Adasia,
leczonego w Klinice Chirurgii

Plastycznej

Oparzeń

AMG,

i Leczenia

lekarze

określają jako krytyczny.
Jedynie Bartek oraz jego
tata Maciej W. czują się lepiej.

(i0g)

Ułatwienie dla niepełnosprawnych

Jeżdżące po Gdańsku tramwaje i autobusy nisko-

Podłogowe wyposażono w pionowe oparcia na
Wprost środkowych drzwi.
W urządzenia takie, przyPominające deskę do prasoWania, wyposażone są dwa
tramwaje linii nr 12 oraz kildziesiąt autobusów marki
eoplan i Mercedes. PionoWo umieszczone „siedziska”

Są Wyposażone w pasy z zaDięciami. Dla większości paSażerów są zagadką - nie
Wiedzą jak z nich korzystać.

- Są to specjalne oparcia, do

których niepełnosprawni na
wózkach mogą się przypiąć
w czasie jazdy za pomocą
pasów - tłumaczy Zbigniew
Kowalski, zastępca dyrektora ZKM. - Urządzenie jest
proste i każdy niepełnosprawny jest w stanie obsłużyć się sam. W razie potrzeby pomocą służyć mogą prowadz ący pojazdy.
ojazdy.
(BAK)

z arząd Miasta
ś sa zaakceptował
utworzenia

Gdańska
projekt

przez

miasto

Gdańsk i wojewodę gdańskiego Centrum
Sztuki
Współczesnej „Łaźnia”.
Ma to być komunalnopaństwowa instytucja kultury, finansowana z kasy gminy Gdańsk i Urzędu Wojewódzkiego. Celem „Łaźni”
będzie propagowanie sztuki
współczesnej - polskiej i zagranicznej, stworzenie kolekcji sztuki współczesnej,
promocja twórców i międzynarodowa wymiana artystyczna.
Centrum znajdzie swoją
siedzibę w dawnej łaźni
miejskiej przy ul. Jaskółczej
na Dolnym Mieście. Jego dokumentacja trafi niebawem
do Urzędu Wojewódzkiego.
- Na razie trudno jeszcze
mówić o kosztach, jakie pochłonie organizacja centrum i o kandydatach na jego szefa - mówi Anita Małachowska z Wydziału Kultury
i Ochrony Zabytków UM.

(ASG)

Gdynia. Nożownik

10 dni
za kota
17-latek
nóż pod
miesięcy
ciął kotu

wbił koledze
żebra. Kilka
wcześniej odgłowę.

Cztery ciosy nożem w tułów otrzymał 22-letni męż:,

imprezie
po
czyzna
w „Bursztynku” w Kosakowie, gdzie świętowano urodziny kolegi. Młodzi mężczyźni wyszli z lokalu kilka
minut po godz. 4 rano.
Dwóch zaczęło się szarpać,
trzeci próbował ich rozdzielić - poczuł nóż pod żebrami.
Jedna

z ran

okazała

się

tak głęboka, że niezbędny
chirurgiczny.
był zabieg
Chłopak nadal leży w szpitalu. Zatrzymany przez policję

Pasy zapewniają bezpieczeństwo niepełnosprawnym.
Fot. Adam Warżawa

Film na płycie
Mu a rynku pojawiły się
zestawy do domowego
Odtwarzania filmów w systemie DVD. Obraz i dźwięk
Zapisywany jest na płycie
Podobnej do płyty kompaktowej. Ten sposób zapisu

filmowego ma wyprzeć tra-

dycyjne kasety wideo.

Na płycie mieści się do 6
godzin filmu i kilka stereofonicznych ścieżek dźwię-

kowych. Pozwala to ogląda-

jącemu

wybrać

dogodną

wersję językową.

Do odtwarzania filmów
DVD służy komputer z procesorem Pentium II. Można
go podłączyć do telewizora.
Obecnie cena zestawu
DVD, bez komputera, wynosi ok. 2500' zł. Zestaw komputerowy Pentium II kosztuje ok. 6000 zł.
(bp)

Więcej - dodatek „Plik”

nożownik

to

22-letni

mieszkaniec Gdyni Pogórza.
Znany jest policji m.in. z
włamania do samochodu
i piwnicy. Zdarzyło mu się
też porysować nożem lakier
na samochodzie. Jesienią razem z kolegami wyrzucił
z VII piętra żywego kota, bo
chciał zobaczyć, jak wygląda
kot w locie. Potem odciął
zwierzęciu głowę. Oprawcę
wytropił dzielnicowy z komisariatu policji w Gdyni
Obłużu. Za zabicie kota kolegium do spraw wykroczeń
skazało 17-latka na 1500 zł
y z możliwością zamiany na 10 dni aresztu.

Za zranienie kolegi Sąd

Rejonowy w Gdyni zastosował wobec nożownika dozór
policyjny. Do zakończenia
dochodzenia musi on 4 razy
w tygodniu zgłaszać się do
komisariatu na Obłużu.
Małgorzata Skibińska

z jednym biletem
z siąść do autobusu
w
Gdyni
Obłużu,
przesiąść się do kolejki, dojechać do Gdańska i potem
tramwajem
na
Stogi,
a wszystko to sprawnie,
szybko i z jednym biletem marzy o tym wielu mieszkańców gdańskiej aglomeracji.

- Pracuję w Oliwie. Wracam do domu kolejką, później muszę się przesiąść na
autobus 295. Często zdarza
się, że drzwi pojazdu zatrzaskują mi się przed nosem opowiada Alicja Jankowska,

mieszkanka
gdańskiego
Chełmu. - Niestety, nie ma
wspólnego biletu na SKM
i autobus. Bilet taki bardzo
ułatwiłby nam życie.

Gdańsk jest za

Rys. Bartłomiej Brosz

Według Antoniego Szczyta z Urzędu Mista w Gdańsku wprowadzenie wspólnych biletów jest na obecnym etapie bardzo trudne.
Chodzi o podział wpływów
pomiędzy ZKM a koleją,
której integralną częścią
jest SKM.
- Nie wiadomo przecież,
czy dany bilet byłby wykorzystany w kolejce, tramwaju czy autobusie. Kto ma zatem „skasować” pieniądze
za taki bilet?
Miasto chociaż częściowo
próbuje rozwiązać ten problem. - Planujemy wprowadzić, na początek tylko
w tramwajach, kasowniki
bezstykowe na karty elektroniczne - mówi Szczyt. - Na
takiej karcie zapisywany byłby dokładny czas przejazdu.
Dzięki temu sprawa rozliczeń
stanie się klarowna.
Wprowadzenie nowych
kasowników nastąpi już
w tym roku. Aby akcja koordynacji miała sens, podobny
sprzęt powinien pojawić się
|

w kolejkach. - W najbliżżony i trudny z punktu wiszym czasie nie planujemy . dzenia organizacyjno-prawnego.
żadnych zmian jeżeli chodzi
Według dyrektora, gdyńo bilety - wyjaśnia Stefan
ski ZKM od dawna forsuje
Czapczyk, naczelnik Biura
pomysł takiego biletu.
Handlowego
Północnej
DOKP - Linia SKM przebieOporna kolej
ga od Gdańska do WejheroNatrafia on jednak na
wa, konsultacje trzeba przeopór ze strony Północnej
prowadzić
z
władzami
DOKP. Z tego m.in. powodu
wszystkich miast przez które
prace nad nim nie wyszły
przejeżdża kolejka.
poza sferę pomysłu.
- No cóż, my wykonujemy
Według Wyszomirskiego
pierwszy krok i czekamy na
możliwe
są dwa rozwiązania.
odzew - konkluduje Antoni
Pierwszy polega na powołaSzczyt.
niu wspólnego dla całej agloGdynia chce też
meracji, od Tczewa do Wejherowa, zarządu komunikaZdaniem Olgierda Wycji, na którego obszarze oboszomirskiego, dyrektora Zawiązywałby jeden bilet. Do
rządu Komunikacji Miejtego potrzebne są jednak
skiej w Gdyni, pojawienia
zmiany w strukturze PKP
się jednego, wspólnego, dla
komunikacji
miejskiej
i wyodrębnienie SKM jako
i SKM, biletu można się
oddzielnego zakładu. Drugie
spodziewać w ciągu najbliżrozwiązanie polegałoby na
systemie wspólnych rozliszych pięciu lat.
- W sprawie terminów
czeń. Zyski ze sprzedaży bibyłbym jednak ostrożny - letów trafiałyby do jednej katwierdzi Wyszomirski.
- sy, a stamtąd do poszczególProblem jest niezwykle złonych firm.
(wrób, TEF)

|!

Bal integracyjny AWS i UW

„Smak morza” dla premiera
W sobotę wieczorem w restauracji Cristal we
Wrzeszczu odbędzie się najbardziej polityczny bal
tego karnawału.
Wezmą w nim udział:
premier Jerzy Buzek, wicepremier Leszek Balcerowicz, wicepremier
Janusz
Tomaszewski, przewodniczący Marian Krzaklewski,
marszałek Maciej Płażyński, min. Bronisław Geremek, min. Hanna Suchocka,
Tadeusz Mazowiecki, Jacek
Kuroń, Jacek Rybicki, min.
Bogdan Borusewicz i inni
politycy. Wszyscy oczywiście z żonami.
Miał być też Lech Wałęsa,
ale w tym czasie prezydent
będzie bawił w Stanach
Zjednoczonych.
Ryszard
Kokoszka pokazuje, kto bę-

dzie siedział przy głównym
stole, a kto przy podstolikach. Gości rozsadzi tak, żeby Unia Wolności przeplatała się z AWS. Przedstawiciele gdańskiego biznesu
natomiast zajmą mniejszą
salę.
Sponsorzy balu w zamian
za sfinansowanie imprezy
umieszczą w restauracji
swoje reklamy.
Właściciel Cristalu przygotował z tej okazji specjalną potrawę pod nazwą
„smak morza”. Bądzie to łosoś marynowany i nadziewany tatarem z tejże ryby.
Oprócz tego oczywiście poda

lubianą roladę rajców gdańskich i deser ks. Jankowskiego. Nie poczęstuje chyba
tym razem gości śledziami
a la Kwaśniewski, ale może
ugotuje „zupę Kuronia”.
Podczas balu odbędzie
się licytacja karykatur czołowych polityków, a także licytowane będzie pióro premiera Buzka.
Całkowity dochód z imprezy zasili konto Centrum
Zdrowia Kobiety przy Szpitalu Morskim PCK w Gdyni
Redłowie.
Umilać gościom czas będzie Edyta Geppert, Adrianna Biedrzyńska i Tadeusz Drozda.
Barbara Szczepuła
Relacja z balu w poniedziałkowym „Dzienniku”

czwart
19 lutegoek
1998.

Kontrole drogowe

Gdańskie

problemy podwójnie

lub latarką

Poprawa bezpieczeństwa
w Trójmieście, lepsze zagospodarowanie infrastruktury turystycznej i wykorzystanie pasa nadmorskiego to jedne z najistotniejszych
nie

tylko

dla wybrzeżowej

turystyki problemów, jakie
zostaną poruszone podczas
Walnego
Zgromadzenia
Polskiej Izby Turystyki.
Wsparcie finansowe tych
przedsięwzięć na gdańskim
Wybrzeżu obiecał Jan Kozłowski, wiceprzewodniczący Urzędu

Kultury

- Tej powieści jest to (luty 1998) wydanie formalnie
drugie,
faktycznie
zaś
pierwsze.
- Dokładnie tak. Wydanie
pierwsze, w grudniu 1981
roku, zastał stan wojenny.

Fizycz-

Dwudziestotysięczny

kład poszedł
Nieliczne

i stan techniczny auta.

z nakazem zatrzymania się

- Stoi dwóch „szaraków”
ze zwykłego patrolu i macha ręką. Nie wiadomo, czy
się zatrzymać, czy zbagatelizować sygnał - mówi nasz
Czytelnik.
Zdaniem Andrzeja Pawłowskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Wojewódzkiej
Policji

- twierdzi Andrzej Pawłowski. - Kiedyś kierowca musiał reagować na wyciągniętą pałkę policyjną, która oznaczała obowiązkowy
„postój . Dzisiaj to już przeszłość.
Trójmiejskich kierowców
może również skontrolować
nie umundurowany funk-

cjonariusz. Procedura zatrzymania jest w tym przypadku podobna, jednak
przed przystąpieniem do
sprawdzania pojazdu winien się wylegitymować.
Nie umundurowany policjant musi także, stać obok
radiowozu. W ubiegłym roku, w Gdańsku odnotowano
fałszywą kontrolę policyjną.
Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego
KWP twierdzi, że przebrany za policjanta złodziej
wymierzył
mieszkańcowi
Trójmiasta mandat.
- Kierowca uregulował
rachunek na miejscu. Po
sprawdzeniu
druczka
stwierdzono, że jest fałszy-

49% rupa

(sr)

Akcja charytatywna „Kilo”
m

ne i zachęcać do zakupienia
dodatkowych produktów na
rzecz potrzebujących.
Dary będzie można przekazywać przy wyjściu ze

dczas weekendu przy
trójmiejskich
supermarketach będą zbierane
środki higieny i żywność.
Zakonnicy z Zgromadzenia
Legionów Chrystusa oraz

Zgromadzenie

sklepu.

Świeckie

Regnum Christi zorganizowali pierwszą akcję charytatywną.
- Jest to pierwsza tego typu akcja w Polsce - mówi
Piotr Szcześniak z Regnum
Christi. - Wcześniej podobne zbiórki darów były prowadzone
w
Niemczech
i Meksyku.
Kwestujących
będzie
można spotkać pod największymi
trójmiejskimi

- Mamy bardzo dużą listę
osób, które chcielibyśmy
wesprzeć - mówi ojciec
Bernard Skertchly, przełożony zakonu na Polskę północną. - Są wśród nich powodzianie, mieszkańcy domów dziecka, ubogie rodziny.
- To, co zbierzemy, zostanie posegregowane, oszacowane i rozdzielone między
potrzebujacych
- mówi
Piotr Szcześniak, członek

supermarketami

Regnum

- Klifem,
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steś, z kim jesteś, z krwi ja-

kiej, kto za tobą stoi, przeciw komu stajesz itp.
Jestem przeciw takim
momentom. Jestem przeciw
takim pytaniom. O tym jest
m.in. moja „Misja specjalna”.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Tadeusz Skutnik

Jutro o godz. 17 w Klubie
Mestwin (ul. Straganiarska
21/22) odbędzie się uroczy-

sta promocja „Misji specjalnej”, na którą zaprasza wydawca - Polnord Oskar.

Ryszard KOŁTONOWSKI
Żona z Córkami

Pełni głębokiego smutku i żalu zawiadamiamy, że dnia
17 lutego 1998 r. po krótkiej chorobie zmarł
nasz kochany Zięć, Szwagier i Wujek |

ś.p.

Ryszard KOŁTONOWSKI
żył lat 41
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 20.02.1998 r.
o godz. 10 w kościele św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie.
Uroczystości pogrzebowe na cmentarzu Łostowice o godz. 14.
Pogrążona w smutku Rodzina

(sr)

CEO

Ciechocinek, ale mógł być

Gdańsk.
- To widać, to czuć. W atmosferze narastającej grozy
- choć nie mówi się o grozie. W atmosferze osaczenia - choć nie chce się myśleć o osaczeniu. Które jednak nieuchronnie zbliża
się.
- Wybrałem przeddzień
II wojny światowej.
Uogólniając zaś - moment krytyczny, w którym
żąda się od nas jednoznacznych odpowiedzi: kim je-

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 20.02.98 o godz. 10
w kościele św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14 na cmentarzu Łostowice

- Jest nim młody chłopak,
notowany przez policję,
głównie
za
kradzieże
i drobne bójki - mówi Leszek Cybula, zastępca komendanta Komisariatu Policji Gdańsk - Chełm.
Prawdopodobnie
młodym przestępcą zajmie się
sąd dla nieletnich.
MUTACJE

Fot. Maciej Kostun

broniłem się przed nim. Jest

Pogrążeni w wielkim smutku i rozpaczy zawiadamiamy, że dnia
17 lutego 1998 r. zmarł mój ukochany Mąż i nasz kochany Tatuś
7 p.

ze sprawców.

OWY GEY PODAJE

Bolesław Fac

„A teraz czego mam się spodziewać Panie?
Moja nadzieja spoczywa w Tobie...”

złotych.
Akcja policji, powiadomionej o zajściu przyniosła
efekty. Zatrzymano jednego

JA

Złe

Duch tych przeczuć przeniknął do powieści. Nie

wała autobus.
Zniszczono
kasowniki.
Wybito przednią i tylną szybę pojazdu.
Jak nam powiedziano
w Zakładzie Komunikacji
Miejskiej w Gdańsku, straty

Christi. - Im wię-

SC z

choć mieliśmy pewne prze-

młodocianych

o wybrykach młodocianych
pasażerów. Grupa demolo-

wienie wyników akcji, które
przekażemy trójmiejskim
mediom.
Zbiórka darów będzie
prowadzona w dniach 20-22
marca w godz. 16-20.

cej darów otrzymamy, tym
większej liczbie osób bedziemy mogli pomóc. Zrobimy też dokładne zesta-

Billą, Makro, EuroMarketem i ETC. Przy wejściach
będą wręczać wchodzącym
plakaty i ulotki informacyj-

czajnych ludzi, nie wiedział,

* przestępców zdemolowała wnętrze autobusu.
O 4.10 nad ranem w niedzielę kierowca pojazdu linii 408, jadącego na trasie
z Osowej do Oruni Górnej
zawiadomił centralę ruchu,

Pod patronatem „Dziennika”. Pomóc potrzebującym

-

- Ja jednak sądzę, że za

Wandale
z autobusu

„Przebierańca” nie udało
się ująć.

egzemplarze

siebie samą też. Niby się
ona dzieje w Ciechocinku,
w sierpniu 1939. Jednakże
nie można wykluczyć, że to
aluzja, metafora, parabola
i jaka tam jeszcze figura
stanu wojennego. Bardzo
się mylę?
- Nie bardzó. Niemniej,
powieść pisałem w latach
1979-80. Skąd mogłem wiedzieć, co się zdarzy w grudniu 1981?
Nikt spośród nas, zwy-

Osowa - Orunia

wy - dodaje komisarz.

na-

na przemiał.

w tym moje, autorskie ocalały.
Dzięki nim ukazywały się
w dwa lata potem recenzje
powieści, której nie było.
- Czyli że powieść podzieliła los np. 3 nr „Samorządności” Lecha Bądkowskiego, i 13 nr „Punktu”,
kwartalnika
środowisk
twórczych.
- Jest w tym pewne podobieństwo. Te tytuły likwidowano za oczywistość. Za
trefność nazwisk redaktorów, autorów, za wredotę
tekstów. Podobnie, sądzę,
było z „Misją specjalną”.
Przemielona za autora.

władzach naczelnych. Andrzej Ciepłucha, jest wiceprezesem Zarządu Głównego, a w skład Naczelnej Rady PIT wchodzą Henryk
Piękoś i Aleksander Janiak.
W Komisji Rewizyjnej zasiada Wiesław Niechwiedowicz. W Walnym Zgromadzeniu PIT, które rozpoczyna się jutro w Tunezji, weźmie udział około 50 przedstawicieli gdańskich biur
podróży, hoteli, pensjonatów.
(K.N.)

Fot. Robert Kwiatek

w Gdańsku każdy funkcjonariusz policji, bez względu
na wydział może sprawdzić
pojazd. Jeżeli jest umundurowany i posiada uprawnienia ma prawo wymierzyć
niesfornemu kierowcy karę.
Nocą policjant może skontrolować pojazd. Na żądanie właściciela auta musi
się jednak wylegitymować.
- Machanie ręką, lizakiem lub latarką powinno
być dla nas równoznaczne

Rozmowa z Bolesławem
na”.

W kraju oddziałów PIT. Ma
swych przedstawicieli we

Kontrole policyjne są coraz częstrze.

specjalna
Facem z okazji wydania
powieści „Misja specjal-

nej i Turystyki w Warszawie
- powiedział „Dziennikowi”
prezes GIT, Henryk Piękoś.
Nagłośnienie ich podczas
WZ PIT jest ważne, żeby
trafiły pod obrady grup roboczych Kongresu Polskich
Biur
Podróży,
który
w kwietniu odbędzie się
w Mrągowie.
Gdańska Izba Turystyki
jest jednym z największych

Przy targowisku na ulicy
Polanki
funkcjonariusze
prewencji zatrzymują nadjeżdżające
samochody.
Sprawdzają
dokumenty

sztyca!

Turystyka

Lizakiem

Coraz częściej trójmiejskie pojazdy są zatrzymywane i kontrolowane,
przez policjantów z patroli pieszych - tzw.
stójkowych.
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Dziennik

czwartek
19 lutego 1998 r.
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Powiedział Bartek, że dziś...

Wielkie pączkowanie
Mgka, tłuszcz, jaja, cukier, drożdże i sól

Ugniatanie ciasta
i maskowanie dziurki

Fot. Robert Kwiatek

; zieciaki i cukierników
zaprosiliśmy
do

Zabawy w konkursie na najlepszego

trójmiejskiego

. Pączka.

:

Wyroby sześciu zakładów

degustowało

— kilkunastu

Podopiecznych domów ro-

Cukiernia

dzinnych Fundacji „Rodzina
Nadziei” z Oliwy, Sopotu
i Chełma. Najmłodszy smakosz miał 5, najstarszy 12
lat. Każdemu próbowanemu
przez siebie pączkowi dzieci
przyznawały - sprawdzając
czy ściśnięty w palcach wra-

Puszystość

Smak

ca

do

swego

pierwotnego

kształtu - punkty za „elastyczność”. Wąchały z każdej strony i po „przegryzieniu” się do nadzienia oceniały smak. Najwyższą oceną była piątka, najniższą jedynka.

Zapach

Waga

Cena

ul. Chopina 33a, Gdańsk

ul.Ś Więtojańska

Do pieczenia pączków
używa się mąki, tłuszczu,
jaj, cukru i niewielkiej ilości
drożdzy i soli. Tajemnica
dobrych pączków leży w odpowiedniej recepturze. Ilość
poszczególnych produktów
przelicza się na liczbę pączków, którą chce się uzyskać.
Pomyłka grozi na przykład
tym, że pączek będzie przesłodzony.
Nasze
babcie
przed przystąpieniem do
wyrabiania ciasta robiły
podmłodę - zaczyn z 1/3
mąki pszennej użytej do całego wypieku. Zaczyn musi
stać tak długo, aż wyrośnie
i w środku leciutko się zała-

32, Gdynia

To tyle samo
co 100 gramów schabowego
ączek waży ok. 7 dag
i ma ok. 380 kalorii. Tyle samo co 100 g kotleta
schabowego. Nie półtora tysiąca pączków, jak w normalny dzień, ale ok. 40-50
tys. piecze się w tłusty
czwartek w jednej z gdańskich piekarni.
Jedni tradycję tłustego
ucztowania
W
ostatni

cem, wódką oraz ogromnymi ilościami pączków i faworków. Inni dowodzą, że
tradycja tłustego czwartku
sięga czasów, gdy ludzie
traktowali post tak poważnie, iż unikali nawet smażenia ryb, aby „spity” przez
nie z patelni tłuszcz nie złamał postu. Od czwartku po-

czwartek karnawału wywo-

cową najadali się więc na
zapas do syta wszystkim, co
opływało w tłuszczu.
Tłusty czwartek dla piekarzy jest zupełnie innym
dniem niż pozostałe w roku.
W nocy piecze się chleb mniej niż w inne dni - który
wystarczyć ma na cały
dzień. A w czwartek, niekiedy nawet i środę, nie robi

dzą z XVII-wiecznego Krakowa. Legenda głosi, że żyjący tam rajca miejski
Comber, znęcał się, nad

"krakowskimi przekupkami

ul. Podwale Staromiejskie 82

nakładając na nie grzywny,
lżąc i przetrzymując w|lo-

Gdańsk

chu.

sprzedawca

Pączki dostępne na stoiskach Trójmiasta

mie. Podmłodę robi się narzalnego smaku. Po „nowedal w wielu cukierniach.
mu” wypełnia się pączki
Dzięki niej ciasto jest bardżemem dopiero wówczas,
dziej wyrośnięte. Do podkiedy są już upieczone. Zomłody dodaje się brakujące
staje wtedy w pączku mała
składniki. Ciasto kręci się
dziurka, którą maskuje się
w maszynie tak długo, aż zapomadą cukierniczą, pocznie odklejać się od mietocznie nazywaną lukrem.
szadła.
Większość cukierników stoPączki nadziewać można
suje nową metodę wypełdżemem w dwojaki sposób.
niania pączków dżemem.
Pierwszy sposób określany
Uformowany pączek trafia
jest mianem: zakręcanie,
do tłuszczu, który ma ok.
czy zawijanie. Dżem nakła180 stopni C. Piecze się go da się na ciasto, potem zawija się je spod spodu, '*z obu stron - kilka minut.
Potem polewa się lukrem,
Dżem piecze się razem
lub posypuje cukrem puz pączkiem i nabiera podobno dzięki temu niepowtadrem.

Gdy

zmarł,

kobięty

urządziły wielką zabawę.
Ucztowały śpiewem, tań-

przedzającego środę popiel-

się nic innego, jak tylko piecze pączki.
W
cukierniach
kupić
można pączki wypełnione
wieloma nadzieniami: dżemem, różą, twarogiem, owocami, śliwkami, likierem,
advokatem, bitą śmietaną,
czy kremem waniliowym.
W tłusty czwartek wypieka
się
najwięcej
pączków
z dżemem.
Kiedy w normalny dzień
w jednej z gdańskich pie-

karni wypieka się ok. 600800 pączków, w
Czwartek 5-10 tys

Tłusty

REKLAMA
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ul. 3 Maja 18 a, Sopot
Stanisław i Grzegorz
Grunwaldzka 101, Wrzeszcz
Skala ocen wystawianych przez dzieci wynosiła od 1 do 5 punktów.

Biała obrączka
$% ławomira

Tutlewskiego,

%” nauczyciela
cukierniCzych zajęć praktycznych
W Zespole Szkół Hotelarsko-

Gastronomicznych w Gdyni,
Zapytaliśmy o to, jakie wymogi

musi

spełnić

pączek,

aby uznać go za udany wy-

piek.

- Cechą charakterystyczną dobrego pączka jest bia-

ła obrączka opasająca go
w połowie i złocisto-brązowy kolor.
Pączek powinien być dobrze wyrośnięty. Sprawdzić
to możemy naciskając go.
Jeśli wraca

do swego

pier-

wotnego kształtu, to znaczy,
że jest dopieczony.

Pączek

nie może smakować
pachnieć tłuszczem.

ani

Sławomir

Tutlewski
Fot. Krzysztof Chyliński

R-1138

czwartek
19 lutego 1998 r.

Sopot

W Rusocinie

Centrum

Dobry

urfingowe

Moja ulica
moja dzielnica
II GÓRNY SOPOT. Po wichurze
UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE. Straszy uszkodzony
po ubiegłorocznej wichurze zabytkowy płot przy ulicy Obr.
Westerplatte 24. „Tylko czekam, jak jakieś dziecko zrobi
sobie krzywdę o ten wyszczerbiony szczątek”-mówi mieszkanka domu p. Wiśniewska. Płot wymaga naprawy również ze względów estetycznych-ogrodzenie jest zabytkowe
i ogradza jedną z najpiękniejszych sopockich willi.

! Kradnij zieleń, jeśliś jeleń
OSIEDLE MICKIEWICZA. W Górnym Sopocie, w okolicach osiedla Mickiewicza notorycznie giną z ogrodów iglakii kwiaty. Jeszcze tego samego dnia pojawiają się
w sprzedaży na sopockim targowisku. Mieszkańcy nie wiedzą jak rozwiązać ten problem. Nie pomagają nawet ogrodzenia, zamykane bramy czy furtki. Giną iglaki, tulipany. '
Kradziony towar nieświadomie kupują klienci sopockiego
targowiska. Apelujemy zatem do tych ostatnich. Zanim
kupicie na rynku iglaki czy kwiaty dobrze się zorientujcie
czy aby pochodzą one z legalnego źródła. Jeśli nie macie
tej pewności-nie kupujcie! Wspólnie walczmy ze złodziejami.

” Miejsce na parking
z

u

.

u

W drodze przetargu nieograniczonego zostanie wydzierżawiona na 10 lat nieruchomość gruntowa zabudowana położona u zbiegu ulic Armii Krajowej i Mikołaja Reja

miejską

własnej

Zbliża się już zatem pora b y odkurzyć swoją deskę.
Fot. Maciej Kostun

leniowych (te ostatnie są
oczywiście tańsze). Szkolenie trwa 10 dni, po trzy go-

wiązują rabaty dla studen-

nych jak i na obozach szko-

REKLAMA

HB W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Wiadomości z Sopotu zebrała Olga Krzyżyńska, która czeka na sygnały od czytelników pod
numerem telefonu 550-42-38.

dopiero

chce

się nauczyć tego pięknego
sportu może postawić swoje
indywidual-

tów,

młodzieży

szkolnej

oraz dla grup powyżej sześciu osób. Rabaty wynoszą
od 5 do 10 procent.
Sezon dla „windsurfingowców” trwa od 1 czerwca
do końca września, powoli
zbliża się już zatem pora by
odkurzyć swoją deskę i wyruszyć na spotkanie morskich fal.
Olga Krzyżyńska

Sopot

Objazd Grunwaldzkiej

.

Tekst na prawach ogłoszenia

O ZAWODZIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
Od początku lat 90. rozwija się i umacnia w Polsce zawód
rzeczoznawcy majątkowego - specjalisty z zakresu szacowania
wartości nieruchomości.
21 sierpnia 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wchodzi w życie z dniem 1.01.1998 r. i sta-

nowi fundament wszelkich czynności związanych z nieruchomo-

ściami, w tym także z działalnością zawodową przy ich wycenianiu, rozwoju, zarządzaniu i obrocie,
Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy m.in.:
> mieć wyższe wykształcenie,
>> ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
> odbyć praktykę zawodową,
» przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne i zdać egzamin.
Rzeczoznawcy majątkowi mają w Polsce wyłączność na określenie wartości
nieruchomości, zwłaszcza w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
Państwa i gmin. Uprawnienia rzeczoznawcy dotyczące szacowania wartości obejmują nieruchomości gruntowe, budowlane i lokalowe, a także maszyny i urządzenia
trwale związane z gruntem. Biegli sądowi z zakresu szacowania nieruchomości powinni posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a podmioty gospodarcze
mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości tylko wtedy, jeżeli czynności te wykonywane będą przez rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy współpracuje ściśle z przedstawicielami dwóch innych zawodów ustanowionych przez wspomnianą ustawę: z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami - a jego wiedza w dużym stopniu pokrywa się z wymaganiami stawianymi tym dwóm zawodom, co ułatwia
współpracę a także umożliwia - po spełnieniu odpowiednich wymagań - uzyskanie
uprawnień w tych zawodach zwanych licencjami.
Ukończenie Studium Podyplomowego Wyceny Nieruchomości nie musi być
jednak kojarzone z uzyskiwaniem jakichkolwiek uprawnień. Jego ukończenie daje
wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające i ułatwiające wykonywanie wszelkich zawodowych czynności związanych z gospodarką nieruchomościami a także
współdziałanie i kontakt z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na
rynku nieruchomościami i w jego otoczeniu: z sądami, bankami, firmami ubezpiei
i, organami i wymiaru
iaru
kontroli pod podatków, KĘ
itp. dr hab. Andrzej Hopfer
czeniowymi,
i kontroli
Do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego przygotowuje PODYPLOMOWE STUDIUM WYCENY NIERUCHOMOŚCI. Akademia Rolniczo-Techniczna realizująca program i wydająca świadectwo ukończenia studium posiada pełne
prawa akademickie. Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku w trybie zaocznym przez

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE „PROFIL”
Gdańsk, ul. Klonowa 1, piętro III, pokój 1, tel. 346-03-11, 0-601 20 57 57

IR-1601/A/494

dwa semestry. Wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, pracownicy WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ART oraz uczelni warszawskich, którzy są również współautorami
wyceny.
śzacia podręczników
Studi
e dotyczących
Uuledie:

| trasy objazdów:
=mummnem

[Uchu kołowego

11

wy-

wiadomo,

ziemi

sprzedawajmy
przekonywała

rosną.

Nie

za bezcen
radna.

-

Przecież działki zostały podzielone, wystawmy je na
licytację. Może
wkrótce
znajdą się chętni.

- To
poniżej

tylko

propozycja,

5 dolarów za metr

nie sprzedamy - zapewniał
wicewójt, Andrzej Pastuszek.
Tymczasem sąsiadująca
z tym terenem działka (przy
ul. Zastawnej), będąca własnością miasta, ma cenę
wywoławcza 22 zł za m kw.
czyli 6,3 USD.
Teren jest atrakcyjnie
położony - przy skrzyżowania dróg, na rogatkach
Pruszcza, obok mającego
wkrótce powstać wielkiego
centrum handlowego. Toteż .
ta pospieszna sprzedaż budzi zdziwienie mieszkańców gminy.
(G.A.)

„Pruszcz

|

Zostań

| -eeeee komunikacji
|

Cena

- Poczekajmy,

że ceny

szkoleniach

kto

kupić

grunt w całości.

” Slub z „Hestiąl

Ktoś,

można

woławcza - 400 tys. Zł
a więc m kw. kosztuje 12 zł.

deski

znajdą także w Surf Center
bardzo dobrze zaopatrzony
sklep windsurfingowy.

ś

wych postanowiła sprzedać

Na sprzedaż w drodze przetargu zostanie wystawiona nieruchmość gruntowa zabudowana znajdująca się w Sopocie
przy ulicy Władysława IV 9. Atrakcyjność posesji podnosi
fakt, że jest ona położona pomiędzy Pałacem Ślubów,
a słynną Villa „Hestia”.

zał się być zbyt małym na istniejące potrzeby.

radna, Cecylia Sobczyk
zgłosiła wniosek o unieważnienie pisemnego
przetargu na sprzedaż
nieruchomości w Rusocinie, który ma odbyć
się dzisiaj.
|

'*

działek
o łącznej
powierzchni 33 tys. 340 m kw.
Rada pilnie potrzebująca
funduszy na realizację ambitnych planów budżeto-

je szeroki wachlarz usług
zarówno dla tych, którzy już
uprawiają ten sport jak i dla
tych, którzy dopiero chcą
się go nauczyć. Funkcjonuje tutaj wypożyczalnia oferująca duży wybór sprzętu
na każde warunki. Cena
wypożyczenia to 15 do 2325 złotych za godzinę. Jak
nas poinformował pan Piotr
Olewiński sprzęt w wypożyczalni co roku jest wymieniany na nowy oraz uzupełniany o nowości. Amatorzy
posiadania

:

|

Przy skrzyżowaniu dróg
z Pruszcza do Tczewa i Starogardu z obwodnicą trój-

pierwsze kroki zarówno na

położonego tam banku, istniejący bowiem już dawno oka-

Na ostatniej sesji Rady
Gminy Pruszcz Gdański

Tenis czy jazda konna
nie są, jak się okazuje,
jedynymi sportowymi
atrakcjami Sopotu.
Miasto jest również dużym ośrodkiem dla
wielbicieli windsurfingu.
Sopot Surf Center oferu-

dziny dziennie. W sumie
trzydzieści godzin na wodzie. Całe szkolenie kosztuje 490 złotych (z kombinezonem), bądź 430 złotych
(bez kombinezonu). Obo-

z przeznaczeniem na lokalizację parkingu wraz z usługami
towarzyszącymi. Jest zatem nadzieja, że skończą się kłopoty ze znalezieniem miejsca do parkowania dla klientów

301
45 1

interes?

miejskiej

W sobotę, 14 marca, odbędą się wybory miss
Pruszcza.

Z Gdyni - odwrotnie. DojazDzisiaj o godz. 5 rano zamknięto dla ruchu tranzy- ' dy mieszkańców i zaopatowego ul. Grunwaldzką.
trzenia odbywać się będą
ulicami lokalnymi.
Remont
zakończy
się
Sopocki
Zarząd Dróg
w czerwcu br.
i Zieleni prosi kierowców
Roboty są prowadzone
o zwrócenie szczególnej
na odcinku od ul. Chopina
uwagi na tablice informado ul. 3 - go Maja. Kierowcy
cyjne o remoncie ul. Grunjadący w kierunku Gdyni
waldzkiej, które jak zapewzmuszeni będą skorzystać
nia firma, są usytuowane
z objazdu ulicami: Polną,
Łokietka,
ściuszki,

wstańców

3 - go Maja,
Chopina
i

KoPo-

Warszawy.

Niepodległości w rejonie
wylotu ul. Sępiej. Osoby jadące z przeciwnego kierunku mogą skorzystać z informacji zawartej na tablicy
ustawionej w okolicach stacji CPN, przed wiaduktem
kolejowym na ul. 3 -go Maja (zjeżdżając z al. Niepodległości w kierunku morza).

osób jadących z Gdyni ta-

Trzecią tablicę usytuowano
na ul. Chłopskiej, ok. 100 m.
przed skrzyżowaniem z ul.

blicę

Pomorską.

w

trzech

miejscach.

umieszczono

na

Dla
al.

(eop)

Już tylko do godz. 11
w niedzielę chętne panie
zgłaszać się mogą w Miejskim Domu Kultury przy ul.
Chopina w Pruszczu. Trzeba zabrać z sobą dowód
osobisty, buty na wysokich
obcasach, elegancką sukienkę i strój kąpielowy.
Organizatorzy wyborów
zapraszają wszystkie piękne dziewczęta, które jeszcze
się nie zdecydowały się na
udział w konkursie. Przypominamy, że muszą to być
bezdzietne panny, w wieku
18 do 24 lat, z Pruszcza
i okolicznych gmin: Cedrów
Wielkich, Kolbud, Przywidza, Pszczółek, Suchego
Dębu i Trąbek Wielkich.
(A.S.)

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU

PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

20-22 lutego
Dni Otwartych Drzwi
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* Elbląg - HANYANG ZAS, ul. Warszawska 72, (0-55) 326610 « Gdańsk - AUTO-GDAŃSK, ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 416718, 419221 — BIMET, ul. Grunwaldzka 481,
AUTO-FIT, ul. Chwarznieńska 170D,
(0-58) 52501 I - CENTRUM, ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 410401 * Gdynia - AUTO CENTRUM, ul. T. Wendy 5/7, (0-58) 614078 6213474 * Kartuzy —- POLMOKART,
(0-58)
30,
Kontenerowa
(0-58) 6214439 — AUTO-GDYNIA, ul. Morska 491, (0-58) 236515 — CENTRUM DAEWOO ZON GDYNIA, ul.
142
m
(0-58)
63,
ul. Zamkowa 2, (0-58) 812582 * Reda — G-M, ul. Wejherowska
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać u dealerów Daewoo oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 0-800-20-500

http://www.daewoo.com.pl/

R-1718

DO NASZYCH

BIUR OGŁOSZEŃ:

Fezie

16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Elbląg, Łączności 3, tel. (056) 32-70-94, tel. 33-54-09, fax (055) 35-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

mm
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Egzamin? Pieniądze w błoto!

id

czwartek
19 lutego 1998 1,
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Gdyńskie pogotowie ratunkowe

Dąbrowa

Gdynia wbrew 2 pacjentem
kuratorium
- To pieniądze wyrzucone w błoto. Te badania
niczemu nie służą. Tak
podsumowała kuratoryjny pomysł przeprowadzenia badań kompetencji klas siódmych,
gdyńska Komisja
Oświaty.
Na

wczorajszym

posie-

dzeniu

komisji

oświaty

opracowano wniosek do Za-

rządu Miasta o uzasadnienie sensu przeprowadzenia
W czerwcu egzaminu z matematyki i języka polskiego.
- Nikt nie omawiał z nami
tego pomysłu. Decyzje zapadły odgórnie, a my nie
zgadzamy się, aby pomysł
kuratorium realizowany był
za pieniądze gminy - mówi
Mirosława
Borusewicz,
przewodnicząca
Komisji
Oświaty.
- Budżet został już zatwierdzony. Skąd miasto
weźmie 10 tysięcy złotych?
Bo właśnie tyle trzeba za-

płacić za udział w badaniach. Obawiamy się, że
ucierpiałyby budżety szkół.
A efekty? Oprócz stresu,
dzieci niczego nie doświadczą. Pomysł spadł z nieba.
Ani uczniowie, ani rodzice
nie byli przygotowani na takie

działania.

Informacja

już wywołała niepokój.
- Przeprowadzenie jednorazowych badań niczemu
nie służy - mówi Marek
Dąbkowski, członek Komisji

Oświaty.
- Jesteśmy zgodni, że pomysł miałby sens, gdyby badania

powtórnie

przepro-

wadzono za rok, w klasie
ósmej, a jednocześnie zastępowałby one egzamin do
szkoły średniej.
- Według ministra edukacji materiał, który przerabiamy w szkołach podstawowych jest za trudny, często abstrakcyjny - dodaje
Mirosława
Borusewicz.
Tymczasem w Gdańskiem
sprawdzać się będzie właśnie te wiadomości.
Roma Sokołowska

Kibice do sądu

Mariusz Z. i Marcin Z.,
wraz z grupą innych kolegów przyjechali w październiku ub. roku aż z Dolnego

Śląska na mecz piłkarski

Arka - Lechia. Jeden miał
wówczas lat 19 i mieszka

w Świdnicy, drugi, 18-latek,
mieszka

w Wałbrzychu.

Po

meczu spacerowali sobie po
mieście, a następnie dołączyli do grupy innych chłopaków stojących pod klatką
schodową domu niedaleko
parkingu przy ul. Abrahama.
Zachowywali się bardzo
głośno, rzucali butelki po
piwie na trawnik - wówczas
z balkonu wychylił się męż-

czyzna i zwrócił im uwagę.
Jak zeznał jeden ze świadków, „chłopcy powiedzieli,
że idą wjechać mu na chatę”. I poszli.
Wrócili po
chwili i zameldowali, że

nie, Piotr D. wychodził właśnie z mieszkania, gdyż
przyjechał po niego kierow-

ca - gdy między IV a III piętrem natknął się na grupę
mężczyzn biegnących w jego stronę. Jeden z nich uderzył prokuratora jakimś
przedmiotem w głowę, następnie został przewrócony
i skopany. Gdy napastnicy
uciekli, Piotr D. zawiadomił
przejeżdżający
policyjny
patrol, biorący udział w zabezpieczaniu meczu i wraz
z nimi odnalazł napastników. Po przeprowadzeniu
badań
biegli nie tylko
stwierdzili, że obrażenia jakich doznał Piotr. D. naruszyły czynności narządów
ciała na okres powyżej sied-

miu dni, ale także, że poszkodowany narażony był
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Jako
dowód rzeczowy W sprawie
zabezpieczono żelazny kastet. Obaj oskarżeni odpo-

Andrzej Kolejewski, dyrektor gdyńskiego pogotowia, powiedział nam, że taka sytuacja w żadnym innym mieście nie byłaby do-

on policjantów pod jedno
z mieszkań w bloku, w którym
zniknął podejrzany
mężczyzna. W mieszkaniu
policjanci zastali pięć osób
i skradziony towar. Zatrzymani złodzieje to 30-letni
Ryszard P., 23-letni Jarosław
K., dwóch 14-latków i jeden
11-latek.
(MSki)

TEZA

puszczalna.

- Jeden z tych samochodów należy do naszego pra-

Karetka często lawiruje między zaparkowanymi samochodami.

Fot. Krzysztof Chyliński

Dyrektor twierdzi, że jego
prośby o załatwienie problemu

nie przynoszą

skut-

ków.

Dwóch właścicieli
, Część placu przy ul.
Zwirki i Wigury należy do
prywatnych właścicieli. Dy-

- To utrudnia życie nam
i pacjentom - mówi Kolejewski. - Chorzy, często ze

rektor Kolejewski zapropo-

złamaniami

dostał od nich zgody. Właścicielem drugiej części pla-

muszą

przejść

nował im utworzenie płatnego

parkingu,

jednak

nie

cu przy pogotowiu jest gmina.
Zdaniem Kolejewskiego
sporadyczne
interwencje
Straży Miejskiej nie odstraszają parkujących. Pogotowie leży w centrum miasta
i dlatego cieszy się dużym
powodzeniem. Jerzy Imianowski, pełniący obowiązki
komendanta Straży Miejskiej przyrzekł, że straż zajmie się sprawą.
(AWi)

Wzgórze św. Maksymiliana

Co wyprosiłyśściany

średnich

wiadają z wolnej stopy środków zapobiegawczych
wobec nich nie zastosowa-

no.

nieformalna

komisja,

na

czele ze Stasiakiem, zdecy-

Meliniarz

straszy
- Strach jest teraz tutaj
mieszkać. Nie dość, że wciąż
na klatce kręcą się pijacy
i brudzą, to jeszcze nie wiadomo, co nasz sąsiad zmajstruje - skarżą się na jednego z lokatorów

mieszkańcy

bloku komunalnego przy ul.
Dąbrowskiego
w
Rumi.
Zajmujący jednopokojowe
mieszkanie mężczyzna zamienił lokal w melinę. Jednak sąsiadom zaczęło to
przeszkadzać stosunkowo
niedawno, gdy kłopotliwy
lokator zaczął stwarzać realtego zaprószył w swoim
mieszkaniu
ogień, który
udało się stłumić Straży Pożarnej. Urząd Miasta wypowiedział już umowę najmu
Adamowi W.
(PS)

Zdaniem Bogusława Stasiaka, członka Zarządu Miasta Gdyni, pomysł pokrycia
ścian przejścia podziemnego na stacji SKM Gdynia
Wzgórze św. Maksymiliana
rysunkami graffiti powstał
już w dniu jego otwarcia.
- Białe ściany tunelu aż
proszą się o pomalowanie mówi Stasiak. - Lepiej zapełnić je czymś pięknym niż
pozwolić na zabazgranie.
Stasiak skontaktował się
ze środowiskiem gdyńskich
„graficiarzy”. Na jego biurko
trafiło około 25 projektów
rysunków. Ich autorami są
Michał, Kuba i Łukasz szkół

Rumia

ne zagrożenie, m. in. 15 lu-

Kolorowe
Kolorowe graffiti pojawi się w podziemnym
przejściu na stacji SKM
Gdynia Wzgórze św.
Maksymiliana.

uczniowie

szyby.

bionego sklepu doprowadził

Auta pod progiem

podje-

tłuczonej

nadchodził hałas. Ktoś włamał się do sklepu przy ul.
Paprykowej w Gdyni Dąbrowie. Sylwetka znanego Orłowskim policjantom złodzieja zamajaczyła w budynku przy ul. Rdestowej.
Na miejsce wezwana została
grupa dochodzeniowo-śledcza i pies tropiący. Z ogra-

koperty.

cownika - mówi Kolejewski.
- Kiedy podjeżdża karetka
i trzeba kogoś wyciągnąć na
noszach, proszę go, żeby
zrobił miejsce i usunął samochód.
Gdyby nie ta możliwość,
z chorym trzeba by biegać
dokoła parkingu. Kiedy osoba ze świeżo nałożonym
gipsem opuszcza pogotowie,

brzęk

Podjechali w stronę skąd

Ich kierowcy zlekceważyli znak „Parking tylko dla
samochodów
pogotowia”
i namalowane na ulicy białe

i
studenci
związani
z Uczniowskim
Klubem
Sportowym Rollers z Gdyni.
W ciągu najbliższych dni

Małgorzata Sokołowska

li

Dojazd do pogotowia
ratunkowego w Gdyni
uniemożliwiają parkujące samochody prywatnych właścicieli, które
stoją tuż przed jego
wejściem.

kilkadziesiąt metrów.

„wzięli chłopa na buty”,
a u jednego z nich widział
na białym sportowym obuwiu ślady krwi.
Jak wykazało dochodze-

Wczoraj ok. 2.30 w nocy
policjanci z patrolu usłysze-

taksówka nie może
chać pod drzwi.

„Wzięli
buty”
na
Do sądu
sądu trafił
trafił akt
ak
oskarżenia przeciwko
dwóm młodym mężczyznom, którzy pobili
prokuratora wojskowego za to, że miał czelność zwrócić im uwagę
na zbyt głośne zachowanie.

dookoła

11-latek włamał się
w nocy do sklepu. Zabrał alkohol i papierosy.

Poszukiwani
=

=

świadkowie
r£

z

Oddział

Czas na legalne graffiti.
Fot. Krzysztof Chyliński

duje które z rysunków pojawią się na ścianach przejścia. Malowanie ma się zakończyć pierwszego dnia
wiosny.

Na pokrycie ścian potrzeba

około

50

puszek

Koszty malowania
mają sponsorzy.

farby.

pokryć
-(TEF)

u

Żandarmerii

Wojskowej w Gdyni poszukuje świadków wypadku
drogowego. Doszło do niego
1 grudnia 1997 r. około godz.
10 na ul. Sucharskiego
w Wejherowie. Kobieta została potrącona przez żółtego Fiata 126p z numerem
rejestracyjnym GAC 42-71.
Osoby, które są świadkami tego wypadku proszone
są o kontakt osobisty z Oddziałem ŻW w Gdyni lub telefoniczny pod numerami
626-24-85, 620-56-66 (czynny całą dobę) i 626-24-81
(od godz. 7.30 do 15.30).

(TG)

Kapituła wybrała

; Wwóch uczonych z USA

” 1 Kanady zostało wy-

różnionych Medalem im.
prof. Kazimierza Demela.
Medale przyznała kapitu-

ła zebrana w Morskim InStytucie Rybackim w Gdyni.

, tym roku otrzymają je
Witold Klawe i Zbigniew

Kabata.
Witold Klawe, mieszka
W San Diego w Kalifornii
W Stanach Zjednoczonych.

Jest światowej sławy badaczem

tuńczyków.

Zbigniew

Kabata, z Vancouver w Kanadzie, jest wybitnym znawcą chorób i pasożytów ryb.

Medale

im. prof. Kazi-

mierza Demela przyznawaNe są co roku. W skład kapi-

tuły przyznającej wyróżnie-

nia wchodzą polscy badacze
morza z Trójmiasta i Szczecina.

, Medal został ustanowiony
Sledem lat temu z okazji 70lecia powstania MIR.

Przyznawany

jest

oso-

bom, instytucjom i stowa-

rzyszeniom za wybitne osią-

gnięcia naukowe i organizacyjne w zakresie badań morza oraz za popularyzację
Wiedzy o nim.

Prof.

:

Kazimierz

Demel

był pierwszym pracownikiem naukowym

MIR wy-

Chowawcą polskich oceanografów.
(TEF)

papieżu

Trzydziestu
licealistów
'Z całego województwa wzię-

ło udział w konkursie pod
„Życie

i twórczość

Jan Pawła II w 20. rocznicę
pontyfikatu”.
- Konkurs odbywa się
W dwóch kategoriach: liteTackiej i teatralnej - mówi
ksiądz

dyrektor

Wojciech

Cichosz,

Gdyńskiego

Li-

ceum Katolickiego, organiZator konkursu.
- Aby zakwalifikować się

do drugiej części pierwszego
etapu trzeba było napisać
1 przesłać do nas pracę na
Jeden z dwunastu podanych
tematów związanych z życiem i twórczością papieża.

W

miniony

poniedziałek

młodzież wypełniała test
sprawdzający wiedzę z tego
samego zakresu.
. Zarówno prace literackie,
Jak i test ocenione zostaną
przez
komisję
złożoną
z przedstawicieli władz miaSta i polonistów.
3 marca w gdyńskim liceum odbędzie się przegląd
małych form teatralnych.

Aktorskie umiejętności oceniać będą Jerzy Kiszkis i Halina Winiarska.
Podsumowanie konkursu
odbędzie się 19 marca w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli.

W karnawałowym nastroju upłynęło III Spotkanie Rodów Gdyńskich.
Trudno mówić o historii
Gdyni, nie wspominając
o ludziach, którzy z taką miłością i poświęceniem ją
tworzyli. Należeli do nich
i rybacy, i gospodarze, i ci,
którzy przyjechali do Gdyni
z całej Polski, by budować
miasto i port.
Niektórzyz nich żyją do
dziś, a ich rodziny tworzą
kilkupokoleniowe już rody:
Skwierczów, Turzyńskich,
Schróderów, Tutkowskich,
Kreftów, Kurrów, Radtków
i wielu innych - wszystkich
wymienić nie sposób.

40 rodów
zorganizowane
Na
w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” trzecie już
spotkanie, przybyli przedstawiciele ponad 40 gdyńGościem
rodów.
skich
DoZofia
była
m
szczególny
liwa-Dobrowolska, siostra
Eugeniusza Kwiatkowskiego
poprowadził
Imprezę
(i prawdę mówiąc - przegadał) aktor Teatru Muzycznego w Gdyni Krzysztof
Stasiorowski, któremu bez
trudu udało się namówić
gości do wspólnego odśpie-

to
' wania „że srebro i złoto

Przybyli przedstawiciele ponad 40 gdyńskich rodów.
Urla odśpiewał „Całuję twoją dłoń, Madame”.

Tamte bale
Pokaz strojów, które miały przypomnieć, w jakich
kreacjach bywało się na
przedwojennych gdyńskich
balach, wywołał wspomnienia. O balach Starych Kawalerów, Gałganiarzy, czy
tych
organizowanych
w Szkole Morskiej opowia-

-

Jak zabija autobus - cd.

U

hasłem

ak za młodych lat

nic, chodzi o to, by młodym
być”. Na specjalne życzenie
Zdzisław
wiceprezydent

Ile wiemy
0

Nestorzy w „Riwierze”

(ROSO)
a

Stary pojaz

dał Edward Obertyński. Jego relację uzupełniały panie.
.- „Riwiera” wyglądała
wówczas prawie tak jak teraz - mówiła Hildegarda Pomieczyńska z rodu Plichtów.
- Bywało tu eleganckie towarzystwo.

Miałam surowych rodziców i nie wolno mi było często chodzić na bale, ale na
kawie z narzeczonym, wła-

Fot. Krzysztof Chyliński

śnie w „Riwierze”, bywałam.

Wprost z Paryża
- Żeby oficer mógł zaprosić pannę na bal, admirał
Unrug musiał poznać jej
opinię, wiedzieć, z jakiego
jest domu i w co będzie
ubrana - wspominała Apolonia Misiak. - Obowiązywały eleganckie długie suknie i buty na wysokich obcasach. Najpiękniejsze kre-

jest ślep
stanków, czyli miastu i Dy-

o

gdyń- rekcji Okręgowej Dróg PuW odstępie dwóch lat na ławie oskarżonych
blicznych (przy ul. Morskiej
za
skazanych
skiego sądu stanęło kilku kierowców,
od obwodnicy do granicy
śmiernawet
a
z Rumią), w celu sporządzespowodowanie bardzo poważnych,
o tym
nia harmonogramu prac retelnych obrażeń u pasaże rów (pisaliśmy
).
montowych. W pierwszym
28.02
”
ycki
Bałt
ku
enni
„Dzi
w
A

Kierowcy tłumaczyli, że
winę ponoszą źle usytuowane przystanki, na których
nie mieszczą się autobusy
przegubowe, oraz kontrolki
drzwi: choć powinny sygnalizować, że są bezpiecznie
zamknięte, gasły również
wówczas, gdy przytrzaśnięta była w nich pasażerka.

Co trzeci

przystanek...
Przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Gdyni, sędzia Andrzej
wystosował
Węglowski,
w tej sprawie pismo do Zarządu

Komunikacji

Miej-

skiej z żądaniem „podjęcia
takich działań, które zapewnią właściwe bezpieczeństwo pasażerom. Jest to kolejna sygnalizacja ze strony
sądu

i

praktycznie

nic

w tym zakresie nie uczyniono.”

z

Dyrektor ZKM Olgierd
Wyszomirski odpowiedział,
że ponieważ czasowo zarząd
niskopodłogodysponuje
autobusem

testowym

o maksymalnej długości dopuszczonej kodeksem drogowym, czyli 18 metrów, nakazał przeprowadzenie jazd
próbnych, z zatrzymywaniem się na każdym przystanku w granicach administracyjnych Gdyni. Z ogólnej liczby 435 przystanków
w 142 stwierdzono różnego
uchybienia,
rodzaju

w mniejszym lub większym

stopniu zagrażające pasażewszystkim
Przede
rom.
brak odpowiedniej długości

chodnika, zbyt krótkie i wą-

skie zatoki oraz koleiny nawierzchni, uniemożliwiające bezpieczne

zatrzymanie

przy krawężniku.
Wyniki przekazane zostały właścicielom przy-

acje i bieliznę prosto z Paryża można było kupić u Anflinkowej przy ul. Starowiejskiej 16, w domu należącym do Schróderów. A jak
panna zachowywała się na
balu niestosownie, oficerowie musieli ją wyprowadzić.
Wspomnieniom towarzyszyła muzyka - polki i walce
w wykonaniu Gdańskiej Orkiestry Promenadowej.
Anna Fibak

rzędzie modernizowane będą przystanki najbardziej
uczęszczane.

Dopóki
jeżdżą starocie

ł

|

/ Fl

Uwagi sędziego dotycząĆ
ce niedoskonałości systemu
tzw. wizualnej informacji .
o zamknięciu drzwi są niestety w całości, zdaniem dyrektora
Wyszomirskiego,
zasadne. Takie pojazdy są
jednak dopuszczane do ruchu, na podstawie obowiązujących przepisów homologacyjnych i nie ma żadnej
możliwości
technicznej
zmiany istniejącego stanu
rzeczy. „Pozostaje mieć nadzieję - napisał - że autobusy starego typu zostaną
wkrótce zastąpione pojazDopóki to jednak nie nadami nowszej generacji,
stąpi
- bądźmy bardzo
w których zamiast czujniuważni. Stare autobusy nie
ków elektrycznyh stosuje
„widzą”, że drzwi przytrzasię sensory w uszczelkach
snęły rękę wysiadającego
drzwi”.

Rys. Bartłomiej Brosz

lub wsiadającego pasażera.
Jeśli tego również nie zobaczy kierowca - kolejna tragedia gotowa.
Małgorzata Sokołowska
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PRZEDSTAWICIEL

Plus”

COLTEŚ..

To znak

GSM

jakości
e Gdańsk-Wrzeszcz, Manhattan pawilon 11,
tel. (0-58) 345-50-15

e Gdynia Hala Targowa, ul. Wójta Radtkego 36/40
pawilon 348, tel. (0-58) 66-12-13
e

Gdynia Dom Towarowy "Chylonia", ul. Gniewska 21,

tel./fax (0-58) 623-16-41, 664-06-58
e Starogard Gdański, ul. Lubichowska 8,
tel. (0-69) 16-13-088

Ser
wędzony
podlaski

U

e

Wejherowo,

ul. Rzeźnicka 2F paw. 17, tel. (0-58) 672-63-49

PW. *VOLFRAM"” S.C.
WŁADYSŁAWOWO, UL. ŻYTNIA 3
OFERUJEMY:
MALOWANIE

PROSZKOWE

z profesjonalnym (chemicznym) przygotowaniem
powierzchni do malowania
Niskie ceny! - do negocjacji
tel. 674-17-41, 674-17-40, 674-15-18, fax 674-09-49

S-290/A

Jogurt
Farma 150g
leśny, wiśniowy,
morelowy, jagodowy,
truskawkowy,
brzosk. z marakują”,

Mc Cain 3
Tradition
750g

59
©

Ś.Co
Pizedsiębiorstwo Produkcyjąc Handlowe
Paluszki
Bahlsen
125

:

:

Dżem

a.
L)

05-302 Mińsk Mazowiecki

Piana

Stovit 225ml
wieloowocowy

179 6.49
Gillette 200ml
citrus, regular

(ul. Arynowska) - Stojadła 204/205
tel./fax (0-25) 758-39-42, tel. (0-25) 758-37-98

Produkuje
i oferuje w ciągłej sprzedaży:

u

"sr kanały

elektroinstalacyjne

i telekomunikacyjne

z PVC
«e zestaw kompletnych kształtek i łączników do ww.
kanałów z PVC
Kisiel
Geliwe 40g
różne smaki

«sr rury sztywne elektroinstalacyjne z PVC
«er rury osłonowe karbowane giętkie z PVC i PP

«sr uchwyty do rur elektroinstalacyjnych
er złączki kompensacyjne proste i kątowe do ww. rur
«er złączki telekomunikacyjne

«er puszki hermetyczne natynkowe z listwą odgałęźną lub
bez, dostosowane do rur elektroinstalacyjnych
«er puszki izolacyjne natynkowe z listwą odgałęźną lub
bez, do łączenia przewodów

«er puszki podtynkowe z pokrywkami lub bez
S-252/A/536

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: r.

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, telJfax 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;

w sob. 9.00-14.00
Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-p. 8.00-16.00, Władysława IV 17, elfax 620-89-17, pon-pt 8.00-18.00,

U
M
m
B

997 policja
998 straż pożarna
999 pogotowie
0.800 500 39 bezpłatny telefon „Dziennika”

czwartek
19 nieda: 1998

Opera Bałtycka.Wieczór baletowy

Od Chopina po Gershwina

7, 0 601 61-01 23,

st, tel. 301-99-86, Auto -Hol,
. 556-98-10, Auto-Pomoc,
01-77-36, 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.

dobę), Dąbrowski Miro-

344-88-65 (pn.-nd. 11-23); Margherita, Cystersów 11, tel. 552-37-16 (pn.nd. 11-22); Mastrojani, Traugutta 1,

sław, tel. 302-28-40, Dąbrowski

Piotr, tel. 553-61-65, 0 90 50592 (całą dobę), Dyków Jerzy. |

tóryś Z wybitnych dy-

Mulex, tel. 556-98-10, Panta,

plomatów nie tak
dawno temu powiedział, że
póki balet cieszy się popularnością, to nie wszystko

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

stracone. Widowiska baletowe w Operze Bałtyckiej

tel. 309-42-72, Express, tel. 341-

| 46-17, HolService, tel. 552-2987, 556-64-98, 0 90 50-39-10,

|

| tel. 343-50-60, 343-44-11 (całą

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

| Auto - holowanie, tel. 620-54-

tel. 621- 14-27, Mado, tel. 0 90

550-80-47, Pomexim, tel. 0601
24-80

_ SOPOT - manswkiec ie. 55]11-77, 0 602 25-56-84

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,

chianas Villi-Lobosa".
W dzisiejszej, trzynastej

'CZ GD. - Majster, |
ul Młodzieżowa 3, tel. 0-90 5043: 15

tel. 551-25-39 (pn.-nd. 12-22), Piz-

za

|

mianiuk oraz zespół baletu

m, al. Zwycięstwa 49,

tel. 302-47-01, "Dworcowa",,

Państwowej Opery Bałtyckiej. Bilety w cenie 8-15

Dworzec Główny, tel. 346-25-40,
1-228-41 do 45 w. 210, ul. p

(ht)

zł.

A, tel. 556-92-71; ul. |

CZĘSIOTWOŚCI RADIOWE:
Program I całą dobę na fali dłu-

giej o częstotliwości 225 kHz oraz
przez satelitę EUTELSAT II F 6

|

fale UKF w paśmie 95.7 MHz,

Program Ill UKF wszystkich rozgłośni PR 99.9 MHz, 66.41 MHz,

70.97 MHz, ESKA NORD Gdańsk
. UKF 68.63 i 96.4, Gdynia UKF —
72.92 i 106.7, RADIO GDAŃSK
UKF 67.85 i 103.7 MHz stereo,
RADIO MARYJA Gdańsk UKF —
88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF
102.30 MHz, RMF FM UKF 98.4
i 73.52 MHz, TREFL 1031 99,2
MHz, ZET UKF 71.69 i 105 MHz

Po konkursie

| Wojska False 9, tel. 682-24-53
pin śe

Gdańskie 70.31 MHz, Program l

WYSTAWA

52, tel. 345-43-01

az

(HOT BIRD) polaryzacja pozioma,
częstotliwość nośna 11.474 GHz.

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na wieczorne przedstawienie. Otrzymać je można dzwoniąc dziś pod numer 301-35-66 w godz. 1111.10
Fot. Tomasz Degórski

| GDYNIA- „Pod Gryfenr”, Staro-

_ Wiejska 34, tel. 620-19-82
„Pod Gruszą”, ul. Chmielowskiego 43, tel. 550-30-06
PRUSZCZ GD. „Centralna”, ul.

Podjazd % tel. 551-57-22

(pn

już edycji widowiska wystąpią soliści - Żanneta
Depta, Małgorzata Insadowska, Mariola Lebida,
Leszek Alabrudziński, Karol Jędrycha, Bogdan Szy-

| APTEKI
|

- tel. 621-09-23 (pn.-nd. 13-20);

łowane: „In memoriam
Chopin, Bolero Ravela,
Amerykanin w Paryżu
Gershwina, Aria nr 5 z Ba-

Hol, tel. 620-71 -41, Inter Hol,

| GDAŃSK: Apteka w Pogotowiu

lewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt. 10-20,
sob./nd. 10-22); Pizza Hut, KFC. Zaspa, J. Pawła Il 21A, tel. 346-66-75
(pn.-nd. 11-23.00); Morena, Marusarzówny 2, tel. 342-13-13 (pn.-nd. 1122) ; GDYNIA - AMD, Abrahama 13,
tel. 620-14-47 (pn.-sob. 11-20, nd.
12-20); Bistro Prima, 3 Maja 21,

popularność zupełnie
szczególną osiągnęło widowisko dzisiejsze, zatytu-

toholowanie, tel. 664-05-52,

| 68, 96-37, 0 90 50-40-05, Glob- |
|

Królewska, Targ Węglowy (Pasaż Kró-

larnością, o czym koneserzy wiedzą nie od dziś. Ale

- GDYNIA - Autoholowanie, tel.

|

Długa 62/63, tel. 301-41-46 (pn.-nd.
12-24); Pizza Bella, Pilotów 9a, tel,
- 556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Pizzeria

cieszą się ogromną popu-

łą dobę), Wujek SC, tel. 302-

40-57

|

tel. 345-49-27 (pn.-nd. 12-22); Napoli,

Sztuka sakralna

|

„Więzienna Sztuka Sakralna” - tak zatytułowano pokonkursową wystawę zor-

ganizowaną przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Wychodzącym Na Wolność
„Emaus” oraz Katolickie
Stwarzyszenie „Civitas

[I] osTRE DYŻURY

Christiana” w Gdańsku.
Uroczyste otwarcie odbędzie się dzisiaj w Galerii
Pro-Arte Christi w Gdań-

GDAŃSK, Chirurgia, Interna, Okuli-

styka: Szpitalśw. Wojciecha, Zaspa,

|

GDYNIA, Szpitał Miejski, ul. Wójta
Radtkegol, tel. 620-75-01, Morski,

al. Jana Pawła
Il 50, tel. 556-45-15

sku, przy ul. Mariackiej 48.

Wystawa będzie czynna
przez miesiąc, codziennie

od godz. 12 do 17.

-

(x)

|

Redłowo, ul. Powstania AC

gsI ak 622-00-51

Wizy ea, EKG, 552906 |

303-17-73

«Wjziwa pomoc ka spa

Przygotowania

| sów 5573333

o wystawy.

Fot. Maciej Kostun

Prace studentów

Wieczór Muzyczny
W cyklu sopockich
Czwartkowych Wieczorów
Muzycznych, dzisiaj z
koncertem fortepianowym
wystąpi Rafał Blechacz.

Galeria
Ę
>

902-07-09, 31.

Impreza odbędzie się
w Dworku Sierakowskich,
przy ul. Czyżewskiego 12.
Wstęp wolny.

i 551-67-37, 665-75-14 | |

(x)

„Wyspa
Zabawa
Grupa studentów gdańskiej
Akademii Sztuk Pięknych,
m.in. Dorota Nieznalska,

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

zostały w Pracowni Inter-

medialnej Wydziału Rzeźby,

praszają na wystawę swoich

prowadzonej przez Grzegorza Klamana.
Otwarcie wystawy nastąpi
dzisiaj w galerii, przy ul.

prac do Galerii „Wyspa” -*
Seagram Polska. Ekspono-

sku.

Anna Lasocka, Ilona Jowanka, Mariusz Pniewski
oraz Artur Gogołkiewicz za-

620-13-42, 661-25-02

wane prace przygotowane

Chlebnickiej 13/16 w Gdań-

(x)

s e

karnawałowa

Elektryczne gitary

W gdańskim Klubie „Kazamaty” dzisiaj koncertować będzie zespół Elektryczne Gitary. Występ
zostanie połączony z kar-

H3- ur
188:

| SA, Gi

Wstęp 10 zł.

1

341, tel. 552-28-13 Piel 2

23.00), CPN SA, Dąbrowszczaków
16, tel. 553-11-70, Petra, Żagłowa

nawałową zabawą.
Klub mieści się przy ul.
Doki 1 (wejście od ul.
Wałowej).

e

(x)

Mikolaj Kopernik aSiFOnOM

zm.r Karol Darwi, Przyrodnik an-

| 2, tel 343-10-59, Port- Trans, Ra.
| Joego, te.07665
pre

GDYNIA - CPN SA, Morska 495,
tel. 623-68-68 (przerwa 8.009.00), Kolibki, Zwycięstwa, tel.
|
624-86-77, Shell, Morska 58, |
| tel. 620-22-93, Rafineria Gdańska SA, Kontenerowa 2, tel.
621-34-89, Ser Pan SC, stacja
tankowania gazem, Hutnicza
2Ą, tel. 623-21-41, Statoil, Zwy-

cięstwa 132, tel. 622-62-02
SOPOT - Neste,al. Niepodległo| ści 627/637, tel. 551-33-61, Sta- dapaliw
3 Maja 5/, tel. 551-39-

I

61 (przerwa 7-8.00)

:

14
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Skalaccen

Miejscowość

|

IZ
VRZESZCZ a
cięstwa 49, wypadki - 999,

|

z
zobacz koniecznie +

"GDAŃSK

nagłe zachorowania: tel. 0
29-29,
rium chi341- 10-00, AMDUStO:
e całą o

|

rium

Titanic ****

| —

i wypadki, tel. 620-00-01, 620-

00-02. Przewozy chorych, tel.
625-19-98; 625-19-99,

Godzina

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

9, 12.30

wyk.: Leonardo DiCaprio

USA, 3 godz. 14 min.

16, 19.30

Cena

15 zł

ul. Długa 57
Kameralne
ul. Długa 57

Drżące ciało ****

reż.: Pedro Almodovar
wyk.: Liberto Rabal
reż.: Jim Gillespie

tragikomedia (18 I.)
Hiszp./Franc., 99 min.
thriller (15 I.)

18

tel. 301-53-31

20

n. 8 zł
u. 7 zł
n. 8 zł

reż.: Jim Gillespie

thriller (15 I.)

16

n. 8 zł

Helikon

Kiler ****

reż.: Juliusz Machulski

komedia (15 I.)

18

n. 8 zł

tel. 301-53-31

n. 8 zł

Underground ****

- ny: 551-11-56, 551-24-55
i tel.

Jest rok 1916, na dworze carskim w Petersburgu odbywa się bal. Mała księżniczka Anastazja tańczy ze swoim ojcem
- carem. Kilka lat później 18-letnia Ania
opuszcza sierociniec. Jest uderzająco podobna do zaginionej Anastazji. Czy sierota okaże się księżniczką?

alarm. 999, Ambulatorium chi-

Titanic ****

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

reż.: Kevin Smith

komedia (15 I.)

20
17

wyk.: Ben Affleck

Flubber ***
G. I. Jane ***
Szakal ***

reż.: Emir Kusturica

tragikomedia (15 I.)
Francja, 192 min.

reż.: Jan Kounen

sensacyjny (21 I.)

wyk.: Vincent Cassel

Francja, 103 min.

reż.: Don Bluth

animowany (b.o.)

Spice World **

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

GDYNIA

Titanic ****

u.7zł

n. 7 zł

ul. Wały

n. 8 zł

Jagiellońskie 1

u. 7 zł

=.

14.30

R A

16.15

naa
u.7z

katastroficzny (15 I.)

18

15 zł

16

n. 8 zł
u. 7 zł
8zł

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.
dramat obycz. (15 I.)

wyk.: Demi Moore

USAM. Brytania, 125 min.

18

wyk.: Bruce Willis

"USA, 124 min.

reż.: Don Bluth

animowany (b.o.)

i

USA (dubbing),

Gary Oldman

20.15

Twin Town ***

pograsbo

Flubber

we SC, Partyzantów 67, tel.
341-52-84, Charon, Ceglana

| GA, tel. 345-22-96, Hades, 3

Maja 21, tel. 302-34-54, 551-

nia posługa, Jaskółcza
4A, tel.
305-89-30, Syriusz, Ceglana 6,
tel. 348-45-69, Vivero, Kartuska
61 lok. 9, tel. 302-04-33, Zieleń, Partyzantów 76, 341-20-

|—

Roztargniony profesor wytwarza tajemniczą substancję, która ma właściwości
sprężynujące i potrafi dać z siebie więcej
energii, niż pobrała jej z otoczenia. Miejscowy przemysłowiec próbuje przywłaszczyć sobie jego wynalazek.

16

94 min.

muzyczny (12 |.)

18
20

USA

reż.; Jarosław Żamojda

sensacyjny (15 I.)

wyk.: Anna Mucha

Polska

reż. Francois Velle
wyk.: Marushka Detmers
reż.: Roger Spotiswoode |
wyk.: Pierce Brosnan
reż. Juliusz Machulski

komedia (15 I.)
Francja, 95 min.
sensacyjny (15 I.)
USA, 120 min.
komedia (15 I).

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

wyk.: Leonardo DiCaprio

USA, 3 godz. 14 min.

reż.: Les Mayfield

komedia (b.o.)

wyk.: Robin Williams

USA (dubbina), 93 min.

Bajka

u. 7 zł

Jaśkowa Dolina

8zł

16.15

8zł

18

8zł

20

8zł

9, 12.30

15zł

15

komedia makabryczna (15 I.)

Koszmar minionego

reż.: Jim Gillespie

lata ***
G. I. Jane ***

wyk.: Jennifer Love Hewitt
reż.: Ridley Scott
wyk.: Demi Moore

USA. Brytania, 125 min.

e

Kiler ****

Znicz
:
Szymanowskiego
tal. 341-09-11

tel. 341-22-94

Goplana
Skw.Kościuszki 12

thriller (15 I.)

18.30

8zł

USA, 101 min.
dramat obycz. (15 I.)

20.15

8zł

t5

8zł

kryminalny (15 I.)

USA, 135 min.

wyk.: Sigourney Weaver

USA, 104 min.

reż.: Juliusz Machulski

komedia (15 I.)
Polska, 90 min.

tel. 621-67-16

Fala

ul. Mireckiego

reż.: Jean Pierre Jeunet | — fantastyczny (15 I.)

wyk.: Cezary Pazura

Świętojańska 35

u. 7 zł

8 zł

reż.: Curtis Hanson

Warszawa

n. 8 zł

16.45

wyk.: Kevin Spacey

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

tel. 620-42-65

W. Brytania, 99 min.

Obcy: Przebudzenie ***

Za Murami 2-10
te 3055

n.8zł

16, 19.30

reż.: Kevin Allen

MAE

Watra-Syrena

sz

wyk.: Dougray Scott

Tajemnice Los

:

8 zł

:

Flubber ***

Żak

u. 6 zł

USA (dubbing), 94 min.
komedia (b.o.)
USA (d
93 min.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams
reż.: Ridley Scott

reż.: Bob Spiers

.

ul. Długa 57

— — USA, 3 godz. 14 min.

wyk.: RichardS. Grant____

Młode wilki 1/2 ***
Młode wilki 1/2

20.30

reż.: Michael Caton-Jones — dramat sensacyjny (15 |.)

Anastazja ***

Dwoje młodych ludzi spędza wakacje nad
morzem, ale po kłótni chłopak postanawia odejść. Dziewczyna spotyka grupę
młodzieńców konwojujących cysternę ze
spirytusem. Liczą, że zarobią duże pieniądze. Dziewczyna przyłącza się do nich.

USA, 113 min.

reż.: James Cameron

u.7zł
La

wyk.: Miki Manojlovic

wyk.: Leonardo DiCaprio

:

USA, 101 min.

i Gary Oldman
reż.: Les Mayfield
.: Robin Williams

Flubber ***

wejście od ul. Mieszka I. Telefo-

z

u.7 zł

wyk.: Jennifer Love Hewitt

W pogoni za Amy **

—

wyk.: Jennifer Love Hewitt — USA, 101 min.

lata ***

Anastazja +.

| zantów 27A, 345-12-99, Ostat-

Neptun

n. 8 zł
u.7 zł

Dobermann ***

. 96-12, Miejska Zieleń, Party-

:

16

mocy Doraźnej, ul. Białowieska

GDAŃSK: ETU

Kino

komedia (15 I.)
Polska, 90 min.

Koszmar minionego

Obłuże - Podstacja Działu Po1 (tel, Sza dos dla mieszk.
rze, Oksy| dzielnic:
,

Produkcja

reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura

lata ***

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej
znanej w dziejach ludzkości katastrofy.
Ponad 80 lat po wypadku grupa nurków
bada wrak statku. Znajdują rysowane
portrety, dzięki którym nawiązują kontakt
z pasażerką uratowaną z katastrofy. Ona
opowiada im o rejsie w kwietniu 1912 r.

w g. 20-7. Nagłe zachorowania

-

Reżyser, wykonawcy

Kiler ****

Koszmar minionego

Titanic

GDYNIA, ul.| Żonka Wigury 14. o

| czynne
całą dobę, ambulatoczynne
stomatologiczne

9
m. U normalny, ui. - ulg
Ka zasrzeją biemalwnść mir rpertam bz równi rzy

łujaeć *ra włemą odpowiedlnść

Tytuł / Ocena

Bałtyckim

tel. 301-82-56

Zaspa, ul. Pilotów 21, s. centr.
556-69-95, 347-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambulatońium chirurgiczne (całodo-

wano pójść pozna

Dziennik

17

sł

19

8zł

oo

7 341-73-35 |

GDYNIA-

SOPOT

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

Flubber * **
G. I. Jane
Młoda kobieta pracuje w centrali wywiadowczej marynarki amerykańskiej. Otrzymuje propozycję, by służyć w jednostce
liniowej. Zgadza się i zostaje przeniesiona do obozu ćwiczebnego. Jest pierwszą
kobietą, której pozwolono służyć w Navy
SEAL, elitarnej formacji do zwalczania
terroryzmu.

G. I. Jane ***

b

:

—

Titanic ****

PRUSZCZ

Mój chłopak się żeni ***
Pułapka *

komedia (b.o.)

reż.: Ridley Scott

dramat obycz. (15 1.)

wyk.: Demi Moore
reż.: James Cameron

05.
I nowa Policji ul. Wita Stwosza 9,

- tel. 682-22-41
do 43

15.30, 19

USA (dubbing),93 min.

ul. Boh. Monte
Cassino 30 6
tel. 551-18-5

—

USAJW. Brytania, 125 min.

1585

n Są

17.30

8zł

katastroficzny (15 I.)

20

reż.: P. J. Hogan

komedia (15 I.)

18, 20

wyk.: Julia Roberts

USA,105 min.

wyk.: Leonardo DiCaprio

reż.:> Adek Drabiński

15zł

USA, 3 godz. 14 min.

reż.: Les Mayfield

wyk.: Robin Williams

wyk.: Marek Kondrat

REKLAMA

katastroficzny (15 |.)
—

USA, 3 godz. 14 min.

sensacyjny (15 I.):
Polska, 105 min.

x

Polonia

ul. Boh. Monte
Cassino 55/57

tel. 551-05-34

15zł

ią

I

rwstaiców

Warszawy
16.30, , 18.30

sej

KARE
ul. Grunwaldzka

Dziennik
Baityckie

GDAŃSK | I:

i
FemięrAK z Pewne reż: Wiesław Górsk
Ronczew
Rz
HE
Warszawskiego

GDYNIA U

Bal u Salomona

| Miron Białoszewski |

|

K. I. Gałczyński

reż: Maciej Korwin | z

wk: Doala Kowalews a

Andrew Lloyd Weber

imie

Bogusław Schaeffer

reż.: Barbara Sass

85

|

z 63 dni
Impresje pisarza

|

wyk.: Ewa Kasprzyk,
Mirosław Baka

Musical o dziejach Ry Faro żony

Komedia - para bohaterów

Gdzie

e

ul. Kołodziejska4
18

Adaptacja poematu K. J. Gałczyńskiego.

_ pozd Areny

15

89zł

Powstania Warszawskiego

I

reż.: Andrzej Pieczyński
wyk.: Dariusz Siastacz

Cena

Godzina

Opis

Autor

Reżyser, Wykonawcy

"Miejscowość | Tytuł
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7-12 zł
11, 50-28 zł

0

pl

8

9-14 zł

Miejski
ul. Bema 26
Muzyczny

Grmualdzkii
Scena Kameralna
Boh. Monte Cassino 55/57

w podwójnych rolach.

Szachy

Wielki
mały pionek
Oto przykład, z partii Ujtu- — - 1. ... H:e5? 2.gf7++, Kf8
e
3.Wg8X.
men-Miagmasuren, gdzie
biały heti
2.Hh5
fgó
1....
—
tylko jeden pion przełamał
nicie.
wyśmie
stoi
man
.
jaciela
nieprzy
obronę
Czarny natomiast chce jak
najszybciej wrócić do centrum wydarzeń 2. ... 65.

Nastąpiło teraz niespodziewane 3.Wf7 z naciskiem na
pole h7. Czarne nie mają
boru

3. ... K:f7 4.H:h7+, Kf8
5.W:g6, H:g6 6.H:g6, Gd8

Pytanie brzmi: z jakiego filmu pochodzi kadr i jak nazywają się aktorzy, których widzimy na zdjęciu? Na odpo-

7.Gh5, We7 8.8d5 i czarne

wiedzi czekamy dziś pod numerem 301-35-66, w godz.

poddały się. A wszystko
1. gól Czarne nie mogą za-

bić bezbronnego hetmana

13-13.10. Nagrodą jest plakat z filmu „Titanic” od kina

dzięki małemu pionkowi.

Watra-Syrena, ul. Za Murami 2-10 w Gdańsku:

Tac KaNFeporu

eee MĘ [kato.
([EWINff9
oMiŁA
ni
nakszkk

Pu:

ek

M Lary

nogi
Przed nami ostatnie bale | — leżącej warto pod
lub wazkę
podus
yć
podłoż
nne
godzi
Wielo
karnawału.
zabawy, tańce - najczęściej

na wysokich obcasach -

dadzą się we znaki stopom.
Jestna to rada: obolałe stozdjęciu uciskających
ub skarpetek) nae
leży masować obiema Tękami w kierunku od palców w górę. Dobrym sposobem jest kilkuminutowe
„przetaczanie” pod stopami
mocno schłodzonych pu-

szek z napojami. W pozycji

łek, tak aby stopy znajdo-

wały się powyżej poziomu

głowy.
Pozostaje też tradycyjne
moczenie nóg w soli kosmetycznej lub leczniczej.
Osoby ze skłonnością do
żylaków muszą jednak pamiętać, że woda nie może
być gorąca, najlepiej jeśli
będzie miała temperaturę
pokojową.

(pel)

I POGODA NA JUTRO
MM POGODA
NA DZIŚ

a

M POGODANA POJUTRZE

A

Pruszcz Gd.- Poradnia Psychologicz- no-Pedagogiczna, ul, Grunwaldzka
25, tel, 682-33-04, Miejski Ośrodek

| Pomocy Społecznej, ul. Niepodległości u tel. 682- I 5

HE] unzęDY
: GDAŃSK- Urząd Wojewódzki,
Okopowa 21/27, tel. 307-72-74,
307-72-94, Urząd Miejski, Nowe
Ogrody 8/12, tel. 302-30-41,
.302-20-61 |
GDYNIA- Urząd Miejski, Piłsudskiego 52/54, tel. 620-72-71,
620-97-98
5OPOT- Urząd Miejski, Kościusz-

| | Zac
nie duże, hmu
okrerze
sami
opa-

dy, przeważnie

:

|

Zachmurzenie duże

i lokalnie opady

deszczu,
wiatrsilny.
zachodni
dość

x

re

mżawki. Temp. |

wdzieńdo9Ć,

- w nocy 5*C, wiatr

. zachodni dość silmo

k 2BI2I, tel. 551-20-21

Zachmurzenie duże,

okresamiopady:

— deszczu, wiatr zachodnio-południowy
dość silny.

om

DD

PRI
|

HE

ET

| , tel.Ś sea
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Wczoraj w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Gdańsku
przyszły na świat czworaczki
państwa Iwony i Andrzeja Szarmachów

|
1

4
ważyła
2160 g.

i

Jowita Goudie z Oliwy,
ur. 5.02.98 r., godz.
23.15, 3050 g, 55 cm,
Szpital Specjalistyczny
na Zaspie

Aleksandra Kurdelska
z Karczemki, ur. 6.02.98
r., godz. 21.50, 3200 g,
53 cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Jakub Barbaszyński
z Przymorza, ur. 6.02.98
r., godz. 4.30, 3850 g, 61
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Bartłomiej Werc z Żabianki, ur. 6.02.98 r.,
godz. 15.55, 3800 g, 59
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Katarzyna Wachowicz
z Oliwy, ur. 7.02.98 r.,
godz. 14.35, 3800 g, 58
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Syn Marzeny i Roberta
Marciniaków z Oliwy, ur.
7.02.98 r., godz. 11.50,
4200 g, 59 cm, Szp. Specjalistyczny na Zaspie

Marta Szerszon z Przymorza, ur. 7.02.98 r.,
godz. 14.35, 3800 g, 58
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Łukasz Kiełpiński
z Wrzeszcza, ur. 8.02.98
r., godz. 12.30, 2650 g, 51
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Kamil Groth z Glincza,
ur. 8.02.98 r., godz. 21.45,
3690 g, 59 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

Karol Sielski
z Wrzeszcza, ur.
8.02.98 r., godz. 6.30,
4100 g, 57 cm, Pań.
Szp. Kliniczny

Andżelika Nawadzka
z Gdańska Śródmieścia, ur. 8.02.98 r., godz.
9.35, 3800 g, 56 cm,
Woj. Szpital Zespolony

Córka Lidii Rafała Flisikowskich z Pszczółek, ur. 8.02.98 r., godz.
16.05, 3400 g, 56 cm,
Woj. Szpital Zespolony

Córka Zofii i Zdzisława
Borkowskich z Oruni,
ur. 9.02.98 r., godz.
2.35, 4000 g, 58 cm,
Woj. Szpital Zespolony

Córka Marzeny i Kazimierza Mancewiczów
z Pręgowa, ur. 9.02.98 r.,
godz. 23.55, 3400 g, 55
cm, Woj. Szp. Zespolony

Córka Anny i Romualda
Wangerów z Chełma,
ur. 9.02.98 r., godz.
17.45, 4600 g, 59 cm,
Woj. Szp. Zespolony

Karolina Dzienis
z Pruszcza Gd., ur.
10.02.98 r., godz. 2.30,
3900 g, 59 cm, Wojewódzki Szp.Zespolony

Kamil Brociek z Mechelinki, ur. 3.02.98
r., godz. 9.00, 3750 g,
57 cm, Szpital Miejski w Gdyni

Andżelika Malc z Grabówka, ur. 6.02.98 r.,
godz. 21.15, 4290 g, 59
cm, Szpital Miejski
w Gdyni

Paulina Kowalicka
z Działek Leśnych, ur.
7.02.98 r., godz. 14.30,
3400 g, 52 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

Syn Róży i Krzysztofa
Ciochów z Cisowej, ur.
7.02.98 r., godz. 12.45,
3420 g, 58 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

Syn Jolanty i Włodzimierza Naczków
z Grabówka, ur.
7.02.98 r., godz. 10.35,
4300 g, 58 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

Krzysztof Niemczyk
z Gdyni Śródmieścia,
ur. 7.02.98 r., godz.
9.10, 4500 g, 55 cm,
Szpital Miejski
w Gdyni

Błażej Czajkowski
z Rumi Janowa, ur.
6.02.98 r., godz. 10.00,
4100 g, 59 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Córka Katarzyny i Macieja Langerów z Sopotu, ur. 7.02.98 r., godz.
11.55, 3500 g, 56 cm,
Szpital Morski w Gdyni

Maja Matuszewska
z Grabówka, ur.'
7.02.98 r., godz. 15.30,
2950 g, 50 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Syn Justyny i Jarosława Krajewskich
z Witomina, ur.
7.02.98 r., godz. 17.30,
2950 g, 50 cm, Szpital
Morski w Gdyni
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USUWANIE NASTĘPUJĄCYCH DOLEGLIWOŚCI:
- zwyrodnień kręgosłupa i stawów, dyskopatii,
- nerwic, migren, bólów głowy, astmy,
- nałogu palenia tytoniu, alkoholizmu (seanse z kodowaniem),
- otyłości, bezsenności, bezpłodności,

- alergii, niewydolności układu pokarmowego.
Rejestracja telefoniczna od 9.00 do 19.00

Tel. 621-06-00
R-1862/A/80

UWAGA GENY PRODUGEWTA? UWAGA GENY PRODUCEWTA!
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483-300 Kartuzy, ul. Kościerska 13 *,
/fel./fax 681 23 92,681 40 02,681 44 87,

SZYBY: zespolone, bezpieczne
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Gdynia, m LO, Legionów 27, 622 54 51,
Karwiny, SP 42, Staffa 10,

9 43 68,
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Gdańsk

ul. Doki 1

Starogard Gd.

ul. Sambora

Gdynia
Gdynia
Pruszcz Gd.
Elbląg
Starogard Gd. |

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

tel. 309-14-11

Małopolska 25
tel.
Polska 9
tel.
Krótka 1a
tel.
Komeńskiego 3a | — tel.
Piłsudskiego 3
tel.
9

664-68-13, 664-70-91
621-52-24
682-24-63
233-88-57
16-220-36

tel. 16-133-48

R-1035/A/496]
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wersję

osobowo-bagażową
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Infolinia
0 800 137 071
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LEASING

+

VAT

Kto Ci zaoferuje ładowność najwyższą w tej klasie, dogodny leasing?
Bogate wyposażenie, nowoczesne hamulce firmy LUCAS, wspomaganie układu kierowniczego
. Gwarancja na cały rok, niezależnie jak daleko pojedziesz...
Pomyśl o ulgach ubezpieczeniowych, o dostępie do serwisu i tanich części...
Dostępny z silnikiem 1,6i lub 1,9D Citroena.

To wszystko oferuje Tobie Polonez Truck Plus ROY
Gdynia, Autofit, ul. Chwarzniewska 170D, tel. 6214439; Kartuzy, Polmokart, ul. Zamkowa 2, tel. 6812582; Gdańsk, Polmozbyt, ul. Miałki
Szlak 4/8, tel. 301-0044, fax 305-1375; Gdańsk, Auto-Gdańsk, ul. Gen.Hallera 132, tel. 449-100, fax 449-101; Gdańsk, P.M.Centrum,
ul. Gen. Hallera 132, tel. 410-401; Gdańsk Oliwa, Lew, ul. Arkońska 3, tel. 552-1318; Chwaszczyno, Auto-Salon, ul. Gdyńska 99, tel. 528-432.

U DAEWOO-FSO
Zakład Samochodów Dostawczych w Nysie...

OKNA
©
Produkujemy

I
"ROT

stolarkę w systemach

ĆPut>as JI USŁUGI BLACHARSKO-LAKIERNICZE

ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE :
AKCESORIA TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH
AUTOALARMY ENFORCER"

VEKA (PCW)
PROFILATI (aluminium)
10% rabatu

w styczniu I lutym 98 r.

81-963
Gdynia,
ul. J. Bema 18

OKNO

NR

tel/fax 661-12-91

DOGODNE TERMINY REALIZACJI
z

soo adas

ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

tel. 305 13 76

tel./fax: (0 58) 559 89 75, 559 78 12

2

tel.661-56-95

SYSTEM

WYSOKA J AKOŚĆ USŁUG

%

- Godziny otwarcia: pon.
- piątek 7.00 - 16.00

KOMPLEKS
HANDLOWO-USŁUGOWY

Całodobowa Pomoc Drogowa

ANT AR"

OPEL Assistance 022 628 62 55
0 800 262 55
dla aut pogwarancyjnych 0601 610 254

aś

w WEJHEROWIE działający od grudnia 1997
czynny 7 dni w
5000 m? powierzchni!!! handlowo-magazynowej pod jednym dachem,
dogodnym
parkingami,
własnymi
z
miasta
centrum
obrębie
w
położony
obiekt
tygodniu,
miejskiej.
linii
mi
autobusa
dojazd
SKM,
kolei
dojazdem z trasy głównej, 250 m od

mieszczenia o pow. 114 m' - preferowane branże: kosmetyczno-

Obecnie

UL. MIAŁKI SZLAK 4/8, GDAŃSK

a

Więcej informacji udzielamy pod numerem tel. 6727955.

Cen tFum

Motor

A oiazgów, salon odzieży damskiej, 16,3 m” - branża: warzywa-owoce.

A

tel. 301 88 72 w.317

tel.kom. 0601646006

-—

R-1857/A/31

TELMET

PHTU

WÓZKI WIDŁOWE
TOYOTA

ZRZESZENIE KRAJOWE BANKÓW SPÓŁDZIELCZY CH

POMORSKO-KUJAWSKI BANK REGIONALNY S.A.
CENTRALA

tel.

ofer

NOWE
I UŻYWANE, GWARANCJA, SERWIS
ODBIÓR

Nasz

80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 37
tel./fax: 058 3018640/3010283

1. Wkłady oszczędnościowe

NATYCHMIASTOWY

Be 9sk

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KARWINY
Gdynia; ul. korzenia 18

:

:

000zł

| Kredyty preferencyjne

|

ne dla owi

ies

|

10,0%

:

z

od 26,5 %
od 29,0 %

*_ z terminem pierwotnym od 3 lat do 5 lat

od 31,0 %

*

icz

20,5 %

5) W AcAkU

0.59

niowe
+
* 14-dniowe

15%

Oszezęcnosciowo rozliczeniowym

(w tym również zakup samochodów)
dowolny
stópacel procentowa
do12 nvcyna stała
* gotówkowe

21,0 %
*
21,5%

24-miesięczne

o

(gdy odsetki będą płacone jednorazowo
w dniu uruchomienia kredytu)

* do 12 m-cy zmienna stopa procentowa
* od 12 do 36 m-cy zmienna stopa procentowa

:

| Wadium należy wpłacić A kasie Ek pok. 30, najpóźniej w dniu -

- przetargu.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru
+ przetargu bez podania przyczyny.

oferenta

Już teraz skorzystaj z proponowanych usług . Zapraszamy do naszych

Przeece

h

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BR OGŁOSZEŃ

Cie

Emięgu

wio

j. Wojska Polskiego 499
ul.

Hee

lub unieważnienia

tel. (052) 371-82-67
fax (052) 346-06-34

tel. (055)272-12-53,272-85-46
fax(055)272-19-99

tel. (058) 346-26-41
fax (058) 301-62-57

o.

82-200 Malbork

85-950 Bydgoszcz

z

15,5 %

od 27,5 %
od 29,5 %

wy

w

również do kas naszych

ańs

pz

Oddziałów :

we Włocławku
Oddział

Oddział w Gdański

ul. Chodkiewicza 89-91

smsmo | | Zapraszamy

CA

Oddział

Ówdział w Bylłgośzczy

- Przetarg odbędzie się dnia 4.03.1998 r. o godz. 13.00 w świetlicy

vod

ię

21-gniowa
>

e Stwi Gzynszu

spółdzielni.

:

x

*

Pisemne oferty wraz z proponowanym rodzajem dzałelności b
r.
pok. 42 do dnia 2.03.1998
* składać w sekretariacie spółdzielni,

od 33,0 %

z terminem pierwotnym powyżej 5 lat

Kredyty konsumpcyjne

20,3 %

5. Lokaty krótkoterminona

zenon

«

Kredyty udzielone na działalność gospodarczą
*. z terminem pierwotnym do 1 roku
* z terminem pierwotnym od:1 Toku do 3 lat
|

6-miesięczne

: 12 miesięczne

i czwartki 9.00-15.00
środy
26/52 wewn. 36 i 37
a

Eko

6,13% - 17,15%

Si

e RAZA gop odarstw W rol. dle.osób
dla osób
które nie ukończyły 40-go roku życia

Hy z

*
*

|

: Informacje dodatkowe:
- poniedziałki 10.00-17.00

Ga

346-06-34

spoż. i usług w sektorze rolniczym
* obrotowe na zakup rzeczowych środków do produkcji ronej

'g o

2.

*

* kc

wyposażony w instalację wod.-kan., c.o., elektr.

PAY

(052)

!i

acminowe
4. Lokaty terminowe
i wkłady oszczędnościowe
170%
z wyłączeniem portyfikatów

GDYNIA, ul. MYŚLIWSKA 13, pow. użytkowa 310 m”
Hike

fax

Przedmiotom niefinansowym:

cena wywoławcza 9,00 zł za m? pow. użytkowej
10

371-82-67,

KĘ

15,0 %
na rachunkach oszcz.-roz!.
3. Środki na rachunkach bieżących — — 9,0 %

zakończony ustną licytacją
na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego

i

(052)

|

:

2. Wkłady oszczędnościowe

”

:
:
:
przetarg nieograniczony
ogłasza pisemny

|

Ł ź je

płatne na każde żądanie

eo

i

: ul. Chodkiewicza 89-91, 85-950 Bydgoszcz

ul.Polskiej Organizacji Wojsk.20-22

2

87-800 Włocławek

tel. (054)327-471 313.700
fax (054) 313-500

M

z

.

Banków Spółdzielczych

Kó

(069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Ibląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax

Gdański, Basztowa, tle (00) 162.200. pon.- pt. 8.00-16.00
Seo
Starogard

a
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IM SPOŁECZEŃSTWO

czwartek
19 lutego 1998 r.

Bałtycki

Jak się rodziło
imperium Grabka

Gdynia. Po zatrzymaniu podejrzewanych o porwanie Adama B.

r

Ę

s

'

w
:

A
k

Dziennik

ozycję
monopolisty
króla żelatyny Kazimierza
Grabka
chroniły
wszystkie rządy od komuni-

.

1

stycznych

po

rząd

Jerzego

Buzka. Pomagali mu też oficerowie Służby Bezpieczeństwa - informuje wczorajszy „Express Wieczorny”.

śe

klata

*

Interesy Grabka wzbudzały kontrowersje jeszcze

w PRL. Biuro Śledcze Mini-

»

sterstwa Spraw Wewnętrznych zebrało w sprawie jego
gospodarczej
działalności
kilkanaście teczek. Przed
prokuratorem uchronił go
upadek PRL.

W czasach PRL

- Od czwartku nie puszczam syna do szkoły - mówi
Anna B. z gdyńskiego osiedla na Dąbrówce.
Cztery dni po porwaniu
syna, jego matka wciąż niepokoi się o rodzinę. Jest
zdumiona, gdy od teporterki

„Dziennika”

dowiaduje

się, że zatrzymani porywacze i złodzieje są już na wolności. Adam wymknął się
matce, w krótkim rękawie,
bez kurtki czy choćby swetra, z dyskietką w ręku. Biega razem z kolegą po ulicy.
A matka boi się coraz bardziej.

storia zaczęła się układać
w logiczną całość. Okazało
się po prostu,

że w czasie,

gdy chłopak był uwięziony,
ktoś okradł mieszkanie jego
rodziny. Z mieszkania państwa B. złodzieje zabrali
komputer, biżuterię, wieżę
stereofoniczną, wideo. Z garażu zniknął fioletowy Ford
Mondeo. Właściciele ocenili
straty na

68 tys. zł, kwotę

niebagatelną. .
- To się działo pod moim
oknem, ale o tej porze jestem w pracy - zastrzega się

podinsp. Stanisław Gutowski, naczelnik wydziału kadr

Jak w filmie

w Komendzie Wojewódzkiej

17-letni Adam B. szedł
w czwartek do szkoły. Nagle
ktoś naciągnął mu na oczy
kominiarkę i wepchnął do
stojącego przy chodniku
Opla. Napastnicy zabrali

Policji

w Gdańsku, do nie-

dawna

naczelnik

mu klucze, plecak i walkma-

na. Adam słyszał tylko, że
podjechał inny samochód.
Nic nie widział. Napastnicy

wozili go przez dwie godziny leśnymi drogami między
Gdynią a Gdańskiem Osową. Wypuścili na trójmiejskiej obwodnicy, przy zjeżdzie na Karwiny. Adam
wkrótce potem powiadomił

policję.
- Jego opowieść brzmiała
nieprawdopodobnie - mówi
komendant Lewoc. - Bardziej przypominała sceny

wydziału

dochodzeniowo-śledczego
w gdyńskiej Komendzie Rejonowej.
Naczelnik
Gutowski
mieszka naprzeciwko okra. dzionego szeregowca.

Z dumą i humorem
Adama porwała grupa
siedmiu młodych ludzi. Porywacze to młodzi, dobrze
ubrani chłopcy. Pochodzą
z tzw. porządnych rodzin.
Akcję planowali od miesią-

ca. Nie byli „zgraną paczką”
wcześniej niektórzy z nich
nawet nie znali się. Twierdzą, że żaden z nich nie znał
wcześniej ofiary. Reporterowi „Dziennika” udało się do
nich dotrzeć.

z kilku filmów.
Dopiero gdy sąsiadka
państwa B. około godz. 11
zgłosiła, że w domku obok

do tego co zrobili. Młodzieńcy mają na sobie mod-

zamieszkiwanym przez rodzinę B. było włamanie, hi-

walkmana. Dopisuje im hu-

Nie przyznają się wprost

ne kurtki i buty. Dwaj z nich
mają na szyi słuchawki od

mor. Z dumą opowiadają, że
ich telefony są chyba na
podsłuchu. Spokojnie, chociaż może z lekkim podnieceniem, mówią O przeszukaniu w swoich domach.
- Policjanci zostawili po
sobie wzorowy. porządek.
Nawet kurze wytarli - żartuje wysoki
młodzieniec

w skórzanej kurtce. - Nabałaganili tylko u kolegi z Wejherowa.
Na pytanie, „co na to wasi
rodzice”
blondynowi
z walkmanem wymyka się:
- Lepiej nie mówić.
- Aż tak źle? - pyta z iroW sobotę wieczorem zatrzymany został ostatni na-

pastnik. Wszyscy są pełnoletni. Wcześniej nie byli notowani przez policję. Mieszkają na terenie Trójmiasta
jego

menty sprawców.

- Szybko rozpracowaliśmy grupę - mówi komendant Lewoc.

Zatrzymani wskazywali
kolejnych członków grupy.
W sobotę wieczorem zatrzymany został siódmy i ostatni
z uczestników napadu.

Plan włamania był dobrze przygotowany. Zdaniem policji zdarzenie wyglądało jak dobrze przygotowane przestępstwo. Złodzieje nie byli jednak profesjonalistami.

nią inny.

i w

młodych ludzi. W środku
była część
przedmiotów
z domku państwa B. i doku-

okolicach

-

od

Gdańska do Wejherowa.
Tylko jeden z nich nie jest
nigdzie zameldowany. To
właśnie on był pomysłodawcą całej akcji. O swoim
planie powiedział kilku kolegom. Ci dobrali resztę
grupy wśród swoich znajomych. Potrzebni byli wspólnicy z samochodami. W cza-

sie akcji porywacze dysponowali Oplem i Audi100.
Samochody należały do ich
rodziców. Ci oczywiście nie

wiedzieli, gdzie są i co robią
ich synowie.

Wyłapani
w kilka godzin
W nocy z czwartku na
piątek fioletowy Ford Mon-

deo na Widok policyjnego
radiowozu zawrócił gwałtownie. Rozpoczął się pościg. Ford uciekał ulicą Myśliwską w Gdyni Wielkim
Kacku. Zatrzymał się dopie-

ro... na śmietniku. Z samochodu wyskoczyło dwóch

Nie

wiedzieli

co zrobić ze skradzionymi
przedmiotami - część z nich
ukryli w tapczanie. Nie po-

trafili też znaleźć kupca na
kradziony samochód. Kilka
godzin po włamaniu urządzili
sobie
przejażdżkę
skradzionym Fordem. Pojazd miał w tym momencie
już zmienione tablice rejestracyjne.

rzeki Jeziorki. Witold Rak, b.
burmistrz Grójca i marszałek Sejmiku Samorządowe:

go twierdzi, że bez odpo”

wiednich zezwoleń i z naru”
szeniem
prawa.
Bogdal
Prus, który wtedy był I se:
kreśla,

miał

że Grabek

dziesiątki

zawsze

ekspertyZ

różnych resortów i instytu:
tów. A z tych ekspertyz WY”

za-

nikało, że klej jest niezbęd-

w Grójcu, potem BGŻ, a gdy

. (lata

Chwalą się, że ich telefony są chyba na podsłuchu.
Spokojnie mówią o przeszukaniu w swoich do'mach. Kilka godzin po zatrzymaniu młodzi ludzie,
którzy porwali 17-letniego gdynianina, wyszli na
wolność. Humory mają niezłe.

wany sprzęt z fabryki klejl
w Nowej Soli. „Złom” przy”
wiózł do Głuchowa, gdzie na
12-hektarowej działce p0”
stawił Zakład Przetwórstwa
Spożywczego. Fabrykę WY:
budowano w 1989 r. w parku
krajobrazowym, w otulinie

czął w latach 70. Za kredyt
z banku kupił działkę w Dębiu Załączu
k. Grójca.
Wkrótce wybudował tam
.kurzą fermę - produkującą
jaja lęgowe. Poznał wtedy

Karierę

Fot. Elżbieta Chylińska

W 1986 r. kupił za symboliczne pieniądze zezłomo-

kretarzem KW PZPR, pod:

Kazimierz Grabek pracował w kierowanym przez
Kazimierza Barcikowskiego
Ministerstwie Rolnictwa.

O zawartości domku na Dąbrówce włamywacze d owiedzieli się ze szkolnych rozmów uczniów.

na kurzym interesie.

biznesmena

1976/77)

radomskiego

wicewojewodę
Bogdana
Prusa, do którego przychodził załatwiać przydziały
materiałów budowlanych.
Fermy Grabka na początku
lat osiemdziesiątych należały do największych.

W stanie wojennym
Grabek miał problemy ze
sprowadzaniem paszy z Zachodu.

W

tym

momencie

pojawia się płk SB, Henryk
W. (zaczynał pracę jeszcze
w MBP) funkcjonariusz III
Departamentu MSW zajmującego się opozycją. W 1982
został usunięty z resortu
i objął szefostwo Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Radomiu. Zarówno on jak i jego zastępca
byli częstymi gośćmi w domu Grabka. „W stanie wojennym praktycznie nie wydawano paszportów osobom
prywatnym.
Pomogłem
Grabkowi załatwić paszport.
Dzięki temu Grabek mógł
wyjechać do Niemiec i sprowadzić stamtąd kilka pociągów paszy” - wyznał reporterom „Expressu Wieczornego”, płk Henryk W. Gra-

ny dla polskiej gospodarki.
Kredytów firmie Grabka
udzielały Bank Spółdzielczy
miał

kłopoty

z dostaniem

300 mln zł, przy KC PZPR
powstała specjalna komisja
do sprawy kredytu Grabka.
I dostał kredyt z banku
w Warszawie.
Miał mu
w tym pomagać Mieczysław

Rakowski.
Mimo popadnięcia fabryki kleju w długi, po 1989 T.
Grabek radził sobie całkiem
nieźle. Kto stawał mu na
drodze

tracił posadę.
Fabryka zanieczyszczała
środowisko.
Okoliczni
mieszkańcy skarżyli się na

smród. Wojewoda radomski
Jan Rejczak w 1991 wydał

decyzję o wstrzymaniu dzia-

łalności

produkcyjnej

przedsiębiorstwa. Ale główny inspektor ochrony środowiska cofnął zakaz. Wojewoda w 1993 ponownie zamknął fabrykę. Zakaz cofnięto, a później na wniosek
Jana Marii Rokity premier
Hanna Suchocka odwołała
wojewodę. Natomiast burmistrz Grójca, Rak sam zrezygnował ze stanowiska „at-

mosfera stała się zbyt gęsta,
nie mogłem normalnie pracować” - tłumaczy.
(bmk)

bek nie poprzestał
p

Nie mów
o domu
O tym, że Adam B. będzie
ich
ofiarą
zadecydował
przypadek. Jeden z człon-

ków grupy znał chłopaka
z klasy Adama w jednym
z gdańskich ogólniaków.
Ten, nieświadomie, opowia-

dał mu
gdzie
mieszka
Adam, kiedy u niego nikogo
nie ma w domu oraz jaki
jest układ mieszkania państwa B. A także co może się
w domku znaleźć. To wystarczyło.
Porywacze zostali zatrzy-

mani tylko na 48 godzin.
Sąd Rejonowy w Gdyni nie
zastosował

wobec

nich

aresztu tymczasowego. Cała
siódemka

została

wypusz-

czona.
Małgorzata Skibińska

Kazimierza Grabka chroniły wszystkie rządy - od komunistycznych po rząd Jerzego Buzka.
Fot. PAP/CAF

zem

pO
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Film dnia

Przepraszam, czy tu biją?
W krzywym zwierciadle:

19 lutego 1998

M FiLM

|

O

CEN

Ho
17.15 „Żegnaj Rockefeller” (11) - se-

Ą

kcja filmu rozgrywa się w 1962 roku

rial dla młodych widzów
(1992, napisy w jęz. angielTV Polonia
skim)
17.15 „Z ust do ust” - serial dla mło-

w małym college'u. Swobodne zacho-

Wanie młodych ludzi nie zawsze spotyka
Się z entuzjazmem dziekana i reszty ciała
Pedagogicznego...

| 17.35 „Czy boisz
się ciemności” - se|
pnaldlamiodzieży RYIL7

AA

17.45 „Świat według !

" - se-

rial komed. USA
Polsat
18.00 „Beve
everty Hills 90210” (92) - seriarobycz, USA
TVN
18.15 „Czarne chmury” (1): „Szafot”
- serial historyczno-przygodowy prod. polskiej (1973), reż.
Andrzej Konic, wyk.: Leonard

Pietraszak, Ryszard Pietruski,
Anna Seniuk, Elżbieta Starostecka (51 min.) TV Polonia

19.00 „Łobuzy Robina” - serial oby-

„czajowy

Wśród wykonawców John Belushi.

|

Kopciuszek
współcześniona wersja baletu Sergiusza Prokofiewa na motywach bajki
Charlesa Perraulta w oryginalnej, nowa-

rzy Kulej i Jan Szczepański.
Belus (Zdzisław Rychter) to młody
i bezwzględny przestępca. Organizując
szajkę wspólników do nowego „skoku”

tancerza i choreografa Rudolfa Nuriejewa.
Próżno by szukać takiej postaci W klasycznej opowieści o ubogiej sierocie, która
poślubiła księcia. Nuriejew przeniósł bo-

sprawdza ich lojalność. Każdemu z osobna

wiem akcję swego przedstawienia do Hol-

proponuje fikcyjną „robotę” podając za
każdym razem inny adres pasera. Zawia-

Sylvia Guillem.

twiając jej złapanie wspólników. Pozosta-

lywood lat 30. W Kopciuszka wcieliła się

damia

milicję

skoku

o planowanym

serial komed. prod. ang. TVN

.

się milicja, by w ten sposób sprawdzić,
który z aresztowanych „sypie”. Prowadzący sprawę orientują się w zagrywce Belusa
i postanawiają przechytrzyć go stosując
podobne metody. Zmuszają szantażem
„Studenta” do przyłączenia się do bandy
Belusa, by w odpowiednim momencie
wsypał przestępców.
Film Marka Piwowskiego jest próbą
przeniesienia na nasze ekrany dobrych,
amerykańskich wzorów kina kryminalnego. Jest też pierwszym filmem pokazującym rodzimą, socjalistyczną milicję jako
zdolną do działań nieetycznych i pozaprawnych...

W rolach głównych aktorzy niezawodowi,
a wśród nich legendy polskiego boksu Je-

torskiej choreografii stynnego rosyjskiego

RIL7

19.30 „Stacyjka Hatley” (8) - serial

jąc na wolności obserwuje, gdzie pojawi

Drugi film Marka Piwowskiego, powstaty w pięć lat po niezwykłym debiucie jakim
był „Rejs”. Nagrodzony w Gdyni paradokumentalny obraz przenikania się środowisk przestępczych i milicji. Pytanie o moralne granice działalności stróżów prawa.

Rewelacja miesiąca

_

| 19.00 „Kryptonim Prosiaczek” (19)-

Scena z Jerzym Kulejem.

uła-

prod. angielskiej (1997), reż.
Roy Gould, wyk.: Paul Shane,

Su

Pollard, Jeffrey Holland a

|

M 20.00
20.00 W krzywym zwierciadle: „Menażeria” - komedia USA
(1978)
Polsat
20.00 „Anioł w zieleni” - melodramat
|

|

prod. ameryk.-nowozelandz-

- kiej (1987), reż. Marvin JJ.

Chomsky, wyk: Susan Dey,

|

Bruce Boxleitner,
Nilo O Shea

(Gimn)

GIL7

obycz. prod. francusko-belgij-

skiej (1996), reż. Jean-Domini- |

Dziennik intymny
jęta

w

formę

filmowego

que

pamiętnika

U oryginalna opowieść o współczesnej
cywilizacji i stosunku człowieka do jej zdobyczy, uhonorowana nagrodą za reżyserię
na festiwalu w Cannes w 1994 r., nagrodą
FIPRESCI w kolejnej edycji Felixów oraz
prestiżową włoską nagrodą - Donatellem

Crane, Susan Walters TVP 1

M>05

-

dla najlepszego filmu 1994 r. i za najlepszą

muzykę.

| 21.05Z Archiwum X” - serial sen-

Sacyjny USA (1995), reż. MI-

|

00

45, 16.10-17.00, 20.00-20.55
idio olimmpijskie TVP2

Lange,

chael

|

rialeanimowane

de la Rochefouclauld,

Wyk.: Jean Pierre Cassel, So-

chowny, Gillian
„Naga prawd”

21.30

wyk.: David Du-

Anderson (43

(19) - serial

21.40 (K) „Przepraszam, czy tu bi- |
|
ją?” - filmkrym.
Polska 1976 —

— RTL7

22.05 „Kojak” (43) - serial krym. |

- 8.00 „Batman” (69)
- serial anim

2240,M.AS.H” (83) - serial kom.
| (4) - serial animowany TVN

—

8.30

„Bosco”(4) -serial animowany |

8.45

Mama i ja: Domowe smoki -

program dla najmłodszych
TVP1
9.00 Słowa, słówka i półsłówka . teleturniej dla najmłodszych
TYP1
Szafiki
(powt.)
TV
Polonia
9.00
9.30 Domowe przedszkole: Rodzinne zabawy zimowe
TVP1
13.00 „Opowieści z Zielonego Lasu”
(5) - serial animowany TVN

.*

TVN

.

| 1515.05 TY!„Szczenięce
lata Toma
i Jero” - serial anim. TVP1
akom: Kacper,
15.25 Siódemka dziecidinoza
ury - seNiebezpieczne

riale animowane

RTL7

| 19.00 Wieczorynka: „Zaczarowany
- ołówek”, „Tęczowa Bai

TV Polonia

Don

Weis, wyk.:

Alan Alda, Mike Farrell, Harry
Morgan, Loretta Swit (23 min.)
20.55-21.05 Sport telegram

22.45-23.15 Sport w Trójce

|
TVP2
23.10 „Dziennik intymny” - film
obycz. prod. włosko-francuskiej (1994), reż. Nanni Moretti, wyk.: Nanni Moretti, Renato
Carpertieri (96 min.) TVP1

TVP 2

TVG

23.50 „Sprawa dla mordercy” - film
sensac. USA (95 min.) RTL 7

Program transmisji telewizyjnych
z Nagano podajemy na str. 36

19.15 Dobranocka: „Kasztanek”

USA, reż.

„Dziennika Bałtyckiego”

301

50

telefon

41
w.321

Bi
HB
M
w

Opracowanie: Bożena Kamińska
Fot.: AKPA, PAP/CAF Archiwum
Redakcja nie odpowiada za zmiany
programie

|

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 „Szalone
dziewczyny” (34/52) — serial obyczajowy, USA 1985, reż. Jay Sandrich, wyk.

6.00 Studio olimpijskie - Nagano '98:
Biathlon; Łyżwy szybkie 8.45 Programy
lokalne 9.00 Transmisja obrad Sejmu |

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Polityczne graffiti 7.55 Poranne informacje
8.00 „Batman” (69) - serial animowany

Beatrice Arthur, Betty White (30 min)

(powt.) 8.30 „Żar tropików” (33) - se-

8.30 Wiadomości 8.40 Prognoza pogody

rial

sensacyjny,

Kanada/Izrael

1991

8.45 Dla dzieci: Mama i ja 9.00 Dla dzie-

(powt.) 9.30 „Żar młodości” (383) - se-

„Gniew”

ci: Słowa, słówka i półsłówka - teleturniej 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Po-

rial obyczajowy, Kanada 1973 10.30
„Drużyna A” (70) - serial sensacyjny,
USA (powt.) 11.30 „Ostry dyżur” (1) serial obyczajowy, USA 1997 (powt.)
12.30 Miłość od pierwszego wejrzenia
— pr. rozrywkowy 13.00 Rekiny kart teleturniej 13.30 Ręce które leczą - pr.
Zbigniewa Nowaka

10.00 Kamerton 10.20 Klub Filipa 10.45
Kontury - magazyn kulturalny 11.00
„Doktor Przytuliński” - serial animowany 11.25 „Mysz i kret” — serial animowany 11.30 „Zobacz to” — serial dok. 11.55

rozmawiajmy

o dzieciach - felieton

10.00 „Cagney i Lacey” (81/86) — serial
policyjny, USA 1982, wyk. Sharon

Gless, Tyne Daly, Al Waxman (40 min)
10.50 Studio olimpijskie - Nagano '98:
Łyżwy szybkie 13.05 Agrobiznes - rol-

niczy program informacyjny 13.15 Ma-

14

7.50 Program dnia 8.00 Kropla - magazyn ekologiczny 8.15 Temat wiejski 8.40
Co jest grane? 8.45 Panorama 9.00
Dzień dobry, tu Gdańsk 9.20 Bambetlusie - anim. 9.30 Z planu filmowego

9.55 Miniatury przyrodnicze

„Historia miłości” — serial obyczajowy
12.45 „Wizja przyszłości” — serial dokumentalny 13.10 „Piloci z Big Sky” (7/26)
— serial przygodowy, Australia 1996, reż.

Scott Hartford Davis 13.55 „Chwalebna
śmierć” — film dokumentalny

gazyn Notowań: Krowy na luzie - Kom-

fortowa jadłodajnia 13.45 Ptakolub
14.00 Zwierzęta świata: „Pawiany” (1)
14.30 Wiadomości
14.40 Dla dzieci: Ciuchcia

14.55 Akademia Zdrowia Dwójki — program
sportowo-rekreacyjny

15.05 „Szczenięce lata Toma i Jerry'ego”
15.35 Dla młodych widzów: Teatr jak
życie - Dębno

15.05 Dla dzieci: Po rozum do głowy

15.30 „Bodzio mały helikopter” — serial
” animowany, W. Bryt.

20.00 Prognoza pogody

20.00 Studio olimpijskie - Nagano '98

20.10 „Miasto na luzie” (7/22) - serial

20.55 Sport telegram

(powt.)

14.00 Link Journal - mag. mody
14.30 Drzewko szczęścia: gra —- zabawa

15.00 „Gdzie się podziała Carmen SanDiego?” (31) - serial animowany
15.30 Czas na naturę —- mag. medycyny
naturalnej

14.50
14.55
15.10
15.30
15.35

Program dnia
Panorama
„Pies Dinki” - serial animowany
„Mysz i kret” - serial animowany
„Były- sobie Ameryki” — serial ani-

mowany

7.00
7.35

RTL 7 zaprasza
Siódemka dzieciakom:

„Kac-

per”, „Niebezpieczne dinozaury”
— seriale anim.
„Z ust do ust” — serial dla młodzieży
8.45 „Sunset Beach” — serial obyczajowy
8.20

9.30 „Śmiertelne zagrożenie” - dramat obycz., Niemcy 1995

11.05 „Czy boisz się ciemności” — serial
dla młodzieży

11.30 „Wydział zabójstw” - film kryminalny
12.20 Teleshopping
13.20 Muzyka w RTL 7
14.05 Ukryta kamera - pr. rozrywkowy
14.35 „Prawo i bezprawie” - serial sensacyjny

15.25 Siódemka dzieciakom: „Kacper”,
„Niebezpieczne dinozaury” — seriale anim.

20
kryminalny, USA 1996, wyk. Tony Crane, Susan Walters, Barry

Corbin (43 min)
21.00 W centrum uwagi
21.15 100 dni rządu Jerzego Buzka - pr.
public.

21.05 „Z archiwum X” (19) - serial sen-

John Landis, wyk. John Belushi,

sacyjny, USA, reż. William Graham, wyk. David Duchovny, Gillian Anderson (50 min)

Tim Matheson, John Vernon,
Verna Bloom (104 min)
20.50 Losowanie LOTTO

22.00 Panorama
22.40 „M.A.S.H” (83) - serial komedio-

21.55 Studio olimpijskie - Nagano '98

wy, USA 1983, wyk. Alan Alda,

22.30 Pegaz

William Christopher, Jamie Farr,

23.00 Wiadomości

Loretta Smit (25 min)

23.05 Sport
23.10 „Dziennik intymny” - film obyczajowy, Włochy/Francja 1994,
reż. Nanni Moretti, wyk. Nanni
Moretti, Renato Carpentieri,
Antonio Neiwiller, Giulio Base
0.50 „Klan” - telenowela, Polska
1997, reż. Paweł Karpiński
1.15 Studio olimpijskie - Nagano

20.00 „W krzywym zwierciadle: Menażeria” - komedia, USA 1978, reż.

23.05 Rewelacja miesiąca: Sergiusz
Prokofiew - „Kopciuszek” - balet
w 3 aktach, Francja/W. Bryt.
1987, reż. Rudolf Nuriejew, wyk.

The Paris National Opera Ballet
— Sylvie Guillem, Charles Jude,
Isabelle Guerin, Monique Loudieres (125 min)
1.10 Zakończenie programu

22.05 „Kojak” (43) — serial kryminalny,
USA 1973, wyk. Telly Savalas,
Dan

Frazer,

Kevin

Dobson

min)

(50

20.00 „Prezydent i dróżniczka” - film
obyczajowy,

Francja

1996,

reż.

Jean-Dominique de la Rochefoucauld, wyk. Jean Pierre Cassel,
Sophie de la Rochefoucauld, Samuel Labarthe,
rner (92 min)

Francoise

Do-

21.35 Świat stworzony dla mnie
21.45 Panorama
21.55 Punkt - temat dnia

23.00 Wyniki losowania LOTTO

22.15 Co mnie gryzie?

23.05 Informacje i biznes informacje

22.45 Sport w Trójce
23.15 Echo świata
23.40 Rodno zemia - magazyn kaszubski
0.00 Zakończenie programu

23.25 Polityczne graffiti
23.35 Bumerang - pr. publicystyczny
0.05 4 x 4 - mag. motoryzacyjny

0.35 Przytul mnie
1.35 Link New Look
2.05 Cosmix
2.30 Pożegnanie

20.00 „Anioł w zieleni” - melodramat,
USA/Nowa Zelandia, 1987
21.40 7 minut — wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.50 „W cudzej skórze” - serial
22.45 Wyprawy z National Geographic
23.40 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny

23.50 „Sprawa dla mordercy” - film
sensac., USA 1993

czwartek 19 lutego 1998 r.

P OLONIA

TV POLONIA
8.00 Nasze wiadomości 8.05 Nasz poranek 8.30 Nasza dzieciom 9.30 Nasz sklep
10.00 „Lekarz domowy” (23) — serial 11.05
„Aniołki Charliego” (9) - serial kryminal-

ny, USA 12.00 Nasze wiadomości 12.05
„City” (25) - serial 12.30 „Dziedziczna
nienawiść” (23) — serial 13.20 Gry południowe 13.35 „Digby i jego dom”- serial
- 14.00 Nasza dzieciom
14.55 Nasz Sklep - zakupy w TV
15.10 Nasze popołudnie - Studio AGNES
15.45 Zanim kupisz — poradnik
16.00 „Digby i jego dom” (24) - serial, USA
16.25 „Lekarz domowy” (24) - serial
17.35 Zagraj z nami - Domino - teleturniej
17.55 Szczęśliwa ósemka - propozycje do
listy przebojów
18.00 „Dziedziczna nienawiść” - serial
18.50 Nasz wieczór - Studio AGNES

19.25 „City” (26) - serial, USA
19.45 „Ośmiornica” (5) — serial
20.55 O pogodzie - Studio AGNES

21.15 „Życie na nowo” - film obyczajowy,
1985,

reż.

Paul

Wendkos,

wyk. Margot Kidder, David Ackroyd, James Farentino,
Rhoades (90 min)
22.50 Puls Biznesu
23.00 Nasz samochód

Barbara

23.40 Nasza dobranocka
23.55 Gry nocne
0.25 Zakończenie programu

RANNE PANTOFLE 7.25 Przegląd
prasy 7.30 TVN Fakty - informacje

7.35 „Pacific Drive” (95) - serial obyCzajowy, Australia 8.00 „Opowieści

Z Zielonego Lasu” (4) - serial anim.

8.30 „Bosco” (4) - serial anim.

9.00

Zostań gwiazdą - pr. rozrywkowy
10.00 Gotuj z Kuroniem 10.30 „Anna”

(95) - telenowela 11.30 „Jolanda” (29)
- telenowela, Argentyna 12.00 Tele-

Sklep 12.30 Co za dzień - rozrywka,
Informacja 13.00 „Opowieści z Zielonego Lasu” (5) - serial animowany dla

dzieci 13.30 Dance Time - magazyn

muzyczny
is

14.00 Twój problem, nasza głowa
14.45 - 16.45 NIEZŁY KANAŁ

14.45 „California Dreams” (70) - serial
15.15 „Szkoła złamanych serc” (95) serial dla młodzieży, Australia
15.45 „Star Trek” (41) - serial SĘ USA

19.25 „Świat według Dave'a” - serial ko-

10.25
12.00
12.55
14.35

„Obóz marzeń” —- komedia, USA
„Ginący ryś” - film przyrodniczy
„W kręgu przyjaciół” - film obycz.
„Milioner w spodenkach” - kome-

- * mediowy
19.50 Aktualności filmowe
19.55 Łapu-capu

16.10 „Co z Bobem?” - komedia, USA
17.50 „Rycerz króla Artura” - film przyg.,

18.00-20.00

OKNO

OTWARTE

„NA

GAPĘ”:

18.00 NIE PRZEGAP
18.05 Diabelski Młyn - filmy anim.
18.45 „Kroniki Seinfelda” — serial komediowy

19.10 Cyberia
19.15 NIE PRZEGAP

20.00 (K) „Świat CNN” - film dok.
21.40 (K) KLUB FILMU POLSKIEGO:
„Przepraszam, czy tu biją?” - film
krym., Polska 1976
zz
23.15 (K) „Speed. Niebezpieczna szybkość” - film sensac., USA 1994
1.10 (K) „Pod nieboskłonem” - film
obycz., USA/Irlandia 1995
2.50 (K) „Huragan ognia” - film sen-

23.25 Muzyczny sklep CD

6.00 Telesklep 6.30 - 07.25 CIĘŻKO

Top Shop
„Celeste” - serial
Bliżej filmu — mag. filmowy
Seriale anim.
„Namiętności” — serial
Werdykt - pr. publicystyczny
Escape — mag. komputerowy
Blok muz.
„Klub Hawaje” - serial
„Celeste” — serial
Auto Salon - mag. motoryzacyjny
Pełnym gazem - mag. motoryzacyjny
Top Shop

19.20 Łapu-capu

21.00 Nasze Wiadomości
USA

11.00
13.30
14.30
17.15
17.45
18.45
19.15
19.45
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30

8.25 (K) Za ciosem - mag. boksu
9.20 (K) „Beethoven 2” - film przyg.
10.50 (K) „Dorwać małego” - komedia
sensac., USA 1995
12.40 (K) „Szczęście jest na łące” - komedia, Francja 1995
14.25 (K) „Bobry w akcji” - serial anim.
14.50 (K) „Star Trek. Voyager 3” - serial
15.40 (K) „Georgia” — dramat psychologiczny, USA 1995
17.35 (K) „Krokodania” — serial anim.

A

19 2

dia, USA 1994
USA 1995
20.00 „Karmazynowy przypływ” - film
sensac., USA 1995
21.55 „Szalona miłość” — komedia obycz.,

USA 1995
23.30 „Królowie podziemia” - film sen-

sac., USA 1990
1.05 „Portret mordercy” - thriller,
USA 1992
2.40 „Kuchnia Polska” - dramat

8.30 Wiadomości 8.45 Teledyski na życzenie

(powt.)

8.55 Prognoza

pogody

9.00 Dla dzieci: Szafiki (powt.) 9.30
W poszukiwaniu raju: Książańskie
ogrody - program Beaty SzuszwedykSadurskiej (powt.) 10.00 BIOGRAFIE:
„Wspomnienia o Sergiuszu Piaseckim”
- film dok.

(powt.)

10.45 Na Królew-

skim Trakcie (22): Kościół św. Józefa
(powt.) 11.00 Skarbiec (powt.) 11.30 30
ton! Lista, lista - lista przebojów
An(powt.) 12.00 Reżyser miesiąca:
drzej Barański - „Kobieta z prowincji
reż. Anfilm obyczajowy, Polska 1985,

drzej Barański (powt.) 13.40 Wiadomości (powt.) 13.50 Z archiwum i pamięci:
(2)
Jego portret - Włodzimierz Nahorny
-14.45 Auto-Moto-Klub - magazyn sportów motorowych (powt.)
15.00 Panorama
15.20 Program dnia
Dobrze,
15.30 Uczmy się polskiego (22):

powtórzę

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta

17.30 Katastrofy: Śmiertelna furta

18.00 Flightline, czyli wszystko o maszy-

nach latających
.

18.30 Terra X: Podróż do domu

19.00 Dzikie Discovery: Goryle — łagodne
olbrzymy
20.00 Poza rok 2000

20.30 Punkty zwrotne historii: Bitwa pod
Salaminą
21.00 Narodziny odrzutowego myśliwca

szczątki
23.00 Podwodni gliniarze
0.00 Medycyna sądowa: Proces stule-

cia
1.00 Skrzydła Luftwaffe: JU 52
zwrotne

historii:

3.00 IO Nagano '98: Narciarstwo dowolne - skoki - finały

7.35 „Między nami” - serial

5.00 IO Nagano '98: Biathlon - sztafeta 4 x 7,5 km kobiet
.

8.15

„Dobre czasy, złe czasy” — serial

8.50 „Ellen” - serial
9.20 „Historia Springfieldów” - serial
10.05 „Moda na sukces” - serial
10.35 „Sunset Beach” - serial
11.30 Pojedynek rodzinny - teleturniej
12.00 Punkt 12 - mag. informacyjny

22.00 Katastrofy: Upadek
22.30 Medycyna sądowa: Zwęglone

2.00 Punkty

6.00 Punkt 6 - mag. informacyjny
6.30 Dzień dobry Niemcy — mag. regionalny
7.00 Punkt 7 - mag. informacyjny

12.30 „Magnum” - serial
13.30 „Home Improvement" - serial
14.00 Barbel Schófer: „Zwarzą w twarz:
ksiądz i stręczyciel”
15.00 Ilona Christen „Mężczyźni są naj-

3.30 IO Nagano '98: Narciarstwo
pejskie — slalom kobiet

7.00 (P) IO Nagano '98: Łyżwiarstwo
szybkiłć — 1000 m kobiet
8.15 IO Nagano '98: Biathlon - sztafeta 4 x 7,5 km kobiet
9.30 IO Nagano '98: Narciarstwo
pejskie — slalom kobiet

Bitwa

16.00 Hans Meiser: „Przestań wreszcie —
tak rujnujesz nasz związek”

17.00 Jeopardy! - quiz

al-

10.00 (P) IO Nagano '98: Narciarstwo alpejskie — slalom kobiet
11.00 IO Nagano '98: Short Track — 500

m kobiet, sztafeta 5000 m mężczyzn

lepszymi kobietami”

pod Salaminą .
2.30 Poza rok 2000

al-

14.30 IO Nagano '98: Biathlon - sztafeta 4
x 7,5 km kobiet
16.00 IO Nagano '98: Narciarstwo klasyczne — drużynowy konkurs skoków do kombinacji norweskiej
17.00 IO Nagano '98: Narciarstwo alpejskie — slalom kobiet

13.30 TV Shop
20.00 Sport

20.00 MISTRZOWIE SCENY - Wiesław
Michnikowski:

20.05 „Prawnicy z Miasta Aniołów” (19)

22.00 Multikino - filmy, gwiazdy, plotki
22.30 TVN Fakty - informacje
22.35 Kropka nad i - prowadzi Bogdan
Rymanowski

23.00 TVN Fakty Regionalne - informacje
23.15 Auto - magazyn

23.45 Nic straconego: „Beverly Hills

von

sław Michnikowski, Henryk Bi-

komediowy, USA

sta, Marcin Troński, Zofia Ku-

21.30 „Naga prawda” (19) - serial komediowy, USA

Heinrich

Kleist - „Rozbity dzban”, 1996,
reż. Maciej Englert, wyk. Wie-

- serial obyczajowy, USA
21.00 „Drew Carey Show” (20) - serial

cówna (97 min)

:

14.00
14.30
15.00
15.05
15.30

Na topie - pr. muz.
Dance Jump - mag. muz.
Gramy News
Mute - pr. muz.
Halogramy - pr. muz.

16.00 „Z ostatniej chwili” — serial, Kanada
1994

17.00
17.30
18.00
18.40
19.45

„Beverly Hills Teenagers” - serial
„Troskliwe misie” — serial
„74.5 Nowa Fala” - serial
Dookoła sławy — mag. filmowy
Video Soul - pr. muz.

20.00 „Tongi — opowieść z Chinatown” film sensac., USA 1990

16.55 „Czarodziejka z Księżyca” — serial

22.00 „Noce i dnie” — serial
23.00 Midnight Love — pr. muz.

22.30 Panorama
23.05 „Chce mi się wyć” - dramat psychologiczny, Polska 1989, reż. Ja-

17.25 „Power Rangers” - serial

23.30 Muzyczne dobranoc

|

cek Skalski

0.20 Czas na... Przeboje non stop program rozrywkowy

amerykań-

90210” (92) - serial obyczajowy,

0.45 Powitanie widzów

USA

skich
0.50 „Kasztanek” — film animowany

1.00 Wiadomości (powt.)
1.20 Sport

17.50 Informacje
18.00 „MacGyver” - serial

19.00 „Żar młodości” - serial
20.00 „Dwa oblicza miłości” - serial
21.00 CNN News
21.15 „Palić? Nie palić?” - dramat obycz.,

Francja 1993
22.30 Przytul mnie — nocny pr. muz.
23.30 Dance Jump - mag. muz.
0.00 Mute - pr. muz.

kie

20.00 IO Nagano '98: Short Track - 500
m kobiet

21.30 „Haggard” - serial

21.40 Według Nikifora - reportaż

21.55 MdM - program rozrywkowy

18.00 Studio olimpijskie
18.30 IO Nagano '98: Biathlon - sztafeta 4
x 7,5 km kobiet
19.30 IO Nagano '98: Łyżwiarstwo szyb-

Akademicka Telewizja Edukacyjna
Kanał 1
16.15 Fizyka: „Drganiari fale - rozwiązywanie zadań”

16.45 Inside Britain: „Ochrona wybrzeży” - ang. cykl dokum.

17.15 Świadectwo dojrzałości - etiudy
i programy studentów

17.35 „4-ta Letnia Szkoła Biotechnologii
- Stegna '97” - reportaż
17.52 Program na dzień następny

22.00 (P) IO Nagano '98: Hokej na lodzie
23.00 IO Nagano '98: Narciarstwo alpejskie — slalom kobiet
23.45 Magazyn olimpijski
0.00

IO Nagano '98: Narciarstwo klasyczne — drużynowy konkurs skoków do kombinacji norweskiej

1.00 IO Nagano '98: Narciarstwo klasyczne - bieg na 30 km kobiet

AFPUCH
KIEROWCÓW, 3 osoby, kat. B,

OSOBY niepełnosprawne zatrud-

tel. 090-60-20-18

nimy w dziale windykacji oraz

KRAWCOWE,
090-523-923

| MAJSTRA budowlanego z upraw-

552-72-90,

KRAWCOWE
palące do zakładu

11-53 (8.00 16.00)

9205700-1500

MAJSTRA
budowy wykształzanć
nimy. man
cenie minimum średnie techniczne,

| KRAWCOWE,

EB:
przyjmę. 556-

szwaczki do-

HANDLOWCA- do sprzedaży
systemów elektronicznych i automatyki. Wymagane: wykształcenie techniczne, podstawy marketingu, co najmniej dobra znajomość j. angielkiego, 622-09-40,

w

nia, ul. Polska 30, pok. nr 1

ELEKTRYKA/ elektronika do instalacji systemów alarmowych.
Wumagane: wykształcenie średnie, prawo jazdy B, podstawowa

69) 136-31-94
INWALIDĘ z doświadczeniem
w naprawie samochodów zatrudni
Z.P.Chr. zlokalizowany
w Prusz-

MANAGERA oddziału szkoleniowego (wyższe, do lat 40, doświadczenie w działalnośći. gospodarczej) zatrudni od zaraz

Krajowa Korporacja Oświatowa
w Gdańsku. Tel. 022/679-97-36

znajomość informatyki, dyspozyTECHNIKA

PLANISTĘ ze znajomością
obsługi komputera na pół
CEZ
ELA
Ogród Zoologiczny
AE WRO
RCB SYĄ
00-41/ 42, od godz. 7.00 do
15.00

elektromechanika

(elektryka) na Alub naa: x

czu Gdańskim
przy ul. Zastawnej

34
komputerze zatrudni firma, tel.
682-22-77, 682-22-96
NIEPEŁNOSPRAWNĄ maszynistkę zatrudni firma, tel. 683-2955

KIEROWCĘ303-31-33

zaopatrzeniowca,

SEKRETARKĘ do prowadzenia
biura zatrudni firma Hydronaufic,
tel. 661-32-64, 661-35-60

ty nr 10531442 Gdańsk, Targ
Drzewny3/7

MAGAZYNIERÓW, 2 osoby, tel.
090-602-018

672-24-16, 672-81-79

MGR, technika farmacji, kierowni-

ka apteki, 622-73-79

MGR farmacji zatrudnię, 661-7170 (8.00- 10.00)
PRZEDSTAWICIELA handlowego (obuwie) do lat 30, prawo jazdy B, Avista, Gdańsk, Grunwaldzka 216 (12.00- 15.00)

PRZEDSTAWICIELI handlowych
z doświadczeniem w branży spożywczej poszukuje duża hurtownia, mile widziany własny samochód, 627-44-27 lub 621-55-85

39/40, tel. 301-54-33

Wojewoda Gdański ogłasza
konkurs na stanowisko:

Gdańsku

i Gdyni zatrudnię, 663-15-45

Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego
w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
w dniu 31 marca 1998 r. o godz. 10.00 w sali 133 *C” Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku, ul. Okopowa 27/29.

Długa

czeń i windykacji z doświadcze-

komputera,
go (studiujący wykluczeni)zad.
EE
Ofer-

rowa, ul. Wejherowska 12 c, tel.

biegłą, 620-65-85

ROBOTNIKÓW z doświadcze:
KRAWCOWE zatrudni „Troll Moniem do dociepleń budynków za- da Młodzieżowa”
na drugą zmiatrudni Firma Budowlana „Stucco”. — nę w Sopocie,
bardzo dobre wa22 dobrą pracę oferujemy wyso- unki, tel. po 15.00 551-72-73

PRACOWNIKÓW kuchni- obsługi
klienta- osoby młode, emerHut,

KSIĘGOWĄ doświadczoną zatrudnię, 0601-663-929, 682-37-39
wieczorem
KSIĘGOWĄ z uprawnieniami,
KSIĘGOWEGO

wiek
do 45 lat. Zgłoszenia
PIB, — | br piace, Gdynia, 620-66-21
EKO Gdańsk, Abrahama 2

Pizza

HANDLOWCA do działu
handlowego zatrudni Producent
Blachodachówki BalexMetal, 84-239 Bolszewo k/ Wejhe-

624-87-99

dzo dobre warunki finansowe, | nieniami budowlanymi zatrudni fir
629-80-29 9.00- 16.00
ma, tel. 343-00-33 wew. 132
MAGAZYNIERÓW
do 35 lat, 551-

giczne-

„Meblo- Mak* w Rumi. Tel. 671-

KRAWCOWĄ do szycia kurtek,

Ważne tylko 3 dni, 557-40-47,
557-40-48
ABSOLWENTÓW szkół średnich

HANDLOWCA
do 35 lat, wymagany samochód,
tel. 550-68-39

69-25

i zawodowych, po szkoleniu bar-

EKSPEDIENTKI do skle-

znajomością języka angielskiego | pów mięsnych
zatrudni firma „Kra-

i obsługą komputera zatrudni | snal", tel. 343-75-29, 343-75-28

W magazynie surowców
ter), tel. 682-22-26, 682-34-53

ABSOLWENTÓW
szkół średnich,
studentów zaocznych do hurtowni

SEKRETARKĘ z bardzo dobrą

I. Na stanowisko dyrektora mogą kandydować nauczyciele spełniający kryteria
określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.01.1996 r.
(Dz. U. Nr 20, poz. 91 z 1996 r.) posiadający:
- wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz inne
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole - tu co
najmniej średnie wykształcenie w zawodzie zgodnym z profilem kształcenia
młodzieży w szkole, do której na stanowisko dyrektora kandyduje,
- 5-letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze godzin,
- nauczyciele akademiccy, także z 5-letnim stażem pracy,
- znajomość spraw związanych z działalnością danego typu szkoły oraz własną
koncepcją pracy, jako jej dyrektor,
- preferowany jest wiek do 50 roku życia.

EKSPEDIENTKĘ do sklepu spożywczego, Morena 0-602-771225
EKSPEDIENTKĘ do spożywczego, 559-76-10

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię do
sklepu przemysłowego na Żabiance, 621-71-13

niemieckiego

zatrudnię, 301-41-31
ANIE

z

praktyką

stoisku cukierniczym na Hal

w Gdyni zatrudnię, 67
12-28
EKSPEDIENTKI do pracy w deli-

II. Oferty powinny zawierać:
1. Opracowaną na piśmie koncepcję kierowania szkołą, do której na stanowisko
dyrektora ubiega się kandydat.
2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
3. Kartę oceny pracy z ostatnich 5 lat pracy pedagogicznej i opinie z ostatnich 5 lat pracy.
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Odpis dyplomu oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym
dyplom ukończenia średniej szkoły medycznej lub prawo wykonywania zawodu
medycznego, zgodnego z profilem kształcenia w szkole.

katesach całodobowych w Gdyni,

dla zamiejscowych zakwaterowanie, 625-21-75, 625-41-95

STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ
zatrudni na stanowiska:

1. Kierownika Budowy (Remontu) Statków
Wymagania:

zapyazajconie”

6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

enię Zowołowe w zakresie budowy

(remontu)

Oferty w zalakowanych kopertach i oznaczonych **Konkurs - Medyczne Studium
Zawodowe w Wejherowie” - należy przekazać do dnia 17 marca 1998 r. pod adresem:

- znajomość kw "angielskiego.
Oferty prosimy składać telefonicznie:
625-02-88
625-82-01
625-82-02
625-24-33

Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia, ul. Okopowa 27/29, 80-810 Gdańsk
lub bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Zdrowia, pokój 823.
R-1642

——

2. Specjalistów ds. Marketingu

ZATRUDNIMY

| rykształsonie wyższe,
doświadczenie ie zawodowe w zakresie: budowy i

oddziałowej Oddziału Anestezjologii.

remontu statk

- znajomość I aka angielskiego.

INŻYNIERA-MECHANIKA

ogłasza Konkurs na ianoieko pielęgniarki
Kandydaci spełniający kwalifikacje określone w rozp. MZiOS z dnia
7.07.1995 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 425) proszeni są o składanie dokumentów określonych w rozp. MZiOS z dnia 25.03.1992 r.
(Dz. U. Nr 22 poz.96 z późn. zm.).

Oferty prosimy składać pod adresem:
STOCZNIA MARYNARKI WOJENNEJ
81-919 GDYNIA
CZA 48
ul.
DZIAŁ KADR I SZKOLENIA

Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się
ogłoszenia pod adresem:

S-301/A

ze ae

rasa

bałtycka

Państwowy Szpitał Kliniczny Nr 3, ul. prof. Z. Kieturakisa 1, 80-742 Gdańsk z adnotacją na koper
cie „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej anestezjologii”. | 1911

a

Wymagania:
|

Lu

: O

etanuai

||

BALEXMETAL

r

R-1872

i zdjęcia do dnia 28.02.1998 roku pod adresem:
PRASA BAŁTYCKA sp. z 0.0.
Dział Kadr, pok. 223
Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk

p. s6s/A/s0sł

rasa

bałtycka
WYDAWCA

aa: Atr

poszukuje

AGENTA
REKLAMY
W GDAŃSKU
Oczekujemy na osobę ze średnim wykształceniem, kulturą osobistą,
komunikatywną, w wieku do 35 lat.

Oferujemy interesującą pracę w młodym zespole, szkolenia oraz
atrakcyjne warunki finansowe.
Prosimy o przesłanie ofert (C.v. + list motywacyjny + zdjęcie)
do 21.02.1998 r. pod adresem:
PRASA BAŁTYCKA sp. z 0.0.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v., listu motywacyjnego

wacyjnego i zdjęcia do dnia 28.02.1998 roku pod adresem:
. z 9.0., Targ Drzewny 3/7,
„Prasa
cka”

ul. Wejherowska
12 €
(058) 672-24-16, 672-81-79
tel./fax

.

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy m.in. koordynacja pracy
zespołu inspektorów, udział w kreowaniu polityki sprzedaży i promocji, kontrola i rozwój kanałów dystrybucji, analiza rynku.
Wymagania:
- doświadczenie w kierowaniu zespołem
- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie w dziale sprzedaży - zdecydowanie w działaniu
- kreatywność
- biegła obsługa komputera
własny samochód będzie dodatkowym atutem
Wybranym kandydatom oferujemy:
- pracę w dynamicznym, młodym zespole
- możliwość szkolenia i dalszego rozwoju
- wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v., listu moty-

80-886 Gdańsk, Dział Kadr i Administracji.

:

« doświadczenie na stanowisku kierowniczym
* komunikatywność e zdolności organizacyjne
* znajomość pracy na komputerze
Oferty pisemne prosimy składać pod adresem:
BALEXMETAL Sp. z
c
84-239 sn k. Wejkerowu

KIEROWNIKA
URA SPRZEDAZY

STĘ DS. SPRZEDAŻY I ANALIZ

Wybr
- pracę w dynamicznym, młodym zespole
możliwość szkolenia i dalszego rozwoju
- wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska

paz z
|

nika Bałtyckiego” i „Wieczoru Mz

- dyspozycyjność
- samodzielność w działaniu
- komunikatywność
: doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

ra

DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”

Wydawca

- wykształcenie min. średnie
- umiejętność obsługi komputera: programy Windows, Excel

|

Wymagania

Dział Kadr , pok. 223
R-5659/A

R-1871

Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk

-

| kiedy?
za ile?

zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15zł,
IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96
Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława
Na płątek ogłoszenia drobne przyjmowane
są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 słowo- 2,02
zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
0,80 zł.

ZARUSZAY
DO SZYCH R OsOSEK: SZA

Targ Drzewny 3/7, tel/fax 301-80-62, 346-35-68, tel. oentr. 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 6, tel 551-54-56, pont. 8.00-16.00; Gdynia Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pont. 8.00-16.0
Gdańsk,
IV 17, tel./fax 620-89-17, pón.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
Władysława

RG

czwartek 19 lutego 1998 r.

2 KACH
PIEKARZA oraz cukiernika zatrudnię, tel. 625-11-62 po 20.00
POMOC do kuchni potrzebna od

AGENTÓW Ochrony, Gdynia,

zaraz, 551-22-67

DYREKTORA

MODELEK, modeli poszukuje
Agencja Artystyczna Kristo
Arem, 301-28-42 wew. 112

Świętojańska 72

CHAŁUPNIKÓW, 0-700-71-195

: MĘŻCZYZNĘ do pracy w barze

ekonmicznego

i handlowca branży motoryzacyjnej zatrudnią firmy z Gdyni, tel.
623-43-80

a Auchan zatrudnię, kontakt oso-

Gdańsk, Podmiyńska 1/5
racja Tan-Viet

FRYZJERKĘ damską i męską,

WYKWALIFIKOWANYCH - pra-

MONTERÓW kadłubowych
i spawaczy elektrycznych. Praca na
stałe, tel. 307-23-12

344-55-64

Cowników do uboju i rozbioru mię:

PRACOWNIKA do pracowni
reklamowej zatrudni firma
„Apro”, wiek do 26 lat, prawo

FRYZJERÓW, 0602-39-12-95
KELNERKI- Gdynia, Świętojań-

Sa zatrudni masarnia. Pruszcz

ska 69, 620-64-32
KIEROWNIKA aptreki zatrud-

jazdy, dobra znajomość programu graficznego Corel

Draw, tel. 343-22-59

nię, 622-73-79

ony-

KOSMETYCZKĘ, 345-67-67

konwojen:

MECHANIKA
maszyn
zatrudni BalexMetal 84-239

ła. Kurs zawodowy na licen-

Cię |-qo stopnia. Centrum Szkoużb a

Bolszewo, k/ Wejherowa, ul. Wej

„Cobra”, ul.
305-22-99,

herowska 12 c, tel. 672-24-16,
672-81-79

305-29-69 (9.00- 16.00)

Wydawnictwo R
|-pilnie zatrudni

cze "LEX"

PRACOWNIKA na samodzielne
stanowisko w piekarni. Oferty
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
1052856

PRZEDSTAWICIELI

w waszym regionie polsko- francu-

ska agencja modelek. Wymagany
lokal. Informacje (081)53-33-224
SPRZĄTACZKĘ zatrudni ciastkarnia w Sopocie, 551-14-12
STOLARZA wykwalifikowanego,
pomocnika stolarza, 554-92-66
STOLARZY z okolic Gdyni i Wejherowa zatrudni firma meblowa,
tel. 67-61-458
- SZEFA produkcji krawieckiej,
623-18-47

ŚLUSARZA- spawacza
z doświadczeniem zatrudni BalexMetal, 84-239 Bolszewo k/
Wejherowa, ul. Wejherowska 12

c, tel. 672-24-16, 672-81-79

ŚLUSARZA zatrudnię, tel. 664-82-39
TANCERKI do Nocnego Klubu,
551-65-40, 622-36-95

Spółka z o.o.

=)

dział Sopot

HANDLOWCÓW

* umiejętności nawiązywania kontaktów
* samodzielności i dyspozycyjności

poszukuje

TECHNIKA technologa z zakresu
przetwórstwa mięsnego (doświadczenie, prawo jazdy, obsługa komputera), 305-33-01

DUŻA Firma Handlowa zatrudni
60 osób, 0602-76-06-06
FIRMA zagraniczna zatrudni: produkcja, marketing, promocja, 305-

37-48
HURTOWNIA, 11 osób, 303-8569
PILNIE trzech pracowników, Gdynia, 62-17-932

TOKARZA zatrudni GEW 301-2264/66
CHAŁUPNICTWO, 0-700-71-195
PANIĄ do prowadzenia domu,
301-41-31

PRACA stała, średnie, 621-79-32

ABSOLWENTKA

młodych na atrakcyjnych warun-

kach, 664-68-50
CIEKAWA praca dla młodych, 0602-38-30-48
DB-X zatrudni 18 osób na stanowiska fizyczne, umysłowe, 1.400,

346-52-37

informatyki

ul. 1 Maja 5, 81-807 Sopot

z dopiskiem HANDLOWIEC

mość systemów komputerowych

FK- praca na terenie Gdyni, 66441-21 po 15.00
OPIEKUNKA, 343-16-05

| INFORMATYK 348-76-40

Bank Pekao S.A.

PRZYJMĘ na zlecenie nadzór inwestorski, kierownictwo budowy,

622-44-36
|

SEKRETARKA, 672-88-98

56
TECHNIK mechanik, lat 29, wentylacja, klimatyzacja, 553-59-90
MYCIE okien, sprzątanie, malowanie, 676-06-63
OSOBOWYM przewiozę wszędzie, 557-36-91
POPROWADZĘ, książki przychodów i rozchodów. Także księgi rachunkowe, 683-06-00
SPRZĄTANIE, 623-37-98
SPRZĄTANIE, opiekę nad starszą osobą, przyjmę, 664-18-67

ZŁOTA rączka- solidna, wykona
prace remontowo malarskie- tapeciarskie i inne, tel. 309-06-38

ZARZĄD Gdyńskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej Gdynia,

Grupa Pekao S.A.

ul. Hutnicza 10 poszukuje kandydata na stanowisko:

- specjalisty ds. handlu
-

Informacje: Zespół Spraw Pracowniczych,
tel. 551-72-21 w. 5203 i 5237.

R-1922/A

KSIĘGOWA: staż pracy, zagadnienia pełnej księgowości, znajo-

szkolenia, ob-

EKSPEDIENTKA szuka pracy,
557-25-52

zatrudni pracownika
z uprawnieniami
do poprowadzenia archiwum

* znajomości obsługi komputera
* płacę adekwatną do wyników
Prosimy o nadsyłanie do dnia 28 lutego 1998 r.
Cv. oraz listu motywacyjnego pod adresem:
Wydawnictwo Prawnicze "LEX” Sp. z 0.0.

672-56-69

DOŚWIADCZONY kucharz,

Oddział Gdańsk w Sopocie

e ciekawą i odpowiedzialną
pracę w młodym zespole

KSIĘGOWA: pełna księgowość,

Gdańsk, 305-34-93

ABSOLWENT
348-76-40

obsługa komputera FK, GM,
obecnie w księgowości, 345-63-

obsługa komputera, program FK,

sługa, 624-07-30, 0601-651669

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

TECHNIK ekonomistka, 31 lat,

ski, 0-601-61-86-49

AGENT celny (0-69) 33-82-93
BHP- owiec, 303-14-18
BHP-OWIEC,

KIEROWCA B, C, dyspozycyjny,

solidny, 664-18-67
KIEROWCA kat. BCE mechanik,
lat 34, dyspozycyjny, jęz. angiel-

no- biurowy, tel. 681-01-68

0-70 061-061

handlowa zatrudni

Pla-

310-448
ABSOLWENTKA Liceum Zawodowego, pracownik administracyj-

SZUKASZ pracy? Zacznij od c.v.
AGENCJA

Liceum

stycznego, studiująca zaocznie
Fotografię, dyspozycyjna, prawo
jazdy, język angielski, tel. 069-

nia:
3-letnie doświadczenie w branży handlowej spożywczej,
wykształcenie średnie - wyższe,
dyspozycyjność,
dobry stan zdrowia.

Oferty składać pod adresem: ZARZĄD GSOP GDYNIA, ul. Hutnicza 10, telefon 623-04-99, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

R-1941

S-299

MU
MERCEDES 124, 1992, okazja,

AUDI
100, 2,3E, 1989, automat :
18.000,- tel. 0602-381 -568
AUDI 100, 2.3L, XI/ 1990,

150.000 km, granat metalik, ABS

iDp., 22.500 zł, sprzedam z przyCzyn losowych. 0602-217-371
AUDI100 2.3E, 1992, 100 tys
, Stan idealny, czerwotys zł, tel. 303-07-72 lub 00-32U -593 po 20.00

I 80, 1986, stan bardzo do-

bry, 625-20-56
AUDI
1 983, 6.500 zł, 0-90X
w

REN 1,1, 1996, immobi,
na
perła, 25.000,- tel.
309-09-32 w
DAEWOO- kżdy model, Autos

e 15 rat, 10% taniej. 0602-833,

yS-

DAEWOO Nexia GLE, 1997, tel
620-37-98

380 ATI, 1990r, 058/661-40-

FAT 125p, zenzyna gaz, 5-biegoWy, hak, 1990, tel. 625-18-63

FIAT 126p, 1983/ 84, cena do

uzgodnienia, tel. 0602-646-143
FIAT 126p bis, 1991 rok, 5300

km, cena 5200 zł, 0601-65-54-24,
0601-62-13-17
FIAT 126p po kapitalnym remon-

Sk tys zł, tel. 344-75-97 po
FIAT Cinquecento 700, 15 tys.

km, 96, tel. 0601-648-208

FIAT Fiorino, 1984, cena 3500,-

tel. (069)31-56-92 po 19.00

FIAT Siena, odbiór Polmozbyt, tanio, 629-82-07

FIAT Siena 1.6, 1997, możliwość

zamiany (0-69)162-94-53
FIAT Tipo, 1988, 12.900,-. 0602277-032
FIAT Uno, 1993, poj. 1,0, 5iowy, stan idealny, cena
15.300,- tel. 303-90-41, 0602729-371

FIAT Uno 45 S, 1993, 5- drzwioWy, serwisowany, stan b.db, kolor

058/681-64-72
MERCEDES 124 2.3E, granatowy, automat, 1987, 26.000, 629-

30-30
MERCEDES 124 200D, 1989, tel.
km, kupiony u dealeraw kraju, au0601-648-208
MERCEDES 240 D, 1981 rok, ta: toalarm, centralny zamek, immobilizer, radio, biały 5- drzwiowy,
nio, 341-83-37
MERCEDES 240D, 1983 lub za: 24.000 zł, 306-28-10
mienię na mniejszy, 623-28-15
SKODA Favorit, 626-40-44
MERCEDES 250D, 1992, biały, STAR 28 zarejestrowany, żuk bla
automatic, el. szyberdach, el. Szy- szak, 682-83-73
by, ABS, serwo, aluminiowe koła, TOYOTA Avensis- przedpłata:
po Taxi w RFN- wersja wzmocnioodbiór luty 98, tel. 307-25-77,
na, stan b. dobry, składak, Oka307-26-77
zja! Cena 42.000; tel. 341-67-85,
TOYOTA Camry V6, 36.000,0602-215-888
MERCEDES E klasa 300 turbo 0601-633-501
diesel, lipiec 91, czamy metalik; TOYOTA Carina Il diesel, KE
klimatyzacja, ABS, ASD, automał,
serwisowana, wspomaganie
stan idealny, 56 tys. zł, sprzedam
rownicy, alarm, cena 21.000,-.
lub zamienię, 058/ 665-23-52, * Tel. 301-97-74
090-524-480
TOYOTA Corolla- liftback 1993/
NISSAN Sunny, bezwypadkowy,
94, 2.800,- bogata wersja, 6631.4, rok produkcji 1992, kolor 44-52, 556-67-69
srebrny metalik, alarm+ radio, ceWGolf 1,8 wtrysk, 1987, szyberna 21.500 zł, tel. 309-91-99
sportowy WyOPEL Ascona, 1982, gaz, 1982, dach, katalizator,
dech, 5-drzwiowy, alarm, 5-biego4.900,-. 552-11-81
wy, 142.000 km, 13.300,- 682-15OPEL Astra, 1995, okazja,
67
058/681-64-72
na biaII, grudzień 1989,
WGof
OPEL Astra 1.4, 1994
w cenie
łych, 3.500 DM, 344-70-51, 0601od 21.000 PLN, kupowane

w kraju, serwisowane oferuje
„Euro-Car* dealer Forda, tel.
623-68-08 w. 140
OPEL Corsa 89/90, 663-21-83
OPEL Kadett, 1.4, 1990, 661-2255
OPEL Kadett, diesel, 1990, 66122-55
OPEL Kadett 1.6 wtrysk, katalizator, ABS, centralny zamek, elektryczne szyby, lusterka, 1991,
17.500 zł, (0-69)31-23-15

OPEL Record, 1985,
6.800,-. 0602-277-032

2.3D,

OPEL Vectra 1.6, 1996, 44.000 zł,

pilnie, 30-99-107
PEUGEOT 205, 1.9D, 1992, tel.
348-25-52
PEUGEOT 406 combi, nowy, tel.

metalic, (0-69) 31-13-62 od

306-43-73

17.00- 20.00

POLONEZ 1,6 GLi, rok produkcji
1996, gaz, okazja, tel. 303-02-71
POLONEZ 1.6GLI, 1995, 61.000

FORDY Escorty, 1.6, 1993
w cenie od 20.000 PLN kupoWane w kraju, serwisowane

oferuje „Euro-Car”
dealer Forda, tel. 623-68-08
w. 140

HONDA Civic 1992, 16 v, granat.
metalic, 24.500 zł, 621-87-82
MERCEDES, 124, 200D, E-clasŚ 1994, 65.000 PLN, 0-601-6267
MERCEDES, WW T4, inne, dosławcze, mikrobusy, 344-77-55,
344-77-33

og

pó

©

) kiedy?

z

2/9

za ile?

59-73

T stan
p. 1700,
UL
21, 1989,
RENA
bdb, ekonomiczny, wygodny, 67832-00, 678-32-91
86 ,tys.
SEAT lbiza, 1.3CLX, 1994

km, 12.500 zł, I właściciel, bezwypadkowy, tel. 346-59-94
POLONEZ 1988, garażowany,
5.700 zł, 303-67-45

614-981

W Gof II, 1993 r, 1.6 KAT, bia

ły, 2-drzwiowy, serwisowy, stan
b.db. tel. (0-69) 31-13-62 od
17.00- 20.00
AW Golf Ill, VR6, 1992, tunning
sportowy, 35.000, 0602-677-957
W Passat, 1.8, combi, 1990,
stan idealny, kolor czerwony,
elektryczny szyberdach, cena:

CYSTERNA do paliwa 22.000 |,
cena 10.000+ VAT. Tel. 062/76170-41

13.800,- 629-30-30

700,

1996,

paczem słomy i kabiną i ciągnik

C 360p, w bardzo bobrym staniesprzedam, tel. 552-80-92
PRZEDSIONEK do przyczepy
campingowej, sprzedam niedro-

go, 671-80-75
TATRA T148, 1982, betonomieszarka 5 m sz, 39000 zł, tel. 055233-80-66, 0601-61-79-13

SALON AUTO HI-FI
tel. Ka 552-47-49,
Oliwa - Kubusia Puchatka 2

KLOCKI, hamulcowe, zawieszenia, 346-47-88, 305-32-02

SPYCHACZ T-130. Tel. 301-2718; 301-27-89 w godz. 8.0017.00

ROZRUSZNIKI,
alternatory,
warsztat-

sklep, (058)552-14-48

SIGNUS
678-31-96

ż

samochody

na za:

45

kompleksową obsługę, 664-32-13

9.00-17.00, 0601-65-74-08
HOLANDIA

wyjazdy

ABECADŁO, 0601-78-40-02, auta

powypadkowe
AUTA: Fiat 126, Polonez, Merce-

telefony, radioodtwarżecze,
osobowe,

+

AUTA po wypadku kupię, 060260-37-95
KAŻDE, zuzyte, powypadkowe.
054/848-279
:
OKAZYJNIE lub do remontu, 090-353-865
POWYPADKOWE, zniszczone.

OKAZYJNIE lub do remontu, 090-353-865
WW każdy, inne powypadkowe,
671-16-80

A kupię, 090-51po wypadku
AUT
06-15
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71 w.
341, 061-642-181, 0602-217666
USZKODZONY, zachodni, 30256-94, 552-11-81
ZACHODNI okazyjnie, 302-56-94,
552-11-81

AMORTYZATORY!
Monroe,
sprzedaż, montaż. 342-15-72
AMORTYZATORY, tłumiki,
katalizatory. 309-02-21
CHŁODNICE, katalizatory, ttumiki, zbiorniki, 346-47-88
CZĘŚCI do samochodów
dostawczych, używane i nowe, tel.
345-21-58
OPONY bieżnikowane Fiat, Polonez, 342-15-72
VOLVO, Scania, tanie części zamienne. DTC 343-00-81
51

ciężaro-

we „Ara' Gdynia, Nowodworcowa 21, 629-42-95 ,

1661-49-28
8661-41-97

= s GRUNWALDZKA 487
«s
554-21-24

63

8A8 621-63-93 zachodnie
8A8AB, 625-14-92, 0601-610-

!

TONI, 343-92-04
TRANSPORT tanio, 302-63-42

GDAŃSK OLIWA

MIĘDZYNARODOWY, 347-97-21

R-10261/A/368..

sy,

550-14-43

A8.A, 625-30-84, 0602-250-220
tanio
A, osobowe, 556-38-82
A, osobowe, 556-38-82

AAA -osobowe, 345-38-90, 0602-631-102

$

BUS, 629-34-08

ŻWIR wykopy, 623-20-52

KONCESJONOWANE przewozy
mikrobusem, 550-18-47, 551-14-

1,5 T, 302-79-34, 0-601-642-143

ABA- Volkswageny,

MIKROBUS (0-69) 315-344
MIKROBUSY, 309-03-15

IICUDMOII 556-59-48; 346-39-21
l- ACHILLES, 343-58-59
„A,AMI* przeprowadzki, 341-9190

MIKROBUSY

9 i 11-osobowe,

305-95-04

„A,AMI" przeprowadzki, 624-20-

39
AA, Przeprowadzka, 346-39-21;
556-59-48
A,AMI, 341-91-90, 624-20-39,
090-38-79-74
A,ART meblowóz, przeprowadzki,
551-53-54, 090-52-21-78 | >
ACZKIEWICZ przeprowadzki,
345-74-76

l8- ACHILLES, 343-58-59

ABAKAN 2.5, kraj, Europa, 62070-73

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

AUTOALARMY, blokady, znako-

0602-229-263
BLASZAK LT 557-04-64, 090-56-

wanie, sezonowa obniżka, 341-

66-68

AKTUALNIE taniej, 621-63s)

+AS- osobowe, 0-602-387-924
ASTRA- 309-30-25
AUTA - dostawcze,
cy Tex 344-77AUTA dostawcze, osobowe, żuk,

polonez truck, 550-73-04, 551-2659
A
AUTA

dostawcze,

osobowe.

„Piast”- 552-26-33

83-37, 0602-212-564, Top Car
ABC Auto Szyby, Gdynia, Morska 306, 623-68-88, 664-25-69,
663-96-86
AUTO-GLAS, szyby do sa-

AUTOALARMY, radioodtwarza-

mochodów osobowych, ciężaro-

AUTOALARMY, zestawy głośnomówiące,
302-50-09,
„Carrier

wych, dostawczych autobusów,
szyber dachy. Szybki, profesjonalny montaż, fachowa obsługa.
Oliwa Grunwaldzka 487. Tel.
552-22-31,

552-28-14,

Gdy-

nia, ul.Jana z Kolna 34, tel. 62086-38 wew.3, 0-601-662-377
AUTO-SZYBY
Jaan
sprzedaż, montaż. Wrzeszcz

344-12-81 Kościuszki 8; Orunia 309-02-51 Jedności Robotniczej 233; Gdynia 620-49-77

Kapitańska 2

cze, montaż, 62-28-600, 0602-

334-187

AUTOALARMY Boxer
Multi-Tytan-Lock, 550-30-95 raty

AUTOALARMY immobilisery, radia, głośniki, „AMB* Ortowo,
Zwycięstwa 236, 664-94-55
AUTOALARMY prestige tytan,
Witomino, 624-16-73

Oddział Okręgowy PZU S.A. i PUH "Zdunek”
ogłasza przetarg samochodów powypadkowych i pokradzieżowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daewoo Nexia
VW Passat
Honda Civic
Renault Coupe
Peugeot 605
Opel Astra
Audi 80
inne do 35 sztuk

1997
1995
1997
1996
1992
1997
1988

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

15
15
35
28
10
28
12

000,000,000,000,050,000,000,-

oraz codzienną sprzedaż części z odzysku.
Regulamin oraz kompletny spis samochodów do przetargu można uzyskać w PUH "Zdunek" w Gdańsku,

ul. Miałki Szlak 35, tel. 301-05-90.
rzetarg odbędzie

się

8 roku

o godz,

adres jak wżycj

Oglądanie 23.02.1998 r. i 24.02.1998 r. od godz. 12.00 do godz. 14.00.
. |Wadium przyjmowane będzie w dniach oglądania i w dniu przetargu w PUH Zdunek.

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

nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.
/Neplgtek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopiaty (1 stowo - 2,02 zł netto), dla osób fizycznych

ZAPAJSZARY
DO MASZYCH BUR OGŁOSZEK — CZ

309-

28-95, 0602-730-812
ABB, 556-97-08
ABSOLUTNIE najkorzystnej osoe dostawcze, 0-601-67-66-

37

AUTOALARMY, 345-55-05
AUTOALARMY,
autogaz, ratyy „Coala”,
554-80- 16

685, dostawcze, osobowe.

ŻWIR, 556-00-34

ŻWIR, 622-22-66

MIKROBUSY, 623-74-05
AS- Autoalarmy, immobilisery, blokady, znakowanie,
EE OS ABY
śnomówiące. 302-48-94

557-47-33, 0602-229-263

MERCEDES dostawczy, 663-43-

SPLINTER

- s

właściciele), solidność rzetelność,
tradycja, 661-60-93, 62116-86, 624-35-52
SPROWADZAM samochody tanio!
(0-69)162-99-86, 0-602-72-22-36

powypadkowe, Gdańsk, 302-99-

PRZEPROWADZKI 556-36-96

ne, tel. 664-40-80

oo

ŻWIR, 348-83-95

des 123 do remontu, uszkodzone,
66

PRZEPROWADZKA, 623-46-07
PRZEPROWADZKA 556-51-57;
556-59-48; 553-26-50
PRZEPROWADZKI, transport,

MERCEDES 508, zamknięcie cel-

ŻWIR, 090-50-98-74, 348-89-77

szych. Urządzenie antyporwaniowe, blokady, znakowania,

MEBLOWÓZ, 342-94-18

0601-64-52-64

SAMOCHODOWE

zakup samochodów: osobowe,

wają tańsze ale nie ma lep-

KASZMIR przeprowadzki, 34872-48

557-12-68, 090-523-103

po

ALARMY Prestige by-

wadzki, 344-77-33

IZOTERMA 5 T, 303-65-55
KRAJ, Europa, 090-50-27-80
MERCEDESI 40 metrów sześć.

ZE MONIA.

mówienie, możliwość wyjazdu,
661-65-45
ATRAKCYJNE wyjazdy Niemcy,
Holandia, osobowe, dostawcze
również na zamówienie oferuje

11; 0601-65-91-96

ATRAKCYJNIE, 347-97-21
ATRAKCYJNIE- Europa, przepro-

344-77-55

!z x

ABC,

ADA. Transport- przeprowadzki,
cały kraj. 5.5 tony. Tanio. 301-22- .

EUROPA, kraj, 1- 4 ton, tanio,

autoalarmy, Reda,

dostawcze, ciężarowe, (pierwsi

CINQUECENTO 900 S, 1996, 19

PASSAT 1,8! 1992, pilnie, bogate
wyposażenie, 055-232-04-33

AUTOGAZ, 664-70-80

pą, tel. 309-96-37
KOMBAJN zbożowy Bizon z szar-

16.500 zł, 0601-65-73-23

POLONEZ Atu, 1996, 1.4, rover,

FIAT 126p, Cinquecento, uszkodzone, 0-90-353-865
POLONEZA po wypadku, 622-62-57
AUTA powypadkowe, 0602-343-

JACHT MAK-747 wraz z przycze-

dobry, 15.500,-, 557-28-48

0-601-61-11-78
POLONEZ Caro, 1.4 GLI, Rover,
złożony XII 1996, 13.000 km, bordowy, stan idealny, 13.800,- 66317-83

wy, 8.500,-, 0602-316-074

CIĄGNIK Siodłowy DAF 95,
sprzedam, wraz z koncesją,
rok produkcji 1994, tel. 55390-83 od 9.00 do 17.00

W Passat 1990, 1.8, benz,
23.000,- przebieg 135 tys., 62525-01
W Scirocco, 1989, stan bardzo

>

POLONEZ Truck, 1993, 2-osobo-

AUTOBUS Autosan H9-21 i H1011, 180 tys. km, 1989 r. stan b.
dobry, 0-59/661-181

23.800 zł, tel. 681-67-41

W T4, 1994/ 95, pełna dokumentacja, podwyższony, długi,
max, 6 miesięcy w kraju, cena do
uzgodnienia, 0602-646-143
W Transporter, 1.6D, 1987,

BUS, 552-57-18, 0601-66-12-92
DOSTAWCZE, 090-52-26-96
DOSTAWCZY: Mercedes- tanio,
0602-39-25-64
DOSTAWCZY 551-01-49
DOSTAWCZY ciężarowy. 0601657-667
DOSTAWCZY Volkswagen, 34113-59
DUKATO Tona 348-75-65

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

POLONEZ Truck, 1994, gaz, 303-

(058) 286-27-77, pon. - pt. .00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącecia 8, tel/lax 688-29-44, pon.- pt. .00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel/ax (069) 31-63-26 , pon.-pt. 8.00-16.00;
Elbląg, Łączności 9, tel. (065) 232-70-04, tel. 233-54-09, fax pon.pl. 8.00-16.00
,
Starogard Gdański, Basztowa3, tel./fax (069) 162-20-80

R-1917

RG

AI)

M

AUTO- Kamel, osobowe, bu-

BUSA 8-osobowego wypożyczę,

DOSTAWCZE, 663-43-89

WYPOŻYCZALNIA

sy, 345-15-85
AUTOFEST, 629-30-30, do-

664-81-10

LAWETY, 347-97-21

0602-244-403

stawcze, osobowe
BUS-y 8-osobowe, 629-06-31,

0-602-39-48-45

DŁUGIE Limuzyny, supertanio, 0602-255-077
DOSTAWCZE, 347-99-24

MIKROBUSY osobowe, dostawcze, (0-69)31-05-42

PRZYCZEPY, lawety, 552-80-72

70,-

WYPOŻYCZALNIA samochodów,
PTHM Auto Plus, osobowe,
34552-15

AUTOHOLOWANIE, 347-97-21
AUTOHOLOWANIE, 671-45-55,

INNE USŁMOTORYZAĆ.

dostawcze,

kom. 0-602-61-78-78

AUTOHAKI 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 1- 3 auta,
44-77-33

661-55-45

całodobowa, 301-99-86

AUTOHOLOWANIE 347-70-

m

ANIERUCHOMOŚCI VM
GDAŃSK- Chełm (73) 4/4 Apeks
346-08-47
.
GDAŃSK- Chelm, (66 m), kom-

NIERUCHOMOŚCI
BA WA

fort, tel. 302-78-98

laria

GDAŃSK- Chełm, 50 m kw, IV

prowski

W; Starówka 47 m kw, parter, 140.000 zł; Przymorze 50
m kw, 80.000 zł; Suchanino 4 po-

GDAŃSK, Kartuska, (8.000), pod
inwestycję, 301-12-28

GDAŃSK- Kowale, 3 ha przy obwodnicy, możliwość zjazdu, 66139-96
GDAŃSK- Zabornia, budowlana

koje, /-IV, Gdynia Obłuże 104

m kw, piętro domu z ogrodem156.000 zł. Kancelaria Kucharski,
301-62-16, 305-87-67

(kredyt)
GDAŃSK: Chełm, dwupokojowe,

(1900) 301-12-28

551-22-51
GDAŃSK- Chełm, IV, M-4, 63.3

GDYNIA- Cisowa, 1401 m, 620-

m kw, 302-74-99 wieczorem

81-56

GDYNIA- Kack, 880 m, 620.81 -56
GDYNIA- Orłowo, Mały Kack,
uzbrojone, 622-14-59

GDYNIA- Redłowo działkę,

GDAŃSK- Jasień, 2-poziomowe, 6-pokojowe, 131 m, cena
245.000,- tel. 303-04-35

GDAŃSK- Jasień, 3-pokojowe

GDYNIA- Wiczlino, 1370, 1500,

GDAŃSK: Morena, (dobry

2200, 621-44-95, 090-54-25-13
MECHELINKI,
Chwaszczyno,

punkt), M-4, 56 m kw, I/X, częściowo umeblowane, dodatki,

Wiczlino, „Drex* 620-71-51

MISZEWKO, 10.000, 620-81-56
MISZEWO, 5,8 ha przy trasie
Gdynia- Żukowo, 621-44-95,
090-

54-25-13
MOSTY budowlana 590 m kw
z pozwoleniem na budowę, wylanymi fundarnentami, studnią głę-

115.000 zł, tel. 306-35-40

GDAŃSK-

Niedźwiednik,

48

m kw, 89 tys, Investor, 342-54-92

GDAŃSK- Orunia, Wrzeszcz, 2pokojowe, Olak 345-20-01

GDAŃSK- Przymorze, 1- pokojowe, (29), „Iwona”, 348-519%, 56.000 zł

GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe. Radius 552-04-70

GDAŃSK-

rze, 45 m, 2

pokoje, I/IV, 85.000,- tel. 341-2515, 0602-730-810

GDAŃSK- Przymorze, falowiec,

38 m, parter, Atrium, 557-73-19
GDAŃSK- Śródmieście, (68),
dwupoziomoweż kominkiem, „Akme" 551-26-41

GDAŃSK: Wrzeszcz (62), 1/3, za-

dbane,
Apeks 345-12-89
rat. 0602-720-901; 341-62-74 prosić Krzysztofa
247 m kw, 200.000,-, Karczemki
wolno stojący 244 m kw,
Wrzeszcz ul. Podleśna, 648
Kancela-

Prawnicza

„Koprowski

8

Wspól-

nicy** Sopot, Kościuszki 6f, tel.
550-44-27; 550-44-28; 550-26-80
GDYNIA- Karwiny, trzypokojowe
(59), 661-23-00
GDYNIA- Obłuże, 2- 4-pokojowe,
665-53-00
GDYNIA- os. Zielone, 4-pokojo-

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojowe, „Centrodom”, 301-80-10

GDAŃSK- Wrzeszcz, koło Politechniki, komfortowe, 90 m kw.
0602-720-901; 341-62-74 prosić
Krzysztofa

GDAŃSK: Zaspa, 56 m kw, 3-po-

Krzysztofa

działalność, Apeks 345-12-89

kojowe. Pro-Dom 552-33-69

GDAŃSK- Suchanino, wieloro-

GDAŃSK- Żabianka (90), 9 pię-

tro, Apeks, 345-12-89
GDAŃSK-

GDYNIA- Śródmieście, trzypokojowe, „Agpol” 621-84-94
GDYNIA- Śródmieście, trzypokojowe, „Michalak 661-51-77
GDYNIA- Witomino, 2-pokojowe,
„Factor* 620-81-56

GDYNIA- Witomino, czteropokojowe (60), 661-23-00

nad starszą osobą (mężczyzna).

(parter, wieżowiec

Wynajmę niedrogo studentce pokój umeblowany, tel. 341-42-32

wykluczony) 665-12-78
GDYNIA- pawilon 215 m kw i 26

m kw, tel. 664-87-75
GDYNIA- sklep, wysoki standard,
36 m kw, 622-14-59
GDYNIA dworzec PKP, pawilon
handlowy, 625-19-33

TRÓJMIASTO „Agpol” 621-

GDAŃSK- Wrzeszcz- kawalerka,

84-94, 661-14-70

Kancelaria RajekAB, 550-70-35

TRÓJMIASTO, 1-, 2-pokojowe,
pilnie, 0602-25-90-30
TRÓJMIASTO- mieszkanie, ba-

GDAŃSK- Zaspa, 3- pokojowe,

Ko-

347-60-77, po 18.00 556-97-69
GDYNIA, „Drex* 620-71-51,
661-63-80
GDYNIA, 1-, 2-pokojowe, kawalerkę, 554-46-10
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, blisko centrum, trzypo-

ściuszki 61, tel. 550-44-27;
550-44-28; 550-26-80

kojowe, telefon, komfortowe, zaciszne miejsce, 661-31-56

SOPOT- 200 m, nowy budy-

rak mieszkalny, dom bez wygód
do remont kupię, tel. 0602-222-

nek biurowy w doskonałej lo-

%1

kalizacji, 160 tyś. USD. Kancelaria Prawnicza „Koprowski

WEJHEROWO,
672-74-10

8

Wspólnicy”

Sopot,

dwupokojowe,

Żabianka, 31 m,

GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana,
tanio, dwupokojowe, 622-45-90

GDYNIA centrum 116,5 m, | pietro, dwa pomieszczenia, 661-2813
KOŚCIERZYNA mieszkanie 3pokojowe, tel. 0-601-654-101

PRZYJAŹŃ kŻukowa M-3, | pię-

15.00)

RUMIA- Janowo, M-3, własnościowe, 47,6 m kw, 2-pokojowe,

GDYNIA, Kopernika, dwupokojo-

„Agpol* 621-84-94
GDYNIA- Redłowo, 620-81-56
KOLBUDY, 160 m kw na pięknej
działce 1080 m kw, wszystkie media. Pinie! 682-69-18; 0601-291239

„Dobrowolski-

RUMIA, bliźnia, 620-81-56

GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,

RUMIA, bliźniak,
„Agpol” 661-14-70

620-81-56

RUMIA, tanio, nowobudowany,
szereg. Raty, odpisy, 622-14-59

parter, 620-81-56

Trybu-

lec* 550-20-66, 661-21-00
GDYNIA,
nowobudowane.
Różne lokalizacje, metraże.

Raty, odpisy, 622-45-90

GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,

620-81-56

GDYNIA- centrum,
(47) 620-18-76

GDYNIA- centrum, j
we (26) 620-18-76
GDYNIA- Dąbrowa, (55 m), (42

GDYNIA garaż sprzedam, Narutowicza, tel. 0602-787-910
PRUSZCZ Gd, 683-27-70
SOPOT- centrum, 551-22-51

TRÓJMIASTO-

Centrum,

200

m kw, 058/557-56-00

ulic Jesionowej, Partyantów, De
surowym
na działce 1,3 ha w tym dwa
stawy rybne przy lesie tel.
302-24-07

HALĘ, grunt 551-67-66

KĄCZEWICE gospodarstwo rolne
o pow 14 ha, wraz z budynkami
(nowe)
i narzędziami rolniczymi
oraz inwentarzem
tel. (0-55) 271-

15-15

GDAŃSK- Morena, dom,

uro

20-01

GDYNIA- Dąbrowa, pół bliźniaka,
umeblowany, tel. 6818-930

stojący 400 m kw, 8 pokoi, 2
garaże, sauna, 3 łazienki,
3 li-

73.000zł, tel. 0602-410-324
RUMIA- Janowo, trzypokojowe,

TRÓJMIASTO,
551-55-59

SOPOT, (72), nad morzem, „AkSOPOT, Parkowa, (115), trzypokojowe, komfortowe, do wykonczenia, „Unikat 551-47-12
(96). Kancelaria
70-35

dk

Trójmiasto, 552-42-34

we (33) „Michalak'551-6077, 551-53-04
SOPOT- Brodwino, 33 m, 1 pokój,
8 Wspólnicy”

Sopot, Kościuszki
61, tel. 550-4427; 550-44-28; 550-26-80

SOPOTDolina Gołębiewska, 76
m, 557-98-19
SOPOT- Kamienny
Potok, trzypo-

kojowe,
garaż, 622-45-90
SOPOT atrakcyjne,
54 m kw,
690 USD/ m kw, 622-61-77

GDAŃSKI 1-,
Większe!

2-pokojowe!
-Duży!

- .
-

Atrakcyjny! -Wybór!553-09-28, 553-38-93 (10.0020.00) -Hanna!!!
GDAŃSKI 305-36-46, 301-85-99
Trójmiasto „Global*
GDAŃSKI 346-07-66
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK, 400 zł, 345-14-26
GDAŃSK, kawalerka, tel. 346-5018
GDAŃSK,
ładne mieszkanie, niedrogo, 305-44-52
GDAŃSK,
M-2, tel. 303-18-52
GDAŃSK,
odnajmę pokój, 2-0sobowy, może być z dzieckiem, Oj

AB, 550-

we, 551-22-51

cowska72

GDAŃSKI 347-67-64! Trójmiasto!
Polstar
GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 1-, 2-,
3-, 4- pokojowe, 552-42-34
GDAŃSKI Starówka. 301-6216

GDAŃSK, odnajmę pokój, tel.
343-45-30
GDAŃSK,
pokój, 343-16-05
GDAŃSK: blisko centrum, parter,
pilnie 2 pokoje (65 m kw) lub 3 po-

553-38-93 (10.00- 20.00) „Hanna!!!

GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 55242-34
GDAŃSK, 35 m kw, M-2, nowe,
IIAV, 69.000,-,
tel. 305-81-50
GDAŃSK, kawalerka, 23 m kw,
własnościowa, 305-67-36

Y kiedy?
za ile?

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe,
tel. 623-55-64
GDYNIA- Grabówek, jednopoko-

jowe, atrakcyjne, 40 m kw, „Agpol* 621-84-94
GDYNIA- Karwiny, 1-pokojowe,
620-81-56

SOPOT pokój u

Karlinowska 15a/ 18

TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe,
557-65-59

KAWALERKĘ, pilnie, 557-65-59

ELBLĄG centrum miasta, 125
m kw, 055-235-57-54

GDAŃSKI Biura! -Gabinety! -Magazyny! -553-09-28, 553-38-93
(10.00- 20.00) -Hanna!!!

GDAŃSK, Gdynia- duże r
wierzchnie magazynowe, biurowe. 346-12-91
Lege Artis
GDAŃSK,
nad Motławą, lokal, tel.
305-23-00
pawilon- centrum, 30182-10 w. 7, 301-82-19 w. 7

GDAŃSK- Wrzeszcz, biurowona biuro, 345-38-90

GDAŃSK

(120),
Gem 341-46-93

ne z góry za rok. Kolobrzska
50k/1 (17.00- 20.00)

GDAŃSK, pawilon- centrum, 301GDAŃSK- Jasień, sklep, 37
m kw, tel. 345-53-71
GDAŃSK- Starówka, biuro, (65),
„Arenda” 625-42-08
GDYNIA, bar gastronomiczny,
42.000 USD, 622-14-59

box. Wia-

domość Al. Zwycięstwa- tunel
Akademia Medyczna box nr 5
GDAŃSK
Złota Brama, na biuro,

GDAŃSK, nad Mottawą,
loka, tl.
305-23-00
82-10 w. 7, 301-82-19 w. 7

dla

pana bez nałogów 551-76-01, ul.

GDAŃSK: Wrzeszcz, parter domu

GDYNIA- Działki Leśne, 2-poko-

kojowe,
„Berg 661-39-52

bulec* 550-20-66, 661-21-00
SOPOT- apartament komfortowy,
(200), „Forum* 621-09-95
SOPOT- Górny, 90 HH
m, 3 pokoje,

magazynowy,
170 m, 664-67-86

GDAŃSK, pilnie, 341-46-93

m), „Drex* 620-71-51

jowe, Berg, 661-39-52

na siedzibę firmy, 1000 USD/ m-

Wspólnicy”

Sopot,

jowe,

GDAŃSK- Starówka, Piwna, ob-

GDYNIA, Abrahama, Skwer Kościuszki,
focha powierzchnie biurowe, 622-14-59

GDYNIA- centrum, 200 m kw, ma-

63-13, 621-62-64
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA, dzielnice, 661-79-27

Aa

GDYNIA- dzielnice, „Drex*

apartament
z pełnym wyposaże-

620-71-51

niem. 305-23-00

ment, cz

umeblowany,

GDAŃSK: ul. Długa; luksusowy

gazyn, 620-81-56

GDYNIA- Centrum, klub bilardowy oddam w dzierżawę na korzystnych warunkach, 622-09-40,

624-88-66

DOMUS kupno, sprzedaż, Wyna-

jem. 058/344-74-72
GEM, 341-46-93

perpilnie!

GDAŃSK:
lokale biurowe i miesz

atrakcyj ną działkę budowlaną zamienię na mieszkanie, tel. 34719-91, 9.00- 12.00

KONTRAKT 550-46-13
POSESJA, 620-32-17, 620
61-34, Świętojańska 91
RADIUS- 552-04-70,
0601-65-34-21
SPRZEDAŻ,

661-12-65
PRUSZCZ M 5, cztery pokoje na
dwa mniejsze, 682-33-53

wynajem

WIKTORIA, 23-73-18, 64-2933
WYNAJEM, 622-63-21

nie. Kancelaria Prawnicza
„Koprowski
%
Ko-

ściuszki 61, tel. 550-44-27; -55044-28; 550-26-80
TRÓJMIASTO+ okolice. Setki
ofert, 305-44-52
WEJHEROWO, pomieszczenia

Al-ABI Polstar Kancelaria!
Kupno! Sprzedaż! Wynajem! Zamiana! 347-67-64!
A-ARCAN,

kupno sprzedaż,

wynajem, 621-63-13, 621-62-64,

Gdynia, Starowiejska 25
AAB -Rękawek, Miszewskie-

go 16; 341-90-31
681-74-87; 0601-65-84-48 .
POMIESZCZENIA biurowe, 55765-59

PRUSZCZ €
mieszczer
biur

BK

AABALD- Woliński, KupnoSprzedaż- Zamiana, 551-22-51,

Sopot, Armii Krajowej 66
ABAKUS-

Nieruchomości,

kupno,

sprzedaż. 348-58-59
ABIS- Wynajem- KupnoSprzeadaż. Zgłoszenia bezpłatne, 346-78-67, 0602-6201348

siewicza 2a, 683-36-16

MATERIAŁY — budowlane.
Okazja- rabaty od 5 %, dosta:
wy, 348-78-00
SIDING, dachówki bitumiczne,
panele

AGENCJA! Kancelaria Kucharski, Gdańsk, Za Murami

BOA

(Dom

Harcerza) 301-62-

16, 305-87-66 (kredyty

hipoteczne)

Dobrowolski-

(96). Kancelaria Rajek AB, 55070-35
SOPOT- 2-pokojowe, nowe. Radius 552-04-70

prowski

kój, kuchnia, łazienka, ogrzewanie
piecowe lub
, cena 350

:

-Su-

GDAŃSK- Wrzeszcz centrum,

8. Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-27; 55044-28; 550-26-80
SOPOT- centrum, pawilon handlowy 40 m kw, 2.500,- miesięcznie 346-51-40
SOPOT- Górny, wolno stojący,
170 m, 5 pokoi, idealny również

CONSULTANT- Nieruchomo
ści, 620-00-13, 66-16-617
Za
praszamy!

34-60; 346-20-37
GDAŃSKI 553-07-61

usługowy, 64 m, nizalezne wejście od ulicy. Kancelaria
Prawnicza „Koprowski

GDYNIA- centrum, kawalerka, 2pokojowe, 620-81-56
GDYNIA- Dąbrowa, dwupokojowe,
I piętro, telefon, puste, 624-07-52
GDYNIA- Gdańsk, kawalerkę, tanio, 661-47-64
GDYNIA- Leszczynki, 2-, 3-pokojowe, 620-81-56
GDYNIA- Leszczynki, trzypokojo-

130 m kw, czteropokojowe, komfortowo umeblowane, ogródek,

me" 551-26-41

SOPOT- 2- pokojowe (36), (42),
(40), A3- KE (60), (100),

ro, socjalne, lub sprzedam. 0601-

AVERE- Nieruchomości, wycena,
620-22-21
|
BERG Pułaskiego 2, Gdynia, 66139-52

HOME, ul. Rzeźnicka 2; 305

ne, Kancelaria Rajek AB, 550-7035

27, 550-44-28; 550-26-80
SOPOT 1-pokojowe, komfotowe,
tel. 664-65-28 17.00- 19.00

„Unikat

1-2-POKOJOWE, 663-42-25
KAWALERKI, pihie, 557-65-59

jowe, trzypokojowe, komfortowe
„Forum”, 621-09-95

Sopot, Kościuszki
61, tel. 550-44-

nie telefonicznena biuro lub
mieszkanie, 3475-465

(60) „Michalak” 671-59-32,
671-18-59

661-71-59
REDA- dwie hale 400 m kw- biu-

ne, 450 USD/ m-nie. Kancelaria Prawnicza „Koprowski 8 W

SOPOT- centrum dom wolno

mieszkania po-

szukuję, tel. 090-506-561
TRÓJMIASTO1-, 2-, 3- pokojowe
lub kawalerki, 554-46-10, 623-3507
WEJHEROWO, okolice, 672-7410

strony kolejki), 42 m kw, z przeznaczeniem na lokal użytkowy,

we, ok. 100 m kw, wysoki standard, „Dobrowoiski- TryNieruchomości, 621-62-22

warsztatowo- biurowe, Olak 345-

GDYNIA: niedrogie, ładne mieszkanie, 305-44-52
GDYNIA- pawilon 26 m kw, tel.
664-87-75
GDYNIA: Świętojańska 130 (od

kawalerki lub

umeblowanego

kalne- Kancelaria Rajek AB Al.
Niepodległości 739/1, 550-70-35
LOKALI użytkowych, 557-65-59
użytkowych,
POMIESZCZEŃ
557-65-59

zł płatne kwartalnie, tel. 625-21-75,
625-41-95, 0-90-524-480
GDYNIA- Os. Zielone, komfortowe, garaż, 620-81-56
GDYNIA centrum 116,5 m, | pietro, na biuro, inne, mieszkanie,
661-28-13
SOPOT, ul. Ceynowy, trzypokojo-

Gaulla, tel. 345-15-35

zyn, 623-70-60

TRÓJMIASTO,

GDYNIA, trzypokojowe, komfortowe, z garażem, 624-87-90
GDYNIA- Bernardowo, dwupoko-

we, 600 zł + opłaty, „Berg” 661-

GDAŃSK- Wrzeszcz w rejonie

GDYNIA- centrum, komfortowe
biura, 174 m kw, | p. telefon,
„A.B.' 661-34-41, 0-601-62-82-69
GDYNIA- Cisowa, sklep+ maga-

65-64-68
SOPOT- (25), sklep, biuro, gabinet, Kancelaria Rajek AB, 550-7035
SOPOT- (86), nowe, wykończo-

39-52
GDYNIA- Obłuże, samodzielne, po-

telefon, parter,

(40), 3- pokojowe (50), (100),

we, 3/ 4, dobry standard,
telefon,

622-62-57

we, „Agpol” 661-14-70

SOPOT- 2- pokojowe (36), (42),

kawalerka, „Drex* 620-

GDYNIA, 3-go Maja, murowany,

GDYNIA- Witomino, dwupokojo-

GDYNIA, dwupokojowe,
kojowe, tanio, 661-42-77

20-66, 661-21-00

we, (50.8), „Arenda” 625-42-08
GDYNIA- Witomino, trzypokojowe, kafle, boazeria, telefon, pilnie,
055/272-68-42
GDYNIA- Wzgórze,

Atrium, 557-73-19

AA

cie zakwaterowanie za opiekę

GDYNIA- Redłowo, 1-pokojowe,
620-81-56
GDYNIA- Rediowo, trzypokojowe
(78) 661-23-00

cza, garaż, tel. 681-80-26 (8.00-

26-41

GDAŃSK- Osowa z parterem na

norodzinny, tel. 341-21-81
GDYNIA- Bernadowo, 620-81-56
GDYNIA- Orłowo, pół bliźniaka,
620-81-56

celaria

fortowe
z kominkiem, „Akme” 551-

ściuszki, 53 m kw, 3-pokojowe po
remoncie. Możliwość rat. 0602720-901;
341-62-74
prosić

GDAŃSK- Wrzeszcz, domek jed-

koje, 1 piętro; miejsce garażowe,
ulgi, wydanie grudzień '98. Kan-

tro, własnościowe, 52 m kw, c.o,

300 m kw, na gastronomię i usługi hotelowe, działka 2075 m kw.
Kancelaria Kucharski,
305-87-66 (kredyty)

m kw, 600 tys. 0602-720-901;
341-62-74 prosić Krzysztofa

Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-4427; 550-44-28; 550-26-80
GDYNIA- Karwiny, 95 m kw, 4 po-

GDAŃSK Wrzeszcz, dam kobie-

GDYNIA- kawalerkę, 622-64-45
GDYNIA wokół Kamiennej Góry,
3-pokojowe

„Ko-

8 Wspólnicy”

GDAŃSK- Wrzeszcz, (77), kom-

GDAŃSK- Wrzeszcz, ul. Ko-

dzinny lub dla firmy, pow.600

Prawnicza

GDYNIA, lokal sklepowy, na każ-

we, 620-81-56

- (80), nowe, 301-12-28

661-73-09

GDYNIA- Karwiny, 50 i 63 m, nowe, wykończone, duża ulga,

GDAŃSKI 1-, 2-, 3-pokojowe! Większe! 553-07-61 Natychmiast!
ca
2-, 3-pokojowe!
28,

553-38-93

>

GDAŃSKI 1-, 2-,
„845-14-26, 624-26-77, pilnie!

AGENCJA „Antidotum”, Grunwaldzka/ Dmowskiego, 346-00-38
AGENCJA „Apeks”, ul. Grunwaldzka 102; sprzedaż: 345-1289; 346-08-47; 346-08-46; wyna-

36-26po 16.00

MURARSTWO

ogólnobudowia-

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

jem 341-05-33

AGENCJA Nieruchomości Konieczka, Sopot, 551-66-92
AGENCJA Olak, Wrzeszcz, ul.

Żeglarska 4, 345-20-01
AGENCJA Tekieli Przymorze,

GDAŃSKI! 301-85-99 Trójmiasto
„Global”. Pilnie!
GDAŃSKI 347-67-64! Trójmiasto!
Polstar
GDAŃSK, 1-, 2-, 3-pokojowe,
„Abis*, pilnie, 346-78-67, 0602620-348
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK, pokój, 343-16-05
GDAŃSK: Wrzeszcz, duże mieszkanie wynajmę, tel. 341-30-69
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA, dzielnice, 620-81-56
GDYNIA- dwupokojowe, 622-6445
GDYNIA- dzielnice, „Drex*
620-71-51
TRÓJMIASTO,
62184.94, 661-14-70
TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe,
557-65-59
1-2-pokojowe,

MURARSKIE- tynkarskie, ścianki
gipsowe, przyjmę zlecenia, 302-

Jagiellońska 2, kupno -sprzedaż
mieszkań, 553-86-84; 553-26-40;
Domów, działek 557-53-40

93!!! „Fides*Gdynia, 10-Lutego 19/7, 620-74-48, 621-96-53, filia 623-54-41!!! oaza

CYKLINIARSKIE! 301-55-77
CYKLINIARSKIE! 301-66-66
CYKLINIARSKIE! 303-68-04
CYKLINIARSKIE! 62074-81

„AB* 620-14-77,
661-47-84
CYKLINIARSKIE, 20-02-80
CYKLINIARSKIE, 21-85-23
CYKLNIARSKIE, 302-06-10
51-47
CYKLINIARSKIE 305PY

BYKI

ska*- Gdynia, WładysławaIV
34B/2, 620-36-22, 661-70-011!!

„Forum”- Gdynia, Bema 6/1,
621-09-95, 661-72-70!!!
AGPOL 621-84-94, 661-14-70

AKME, 551-26-41
Sopot, Grunwaldzka 67/2

CYKLINIARSKIE,
CYKLINIARSKIE,
CYKLINIARSKIE,
CYKLINIARSKIE,
557-26-19
CYKLINIARSKIE

341-68-81
556-01-95
621-88-60
od 1980 roku,
553-18-40

profesjonalnie, VAT, 671-65-41
CYKLINOWANIE, 342-01-73
CYKLINOWANIE, 556-39-17 do

18.00; 305-21-23 od 19.00

CYKLINOWANIE:

346-70-19, 0602-65-64-47

341-37-21

TRÓJMIASTO, 1-2-pokojowego,
557-83-33

TRÓJMIASTO, kawalerki, 55797-02

ATRUIM, kupno- sprzedaż,
zamiany, 557-73-19

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

ZAPRSZA DUSZA BUROŁOZEK TSA

- 2,02 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.

Targ Drzewny 7, tlfax 301-90-62, 346-35-68, e osn. 301-5041 w. 210, 215 218, fax 946-35-08 całą dob pon p 8.00-18.00
Gdańsk,
IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
Władysława

ponpl. 6.00-16.00,
soboty .00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tl. 561-54-56, pon pl. .00-16.00; Gaymi, Świętojańska 14, tal fax 622-74-79,

RG

z

UIERUCHOMOŚCI VM
DESKA podłogowa, tel. 676-05-

GLAZURA, gładzenie malowanie,

DESKI, parkiet podłoga szwedz-

tapetowanie, 550-32-74, 0-60162-12-53

GOBI

554-24-67

MONTAŻ płyt gipsowych, 551-5684

ka, układanie, cyklinowanie, Żukowo, 681-76-48

GŁADZENIE, malarskie, 305-8477, 0602-330-292

SUFITY podiweszane, ścianki

DESKI, parkiet, szwedzkie, układanie, cyklinowanie, 346-77-67

GŁADZENIE, malowanie, montaż
regipsów, 305-74-46
GŁADZENIE, malowanie, tapeto-

gipsowe, remonty, 0601-61-11-86

PARKIET „Drewus'- układa, cykiinuje, lakieruje, 551-05-83

wanie, 551-60-23

PARKIET, schody, 309-90-84
PARKIET

GŁADZENIE, malowanie 55695-14, kafelkowanie
GŁADZENIE 340-83-73 ma-

dębowy i

GRY pon

od 10: GO

lowanie, tanio

PARKIET eksportowy,

gwarancja

GŁADZIE, malowanie, natych-

jakości,

557-49-55

miast, tanio, 621-95-44

PARKIET na salony i pokoje, wiasna produkcja z kompletnym wy-

GŁADZIE- malowanie, ścianki, sufity gipsowe, ladura,
kompleksowo, 629-88-23

konawstwem, oraz usługi. cyk

a

(bezpyłowe), 0-602/22-

LT

0602-715-347

551-26-04

MALARSKIE, rygipsy, docieplanie, 682-14-62 Pruszcz

MALOWANIE, gładzenie. Solidnie, tanio! 306-38-73; 0602-698-

PARKIET
Y, * duży eybór, klej
H
*
le,

kery, usługi parkieciarskie, kon-lapawilon

handlowy,

397

MALOWANIE, szpachlowanie, re-

303-17-13

monty. 557-97-12; 0601 -65-09-14

dębo wym,

wykładziny, tanio, 554-82-13

MALOWANIE,
tem

Yoke
, W

bukowym

37-98; 552-56-12 e

szpachlowanie,

MALOWANIE, tapetowanie, 30283-88
MALOWANIE, tapetowanie, 30523-41
MALOWANIE, tapetowanie, 62557-40

wykona-

lutym r

we, 621-07-46, 0-601-61-66-33

, 344-

GIPSOWANIE cekolem, ma, 302-85-69

MALOWANIE, tapetowanie, szpa-

chlowanie, montaż płyt gipsowych. 684-07-99; 681-48-47

Żaluzje,

TAPETOWANIE i malowaEURO LOSE
farb natryskowych, zmywalnych, fakturowych,
PO ROAEA)

39, 303-48-16
TYNKI gipsowe- mokre, posadzki samopoziomujące, wykonuję, 090-50-38-85, 0601-62-7754
TYNKI gipsowe wykonywane
0-90-539-648 —

WYSTRÓJ OKNA

CHARSKIE
przyj:
mę zlecenia, 302-36-26 po 16.00
CIESIELSKO- dekarskie. 345-7598; 0602-230-903

CIESIELSTWO dekarskie, 0-601652-333, 678-68-18
DEKARSKIE- papy termozgrzewalne tel. 550-83-90
DEKARSKO- blacharskie, tel.
346-47-73
DEKARSKO- blacharskie. 30526-39; 0602-648-334; 343-27-93
PAPY zgrzewalne i tradycyjne.
Ceny producenta. „Koncept* 62314-50

SIDING, profesjonalnie, 0-601-

STOLARKA aluminiowa, rolety.
Berg, 551-51-26

652-333, 678-68-18
SIDING- docieplanie, sprzedaż-

KAFELKOWANIE (20), malowa-

nie (2), 681-47-39

montaż, 0602-78-90-51

KAFELKOWANIE, 622-70-25
KAFELKOWANIE, 623-13-37

ŻALUZJE, 301-66-66, 341-

DRZWI
(058) 556-46-85,

AYN

*

bramy, rolety, 551-72-38
BRAMY, szlabany, automatyka.
Berg, 551-51-26
BRAMY garażowe, rolety antywłamaniowe, Rolux, 3059-119,
3059-121

DRZWI, 552-21-17, 0601254-389
DRZWI, metalowe, drewniane,
raty, 301-34-48, 551-34-18,
kraty

DRZWI, zamki, karnisze, drzwi
przesuwane, harmonijkowe, 34145-92, Politechniczna 9
DRZWI izraelskie antywłamaniowe- „Witex Super

taż. Gwarancja dwuletnia.

oO
e Be oe
CERZE)

050553-74-37
Każde- Solidnie. Gwarancja 24 miesiące. Raty

DRZWI (058)342-90-63,
fachowość usługi

s

SIDING amerykański, biały, kolo-

ty producent, Dama, Gdynia, Słupecka 21, Wrzeszcz Grunwaldzka
70, 346-08-95, 302-29-04

- Osowa, Galaktycz:
z

rowy, sprzedaż montaż, ceny od
i: A

KAFELKOWANIE,

681-79-24,

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

KAFELKOWANIE,

hydraulika,

306-12-39

KAFELKOWANIE, hydraulika,

gu, 302-52-66, 303-17-91

solidnie, 664-06-88

ŻALUZJE, rolety, tanio! 62355-69

| ŻALUZJE pionowe, poziome, rolety, markizy, okna
PCV. Aka Producent „Aga”,
OliNkY

KAFELKOWANIE,

Wa,

Kaprow

a,

ATRAKCYJNE ceny, kafelkowanie, hydraulika, solidnie, 0602277-775

BONIFIKATY, VAT, 557-06-48

ry, 0602-371-223

ELEKTROINSTALACJE, pomiamalowanie,

550-99-02
KAFELKOWANIE, remonty, 34442-50
KAFELKOWANIE- długoletnia
praktyka, 551-78-22
343-59-26

-69-

a WIE,

sk

FIRMA fachowcy 556-95-14,

ŻALUZJE pionowe,

kafelkowanie
FLIZA, glazurnictwo, 629-25-

AWARIE, hydrauliczno, gazowe,

78, 0601-62-88-33
GLAZURA, hydraulika, 341-89-30

C.O., hydrauliczne, gazowe, 342-

tanio, 671-16-

31
ŻALUZJE Żanwo, producent, 309-00-24

:

pomy oy:"BO8

345-33-24, 0601-630-180
92-79

GLAZURA, hydraulika. Refe-

HYDRAULICZNE, 302-86-97

rencje. 306-90-01

HYDRAULICZNE, 623-04-39
HYDRAULICZNE, 623-61-77, 0601-642-949
HYDRAULICZNE, gazowe; 553-

GLAZURA: referencje, 665-41-91
GLAZURNICTWO, 0601-26-34-

ry, 552-76-39

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

ELEKTROINSTALACJE pomiary+ pogotowie, 348-75-29

ELEKTROINSTALATORSTWO,
346-68-75, 0602-390-468
ELEKTROINSTALATORSTWO, pomiary, 661-7772, 0602-63-40-76
INSTALACJE, VAT, 684-40-52
341-51-79
621-76-93, 0601-64-09-52

kotłownie,

AI'ABA"- Gaz, naprawa, konserwacja, montaż pieców, junkersów,
kuchenek, 625-31-49

hydraulika,

przyłącza, podłogowe. 303-07-36;

Al8AAA naprawa kuchenek, jun-

szwedzkie, solidnie, 682-25-58, 0602-698-202

HYDRAULICZNE, plastik, wodomierze, 344-12-44

78

GLAZURNICTWO,

hydraulika,

345-53-39, 303-48-16

GLAZURNICTWO,

09-27

7

HYDRAULICZNE,

płyty gipsowe, malowanie, podłogi - 0602-618-181

DOCIEPLANIE ścian budynku,
tel/ fax 683-22-13

LEKTROINSTALACJE,
anteny,
domofony, alarmy, 622-48-09

ELEKTROINSTALACJE, pomia-

552-45-22, 661-12:-

rolety antywłamaniowe, oferuje producent
SCE
(LE
Gdańsk, Polanki 110,
552-37-36

348-96-18

KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

SPRZEDAŻ- montaż sidin-

ŻALUZJE, rolety, 302-39-84

montaż, 0602-

0602-36-99-21

les* Gdynia, Wielkopolska 209,
664-72-82, 629-38-99

ŻALUZJE

e R EU UAT BY CE
okna PCV, Gdynia, Warszawska 1/3, 661-12-62,
RYZ)

WODOMIERZE,
277-775

KAFELKOWANIE, 623-52-42

ŻALUZJE, producent „Han-

R

(0 O
WRO LET:
10%. 343-20-34 wew. 16

po 17.00 303-14-

ŻALUZJE, 661-456, Role-

OKNA- PCV, drewno, montaż,
305-75-37, raty
OKNA PCV, drzwi, witryny, kompleksowa obsługa „OknoSystem' producent, 66-11291, tel./ fax 66-15-695

Wysoka jakość. Solidny mon-

bonifikata do marca, 664-75-55,

rolety, taniej!

661-62-60, 661-60-81
OKNA, „Dama”, produkcja,
montaż, Gdynia, 661-48-88;

DRZWI!
(056) 552-31-88

A profesjonalnie,
EN
SIDINGgwaran-

ŻALUZJE, 624-35-66, 629-54-83, — 0-602-280-487,
gg

Lock* Gdynia, Jana z Kolna 12,

DRZWI!
6 KU

SIDING, docieplenie, 309-28-68

cje, VAT, doświadczenie z USA,

ZAJE SOS:

producent

zabi jdowy,

Antywłama-

HYDRAULICZNE, wodomierze,
626-83-93
HYDRAULICZNE gazowe, 0-60237-26-03
HYDRAULICZNO- gazowe, 30298-56
HYDRAULIKA, 341-89-30

kersów, wykonuje zakład- mistrz
gazownictwa, 624-17-94

BAWEŁN.

do maszyn i urządzeń
- PEŁNY ASORTYMENT

:
i
1. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (demontaż stolark
odni
Przych
w
iowej)
stalowej, wykonanie i montaż stolarki alumin
Specjalistycznej w Gdańsku, al. Zwycięstwa nr 31 /32.

- już od

zł/kę

Gdynia Chylonia, ul. Krzywoustego 4 (boczna od Hutniczej)
tel. 623 32 67

:

Gdańsk, ul. Śluza 2 (boczna od Łąkowej) tel. 305 40 15

na modern:
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
nej w
ywiew
wno-w
nawie
icznej
mechan
acji
wentyl
cji
izację instala
pomieszczeniach ww. przychodni.
r.
:
i
r
,

|

dodatek tygodniowy

Dzi

Bałtyckim

S-303/B

ociedle

EksploataSzczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji wa Dolina
Jaśko
ul.
ku,
Gdańs
w
1
Nr
-Technicznej ZOZ

cyjno

e pod numerem
nr 105, pokój 416 i 417 (Ill p.) lub telefoniczni

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„KARWINY”

347-69-00.
Oferty należy składać w terminie do 3.04.1998 r. w Sekcji EksPloatacyjno-Technicznej ZOZ Nr 1, adres jw.

Gdynia, ul. Korzenna 15

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.04.1998 r. o godz. 9.00.
wziąć

niowe 671-23-79

CZYŚCIWA

o
al. Zwycięstwa nr 31/32 działając w oparciu cznych,
Publi
ch
ienia
Zamów
o
y
jące przepisy Ustaw
ogłasza przetargi nieograniczone na:

mogą

ROLETY

Wrzeszcz 346-08-95

zu,
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Gdańsku-Wrzeszc
obowiązu-

przetargu

tarasy-

GLAZURNICTWO hydrauliczne,
remonty, referencje, gwarancje,

ne, antywłamaniowe, dodatkowe
DRZWI,
(058)553-3029, zamki, tapicerka

Gdynia, 661-23-09

zoz—<———

W

52-53-07

Plisse

ogrody zimowe, balustrady, okna,

TAPETOWANIE natryskowe, ma-

DOCIEPLENIA, 623-25-33, 090-

12-17

DRZWI (058)622-19-82, drewnia-

Gdańsk, 343-09-35

BALKONY,

ROLETY, żaluzje, okna, 672-

doradztwo, atrakcyjne ceny. 66448-37, 623-89-04

Karnisze, Rolety
KOMPLETNY
e

Rumia, 671-98-08

MALOWANIE, 302-06-10
MALOWANIE, 623-52-42

PARKIET ik powierzony,
ane
mpleksowe „Heban

Sultacje,

SUFITY
podwieszane, ściany gipsowe. 303-07-36; 0602-618-181
SZPACHLOWANIE, malowanie,
tapetowanie, 622-45-31 po 17.00
TAPETOWANIE, natrysko-

lowanie, szpachlowanie, 345-53-

KOMPLEKSOWE prace remontowe i wykończeniowe wnętrz, gipsy, malowanie, gładzie, podłogi
szwedzkie, panele, 629-31-12,

DRZWI (058)346-93-46,
drewniane, zbrojone

MALOWANIE- tapetowanie. VAT.

Gdańsk Południe, ul. Niepołomicka
- 7 km od centrum

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

udział oferenci spełniający wymogi

art. 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych i nie podlegający

tt

na najem lokali

wykluczeniu zgodnie z art. 19 ww. ustawy.

e

użytkowych zlokalizowanych |

R-1929
——
zz

OGŁOSZENIE

Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Sopocie, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27,
tel./fax 551-72-53 i 551-20-21 wew. 203

wnieść w BIG Banku Gdańskim O/Sopot na konto nr 10401367-9771-133-3.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł (słownie:

pok. nr 80.

Wodno-Kanalizacyjnego w Sopocie” należy złożyć w siedzibie UM Sopot,
pok. nr 16 - kancelaria ogólna.

Termin składania ofert upływa dnia 16.03.1998 r. o godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamaWiającego w pok. nr 80.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych prefe» *

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
nionych w art. 22 ust.

potwierdzające

spełnienie warunków

2 Ustawy o zamówieniach

wyszczegół-

publicznych z dnia

10.06.1994 r. i Dz. Ustaw 76/94 poz. 344,
2. złożą oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 2
ww. Ustawy, a także złożą oświadczenie o akceptacji wymogów zamawiającego sprecyzowanych w specyfikajci istotnych warunków zamówienia.

=

7

mieszkań od 59 m' do 76 m”

istnieje możliwość ich połączenia. |
poniedziałki 10.00-17.00
Informacje dodatkowe:
środy i czwartki 9.00-15.00
tel. 629-42-26/52 wewn. 36 i 37

garaży

Pisemne oferty wraz z proponowanym rodzajem dzia42
łalności należy składać w sekretariacie spółdzielni, pok.
SE
EA
do dnia 2.03.1998 r.

e« Terminy zasiedlenia
III, IV kw. 1998 i I kw. 1999 r.

Wadium należy wpłacić w kasie spółdzielni, pok. 30, najpóźniej

w dniu przetargu.

z

czynOpłata kaucji w wysokości dwukrotnej miesięcznej stawki

szu jest warunkiem podpisania umowy najmu.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg odbędzie się dnia 3.03.1998 r. o godz. 13.00 w świetlicy
spółdzielni.

R-1921
b

Lokale wyposażone w instalację wod.-kan., c.o., elektr.,
sobą,
zlokalizowane na parterze, sąsiadujące ze

Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest mgr inż. Maciej Daniszewski,
tel. 551-72-53 wew. 32.
:
Zamkniętą kopertę oznaczoną: "Przetarg na obsługę geodezyjną Zakładu

1. dostarczą dokumenty

domów od 93,5 m” do 151 m*

Wadium wynosi 1500 zł

Wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy

rencji krajowych.

e Sprzedaż

:
pow. użytkowa 118,68 m”
cena wywoławcza 17,50 zł za m” pow. użytkowej

Termin realizacji zamówienia od dnia 23.03.1998 r. do dnia 31 „12.1998 r.

+ Domy modelowe
czynne codziennie od 9.00 do 17.00

2. Gdynia, ul. Chwaszczyńska 22/5

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ ZAKŁADU WODNO-KANALIZACYJNEGO W SOPOCIE nr 3/l/WKD/98”.

pięćdziesiąt zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego,

|

1. Gdynia, ul. Chwaszczyńska 2/4
pow. użytkowa 275,63 m*
cena wywoławcza 17,50 zł m” pow. użytkowej
Wadium wynosi 3500 zł

Bi

ługi

klien

GIPSBLOK . Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
tel. 305-37-71

R-1786/A/80

R-1365/B/235

4:

aa
1

=/3

'

kiedy?

za ile?

i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł,
Naczwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku
łkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 słowo - 2,02 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Ne piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszys

RG
0,80 zł.

pon-pt. 8.00-16.00
fax (065 296-27-77, pom - p. 8.00-16.00, Pruszcz Gdański, Tysiąca 6 tel/fax 683-29-44, pon-pt .00-16.00, Tczew, Jaroława Dąbrowskiego 16a, telfax (069) 31-53-26,
Elbląg kącznośc 3, tel. (58) 23-700, tel 288-64-09
Gdański, Basztowa3, tel.fax (069) 162-20-80 , pon-p. 8.00-16.00

ZAPISAWY
DO NUSZYCHBUR OGŁOSZEŃ: CZ tri

NIERUCHOMOŚCI— VM
ELGAZ autoryzowany serwis kotłów, 620-86-80

A

PA O]

DRZWI!

GAZOWE naprawy, konserwacja,

056) 301-66-66

gwarancja, 307-35-95

MONTAŻ, kotły, gaz, naprawa,

ALARMY.

TV przemysłowa.

671-44-91

550-30-95; 0601-627-094

0602-638-498
348-96-18

ALARMY domofony, 67109-44
BALKONY, kraty, bramy, zadaszenia, 341-12-44

ALARMY!

0-602-234-261,

553-12-71 wew. 370, telewizja, telefony, domofony, Kingpol, Czarny Dwór 2

BRAMY, Rolety antywłamaniowe, okna, producent, „Mar-

(056) 552-31-88
Antywłamaniowe.

DRZWI (058)342-90-63.
Fachowość usługi
DRZWI (058)346-93-46,
zbrojone, drewniane

ALARMY, domofony, 672-18-

DOMOFONY, instalacje, serwis.
Berg, 551-51-26

63, 0-602-61-45-10

DOMOFONY, montaż, sprzedaż,

ALARMY, domofony, TV, 625-5074, 0602-65-73-31

621-80-21 w. 300
ADAPTACJE, ogólnobudowlane,

ROLETY
antywłamaniowe 671-16-31

42-39

ROLETY
antywłamaniowe,
Bogumił 8 Górka, bramy,

budowy, remonty,

projekty, 623-25-33,

090-52-53-

07
ADAPTACJE, remonty, budowy,
nadzór budowlany i inne, firma
przyjmuje zlecenia na 1998, tel/
fax 683-22-13

ADAPTACJE, remonty, projekty
wnętrz, 305-75-36
ARCHITEKT wnętrz, projekty,
nadzory, 0602-35-25-10

okna. 302-65-51 wew. 208, 209;
090-50-64-31; 620-21-89

licznej. Więźby dachowe,
posadzki, PBK 342-59-85
IZOLACJE przeciwwilgociolicznej, 552-20-89, 0601-62-88-90

ADAPTACJE,

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

IZOLACJE przeciwwiigociowe murów, poziome
i pionowe metodą iniekcji krysta-

we murów metodą iniekcji krysta-

08-95, 302-29-04

ne, antywłamaniowe, dodatkowe

DOMOFONY-

DOMOFONY 341-66-40

res Gdynia, Świętojańska 98,
620-16-67

Wrzeszcz Grunwaldzka 70, 346-

DRZWI (058)622-19-82, drewniaKRATY, balustrady, 302-45-57

25

montaż, autoryzowany servis, La-

ROLETY
antywłamaniowe, producent Dama, 661-

ROLETY zabezpieczające, bramy
Top Kartuzy, Gdańska 41, 681-

alarmy, 624-00-90
naprawa 553-08-

ZAMKI Gerda i inne atestowane,

48-88, Gdynia, Słupecka 21

DRZWI!

pol”, 664-91-63, 0-601-61-03-52

ALARMY, domofony, centrale
telefoniczne, 0-602-33-97-83

ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane „Rollgate” 345-30-13

KOMINKI, profesjonalnie, 664-86-77

KOMPLEKSOWE remonty lokali,
mieszkań. 623-12-57

KOMPLEKSOWE wykonawstwo
ogólnobudowlane, tel. 343-11-91
KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz: kafelki, sufity podwieszane, ścianki działowe, VAT, 622-

53-03, 0602-619-578
OGÓLNOBUDOWLANE.
Budowy, remonty, kompleksowo, tel. 306-42-05

BUDOWA domów- remonty, 34474-54
kompleksowe,
BUDOWLANE

OGÓLNOBUDOWLANE 302-404
OGÓLNOBUDOWLANE

347-74-35

remonty. 0602-393-473

REMONTY- wykończenia domów,
mieszkań, 090-52-26-96
SCHODY szwedzkie, 055/247-4263, 0602-681-195
SUFITY podwieszane, ściany
działowe, adaptacje poddaszy,
niemieckie referencje, niskie ceny, telefax 678-48-24
UKŁADANIE kostki brukowej, pro-

mocja, 665-34-96, 0601-65-10-02
WKŁADY kominowe- (ogrzewanie
gazowe), 0602-29-89-16

WYBURZENIA, transport, załadunek, 623-25-33, 090-52-53-07
ZABUDOWY wnętrz, mobtaż boazerii, paneli ściennych i podłogowych, montaż
płyt karton- gipsowych, malowanie, szpachlowanie,"
Drew-Mont' s. c., 309-97-80

CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
48-16
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,

306-18-70
DEZYNSEKCJA. Gwarancja! Vat!
556-48-32, 0602-277-234
341-32-01
MYCIE okien, czyszczenie dywa:
345-53-39, 303- * nów, 348-71-19
556-53-95
621-47-04

. NÓW, 559-85-19 Pa

WANIEN odnawianie, 624:
.
MEBLE na zamówienie, renoWa:

CZYSZCZENIE dywanów, 34787-90
DEZYNSEKCJA, 556-53-95
DEZYNSEKCJA, 557-72-42
DEZYNSEKCJA, 55985-19, 0601-65-06-07

cja, 625-47-65, 624-85-54
SZAFY, zabudowy z drzwiami

DEZYNSEKCJA,

58-63

deratyzacja,

Vat, 551-87-59
DER NeE Kaa gwarancjałtel. 551-91-53
DEZYNSEKCJA,
VAT,
CZYSZCZENIE, 301-53-21

SPRZĄTANIE wnętrz, 551-91-58

CZYSZCZENIE, 621-62-75

CZYSZCZENIE, 622-62-20
CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, ę nie

0602-25-88-47

przesuwnymi, tanio, solidnie,250

zł, 676-10-27
TAPICERSKIE, 305-02-35

USŁUGI stolarskie u klienta, 556-

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

KAUŚCI
KURS prawa: jazdy, 624-13-42,
624-29-56
KURSY prawa jaźdy, wszystkie kategorie- Maxel, 344-68-

07, 341-72-84
KURSY prawa jazdy,
e
o
ik

POLSKIE
Towarzystwo Ekonomiczne organizuje kursy: dla Członków Rad
Nadzorczych z egzaminem pań-

stwowym, Marketig, Księgowość
Komputerowa, Samodzielny Księgowy, Komputerowe, Asystentka

menedżera, BHP, Prawo Pracy,
ZUS, Społeczny Inspwktor Pracy.
Informacje: 301-54-61, 301-99-71

„Express”, 302-22-

POLSKI Związek Motorowy kat.
A, B, C, D, E 342-93-40 oraz
556-07-07 Promocja
PRAWO Jazdy, 624-81-36, 62222-15, 0602-38-79-40
PRAWO Jazdy, ośrodek szkole-

koncesjonowane

nia „Auto-Uno”, duży plac
manewrowy, 622-70-00

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

NAUKA
AE
ABC- kursy bezwzrokowego 10palcowego pisania komputerowe-

go na edytorze tekstu, Windows,
Excel; 346-12-78
ABC masażu leczniczego,

FPM

pośrednictwo
prac
oe kursy: agentów celnych,
jerów walutowych, komputerowe oraz studium doradztwa po-

ZAKŁAD Doskonalenia Zawodowego

ropzpoczyna

21

lutego

godz. 9.00 kursy księgowości,

„BHP, 341-12-36; 341„1231 wów. 312, 313; 344-40-12

masażu, kierowców wózków, pawerekotłów, Wejherowo, tel. 672-

Kursy. Dyplom, 621-10-73 13.0017.00
AGENCJA BHP- szkolenia-

ODDK zaprasza na kursy samodzielnych
księgowych- 310 godzin, przygotowu-

25-44, 557-87-27

kompleksowa obsługa firm, 553-

dzenia

akupresury, odnowy biologicznej.

77-61, 0602-79-32-16

księgowości,

również

koncepcja,

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

AGENCJA Promocji Zawodowej Kobiet (Stowarzyszenie
non- profit) oferuje: pośrednictwo pracy, pożyczki, szkolenia: komputerowe, asystent
menedżera, ABC przedsię-

ne kursy. 346-33-88,

>

BHP, e roo,renciści: da:
cja, Centrum Wiedzy, 621-90-66
AGENT celny, Studium
„Pro-

RA

przed

Komisją

Egza-

minacyjną
daje
możliwość uzyskania
świadectwa
ukończenia szkoły
średniej,

or

księgowości, 345-47-50,

341-49-19

erowego,

Rachunkowe

Audytor-

obsługa księgowa firm, 62180-21 wew. 210, 203
DORADZTWO podatkowe (licencjonowane),

347-02-22,

0602-23-46-01, 552-07-05
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
OBSŁUGA firm ekonomiczno- finansowa, 341-86-47

BCI eo o SN e
rekopisanie, kursy_kom-

puterowe,

CENTRUM

1Komputerowe,

AUY
- kursy samochodowe B,C, E,
Malczewkiego, 302-98-88,
PETE
A
RE Ry)

OBSŁUGA

informatyczna

przedsiębiorstw (VAT), 0602-644-606

r

ry

PSOE

H

Sy:
o
CA
[oo A YZ CA

a promocja! 41-80-21 wew. 328

KOMPUTEROWE, Dom technika,
301-28-61
KOMPUTEROWE - indywidualne, Internet, 620-61-53

OŚWIATA
- kursy zawodowe,

Kościuszki 61, 550-01-32, 55172-58, babelQikp.atm.com.pl
TŁUMACZENIA, Gdynia,

- obsługi
tów,
wind,

5-63

OWCZARKI niemieckie, rodowodowe, (raty), 551-03-53
ROTTWEILERKA

dowodowe, (0-69) 33-80-31

SZNAUCERY miniaturowe, 66579-32

BETONIARKA tel. 682-83-73
BOAZERIA 342-54-31

GARAŻE blaszane ocynk
(058)344-88-77

nicznych, uprawnienia pań-

MEBLE używane, współczesne,
przedwojenne, 305-53-22

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

fiskalnych,

stwowe Wyższa Szkola Mor-

EET
KORE EY A
Reda 678-35-29

Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny dojazd. Gwarancja
MASZYNA dziewiarska, dwupłytową, nowa prod. niemiecka, oryginalnie zapakowana, bardzo ko-

DETEKTYWISTYCZNE, 307-4311

DŁUGI- odzysk, 30-74-456, 3074-521
DŁUGI odzysk, 307-42-16, 30744-17

EXPRESOWE pożyczki pod nieruchomość, 624-59-00
JUBILERSTWO- wykrojniki, za-

pięcia, 683-27-70

KOMPUTEROWE maszynopisa-

623-89-21 w godz 10.00-1600
KANCELARIA- radca prawnec.
Si

POSIADAM samochód ciężarowy
Izoterma 5 T -oczekuję stałej
współpracy, 303-65-55

A

(gotówka) dochodo-

interes, branża samochodowa,

i

0601-313-101

4.6 KW, z potrójnym opalaczem do
twarzy idekoldu; nowe atesty rynku

europejskiego ; prod. niemieckiej Dr
Kem, (0-69) 33-70-79

wisz, inne, dojazd bezpłatny

ADMIRAL,

PRALKI, lodówki, kuchenki, zmy-

Neptun,

A Balt-Tur Sopot, Al.Niepod:

ległości 766 /Hotel Europa/ 55164-44, Austria -narty tydzień śnia:
danie i skipass 722 zł. Wycieczki

warki, telewizory- używane, gwarancja, transport gratis, 552-23-

57, 661-47-57
ZESTAW Uniwersal Zeptera, nowy. Pilniel Cena 2.600 zł. Tel.

0601-633-820

Biazet,

Curtis,

Jowisz, Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd bezpłatny, 341-6966, 344-12-84, 346-79-45, 55416-42
ANTENA,

624-42-74, sateli-

tarne- RTV
ANTENA, TV SAT, 664-75-72
ANTENA 302-68-85, satelitarne- RTV
ANTENA 661-33-47 satelitar-

CHŁODNICTWO! 302-00-05

ne, rtv

CHŁODNICTWO, 552-16-53,
lodówki

ANTENY! 554-41-51; 554-2254
ANTENY, 309-94-32, 346-14-28
ANTENY, instalacje, Tv-Sat,
622-11-28
ANTENY Tv-Sat, 551-1957
COLORMAT, Sony- SamsungSanyo- Royal- Curtis: Nep-

LODÓWKI!
LODÓWKI!
LODÓWKI!
LODÓWKI!

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

LODÓWKI! 550-65-78

tun... Specjalistyczny serwis.
Dojazd bezpłatny, 302-37-

WRÓŻBITKA, 621-01-71

LODÓWKI! 556-23-74

WRÓŻENIE- Tarot, Astrolog, 551-

LODÓWKI! 629-02-33

30, 623-51-04
SERWIMOR:- dawny fabrycz-

40-51
ZESPÓŁ: 349-46-87

ZESPÓŁ muzyczny, 682-92-50

LODÓWKI, zamrażarki, 622-1029, 303-70-33, dojazd bezpłatny

LODÓWKI i zamrażarki, 624-00-

44, 624-29-18
PRALKI! 302-00-05

BRYLANTY, złoto, samochody,
rtv, Sopot, Haffnera
24/1, tel. 55141: 12, 0-601-613-369
DWORZEC Główny PKP do

19.00, soboty do 14.00, tel. 346-

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, Kołobrzeska
39f,
tel. 553-04-68

biej Górze
od 590 zł. Bilety lotni:

623-

PRALKI automatyczne, 624-0044, 624-29-18

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

AUTOCENTRALA! Narty w Al
pach, 370 zł. Zakopane, Szczawnica, 330 zł, Cypr, Tunezja, Teneryta. Wizy, 305-62-25
BALTICANA- Sopot, Kościuszki
60, 551-20-74- Amsterdam+ Pa:
ryż, Wenecja+ Lazurowe Wybrzeże, Szwajcaria, Praga, Chorwa:
cja- wczasy, wycieczki

A Balt-Tur

przewozy au-

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

AHS
Koln
codziennie. 301-51-11, 301-57-35
ANTRAVEL. Bilety autokarowe, 556-06-26
AUTOBUSOWE przewozyEuropa. Zniżki. Wynajem, mikrobusów. „Eurotour”
550-14-24

AUTOCENTRALA
305-62-25
Najtańsze przewozy!

307-44-06

bolesne testy, odczulanie, lecze:
nie schorzeń, Gdynia, 0-602-723005
GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG, 552-0833
GINEKOLOG, bardzo tanio,
0602-795-903
GINEKOLOG, bezpiecznie,
tanio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-43-

30
GINEKOLOG: bezpiecznie, najtaniej, 0-601-64-04-79

GINEKOLOG: Gdynia, 671CENTRUM Informacji
przejazdów autokarowych, Dom
Technika, Rajska 6, 305-28-28
CENTRUM międzyna-

02-51, 0-602-652-123

VIDEOCAMERY- Videonaprawa- Dojazd... Gwaran-

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

Glinczewski, 551-33-68

fotoreportaż, profesjonalniemon-

taże
VIDEOFILMOWANIE,
559-85-19, 0601-65-06-07

VIDEOFILMOWANIE, 623-29-12
VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59
VIDEOFILMOWANIE- cyfrowa
kamera, 556-68-40

EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niem-

cy, 301-55-25, Brama Wyżynna (siedziba PTTK). Biuro
Brokerów, 346-20-46 (siedziba NOT). Falcon Centrum
Handlowe Zaspa, 346-54-52.

Panda(069)31-46-60

Tczew,

GRYFTRANS-

Gdańsk-

MonachiumGdańsk,
059/41-10-17, 059/11-83-48

GINEKOLOG- szeroki zakres, 0601-63-38-74

GINEKOLOGIA: porady dr
GINEKOLOGIA Kaliningrad, 551-44-14

INTERNISTA, Grzegorz Golę-

biowski, wizyty, 0601-65-95-17
INTERNISTA: gabinet, wizyty domowe, 302-10-07

LARYNGOLOG, 661-28-13
NEUROLOGNiżnikiewicz,
Szczecińska- 32, 556-12-49

PEDIATRA,
wizyty,
347-99-83, 0602-266178
PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet, wizyty, 0602-66-75-03

HAMBURG, Kolonia, codziennie,
FAXY, kserokopiarki

Stuttgart, Monachium, Freiburg,
tel. 550-01-45, 550-70-29

HAMBURG, Lubeck, Kiel, tylko 100 zł, 302-36-80, 682-89-86

PRALKI, zmywarki, 305-46-55
PRALKI 622-29-38, 623-7427, 0-601-63-57-05

cze. Ubezpieczenia.

75
TELENAPRAWA, przestrajanie, 629-02-33

VIDEOFILMOWANIE, 347-67-64,

PRALKII 341-32-01
PRALKI, 341-97-74
PRALKI, 349-41-60, tanio, solidnie- gwarancja
PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 553-52-53
PRALKI, 556-20-21
PRALKI, 556-61-11
PRALKI, 620-19-75,
44-48

ny serwis Unimor-u. Naprawy
TV; Siesta, Neptun, inne. 307-53-

cja... 553-11-26

PRALKI! 303-61-61

AHU Lombard- Komis, 663-44-52

zagraniczne, turystyka krajowa.
Wczasy odchudzające w Jastrzę:

Unimor- Siesta,

LODÓWKI! 551-84-61

346-56-05

pieru toaletowego. 059/42-92:55
MEBLE do
tel. 682-13-18 po 18.00
SOLARIA:
z kabinami, ladą i automatami żetonowymi;
32 lampy, moc

38-66, 551-30-45, Axion, Clatronic, Curtis, Neptun, Jo-

nie, 554-41-59

wzmacniacz USA tanio sprzedam

LADA chłodnicza,
800 zł, 347-60-77
MASZYNY do konfekcjonowania pa:

ADMIRAL! (058)301-88-63, 341-

rzystnie, 671-61-91

VAT. 0602-763-386

GARAŻE blaszane tynk

KOPERTY
C-6 NK tanio 14,90 zł
za 1000
szt. tel. (0-22) 41-31 Ó
KRATY, ogrodzenia,
życe, telefon komórkowy, 44

PRe

ny, Curtis, Orion, Funnai, Royal,

rodowodowa,

551-02-82
ROTTWEILERY rodowodowe,
676-06-83
ROTTWEILERY rodowodowe,
683-01-96
SYBERIAN Huski, szczenięta ro-

O

sb

ADMIRAL! (0)058 301-7809, 302-61-11, 550-5107, 620-98-83 Axion, So-

PRZYGOTOWANIE do druku,
druk ulotek, plakatów, folde551-44-31

44-55
JAMNIKI 0-90-542-225
JAMNIKI długowłose miniaturo-

TWE

Dojazd Bezpłatny!
Gwarancja
WT

REAOE AE
YA JK)

Gdańsk 344-16-05

agregasprężarek,
wciągarek,

YA OU
widłoJT
ców z obsługą kas

ska, tel. 058/620-01-31 w.
418, 0-58/621-70-41 w. 505

074 WN
AU OLA

rów oraz reklama telewizyjna.

BOKSERY szczenieta, tel. 303-

pako 3)

Wszystkie! Marki!

EE!

Starowiejska 26, 620-50-72,

- spawanie gazowoelektryczne,

dźwignic, dźwigów
budowlanych,

z Enea

O
ZJ
UE]

bocze, ochrony, konfekcja- Gdyi
i
-82-06

BI

chomości, Gdynia, 622-76-38

AI'AALASKA" 661-36-95. Hawa:
je, USA, Meksyk

Sony + Panasonic =

WYBRZEŻE- odzież, rękawice ro-

AMSTAFFY, szczenięta o silnej
budowie po doskonałych rodzicach, 0602-351-465, 301-70-76

s

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

UL EoEL RR Z A
Eo Lo EWĄ

- palaczy kotłów,

73 a

WTRYSKARKI formy, tworzywa,
młyn do tworzyw, deskę windsurfingową z powodu wyjazdu. 682-69-18

135, 622-76-38

PRALKII 302-28-48

, Sopot,

341-96-20;30

ksero
ostre praca
ków row nazw Tai

BN
BURY
RAI

POŻYCZKI, . samochody, nieru-

GITARA elektryczna japońska+

DUET s. R B, Uno 19. 02.
krajowe po-

IE
ETZ
LA UJ

LOMBARD- komis, Świętojańska

SUKNIA komunijna bardzo ładną tanio sprzedam, tel. (0-69) 31-39-37

(058)344-88-77,

pa
cel, maszynoM atka Core Draw, e
powo + POFanN Te

FLETRONPEK

BA: IR

BRYLANT 0.98 karat sprzedam 346-56-05

, 621-71-10

BIOSTUDIO:zan0otykus
masażu:
kinezyt
metody i
AE
presuram ukończenia stum EA
1-20-18 wew. 41;

Id

we, 551-03-53

BUCHALTER: audytor- pełna

Gdańsk, 302-98-88,
Reda 678-35-29

terowy, AE

maszynopisania

rachunkowe, upraw-

Komp, 346-01-16

TEJ
JT
LOWE WE
czy
do
egzaminu
eksternistycznego
EUT
OU
średniej.
Egzamin

301-68-41

Nieruchomości

Wiedzy, 621-90-66

BIURO

AGENT! Celny! „Rotex*

Gen.

cjonowane. 090-393-609
BIURO rachunkowe, Centrum

nienia, tel. 620-85-25

OŚWIATA

AGENT

BIURO Rachunkowe „Alfa”. Licen-

BIURO

biorczości, kasy fiskalne, pod

- 2,04;
AU

AMST,

Jemy do profesjonalnego prowaskomputeryzowanej,

SZTUĆCE: 1,80 zł/ 100 sztuk;
ZE)
zw

SUKIENKA komunijna, 621-01-15

KOMPUTERY,

podzespoły,

archiwizaja
danych. Super ce-

ny, 552-25-85

PSYCHIATRA Piasecki. 551-3778; 0602-70-50-28

ŻYLAKI

odbytu- nie-

operacyjnie.

Madaliński

gastroenterolog, 341-63-29, 55312-36

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15zł
bez doptaty (1 słowo - 2,02 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.
są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń
Na płątek ogłoszenia drobne przyjmowane

ZARUSZAY
DO SZYCH R OGOSEK: SZA

pon.-pt. 8.00-16.00,
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. 551-54-56, ponpl. .00-16.00; Gaynia, Świętojańska 14, tel/fax 622-74-79,
Gdańsk,
WładysławaIV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob: 9.00-14.00

RG

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

GDAŃSK, Al. Podwale Staromiej-

ry |do

M Alkmedyk, leczenie po-

alkoholowe, esperal
301-89.53, 621-99-10,
Całe województwo

551-97.64

(0-602)-

——

— —

———

nia- Parter obok Banku.

EKG internistyczne, |
domowe, dr |
wi

chirurgii, poniedziałek do piątku,
również soboty, tel. 664-06-75

ozn

301- |

96.49

STOMATOLOGIA- protetyka
czynne codziennie, Gdynia, Abrahama 74/5, tel. 661-19-86

ABSTYNENT

EKG Lekarz Domowy in-

leczenie
Poalkoholowe
dr Paszkiewicz

ternista pediatra,
neurolog, 301-8953, 621-99-10
LARYNGOLOG, wizyty domowe, 664-51-13

APARATY słuchow
AE odu

z

NEUROLOG, 556-12-49

ANGIELSKI,
ANGIELSKI,
ANGIELSKI,
ANGIELSKI,

301-40-86
302-63-42
661-73-08
hiszpański, niemiec-

skie, 551-26-48
ANGIELSKI- wykładowca,
profesjonalnie przygotowuje do
FCE, zajęcia przed południem,

tel. 553-79-07
ANGIELSKI niemiecki, szwedzki,
„Victoria* 620-85-03

NEUROLOG: wizyty domowe, COdziennie, 556-22-35

EMILE, wizyty, dzieci, dorośli

PEDIATRA- 347-80-20, 060162-48-63

KG, okulista chirurg, 303-17-73,

553-69-86, 550-60-08
ACHILLES- odtruwanie poalkoho:
lowe, 303-17-73, 553-69-86

PEDIATRA dr. Joanna
Stefanowicz,

551-97-64

CAŁODOBOWO,

ściowej ; 100% refundacji,
„Marke- Med* Gdynia, Plac

Trójmiasto, internista, chirurg,

laryn-

9olog, pediatra, 9646, 341-32.91

ECHO serca, specjaliści AMG,
poniedziałek 14.00- 16.00, środa-

CAŁODOBOWO -interni-

sta-

EKG;

piątek 16.00- 18.00. Gdańsk,
Rzeczypospolitej 33 (budynek

pediatra,

347-80-20, 0601-62-48-63

CHIRURG
ral),

AA

Łącki,

zabiegi

IRYDOLOG „diagnoza ztę:
czówki oka- zgloszenia, codzien
nie 9-19, 055-232-65-01
, masaż, rehabilitacja, tel. 663-94-82
PHILIPS Aparaty słuchowe, Taty, możliwość czę-

zaiesi ee

(esp-

ETC) Nova Medical (0-58)302-3154
NORD- Medica USG, 551-05-04

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

stresy , depresje, problemy Życio-

we, małżeńskie, inne, Gdynia, 0-

602-795-965

ACTIVE- Life- 290 zł trymestr
(małe grupy). Angielski (podsta-

wowy, FCE, CAE, matury), niemiecki (ZDaF, ZMP), hiszpański.
Gdańsk, Garncarska 29, tel. 30583-11; Wrzeszcz „Jantar 346-0820; Sopot; Gdynia

ANGIELSKI, niemiecki, hiszpański, włoski, różne poziomy, Egzaminy: FCE, CAE, ZDaF, maturalne, „Astar” Gdynia, Władysława IV 54, 661-45-32, Filia
Wrzeszcz 341-47-13
CENTRUM Herdera UGFRUG, kursy językowe- niemiecki, Ogarna 26, Gdańsk,
tel. 305-73-17

ZGUBIONO legitymacje studencką UG
na nazwisko Aleksandra Nikodem
ZGUBIONO legitymację studencką Kolegium Kształcenia Nauczy-

cieli Jęz. Obcych UG nr 97155 na
nazwisko Dagmara Walecka

i Języków Obcych- uprawnienia

sku Brzeźnie (pętla tramwajowa),

ka Ltd.
składa Zarząd i Pracownicy PUM Żegluga Gdańs
r.
1998
lutego
21
dniu
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w
Gdańsku-Brzeźnie.
w
Antoniego
św.
pw.
kościele
w
o godz. 10.00
Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 21 lutego 1998 r.
10047195 O godz. 11.30 na cmentarzu Garnizonowym W Gdańsku.
roku
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 lutego 1998
Zięć
i
Syn
Mąż,
zmarł Nasz Kochany

M.
LA
SAWA
JERZY

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w kościele pw. NMP,

ul. Świętojańska w Gdyni o godz. 12.30, dnia 20 lutego 1998 r.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia
o godz. 13.30 na cmentarzu Witomino w Gdyni.
Pogrążone w smutku -

Żona, Matka i Teściowa |

R-1970/

ŚWIADKÓWinterwencji policyjnej dnia 17.08.97 około

Informacje tel. 301-54-33

godz. 13.00 przy barze „Pod
schodami* na ul. Jana z Kolna
prosimy o kontakt 0-69/31-43-13

ZA wskazanie miejsca postoju

skradzionego | Cinquecento
GAK-2473 szary metalik czeka
wysoka nagroda, 686-60-07

lub 682-09-22
VIDEO Rondo 620-98-87

at 82

Pogrzeb odbędzie się 20 lutego 1998 r. o.godz. 13.00
na cmentarzu Witomińskim.

Msza św. odprawiona zostanie tego samego dnia o godz. 11.00
w kościele w Gdańsku-Brzeźnie.
Pogrążona w smutku | |
Rodzina i Przyjaciele
| 10047232

DZIEKANAT WA WSM Gdynia
unieważnia legitymację studencką
nr 10241/A- Anna Szczypior

lutego 1998 r
zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek

ś.f p.

RUDOLF latŁAJEWSKI
76
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 20 lutego 1998 r. |
o godz. 8.30 w kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego.
Pogrzeb tego samego dnia o god z. 12.00
na cmentarzu Łostowice.

| 10047217

Ez głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 lutego 1998 r.
odeszła od nas nasza najukochańsza Mama i Babcia

RD ASI |
szanse
| inż. RYSZA

LU ŃSKA
ANNA KAMI

Spółki

Pogrzeb odbędzie się 20 lutego 1998 r. o godz. 14.30
na cmentarzu Komunalnym w Gdyni-Kacku przy ul. Spokojnej.
Msza św. odprawiona zostanie w tym samym dniu

Wodno ściekowej

Spółki Wodno-Ściekowej "Swarzewo" |

Pogrążona w smutku Rodzina

: R-1954

| 20085

| Santana

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 lutego 1998 r.

z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lutego 1998 r.
zmarła nasza była długoletnia Pracownica

zmarł najukochańszy Mąż, Ojciec, Dziadek i Pradziadek

ś.p.

JADWIGA KALANDYK
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składają

Kierownictwo i Pracownicy Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
1998 r.
| Msza święta zostanie odprawiona w dniu 19 lutego

z. Mona wake

o godz. 15.00 w kościele św. Marcina w Sierakowicach.

mojego Męża

bezpośrednio po mszy świętej żałobnej.

ji

kmdr. por.

STORMA

szczególne wyrazy wdzięczności
za wspólną opiekę
składamy
Pani dr Marii Sygitowicz.

:
|

KONRAD

Ę

DREWA

: Pogrzeb odbędzie się.w piątek 20 lutego 1998 r. o godz. 13.30 |
5
na cmentarzu Łostowice w Gdańsku.
SI

si
|

Rodzina

Kol. HALINIE PODWALSKIEJ-SOBIECKIEJ

—

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy serdecznego współczucia
z powodu śmierci

OJCA - TEŚCIA

OJCA
składają

Przyjaciele

Elbląg, Łączności 3, te. (056) 232-70-04, tel. 230-54-09 fax (056) 236-27-77, po.
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Ce Starogard
ZAPRASZAMY
Gdański, Basztowa 3, tel.fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

|

Pogrążona w. smutku

"ALICJI i ADAMOWI TRYBUS

Żona z Synem.

—

ś.f p.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się

ś.f p.

ŚWarzew

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia . | |
Zarząd, Dyrekcja i Współpracownicy |

o godz. 13.30 w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni.

o każdy dzień życia

21

FRANCISZEK RIE BANDT

miccy „Kompilet” otwiera-

ją nowe grupy przygotowujące do
egzaminów wstępnych na wszystkie kierunki uczelni wyższych.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina

Wszystkim Lekarzom
oraz Personelowi Oddziału Neurologii
Szpitala Mar. Woj.
w Gdańsku-Oliwie

Karnawałowa,

lutego. Tel. 308-07-58 wew.
39

ś.f p.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 20 lutego 1998 r.
o godz. 11.30 na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku
przy ul. Dąbrowskiego.

Podziękowanie

ZABAWA

OMEN, 623-66-25

odszedł od nas Nasz Ukochany Ojciec, Teść, Dz iadek i Pradziadek

ALEKSANDER RÓŻAŃSKI

A)

RYSZARDA

38
ŚLEDZIK w Jazz Clubie (Długi Targ 39/40). Gra Dettko Band.

pok. 341

formułą egzaminu!!! Informacje tel. 620-04-53, 349-56-76

ka 24. 02. Mile widziani przebierańcy. Informacje: 301-49-

tel. 343-21-15, po 16.00

ś.+ p.

SKI
TADEUSZ MYŚLINi Rodzin
ie Zmarłego

dnia 21. 02., a także na śledziofert

WYKŁADOWCY Akade-

Uwaga!!! Zmiana przygotowań do egzaminów na Psychologię w związku z nową

karanwału w miłej atmosferze
i niezwykle urokliwym miejscu
nad Motławą. Bar Baryłka zaprasza na tradycyjne ostatki

matrymonialne, zagraniczne, setki

POSZUKUJĘ świadków wypadku
zdnia 03.11.1998 r. godz. 19.25 na
ul. Ignacego Krasickiego w Gdań-

FIZYKA, statystyka, matematyka,
623-85-51
.
HISTORIA, 302-75-09
MATEMATYKA, 30-29-429
MATEMATYKA, 346-51-46
MATEMATYKA, fizyka, 556-13-76
MATEMATYKA dojeżdzam, 68286-31
POLSKI, 342-56-98
POLSKI, 620-99-65
POLSKI, 624-06-88, 305-65-18
POLSKI, francuski, tel. 552-96-36,

SPĘDŹ z nami ostatnie dni

JULIA, 344-61-51, partnerskie,

szkoły publicznej, ul. Wałowa 19
(od ul. Gazowniczej)

Ma

zmarł nasz długoletni pracownik, drogi Kolega i Przyjaciel

legitymację stu-

dencką, Bałtycka Wyższa Szkoła
nazisko Iwona Majewska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17 lutego 1998 r.
zmarł nasz kochany Mąż i Ojciec

Najgłębsze wyrazy współczucia Żonie

ZAGUBIONO

Humanistyczna w Koszalinie na

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 17 lutego 1998 r.
|

|:

AIKIDO- zapisy dzieci, dorośli,
0-601-626-826

płatna nauka zawodu W pierwszym semestrze. Szkoła Biznesu

ki, włoski, francuski, skandynaw-

.

ny UG unieważnia legitymację
studencką nr 1183/FH na nazwisko Emilia Szok.

Gdynia, 61-77-67 (16.00- 20.00)
ZŁAM konwenanse- rozpocznij
naukę w lutym! Jednoroczne Studium Marketingu i reklamy- bez-

Asdent- specjaliści ortodoncji,
stomatologii ogólnej, protetyki,

WYDZIAŁ Filologiczno- Historycz-

telarskie, wieczorowo- zaocznie,

gia, narkoza; 341-92-96; 341-8504
GDYNIA, Dom Towarowy Chylo-

DOMOWY internista dr Orlowski,
341-42-75

Paszkiewicz,

33-47-16

świadczenie, skuteczność, niskie
ceny. 552-95-57
POLICEALNE Studium Ho-

GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,
Centrum Stomatologiczne „VisDent*, protetyka, paradantolo-

zzz

AALKMED Stefanowicz,
kwalifikowane, specjaliStyczne leczenie poalkoholowe. Esperal.

wanie.do egzaminów na UG- do-

skie 71, Chirurg- Stomatolog Agata Wilska, 305-79-69

w
302-07-09
341-75-64
551-67-37
665-75-14

AALKMED!

DOM Technika, 301-28-61, angielski, niemiecki
INDEKS- profesjonalne przygoto-

Wanda i Andrzej

składają | |

Koleżanki, Koledzy i Młodzież
MII LO w Gdańsku.

p. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącecia 8, tal/fax 682-20-25, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel.fax 69) 31-63-26, pon.-pt. .00-16.00

AB

|

2)

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kierownika :
- działu Przygotowania Produkcji i Marketingu GPRD w Gdańsku, *
- naszego długoletniego współpracownika i wspaniałego kolegi *

czwartek
19 lutego 1998 r.

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

Głębokie wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego

mgr.inż. MIKOŁAJA GAWRYLUKA |
ś.f p.

WITOLDA

Koledze

KRZYSZTOFOWI JANKOWSKIEMU
głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MEGIERA

OJCA

- Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia i ubolewania
składają *

składają | |

Prezes, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy *

"WPRWiK” SA w GAAŃski. :

Koledze EUGENIUSZOWI RYCHERTOWI

Koleżance mgr JOLANCIE STUDNICKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Koleżanki i Koledzy
z ska AWRSP w Gdańsku.

Wyrazy głębowieo współczucia Rodzinie
R.
z powodu zgonu naszego byłego Pracownika

KLEMENSA
WALKOWIAK

OJCA

OJCA
|

składa

składają

Dyrekcja i Pracownicy >
z Sekcji AWRSP w Gdańsku. :

Dyrektora Technicznego PLO
składają

składają |

|- Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w !

Kierownictwo oraz Pracownicy

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z CKUMIE.

Polskich LiniiA) Och

Dnia 16 lutego 1998 r. zasnęła na zawsze

W

dniu 3 lutego 1998 r. zmarł długoletni Pracownik.

a

Naszej Pracownicyi Kolażance

Akademii Marynarki Wojennej

ś.f p.

TERESA
ALEKSIEJCZYK

ELŻBIECIE ZIĘTEK
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

KAZIMIERZ
SIERHEJ

Msza święta ku czci Zmarłej odprawiona zostanie 20 lutego
o godz. 18.00 w kaplicy św. Anny
przy kościele pw. św. Trójcy w Gdańsku.
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
Mąż i Dzieci
*; 10047169

OJCA

Rodzinie Zmarłego serdeczne wyrazy współczucia | |
składają :

Komenda, Kadra '

1 i Pracownicy Uczelni.

Rada Nadzorcza, Zarząd
i Pracownicy *
Spółdzielni Mleczarskiej „Maćkowy” w Gdańsku.
GERE ARRE

Z wielkim bólem zawiadamiamy, że 16 lutego 1998 r.
zmarł nasz najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 lutego 1998 r.
: zmarł nasz kochany Mąż, Ojciec, Teść, Brat, Szwagier i Wujek

ś.f p.

ś.f p.

JÓZEF RYSZARD CZAJKA |
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 20 lutego 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. św. Józefa na Przymorzu.
Pogrzeb 20 lutego br. o godz. 13.00 na cmentarzu w Oliwie.

EDWARDlat 87 KULIK
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 20 lutego 1998 r.
o godz. 9.00 w kościele św. Brygidy w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu Srebrzysko.
Pogrążeni w smutku żona, |Córkai Wnuczkii |
10047167

Pogrążona w smutku

+ żana Sym, smone i!i Rodzina

7 głębokim żalem zawiadamiamy, żeż dnia 17 lutego 1998 r. mar
były długoletni zasłużony pracownik Polskich Linii Oceanicznych

Z głębokim żalem zawiadamiam, że po ciężkiej chorobie
zmarł w wieku'66 lat

WIRGILIUSZ CZEPCZYŃSKI |
Kapitan ŻW PMH
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składają :|
Kierownictwo, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy PLO i Spółek Grupy PLO. :
Pogrzeb odbędzie się dnia 20 lutego 1998 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Gdynia: „Witomino.

łgtżw WIRGILIUSZ CZEPCZYŃSKI |
ś.+ p.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek tj. 20.02.1998 r.
na cmentarzu Witomińskim w kaplicy cmentarnej
o godz. 12.30.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku

Żona z Rodziną

Koleżance

MAŁGOSI LIS

| MARII KAWCZY
fISKIEJ
z d. CHLEBBA
|

RYSZARDA BUGAJSKIEGO
zm. 17.02.98 w Pucku

*

| Odszedłod naspo wielomiesęcznych zmaganiach
z beztosną i okrutną chorobą,
w niesłychanym cierpieniu. Znosił je bohatersko, bo mimo ogromu fizycznego
bólu potrafił żartować, jakby chcąc tym dodać nam otuchy i odwagi.
Odszedł człowi
ry, pracowity i zdolny. Nasz ukochany Brat,
Szwagier i Wujek. Wzorowy Ojciec i Mąż, opiekun i przewodnik rodziny.
Pamięć o Nim trwać będzie wiecznie w naszych sercach.
egnaj Ryszard
Pogrzeb ndk się 20 kiego 1998 r. o godz. 13.00 w Pucku.
10047168

Z głębokim żalem zawiadamiany, że dnia 13 lutego 1998 r.
zmarł śmiercią tragiczną Tatuś, Brat, Wujek i Szwagier

ś.+ p.

RYSZARD
KUŚMIEREK
żył 49 lat
Pogrzeb odbędzie się dnia 21 lutego 1998 r. o godz. 13.00
w Lubminie.

Kochałał Polskę, marzyłao niej, :
wrócił, aby pozostać na zawsze

W drugą rocznicę śmierci naszej Żony, Matki i Babci

ś.f p.

Hieane

Prymus Szkoły Podchorążych w Grudziądzu,
Rotmistrz I Pułku Ułanów Krechowieckich

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Przyjaciół prosimy o chwilę wspomnień.
Msza św. odprawiona zostanie 22 lutego 1998 r. o godz. 13.00
w kościele pw. św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu.

KAZIMIERZ
WIERZBIAŃSKI

Pogrążona w smutku
Rodzina

zmarł 27 stycznia 1998 r. w Bradford w Anglii
i w pierwszą bolesną rocznicę śmierci naszego Tatusiai Dziadka

:

PAWŁA MARSCHALL
ś.f p.

składają
Zarząd, Koleżanki i Koledzy |

odprawiona zostanie w Jego intencji msza święta
w kościele Franciszkanów w Gdańsku Nowym Porcie
w sobotę 21 lutego 1998 r. o godz. 18.30.

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:[>r.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

z BG Leasing SA.

O czym zawiadamiają życzliwych Jego pamięci
Dzied i Wnuki ź

Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 lutego o godz. 13.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.
Msza święta w kościele NMP „Gwiazda Morza”
w Sopocie o godz. 12.00.

| R-1889/A/886

Gdańsk, Targ Drzewny 377, 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

Siostrzeńcy
Danuta Domańska
i JanekkSzumiacjez Rodzinami i

Miotła z
błonnika

Wszystko z umiarem

Lekka żywność
| Moda na light (lekką żywność) doszła już do Pol-

Ski. Nadużywanie lekkiej żywności może doprowa-

dzić do zaburzeń pracy organizmu. Powinny ją
Spożywać osoby starsze, otyłe i chore, np. nadci-

śnieniowcy.

Produkty light są dobrodziejstwem dla tych, którym
Potrzebna jest mniejsza

ilość składników odżyw| Czych, a nie chcą zrezygno-

Wać z doznań smakowych.

, 7 Lekka żywność polecana
Jest osobom

starszym,

któ-

Tych zapotrzebowanie ener-

Żywność lekka polecana

jest osobom chorym. Niskosodowe (mała zawartość soli) mięso lub pieczywo 0s0bom z nadciśnieniem, niskotłuszczowe. margaryny

a w odpowiedni-

czy majonezy m.in. osobom

otyłym. Nie należy jednak
dajność żołądka spada o okopopadać w skrajność. Tak
ło 60 proc. - mówi prof. Zesamo jak nadmiar, tak i niedobór cukrów, czy tłuszczów
non Ganowiak, kierownik
Katedry i Zakładu Bromato- ' może okazać się niekorzystlogii Akademii Medycznej ny dla organizmu.
Cukier w produktach
W Gdańsku. - Zdrowy człoWiek, prowadzący czynny
light zastępowany jest środkami dającymi uczucie słodb życia, powinien dostarkości (aspartam i acesulfam
Czać organizmowi odpowiednią dawkę energii i nie ograk), ale nie będącymi nośniniczać się do tzw. „lekkich” kami dużej ilości kalorii.
Czekolady z namiastką
Produktów. Dzieciom więcej
u mają obniżoną kalocukr
Pożytku daje wypicie szklan-

$etyczne zmniejsza się, a wy-

ku light 60 proc. Stosowane
są specjalne technologie,
pozwalające na wyprodukowanie żywności o odpowiedniej konsystencji przy
tak dużej zawartości wody.
W
tych
dany
wać

Polsce nie ma jednolizasad, według których
produkt można nazylight. Wiele krajów

przyjmuje,

mieszanina

że jest to pro-

a na margarynie

Celuloza

-

lekka.
(HIK)

- Nabijanie w butelkę

Zdrowe jedzenie z Ekolandu
1 ak

wykazała

w przeprowadzona

kontrola
przez

Państwową Inspekcję Han-

dlową robiąc zakupy w tzw.
Sklepach z ekologiczną żywnością nie mamy gwarancji,
że różni się ona jakością od
Pozostałych
produktów
żywnościowych.

Żywność

ekologiczna

musi
być
Z surowców

Stopniu

produkowana
w niewielkim

przetwarzanych,

bez środków konserwują-

cych, zgodnie ze ścisłymi
parametrami jakości zdrowotnej. Niestety podczas
kontroli PIH w wielu przypadkach właściciele sklepów nie byli w stanie udokumentować, iż użyte do
produkcji żywności surowce

pochodzą z ekologicznych
gospodarstw. Opierali się jedynie na prawdziwości informacji umieszczonych na
opakowaniu, że żywność

pochodzi z upraw kontrolowanych biologicznie.
Wśród badanych produktów znalazła się także, żywność opatrzona prestiżowym znakiem Ekolandu

(Stowarzyszenie Producen-

tów Żywności Metodami
Ekologicznymi).
Niestety,
jak stwierdzono spora część

produktów nie jest umiesz-

czona w oficjalnym wykazie
stowarzyszenia i znów po-

sypały się mandaty.

(HIK)

celulozy,

hemi-

jest wielocukrem,

którego organizm nie przyswaja. Również nie przyswaja błonnika. Chociaż
błonnik nie dostarcza organizmowi energii, jego obecność w pożywieniu jest konieczna.

Źródłem błonnika jest razowe pieczywo, grube kasze,

warzywa (np. tarte buraki,
marchew, kapusta) i owoce.
Powinno się ich znaleźć w codziennym jadłospisie jak najwięcej. Kto nie ma czasu szykować sobie błonnikowych
dań, może uzupełniać niedobór tego niezbędnego dla
zdrowia składnika, łykając
tabletki z błonnikiem.
W sklepach ze zdrową
żywnością w Europie zachodniej preparaty z błonnikiem mają na opakowaniu
nazwę „Fiber” i są bardzo
popularne. W trójmiejskich
aptekach można kupić kilka
rodzajów tabletek, zawierających błonnik, m.in. magnezytki (z magnezem). 10
tabletek dziennie to wystarczająca porcja uzupełniająca niedobór błonnika.

(i0g)

Przyjazne

|

bakterie
Rekordy popularności
biją przetwory mleczne
poddawane fermentacji,
czyli mleko acidofilne,
kefiry i jogurty.
leczywo otrebowe '

Mleko Maćkowy 0,5 proc 1 |

w biodrach

celulozy, drewnika i pektyny.

dukt, który ma o 30 proc.
zmniejszoną kaloryczność,
zawartość tłuszczu lub cukru. Producenci stosują
różne nazewnictwo.
Na
etykiecie majonezu widnieje napis light (wzorem
innych krajów europejskich),

Obwód

x hcesz uniknąć chorób
z układu pokarmowego,
przede
wszystkim
jelit
(w tym raka jelita grubego),
stosuj dietę wysokobłonnikową - radzą specjaliści od
promocji zdrowia, dziedziny,
która powoli i w naszym
kraju ma coś do powiedzenia.
Błonnik daje uczucie sytości, ułatwia trawienie, wypełniając jelita, pobudza je
do ruchu
robaczkowego
i dzięki temu skraca kontakt
szkodliwych
substancji
z błoną śluzową jelita.
Co to jest błonnik? Jest to

ryczność o około 15 proc.,
a dżemy nawet o 50 proc.
Tłuszcze zastępowane są
wodą.
Przykładowo,
w margarynie pełnowartościowej jest około 80 proc.
tłuszczu,

ki mleka o 3,2 proc. zawartości tłuszczu.

Skłonności, stres i pełen talerz

Zawierają one bakterie,
które przekształcają cukier
w kwas mlekowy, dzięki czemu następuje zahamowanie
wzrostu mikroorganizmów
chorobotwórczych.
Są
szczególnie korzystne dla
ludzi cierpiących na nietolerancję zawartej w mleku
laktozy.
Białko w tych produktach
jest częściowo rozłożone
i dzięki temu lepiej przyswajalne. Zawartość tłuszczu zależy od rodzaju przetworu.

Przetwory mleczne poddawane fermentacji są bogatym
źródłem
wapnia.
Przeciwieństwem są produkty pełnotłuste (np. masło), które prawie wcale go

nie zawierają.

(HIK)

Rys. Bartlomiej Brosz

W ubiegłym roku Polacy kupili 1,7 mln opakowań
preparatów odchudzających dostępnych w aptekach bez recepty. Zapłacili za nie ponad 15 mln zł.
Otyłość, nazywana „chorobą dobrobytu”, jest poważnym problemem społecznym.
Tyje ten, kto jada za dużo,
ale również wykazuje genetyczne predyspozycje do
otyłości oraz nie potrafi radzić sobie ze stresem. Nie
tak
dawne
doniesienia
o szkodliwych dla zdrowia
preparatach antydepresyjnych i hamujących łaknienie sprawiły, że wzrosło zainteresowanie rozmaitymi
dietami.

Za dużo, za mało
Większość diet nastawionych jest na szybki efekt,
a dzienna liczba kalorii nie
przekracza 1000. Taką dawkę proponuje między innymi dieta tybetańska.

stanowią

w

niej

Menu

wywary

z warzyw i obierek ziemnia-

ków.
- Główną wadą diet owocowo-warzywnych jest brak
białka - twierdzi prof. Wiesława Łysiak - Szydłowska
z Gdańskiej Akademii Medycznej. - Dłuższe stosowanie prowadzi do zaburzeń
w przemianie materii. Organizm zaczyna wykorzystywać własne białko, co upośledza pracę innych narządów, np. serca.
Dla odmiany dieta kliniki
Mayo zaleca całkowitą rezygnację z owoców i produktów
zbożowych.
Posiłki
składają się z wołowiny, sałaty i kawy. Przy tej diecie
szybko daje o sobie znać
niedobór witamin i składników mineralnych. Bywa on
niebezpieczny dla osób otyłych,

mających

skłonność

mi.

Zdaniem

naukowców

z Instytutu Żywności i Żywienia dieta ta nie ma podstaw naukowych, bowiem
każdy niemal produkt za-

wierą białko, węglowodany
i tłuszcze i nie ma możliwości ich rozdzielenia.

Głodówki
i dieta idealna

Najwięcej zastrzeżeń ze
strony lekarzy budzą głodówki, gdyż pozbawiają or-

ganizm zarówno białka, jak
witamin 1 soli mineralnych.
Są one mało skuteczne
i szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia. Powodują zaburzenia

gospodarki

wod-

no-elektrolitowej,
pracy
serca, wątroby, bóle- głowy,
omdlenia, zapaści.
W pierwszym etapie ide-

alnej diety powinno się zredukować
liczbę
kalorii
o 500-1000. W skład pięciu
niewielkich posiłków dziennie wchodzą wszystkie rodzaje składników odżywczych,
również
tłuszcze
i węglowodany. Ostatni posiłek powinno się spożywać
trzy godziny przed snem.
Porcja tłuszczów w diecie
powinna być zredukowana,
natomiast zwiększona ilość
warzyw i owoców, zawierających cenny błonnik. Spadek wagi przy tej diecie wy-

nosi około 1 kg tygodniowo.

do anemii.
Najbardziej

jest dieta

kładająca, że można jeść
wszystko, byle o odpowiednim czasie i w określonej
kompozycji. Według niej nie
można łączyć produktów
białkowych z węglowodana-

popularna

Diamondów,

za-

Jolanta

Gromadzka-Anzelewicz

GOSPODARKA
Parlament wybierze dziś prezesa NBP

Rafineria Gdańska kontra porty

Strazniczka złotego

Kto ma zarabiać
na paliwach

Dziś Sejm wybierze
prezesa Narodowego
Banku Polskiego. Kandydatem wskazanym
przez prezydenta na to
stanowisko jest dotychczasowa szefowa NBP
Hanna GronkiewiczWaltz.

sektora

Zarząd Portu w Gdyni
chce zbudować na terenie 4 hektarów przy nabrzeżu Duńskim terminal do przeładunku gotowych produktów rafinacji ropy. To groźne
dla Rafinerii Gdańskiej
- twierdzi jej prezes.

Hanna
Gronkiewicz
Waltz zyskała wczoraj także
poparcie posłów Komisji Finansów Publicznych: 18 posłów głosowało za rekomendowaniem jej kandydatury
Sejmowi, 5 było przeciwnych, a 5 wstrzymało się od
głosu. O tym, że Sejm zaakceptuje kandydaturę przekonany jest premier Jerzy
Buzek.
Za

prezesury

Hanny

Gronkiewicz - Waltz upadł
mit dolara, złoty zyskał
na wartości opierając się zakusom kolejnych rządów.
Nie udało się natomiast do
tej pory odzwyczaić Polaków od gotówki, choć coraz
częściej pracodawcy przelewają wynagrodzenia na ra-

chunki oszczędnościoworozliczeniowe, tzw. ROR.
1992 rok. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest prezesem

NBP

od 5 marca

1992

roku. Jej kandydaturę forsował prezydent Lech Wałęsa.
1993 rok. Kryzys w bankach.

Zaostrza

kryteria

przyznawania licencji bankowych (uzyskało je do dziś
tylko 11 banków, w większości zagranicznych, które były dopuszczane m.in. na zasadzie ratowania podupadłych polskich banków).
1994 rok. Alarmuje Parlament o kryzysie bankowości. Powstaje ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, o restrukturyzacji
banków
spółdzielczych
i Banku Gospodarki Żywnościowej.
1995 rok. Sukces z denominacją złotego i nowymi
banknotami i monetami.
Złoty wyraźnie stabilizuje
się, ale NBP jest w konflikcie z Ministerstwem Finan-

sów: Grzegorz Kołodko c ce
łagodniejszego kursu i obniżenia stopy procentowej,
tymczasem NBP je podwyższa; Kołodko twierdzi, że to
nakręcanie inflacji.
Hanna
GronkiewiczWaltz bierze udział w wyścigu do fotela prezydenckiego. Otrzymuje ok. 3 proc.
głosów i wycofuje się z polityki.
1996 - 1997 rok. NBP
chwyta w ryzy popyt wewnętrzny opierając się naciskom na zmniejszanie
stóp

procentowych.

Po-

ę
ziomem inflacji a oprocentowaniem w bankach, rośnie zaufanie do złotego.
Rozpoczyna się tłumienie
kredytów
udzielanych
przez banki i walka z długiem handlowym
kraju.
Parlament przyjmuje nową
ustawę o NBP, powstaje Rada Polityki Pieniężnej, której Hanna Gronkiewicz Waltz ma przewodniczyć.
Na początku tego roku NBP
interweniuje broniąc złotego przed naciskiem spekulantów.
Jan Kreft

| Dane z kantorów (18.02) —
„Max”

Waluty

Jagiellońska 10

„Xamax”
Gdańsk

„Petrus”
Gdańsk

- Pasaż Królewski — Piwna 6768
RR

nz

„Green” Gdańsk

Grunwaldzka 92

„Silvant”

Dw.PKP Wrzeszcz

Elbląg
1 Maja 41

98197 l

194/197

REKLAMA

Inwestycja w Gdyni ma
kosztować ok. 25 mln USD
i powstać przy współudziale
Preem Petroleum, szwedzkiej firmy z kapitałem
z Arabii Saudyjskiej.
We „Wniosku zarządu
Rafinerii
Gdańskiej
SA
o rozpoczęcie procesu prywatyzacji spółki”, jej prezes
Włodzimierz Dyrka pisze
m.in.: „deklarowany przez
zarządy portów morskich liberalizm, informacje o bliSkiej finalizacji porozumienia pomiędzy Zarządem
Portu Gdynia Holding SA,
a naftową firmą Preem (kapitał saudyjski) o budowie
przez tę ostatnią w porcie
w Gdyni terminalu przeładunkowego paliw płynnych
o zdolności 1 mln ton w skali roku, czy przetarg ogłoszony przez Zarząd Portu
Gdańsk SA na dzierżawę terenu, w celu wybudowania
i eksploatacji morskiego
terminalu płynnych produktów chemicznych i row

dopro-

ną dla całego sektora naftowego.”

Według Dyrki, ewentual-

ne wybudowanie przez inwestorów
zagranicznych
terminali i rurociągów pro-

duktowych, kłóci się z podstawowym założeniem programu sektorowego, 0 poz0stawieniu

przynajmniej

w najbliższym czasie pod
całkowitą kontrolą polską
baz magazynowych, rurociągów ropy i produktów,
terminali morskich i lądowych”
Na paliwie zarabia się
krocie. Po ostatnich podwyżkach akcyzy, ceny detaliczne benzyny bezołowiowej zbliżyły się do cen w bogatych krajach Unii Europejskiej. Wg „Rzeczpospolitej”, cena E-95 jest tylko
o 22 proc.

niższa

w Luksemburgu

od ceny

i o jedną

trzecią niższa niż w Hiszpa-

brak

nii. Co więcej, wszystko
wskazuje, że ceny te będą
się zrównywać w ciągu kilku
lat. A w 2000 roku ma opaść
bariera celna dla paliw silnikowych, co przy nadwyżkach produkcyjnych na Zachodzie może oznaczać Zzalew pólskiego rynku przez
taniej produkowane paliwa
oraz kłopoty z prywatyzacją
Rafinerii Gdańskiej.

reformowaniu

(J.K.)

popochodnych

postępu

naftowego

wadziły do sytuacji, którą
musimy określić jako bardzo groźną dla Rafinerii
Gdańskiej SA i niebezpiecz-

oraz

Po gdańskiej powodzi

Spóźnione kredyty

w

ubiegłym roku w lipcu, gdy powódź szalała na południu kraju, woda
zalała także grunty nad Wisłą i w Gdańsku Olszynce mówi prezes Gdańskiej Izby
Rolniczej, Jan Wiczling. Najbardziej ucierpieli rolnicy z gmin Gniew i Suchy
Dąb. Mają możliwość uzyskania
preferencyjnych
kredytów. Na razie jednak
są one nieosiągalne.
Bogdan Talaśka, mieszkaniec Nicponi w gminie
Gniew, szacuje swe straty na
25 tysięcy złotych. Zalało
mu 5 ha buraków i tyle sa-

mo zboża. Otrzymał już odszkodowanie równowartości
jednej tony żyta za każdy
zalany hektar.
Podobnie było w przypadku sołtysa z Wielkich

Walichnów, Ludwika Wiśniewskiego.
Kazimiera Marcinkowska
z Urzędu Miasta i Gminy
Gniew mówi, że woda utrzymywała się na polach od lipca do listopada. Rolnicy nie
mogą się doczekać preferencyjnego kredytu, z odsetkami 6,13 procenta w skali
roku. Mają szansę uzyskać
kwotę równą wielkości popowodziowych strat, ustalonych przez komisje gminne
i wojewódzką. Powodziowa
linia kredytowa będzie uruchomiona przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy wejdzie
w życie ustawa budżetowa.
Kredyty wypłacać będą
banki, z którymi agencja zawarła umowy.
(K.N.)

Oznaczenia: USD- dolar amerykański, DEM - marka A lemiecka, 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)

PCV

”

PETROSOL
80-298 Gdańsk-Kokoszki
ul. Budowlanych 21/23
(naprzeciw Centrostalu)

tel./fax 341-12-81 w. 433, 179, 238

Naj pytania
ały
będą
ska i Żaneta Zientarska zz rmy. „Rober Kaniewski Doradztwo Personalne”.
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|

S-254/B/536

KMMERGAS

PROMAG

KOTŁY GAZOWE

ZIMOWA
PROMOCJA

uu

GDAŃSK

WISZĄCE; ŻELIWNE; 9:29 kW
PROMOCYJNE GENY

Generalny Importer NOWAWESER
ul. Łużycka 2
tel. 058 626-13-72, 626-19-54

JEDEN

Z NAJWIĘKSZYCH

s

W POLSCE

©

EMMERGAS
LE CALDAIE DEL CENTVRIONE
|_CAIVS

| WÓZKI WIDŁOWE |
R-1260/A

CAMILLVS

z

|- TEMPA
| FLAUSZE (25 KOLORÓW)
|- SPAN
|- ArŁAsY
- PODSZEWKI
- BORKI
PYZPYT Z YZ DLAU 9)
GŁADKIE | DRUKOWANE

Gdańsk-Oliwa

znajdzie

FROTTE
DRESOWE
ELANOBAWEŁNA
BAWEŁNA Z LYCRĄ

SSCIĄGACZ

-21tel. 552-21-63

ne

coś dla siebie
i zawsze tanio!

. BAWEŁNA JEDNOŁOŻYSKOWA

ul. Bażyńskiego 32

A

Każdy

- BLUZK

-

Węglowa 20
627-48-90/91

REGAŁY |

— | STRETA

|
STOLARKI
ZPCV—
|
I ALUMINIUM
—
zn
| Zaufaj doświadczeniu

Okrąg 1c
343-28-98, 344-77-26

- KOERUMOWE

PRODUCENTÓW

I SERWIS

SPRZEDAŻ

Tu

AI

GDYNIA
81-331
1.3 1 GDYNI

|

: tel./fax 552-49-21 £

6206869 |

sss

| Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Janowo” w Rumi
ach
zgodnie z ustawą 0 zamówieni
publicznych (Dz. U. Nr 76/94 poz. 344)

staropolski

na:
ogłasza przetarg nieograniczony

Realizatora

Wybór Kompleksowego

Czekolada
Piasten 100g

Osiedla Mieszkaniowego w Rumi-Ja-

różne smaki

nowie w Jednostce „C”.
istotnych waSzczegółowe informacje wraz ze specyfikacją
Technicznym
Dziale
w
ć
uzyska
można
ienia
zamów
runków
spółdzielni, tel. (0-58) 671-69-41, 671-69-20.

Dahli 200g
pojedyncze

Rumia,
Oferty można składać do biura spółdzielni, 84-232
godz.
r.,
98
6.04.19
ul. Dąbrowskiego 56 w terminie do dnia

Serek

S-300/A/536

12.00.

Tosca 150g, warzywne:
szczypior, czosnek, koper, chrzan,

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

ŃSKU
W GDA
36, 80-254 Gdańsk

ul. Partyzantów

owocowe: truskawkowe, malinowe,

brzoskwiniowe, ananas, owoce leśne

Wrzeszcz

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

ogłasza przetargi nieograniczone na
REMONT DACHU KAPLICY I SZALETU NA
CMENTARZU ŁOSTOWICKIM W GDAŃSKU

Postępowania przetargowe będą prowadzone z
zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
R-1772

p

DOKP

Elbląg, Łączności 3, tel.
oO

ORO

OE

lipowy z dozownikiem

U nas

tanio

zawsze

kupisz

R-1933/A/583

Zawsze

3 *
Gdańsk, Balcerskiego 12 * Hallera 167 * Jagiellońska 34 + Jana Pawła Il 9 * Noskowskiego 1 * Obrońców Wybrzeżaża 2a * Opolska
Focha 15,
Gdynia, Białowieska2 * Czeremchowa 10 * Chylońska 251 * Gniewska 21 * Iwaszkiewicza 1 + Sucharskiego 2 + Grudziądz,

Główna 2 +
Śniadeckich + Kwidzyn, Korczaka 3 + Lębork, Olimpijczyków 1 e 22Malbork,
+ Żwirki 40
« Słupsk, Królowej Jadwigi 2+ Sztum, Mickiewicza 46 + Tczew, Wojska Polskiego

DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: (25 Sword odtki Bast 3 ma 6) 1600) pr p.800161
ZAPRASZAMY
R

:

|
250g

popularny
w pomidorach,
170g

tanio

Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w
sekretariacie zarządu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargów można
uzyskać w Dziale Utrzymania Zieleni tutejszego
zarządu (pokój nr 30, tel. 341-20-41 wew. 47).
Ofertę sporządzoną na formularzach przygotowanych
przez ZDiZ prosimy składać do dnia 27.02.1998 roku,
godz. 11.00 w zamkniętych kopertach opisanych
:
nazwą przetargu.
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi w dniu
27.02.1998 roku w siedzibie ZDiZ w Gdańsku,
pokój nr 3 o godz. 12.00.

Nowy

Staw,

Kościuszki

Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
(055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew,
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Hokej

Piłka nożna

Sprawa sędziego AndrzeCzyżniewskiego, mimo

zapowiedzi

nie

znalazła

jeszcze końca.
Przypomnijmy,
że
mna
wczorajszym
posiedzeniu
prezydium zarządu PZPN
miało się nią zająć. Ostatecznie, w czasie kilkugodzinnej
narady, tylko raz zająknięto
się na ten temat i to z takim
efektem, że cała sprawa trafi
teraz do Najwyższej Komisji
Odwoławczej, a to ciało po-

Dziennik
żattycki!

Sport szkolny - Gdańsk

Mamy apetyt
na medal

Odbita
piłeczka
ja

NOJESNE

Mistrzostwa
szkół średnich
KOSZYKÓWKA

II liga

DZIEWCZĄT
I liga

XV LO - XIII LO 53:51,
XIX LO - VIII LO 37:52, IV
LO - ZS Morskich 51:31,
V IO - III LO 50:76, ZSPSiCh - I LO 28:81.

nownie ją rozpatrzy.

Czyżniewski gościł wczoraj w Warszawie. Po przybyciu na miejsce usłyszał, że
jego obecność na sali jest
absolutnie
niekonieczna.
Pytany o wczorajsze postanowienie prezydium odpowiedział: - Odbito piłeczkę
nie w tym kierunku co trzeba - skwitował krótko. (kast)
10. ZSPSiCh

Liga
salezjańska

ZS Morskich - SOiO Conradinum 56:70, V LO - ZS

Trwają rozgrywki salezjańskiej ligi halowej. Oto

Jarosław Waszak (nr 22) wierzy w medal hokeistów Stoczniowca.

Rogalik - FC Chełm 1:3, Relax - Gardenia 1:4, Portos DA-KO 2:2, FC Kołobrzeska
- Czarny Afgan 1:6, Cezex X Kwasny 5:6, Don Bosko Lechia 4:1

W najbliższą niedzielę hokeiści Stoczniowca przystąpią do półfinałowych gier play off z Unią
Oświęcim.
Na wczorajszym przedpołudniowym
treningu
gdańszczan frekwencja była
jak

Ś, techie

10. Czarny Afgan

18

4

27-12

20-30

59:55, ZS
- II LO
- XIX LO
Łączności

Fot. Robert Kwiatek

wyniki 8. kolejki: Żabianka

:

(kast)

Sport
w TVG
Czwartek 19.02
22.45 - Sport w „Trójce” relacja z dyskusji „Widowisko sportowe - relaks czy
awantury”.

na

meczu.

Brakowało

tylko
wypożyczonych
z..Unii, Wojciecha Bacy
i Sławomira Gulbinowicza.
Po zajęciach rozmawialiśmy
z Jarosławem Waszakiem,
któty jako gracz Unii zdobył
z tą drużyną mistrzostwo
Polski w 1990 roku.
- Jako amator na początku sezonu trenował pan tylko wieczorami. Czy teraz
jest pan już zawodowym
hokeistą?
- Chcąc pomóc drużynie
zawiesiłem na pewien okres

swoją pracę zawodową i trenuję dwa razy dziennie. Pomógł mi w tym prezes.

- Wracając do Stoczniowca po wielu latach spędzonych w Unii wierzył pan, że
przyjdzie wam grać przeciwko swoim byłym kole-

gom w strefie medalowej
play off.
- Miałem taką cichą nadzieję, choć sytuacja organizacyjna w gdańskim klubie nie pozwalała drużynie
nawiązywać równorzędnej
walki z najlepszymi. Obecnie zarówno zawodnicy jak
i działacze dążą do osiągnięcia jak najwyższych celów

sportowych

i dlatego

mamy już pierwsze efekty.
- Stać was na pokonanie
Unii?
na

- Sport ma to do siebie, że
starcie wszyscy mają

równe
no jest
szą z
z nimi

szanse. Unia na pewfaworytem. Oni munami wygrać, a my
nie. Dlatego uważam,

że jesteśmy w stanie pokusić się o kolejną niespo-

dziankę.
- Zakładane przez zarząd
Stoczniowca przed sezonem
cele sportowe i tak już prze-

kroczyliście. Czy nie osłabia
to waszej woli osiągnięcia
jeszcze czegoś więcej?
- Przeciwnie. Apetyt ro-

myślę, że naciski oświęcim-

skich działaczy, które występowały podczas rozgrywek
ligowych, nie będą już miały miejsca.
- Dziękuję za rozmowę.
Adam Suska

Tenis stołowy. O puchar „Dziennika”

Nadal Gąsiorowski

Poniedziałek 23.02

wunasty w tym sezonie

zowali przy czternastu sto-

turniej tenisa stołowego w hali MRKS Gdańsk
o puchar „Dziennika Bałtyckiego” wygrał
Zbigniew
Korduła, ale zdecydowanym
liderem klasyfikacji jest nadal Jacek Gąsiorowski.
Dwunasty turniej zgromadził ponad 70 amatorów ping-ponga. Rywali-

łach. W finałowym pojedynku hołdujący defensywnemu stylowi gry Zbigniew Korduła pokonał 2:0
Marka Andrzejczaka, który przedkłada atak nad
obronę. Trzeci był Jacek
Gąsiorowski, a czwarty
Eugeniusz Górecki. Czołówka klasyfikacji po 12

Wtorek 24.02
23.30 - retransmisja dru-

giego meczu półfinału play
off ekstraklasy hokeja na lodzie Stoczniowiec Gdańsk Unia Oświęcim

11

2. VII LO

5

10

304:208

4, III LO

5:8

20055

6. ZSZ nr 10

e

249293

10.X10

SEBI

CHŁOPCÓW
I liga

XX LO - ZS Łączności
0:3, ZS Morskich - VIII LO
1:3, XIV LO - SOiO Conradinum 3:0, ZS Metalowych PSB 1:3, I LO - ZS Energetycznych 2:3.

431:266

w historii klubu

cia medalu. Jestem przekonany, że cała drużyna będzie
walczyć ze wszystkich sił,
aby go zdobyć. Usatysfakcjonuje nas każdy jego kolor.
- Nie trenują z wami wypożyczeni z Unii, Baca
i Gulbinowicz. Czy nie obawiacie się, że działacze
w Oświęcimiu będą wywierać na nich presję, aby do
tych gier nie wkładali oni
maksimum wysiłku?
- W przypadku Bacy, który przygotowuje się w Sosnowcu, takie obawy nie zachodzą. Gulbinowicz trenuje wprawdzie z Unią, ale

9.05 - Gdański Magazyn
Sportowy
23.05 - retransmisja meczu I ligi koszykarek Fota
Porta - MTK Pabianice (relacja w TV Polonia)
17.40 - W sportowym ryt-

Samochodowych 39:73,

LO - X LO 60:44, ZSPSiCh XII LO 62:63.

2. XIV LO

6 10

4, VIII LO

6

8

6.110

6

6

8. PSB

52

10.Z$ Metalowych

6

153

stajemy przed szansą zdoby-

10.05 - 10 minut dla kibica

mie

6

śnie w miarę jedzenia. Po raz

pierwszy

Sobota 21.02
Niedziela 22.02

2.110

ZSZ nr 10 50:61, XX LO - ZS

SIATKÓWKA

I liga
Elektrycznych
Energetycznych
43:70, XV LO
31: 39, I LO - ZS

ZSZ nr 3 64:56, XVI
LO - |

6

KOSZYKÓWKA
CHŁOPCÓW

Piłka nożna

4, FC Chełm

6

ZSPSiCh - ZSZ nr 3 60:52,
XII
LO - X LO79:35, VIIILO
- XX LO 52:33, ZS Samochodowych - XVI LO 20:0, ZSZ
nr 10- III LO 44:60, III
LO -

zawodach: 1. Gąsiorowski
- 1710; 2. Górecki - 1360;
3. Korduła - 1260; 4. Andrzejczak - 1205; 5. Bogusław Dobrzelecki - 1150
pkt.
Następny turniej odbędzie się 28 bm. (sobota), jak
zwykle
w
hali
MRKS
Gdańsk o godz. 15.30.

(Paw)

12. ZS5 Energetycznych

6

6

0

— 3:17

233:432

Plebiscyt

Osobowości

stycznia
ozpoczyna
się piąta
edycja
popularnego
plebiscytu „Radia Gdańsk”
na sportową
osobowość
miesiąca.
Styczniowym
kandydatem
„Dziennika
Bałtyckiego” jest nowy prezydent
GKS
Wybrzeże,
Henryk Majewski.
Nowy sternik gdańskiego
klubu, mimo wycofania się
Rafinerii Gdańskiej S.A. ze
sponsorowania sekcji żużlowej, nie dopuścił do jej likwidacji. W ciągu krótkiego
czasu udało mu się pozyskać nowych sponsorów, zawodników i trenera. Dziś
jest już pewne, że na torze
przy ul. Długie Ogrody nie
zamilkną żużlowe silniki.
Kontrkandydatami Henryka
Majewskiego
są:

Krzysztof Słabik - sędzia
i trener piłki nożnej („Gazeta Morska”), Henryk Zabrocki - trener hokeistów
Stoczniowca
(„Wieczór
Wybrzeża”),
Franciszek
Marchlewski - przed laty
przyjmował do sekcji pływackiej Arki Michaela Klima
(„Głos
Wybrzeża”),
Krzysztof Wilangowski koszykarz Trefla („Radio
Gdańsk”).
Kto zostanie sportową
osobowością stycznia zadew terminie do 2 marca br.
nadeślą pod adresem „Radia Gdańsk” (ul. Uphagena
23) kartki pocztowe z uszeregowanymi
nazwiskami
proponowanych kandyda(sus)

Tziemyi

czwartek 19 lutego 1998 r

Baltyckimu

Piłkarskie sparingi

Gedania DGT - SMS Sosnowiec 3:1
b

Koszykówka

Porażka
Trefla

Skuteczny Bafty

Wynik lepszy
niż gra
m.

W kolejnym spotkaniu
Dierwszej ligi koszykarzy walczących o miejsca 9-15 sopocki Trefl

Z Unią 66:74. Do przeTwy prowadzili goście
36:35,
TREFL: Wilangowski 17
Dkt., Padilla 17, Alexander
17, Skiba 6, Frasunkiewicz 2
Oraz Czerniak 4, Węglorz 3
1 Olszewski 0.
Koszykarze obu zespołów
niezwykle

nerwowo.

Do 30 min. wynik oscylował
Wokół remisu. Wtedy nastąPił jednak przełomowy, jak
Się później okazało, moment.
Rozgrywający Trefla -

Wierzyca Starogard pokonała u siebie Wietcisę
Skarszewy 3:1 (1:0). Strzelcami bramek okazali się:
Grzegorz
Pyrkowski
2
i Aleksander Cybulski dla
gospodarzy
oraz Adam
Sutkowski dla gości.
Natomiast w Gdyni Bałtyk
rozgromił
Cartusię
Kartuzy aż 8:0 (4:0). Bramki zdobyli: Adam Szustek
i Błażej Adamus po 2 oraz
Cezary Dąbrowski, Radosław Szabłowski, Dariusz
Grabowski i Grzegorz Janzen.
Wreszcie w Chojnicach
tamtejsza
Chojniczanka
uległa Pomezanii Malbork

nego (niefortunnym strzelcem okazał się Paweł Pa-

sik).
W Gdańsku Lechia po
słabym meczu pokonała
Gryfa Wejherowo 1:0 (1:0)
po golu Marka Zieńczuka.
Jako ciekawostkę podajemy iż Zieńczuk pokonał
Macieja
Kozaka,
który
w I połowie stał w bramce
Gryfa. Po prostu z Wejherowa nie dojechał bramkarz.
W Pszczółkach miejscowy Potok zremisował z Kaszubią
Kościerzyna
2:2
(1:2). Bramki zdobyli: dla
Potoku - Wiesław Angowski i Mariusz Knieć; dla Kaszubii - Tomasz Meyer 2.

Najbardziej wymagającego rywala miała gdyńska
Arka, spotkała się na wyjeździe z drugoligowym Jeziorakiem Iława. Gospodarze zwyciężyli 2:1 (0:0),
a wszystkie bramki padły
w końcówce. Dla podopiecznych
Jerzego
Jastrzębowskiego gole strzelali!
Zbigniew
Kobus
i Krzysztof Kowalik. Jedyna
bramka dla Arki padła po
strzale z rzutu wolnego
w wykonaniu Macieja Gomuły. Warto dodać, że.
przed przerwą iławianie

Przegrał w Tarnowie

Srali

nie wykorzystali rzutu kar-

Kilka spotkań sparingowych rozegrali wczoraj
wybrzeżowi piłkarze.

0:3.

(kast)

RFKIAMA

Edgar Padilla - przeszkadzał

Wyższe oprocentowanie

Przy rzucie zza linii 6,25 Malinowskiemu. Zdaniem trenera sopocian Tomasza Słu-

żałka, sędziowie niesłusznie

Odgwizdali mu faul, z czym

Zresztą Padilla nie chciał się
Pogodzić. Kopnął w pobliską

reklamę i otrzymał przewinienie techniczne, które wykluczyło go z dalszej gry.
Z pięciu rzutów wolnych

tarnowianin
wykorzystał
Cztery i zrobiło się 56:50 dla
8ospodarzy, którzy już do
Ońca kontrolowali przebieg

Wydarzeń na parkiecie.
Na 48 sekund przed koń-

Cową syreną salę musiał
opuścić

trener

Służałek,

który po raz kolejny podwadecyzję arbitrów.
miejsca
1-8

Kom-

fort/Forbo Stargard - AZS

lana Toruń 98:87 (44:42,
83:83), PEKAES Pruszków Wil Nobiles

Włocławek

89:79 (43:41), Ericsson BoTy Bytom

- Pogoń

Ruda

Śląska 78:69 (42:34), Zepter

Ya

Wrocław

- Zagłębie

PEKAES

: Ericsson

8. AZS Ela

35 49 27142038 |

O miejsca 9-15: Polonia

Parte Przemyśl - Noteć InoWrocław 89:75 (40:28), PKK

Warta Szczecin - Płyty Gra-

Jewo 89:79 (52:43). Stal Sta.

A

wiec.
Siatkarki Gedanii pokonały wczoraj SMS Sosno
Fot. Robert Kwiatek
drugim

KREDYT BANK PBI S.A. uprzejmie informuje,

że w dniu 03.02.1998 podwyższył stawki oprocentowania

karki SMS nie poddały się
jednak łatwo i gospodynie
skończyły partię dopiero za
piątym setbolem.
Na początku drugiej odsłony miejscowe dwukrot-

spotkaniu

” drugiego etapu Fozrywek siatkarki Gedanii
DGT Gdańsk pokonały we
własnej hali drużynę Szkoły
Sportowego
Mistrzostwa
z Sosnowca 3:1 (15:10, 15:4,
5:15, 15:10).
GEDANIA: Gorszyniecka, Reimus, Suszinskite,
Bakszite, Stech, Rosner oraz

CHUNKI PŁATNE
RA NA ŻĄDANIE |

nie zostały złapane na blok,

stąd SMS prowadził 2:0. Seria udanych zagrywek Anny
Zberowskiej spowodowała,
że przy stanie 3:3 gdańszczanki zdobyły pod rząd. 7
„oczek”.
Jak się okazało ten set
wygrany przez Gedanię do 4
wprowadził w jej szeregi
duże rozluźnienie.
Nie
pomogły
zmiany

Zberowska, Kryzel i Lewandowska.

" Wynik lepszy niż gra. Tak

w skrócie można skomentować wczorajszy występ Siatkarek Gedanii. Gdańszczanki zgodnie Z przewidywaniami poradziły sobie
z młodą drużyną z SosnoWca, ale dość długo męczyły
się. Wreszcie postawiły jednak kropkę nad „i”.
Z przeciągającego SIę
spotkania najbardziej niezadowolony był chyba szkoleniowiec siatkarzy Baczewskiego Starogard, Jacek Łapiński, który nie mógł rozpocząć punktualnie treningu.
'W pierwszym secie gedanistki do stanu 5:6 nie mogły przełamać rywalek. Dopiero po serii bloków zrobiło się 12:6 dla Gedanii. Siat-

przeprowadzone przez trenera Gedanii, Krzysztofa
Wnorowskiego. W trzecim
secie SMS prowadził nawet
10:0 i nie zdarzył się cud.
W czwartym secie panował chaos, który bardziej
sprzyjał Gedanii. Od stanu
6:4 dla miejscowych sosnozbijały
często
wiczanki
w aut i ponownie psuły zagrywki. Gedania prowadziła
9:5, Kiedy było 11:7 Monika
Gorszyniecka zepsuła serwis, ale kolejny nieudany
blok rywalek tak je zdepry-

1 miesiąc

i avista
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1 2.
a.
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1 miesiąc
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a

17. 00%

T7.50%

18.00%

oprocentowanie zależne
ego wkładu

mował, że oddały inicjatywę

Miejscowy

Maciej Polny
Rachunki i depozyty dla Klientów Indywidualnych,

oprocentowanie w stosunku rocznym.

Koszykówka
***

I liga kobiet (o miejsca 16): Star Foods Prospan Pabianice - Wisła Cristal Kra-

ków 68:63 (45:38), Stilon
Gobit Gorzów - Polifarb CW

Ślęza Wrocław 72:61 (37:26).

Spotkanie ŁKS Żywiec Łódź
- Fota Porta odbędzie się jutro.

(pol)

KREDYT BANK
PBI S.A.

Awans ŁKS
oszykarki ŁKS Łódź
awansowały do półfinału europejskich rozgrywek klubowych o Puchar
Ronchetti. Wczoraj łodzianki odrobiły z nawiązką minimalną stratę z pierwszego
ćwierćfinałowego
meczu

WSZYSTKO
w Niemczech z Osnabruec-

4

ker SC (59:60), pokonując
rywalki 75:59 (39:38). Najwięcej punktów zdobyły dla
ŁKS: Daiva Jodeikajte - 22
i Elżbieta

19,

:

Trześniewska

Ra)

-

W

JEDNYM

BANKU

I Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 177, 80-868 Gdańsk, tel. (0-58) 301 03 14, 301 33 13, 301 27 43, fax (0-58) 301 03 12;
Il Oddział w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 345, 80-309 Gdańsk, tel. (0-58) 552 20 05, 552 47 11, 552 03 39, fax (0-58) 552 20 05;
Ill Oddział w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk, tel. (0-58) 347 73 40, fax 347 71 84;
Oddział w Sopocie, ul. 1 Maja 7, 81-807 Sopot, tel. (0-58) 551 20 31 (33), fax 551 22 59;
I Oddział w Koszalinie, ul. J. Piłsudskiego 85, 75-523 Koszalin, tel. (0-94) 41 08 10, 40 80 87, fax (0-94) 41 41 92;
Il Oddział w Koszalinie, ul. J. Piłsudskiego 32, 75-016 Koszalin, tel. (0-94) 41 01 75, tax (0-94) 41 14 20;
Oddział w Słupsku, ul. Stary Rynek 2, 76-200 Słupsk, tel. (0-59) 42 60 21, fax (0-59) 42 98 47;
Oddział w Elblągu, ul. 1 Maja 16, 82-300 Elbląg, tel. (0-55) 32 55 01, fax (0-55) 32 51 36, 32 71 66.
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Hokej na lodzie mężczyzn

Bez obrońców

Sztafeta 4x10 km

Pasjonująca walka

narciarskich sztafet
Od 10 do 1 miejsca

powodu obficie padającego śniegu i złego stanu trasy w Shiga Kogen or_ ganizatorzy przełożyli na
czwartek slalom gigant mężczyzn, poinformował sekretarz generalny FIS Gianfranco Kasper.
W tym samym dniu zaplanowano slalom specjalny
kobiet. Ze startu w nim zrezygnowała Niemka Katja
Seizinger. - Nie ma sensu
abym, mając już dwa zdobyte złote medale, angażowała
siły w konkurencji, w której
moje szanse na medal są
niemal zerowe - powiedziała dziennikarzom. Główny
trener alpejczyków niemieckich, Wolfgang Maier
jest podobnego zdania. Niech Katja lepiej odpocznie i zmobilizuje wszystkie
siły na piątkowy slalom gigant - stwierdził.

Po

względem

krążków

Niemce

złotych
dorównać

chce Austriak Hermann Maier, którego złoty medal wywalczony w supergigancie zdaniem niektórych obser-

watorów pechowego zjazdu

- graniczył niemal z cudem.
Teraz celem „Herminatora”
jest zdobycie złota w slalomie gigancie. Dzięki przełożeniu tej konkurencji 25letni Austriak zyskał dodatkowy dzień na relaks i podreperowanie zdrowia. - Tego było mi potrzeba. Lekko

się rozruszałem i teraz jestem w niezłej dyspozycji oświadczył H. Maier, który
ma wystartować w Hakubie
w

czterech

konkurencjach,

różniących się całkowicie
rytmem jazdy, a to jest kolosalne obciążenie zwłaszcza
w obecnej jego sytuacji.
My liczymy jeszcze na
niezłe występy Andrzeja
Bachlety, który w gigancie
otrzymał 41 numer startowy.
(sus, PAP)

Redaktor wydani
- Elżbieta Przewoźniak

5

sztafetami. Ostatecznie p0
trzecie miejsce sięgnęli Finowie. Szczególne powody
do

satysfakcji

miał

PAC"
a

się na finiszu minimalnie
szybszy od Silvio Faunera.
Niemniej ciekawa
o brązowy
„rozgrywka”
kilkoma
między
medal

naj"

starszy zawodnik biegli
sztafetowego - prawie 40letni Fin Harri Kirvesniemi, powiększając swoją
bogatą kolekcję trofeóW
o kolejny medal.
Wyniki
narciarskiego

biegu sztafetowego mężczyzn 4 x 10 km:

1. Nor"

wegia

Jaevn€

(Sivertsen,

Daehlie,

Alsgaard)

1:40.55,7; 2. Włochy

barello,
Fauner)

(Al-

Valbusa,
Maj
1:40.55,9; 3 Fin"

landia (Kirvesniemi, Myllylae, Repo, Isomaetsae)
1:42:15,5;:.;
1:42:25;2;:
1:42.39,5;

Szwecja
5,
Rosja
6. Szwajcaria

1:42.49,2.

Sklasyfikowano

4.

20 sztafet, o sześć więcej
niż na poprzednich igrzy”
skach. Polacy nie biegli.
(Paw, PAP)

Galeria medalistów

Dziengik sos ję |
ja tyckiiu
Cennik prenumeraty dla osób fizycznych:
- 17% taniej
niż w kiosku
- 190,00 zł
12 miesięcy

finiszu

O: Ta PIO

Za dużo
śniegu

pasjonującym

Thomas Alsgaard okazał

POM

alpejskie

się na ostatniej zmianie.
Po

=.

Narciarstwo

w

3. Finlandia (Harri Kirvesniemi, Mika Myllylae, Sami
Repo, Jari Isometsae)

Biathlon.
Bieg na 10 km mężczyzn
1. Ole Finar Bjoerndalen
(Norwegia)

2. Frode Andresen (Nor-

wegia)
3. Ville Raikkoenen (Finlandia)

Klasyfikacja
medalowa

8, Austria
10. Szwajcaria

2:3:7
Żodż
„ (kast)
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Olimpijska
rywalizacja
w narciarskiej sztafecie
mężczyzn 4 x 10
km przebiegała pod znakiem pasjonującej walki
o złoty medal między ekipami Norwegii i Włoch.
Na poprzednich igrzyskach
w
Lillehammer
Włosi spłatali gospodarzom
potężnego
figla.
Sztafeta
Italii wygrała
o 0,4 sek. przed zdecydowanymi faworytami, jakimi byli wtedy Norwegowie. Teraz doszło do rewanżu za tamtą niespodziankę. Tym razem górą
byli pokonani w Lillehammer, ale tylo o 0,2 sek.
- przed Włochami.
Norwegowie,
zanim
zdobyli
złoto,
przeżyli
chwile niepewności, gdyż
bardzo słabo pobiegł na
ich pierwszej zmianie Sture Sivertsen.
Ukończył
TAE
swój odcinek dopiero na
10. miejscu ze sporą stratą.
Brian Leetch (USA) szuka krążka pod pachą Jagomira Jagra (P) w czasie meczu turKolejni znani Norwegowie
Fot.PAP/CAF
nieju hokejowego w Nagano.
(Erling Jaevne i Bjoern
Drużyna Szwecji walczyDaehlie) odrobili dystans
NHL w bieżącym sezonie Wczoraj wyi wszystko rozstrzygnęło
zdobywca 36 bramek
- ła z determinacją, nie chcąc
łoniono półzaprzepaścić żadnej szansy.
w środę potwierdził swe
finalistów
Wytargowała u sędziego naznaczne umiejętności strzehokejowego
wet ... jedną sekundę gry
leckie, zdobywając dwa gole,
turnieju
decydujące o awansie swo- -więcej, gdy zegar, po gwizdolimpijskieku arbitra, zatrzymał się za
jej drużyny do półfinału.
go. W 1/2 finału spotkają się
późno. Działo się to wszystFinlandia z Rosją i Kanada
Przez 40 minut na lodoko w ostatniej sekundzie
z Czechami. Te mecze odbęwisku nie działo się nic eksspotkania. Zdobycie wydą się w piątek.
cytującego. Oba zespoły
Zdobywcy Pucharu Świa- grały z wyraźną rezerwą, równującej bramki przez
Szwedów było jednak nieta - Amerykanie oraz mioba pilnie strzegły dostępu
możliwe.
strzowie olimpijscy - Szwedo własnej bramki, oba
W pozostałych spotkadzi za burtą turnieju olimrzadko decydowały się na
niach
obyło się bez niespopijskiego. Dwa „dream tedynamiczne, śmielsze ataki,
dzianek. Rosjanie i Kanaamy” nie okazały się drużyjakby obawiając się pozodyjczycy awansowali bez
nami marzeń i opuszczają
stawić bez odpowiedniej
problemu.
Nagano.
asekuracji swojego bramkam Czechy - USA 4:1 (0:1, 3:0,
rza.
Niezawodny Haszek
1:0). Bramki: dla Czech Stany Zjednoczone spoSkuteczny Selaenne Vladimir Ruzicka (29), Jaro- Narciarstwo
tkały się w ćwierćfinale
mir Jagr (30), Martin Rucinakrobatyczne
W trzeciej tercji sprawy
z Czechami, a w zasadzie
sky (37), Jiri Dopita (60); dla
Freestyle kobiet
w
swe
ręce
wziął
Selaenne.
z ich bramkarzem, DominiUSA - Mike Modano (17).
1. Nikki Stone (USA)
kiem Haszkiem. Bronił on W 45 min. sprytnym strza- M Rosja - Białoruś 4:1 (1:0,
2.
Xu Nannan (Chiny)
łem,
potwierdzającym
klasę
wspaniale i jemu głównie
1:0, 2:1). Bramki: dla Rosji
3. Colette Brand (Szwajtego zawodnika, pokonał
drużyna trenera Ivana Hlin- Walerij Kamienski (19),
caria)
Tommy'ego Salo. Gol ten
ki może zawdzięczać, że zaAndriej Kowalenko (22),
Freestyle mężczyzn
pobudził oba zespoły do
kwalifikowała się do medaPaweł Bure (43), Aleksiej
1. Eric Bergoust (USA)
bardziej
aktywnej
gry,
na
lowej strefy turnieju olimMorozow (44); dla Biało2.
Sebastien
Foucras
czym ponownie skorzystali
pijskiego w Nagano. Ameryrusi - Siergiej Jerkowicz
(Francja)
Finowie.
Rozegrali
przykłakanie „bombardowali” cze(45).
3. Dmitrij Daszczyński
dowo zamek, w okresie liską bramkę. Bilans strzaM Finlandia - Szwecja 2:1
(Białoruś)
czebnej
przewagi,
i
Selaenłów: 39-19 na ich korzyść.
(0:0, 0:0, 2:1). Bramki - dla
ne uzyskał drugiego gola.
Haszek spisywał się jednak
Narciarstwo
Finlandii: Teemu Selaenne
znakomicie.
Obrońcy tytułu mistrzow- 2 (45, 53), dla Szwecji: Peklasyczne
- Nigdy nie widziałem
skiego jakby w tym momenter Forsberg (60).
Bieg sztafetowy mężlepszego na świecie bramcie zdali sobie sprawę z teHI Kanada - Kazachstan 4:1
czyzn
4 x 10 km
karza - powiedział po mego, iż może to być ich ostat(2:1, 2:0, 0:0). Bramki - dla
1. Norwegia (Sture Siczu kapitan reprezentacji
ni, mecz w Nagano. Ruszyli
Kanady: Joe Nieuwendyk
Czech, Vladimir Rużiczka.
do szarży na bramkę Jarmo
(2), Shayne Corson (3), vertsen, Erling Jevne, BjoHaszek „załatwił” AmeryMyllisa i wreszcie zmusili
Brendan Shanahan (37), ern Daehlie, Thomas Alsgaard)
kanów, a to samo ze Szwego do wyjęcia krążka z siatSteve Yzerman (38), dla Ka2. Włochy (Marco Albadami zrobił fiński napastki. Uczynił to Peter Forszachstanu: Konstantin Szarello, Fulvio Valbusa, Fabio
nik, Teemu Selaenne. Najberg, ale dopiero 12 sekund
HanOW (4)...
iS PAP) Maj, Silvio Fauner)
skuteczniejszy
zawodnik
przed końcem gry.
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Dziennik

saltyciki!

Narciarstwo akrobatyczne

Marzycielka
i niedowiarek

Olimpiady w Nagano.
Był

”

to

do-

"kładnie taki
wyścig jakiego się spo-

4

dziewałem
:

-

powiedział

Na mecie biegu biathlonoWego na 10 km jego zwyCęzca, 24-letni Norweg Ole
Inar

Bjoerndalen,

który

Pewnie wystrzelał wszystkie

Wyznaczone cele.
Wikingowie”

zdomino-

Wali biathlonowe konkuTencje w Nagano - po złocie
ma 20 km sięgnęli w środę

PO dwa czołowe miejsca
W biegu na 10 km.
Wśród

73 uczestników

Powtórzonej konkurencji
(We wtorek bieg na 10 km
„ musiano

przerwać

ze

Względu na fatalną widoczMość na trasie spowodowa-

ną gęstym śniegiem) wyraź-

lą przewagę miał Norweg
'E. Bjoerndalen, a za nim
szował jego rodak Frode

dresen (dwie „przestrzeOne” próby) z ponad minutową stratą.

Walka o brąz toczyła się
długo i była szalenie wyrównana. Fin Ville Raikkoenen musiał nadrabiać stratę spowodowaną jednym
niecelnym strzałem 1 Wypozycję

trzecią

walczył

o 1.05,5 min. za Bjoerndale-

nem. Pechowiec Rosjanin
Wiktor Majgurow, którego
w Nagano dopadła grypa.
jednak powalczył na 10 km
i zdołał sięgnąć po czwartą

pozycję.

W przeciwieństwie do
wtorkowej aury, w środę było pogodnie - wiosenna, słoneczna pogoda zachęcała do
twardej rywalizacji. Wielu
faworytów nie spisało się
jednak na miarę oczekiwań,
często zapracowując na karną 150-metrową rundę za
niecelny strzał.

Lider

Pucharu

Świata

Niemiec Ricco Gross stracił
ok. dwóch minut i zajął dopiero 17. miejsce. Zawiedli
też Rosjanin Władymir Draczew (12. miejsce) i Białorusin Aleksander Popow (aż

55. miejsce), a Francuz Raphael Poiree nie trafił czterech pierwszych strzałów.
Zdenerwowany opuścił trasę.
Polacy na 10 km zajęli
miejsca w trzeciej dziesiątce. Wojciech Kozub był 23.
(strata 2.12), Wiesław Ziemianin - 26. (2.18), a eksmistrz świata Tomasz Sikora - 28. (2.24). Spisali się
średnio - na miarę tego co
potrafią. W porównaniu
z przedstawicielami innych
konkurencji
biathloniści

byli dobrze przygotowani do
startu, ale konkurenci przecież także nie zasypiają gru-

- szek w popiele:

Wyniki biegu biathlonowego mężczyzn na 10 km:

1. Ole Bjoerndalen (Nor-

wegia) - 27.16,2 0 rund karnych, 2. Frode Andresen
(Norwegia) - 28.17,8 2, 3.
Ville Raikkonen (Finlandia)
- 28.21,7 1, 4. Wiktor Majgurow (Rosja) - 28.36,0 0, 5. Jekabs Nakums (Łotwa) -

Łyżwiarstwo figurowe

Kwan na prowadzeniu

(R

Derykanka
Michelle
Kwan
prowadzi
po

Programie skróconym soli-

Stek w łyżwiarstwie figuro-

Wym. Drugie miejsce zajmuje jej rodaczka Tara Li-

Pinski, a trzecie Rosjanka
Maria Butyrska.

Anna Rechnio „okupuje”

3. miejsce.

e jako

Rechnio

poje-

12. zawodniczka

W kolejności w piątkowym
Programie dowolnym, czyli
Ostatnia w drugiej grupie
arek.

Najciekawsza rywalizacja
odbędzie się w ostatniej
grupie. Najmniej korzystne.
miejsce wylosowała w niej
Amerykanka

Michelle

Kwan, która wystartuje jako
pierwsza spośród zawodniczek ze strefy medalowej.
Wyniki programu skróconego

solistek

w

łyżwiar-

stwie figurowym (do programu dowolnego zakwalifikowały się 24 czołowe zawodniczki):

1. Michelle Kwan (USA)
0,5 pkt, 2. Tara Lipinski
(USA) 1,0, 3. Maria Butyrska (Rosja) 1,5, 4. Lu Chen
(Chiny) 2,0, 5. Irina Słucka
(Rosja) 2,5, 6. Surya Bonaly (Francja)

3,0,

7. Jelena

Liaszenko (Ukraina) 3,5, 8.
Vanessa Gusmeroli (Francja) 4,0, 9. Tatiana Malinina (Uzbekistan) 4,5, 10. Je(Rosja)
Sokołowa
lena
Rechnio
5,0..,13. Anna
(Polska) 6,5.
(pol, PAP)

ry otrzymała

miałam

to ponad

notę

bliską

idealnej - 98,15 pkt. Dało jej

pięć

lat” - powie-

Ciekawostki

lonowy spri nt na 10 km podczas
Norweg Ole Einar Bjoerńdalen wygrał 18 bm. biath
Fot. PAP/CAF-EPA

„Marzyłam
o tym
gdy

działa po zakończeniu
konkurencji skoków akroW nowej roli
batycznych złota medalistka
Amerykanka Nikki Stone.
Wybrana
członkiem
MKOI.. Irena Szewińska wy- Wśród mężczyzn triumfował jej rodak Eric Bergoust.
stąpiła już, po raz pierwszy,
Zawodniczka z USA nie
w nowej roli. Po finałowym
meczu turnieju hokejowego . była faworytką konkursu finałowego, choć trudno jej
kobiet dekorowała medalazwycięstwo określać w kami zawodniczki USA. Człontegorii niespodzianki. 27kowie MKOL. są traktowani
podczas igrzysk niemal jak letnia Stone startuje na
skoczniach akrobatycznych
koronowane głowy. Samochody, którymi jeżdżą mają już od lat i ma na swoim
koncie parę sukcesów. Tak
wyjątkowe
przywileje,
wchodzą na zawody osob- jak przy rozgrywaniu innych konkurencji warunki
nym
wejściem,
zajmują
atmosferyczne nie sprzyjały
miejsca w loży honorowej
olimpijczykom. Wiał silny
i są otoczeni dyskretną opiewiatr i padał śnieg. Powoką służb bezpieczeństwa.
dowało to, że niektóre zaBez królowej
wodniczki musiały dłużej
W Szwecji podano do wiaoczekiwać na start. To na
domości, że na ostatnie dni pewno im nie sprzyjało.
igrzysk w Nagano król Karol Amerykanka wygrała złoty
XVI Gustaw wyjechał sam,
medal
już
praktycznie
gdyż królowa Sylwia rozchopierwszym skokiem, za którowała się i pozostała w łóżku. Informując o tym agencje
przypominają, że królewska
para poznała się podczas letnich Igrzysk Olimpijskich
w 1972 r. w Monachium,
gdzie obecna królowa była
tłumaczką i hostessą VIPów, opiekując się przede
wszystkim ówczesnym księciem
i następcą
tronu
szwedzkiego, Karolem.

8 pkt

przewagi

nad Chinką Gou.

W

próbie

także

skoczyła

drugiej

po-

prawnie i zdobyła złoty medal. Drugie miejsca wywal-

czyła inna Chinka Nannen
Xu, a trzecie Szwajcarka
Colette Brand. Podobnie jak
Stone tak i Bergoust w swoim pierwszym skoku zdeklasował rywali. Wykonał
on skok o najwyższym stop-

niu trudności - flipa z poczwórnym obrotem. Skok
o porównywalnym poziomie oddał tylko Francuz Foucras, ale jego nota i tak była niższa o blisko 7 pkt.
W drugiej próbie walkę z liderem
podjęli
Francuz
i triumfator serii kwalifika-

cyjnej Białorusin Daszczyń-

ski. Dało im to jednak tylko
srebro i brąz. „Nie mogę
uwierzyć, że to się stało. Nigdy nie przypuszczałem, że
przeżyję taki moment” - powiedział z nie dowierzaniem Bergoust.
(PaBe)

Rekord
W pierwszych dziesięciu
dniach igrzysk w Nagano,
dekoracje medalami i związane z tym spektakle obejrzało łącznie 10 200 osób.
Rekord padł we wtorek, kiedy to odbyła się m.in. dekoracja japońskich skoczków
narciarskich - triumfatorów
drużynowego
konkursu
-skoczków, traktowanych jak
bohaterów
narodowych.
Oklaskiwało ich podczas tej
ceremonii ponad 15 tys. Widzów.

Jak świeże bułeczki
Norweski kolekcjoner
odznak sportowych, Arne
Solvang przywiózł do Nagano 30 kg znaczków sportowych, które poszły jak przysłowiowe świeże bułeczki.
„Odznaki sportowe, to całkiem niezły interes” - mówił
kolekcjoner, ściskają wypchany portfel.

Złota medalistka w skokach akrobatycznych Nikk i StoFot. PAP/CAF-EPA
ne z USA w akcji.

Karty telefoniczne
Telekomunikacja Polska
S.A. wydała serię 10 okolicznościowych kart telefonicznych z okazji IO w Nagano.
Karty, o nominale 25 jednostek, ukazały się w ponad milionowym nakładzie. Każda
na rewersie przedstawia jedną z zimowych dyscyplin
olimpijskich. Obok umożliwienia połączenia telefonicznego, karta spełnia zatem
także rolę kolekcjonerską.
(Paw, PAP)

Sh
11.00 - 500 m. mężczyzn

- Maciej Pryczek.

trowska, Małgorzata Ruchała, Eliza Surdyka, Kata|

i

Sportfz
Czwartek
19 lutego 1 998

az Unia Tarnów
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Łyżwiarstwo szybkie --

5

bieg na 1000 m kobiet

|—

Narciarstwo alpejskie >
- slalom gigant mĘŻCzyZA
| 1050- 13.00 TYP 1
|
Short track -bieg
.
na 500 m kobiet
|

ji

mężczyzn

skróty.
16.10 - 17.0 TVP 2
18.00
- 1855 TVP1

20.00
- 20.55 TVP 2
21.20 - 22.25 TVP1 |

Piątek 20.02 |
120- 6.00 TYP l
Narciarstwo klasyczne:
bieg na 30 km kobiet

at

Narciarstwo alpejskie:

slalom gigant kobiet

(lilip

Komentarz dnia

Był, jest
I będzie?
gencje

doniosły

o procesie

osób,

aplikujących swoim podopiecznym

zawodniczkom i zawodnikom środki dopingujące. Na ławie oskarżonych w Berlinie zasiadło czterech byłych trenerów
NRD i dwóch lekarzy. Wszyscy pozwani
pracowali w klubie Dynamo Berlin.
Doping stał się zmorą współczesnego

sportu. Słynny katalog Schaenzera
Z Kolonii podaje ponad 4 tys. środków
chemicznych i roślinnych, stosowanych
we wspomaganiu organizmu. Pojawiają się nowe specyfiki, nie tylko hormonalne, ale także psychotropowe i stoso-

wane w różnych chorobach. Pociągają
za sobą określone zagrożenia dla zdrowia i życia sportowców. Coraz częściej
słyszy się o hormonie wzrostu, charakteryzującym się cechami akromegalicz-

nymi (wysunięta i przerosła żuchwa,
zyż może być większa
radość niż ze zdobycia

powiększone ręce i stopy). Ci sportow-

cy nazwani zostali „wzrostowcami”.
Hormon stosuje się ze sterydami w celu
zwiększenia masy mięśniowej. Jego wykrycie jest trudne.

złotego olimpijskiego medalu? Dla sportowca - chyba
nie. Tak jak widać na naszych zdjęciach, cieszą się
triumfatorzy wczorajszych
konkurencji
rozegranych

Niektóre federacje sportowe, na przykład pływacka wydają wielkie pienią-

dze na walkę z dopingiem, w tym na
nie zapowiadane kontrole podczas treningów. Rzecz w tym, że wymyślanie

nowych specyfików dopingujących

cią-

gle jeszcze wyprzedza zwalczanie i to

jest niebezpieczne. Innymi słowy - do-

:

,

p)

ping byl, jest i będzie:

Paweł Kowalski

w Nagano. Na zdjęciu od gó|

ry członkowie norweskiej
sztafety, a na dole reprezen-

tanci USA, którzy zwyciężyli w skokach akrobatycznych. Nikki Stone z tej radości nawet się popłakała.
Fot. PAP/CAF

