Śledzik
przed postem
Ostatni dzień karnawału,

czyli śledzik, obchodzono

hucznie w Młyńcu.

Młyn
się wali

Sto.tysięcy
złotych

W ruinę popada
gdański Wielki Młyn.

To koszt programu
A
poprzedzającego „Bezpieczną Y
Gdynię 2000”.
str. TT
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Środa popielcowa

Do banku z kradzionym czekiem
Kwitnie leszczy-

na, powróciły
skowronki,

BH szpaki i czajki.
Przyroda zacho-

wuje się jakby

była już wiosna,
tymczasem na |
|

początku marca

|

ma nadejść fala
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Czas zdawania egzaminów do szkół
-

Początek

44-21

Ł:
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postu
miętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. W tym dniu obowiązuje katolików
post. - Rozpoczynamy w liturgii Kościoła
okres wielkiego postu, kiedy w refleksji nad
dotychczasowym życiem i nawróceniem pomagać mają odprawiane w piątki nabożeń-

stwa Drogi Krzyżowej i niedzielne Gorzkie
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1

AWIZO
A PLJĄFZ
WJ
4/.
”,

AŹ
Ar EZ:
|
: A pi
AE CE
$: b.
ką
”
b $

F-;

ca liturgiki

Ż

Er

Biorą je niema

| ba, czy strach przed egzaminami?

w Gdańskim Seminarium Du-

chownym.

(K.Ż.)

Gdańskie bezpieczne

- „trójkowi” ici ze świadectwem „z

| paskiem”. „Korki” - moda; potrze-

osypując dzisiaj głowy wiernych popiołem kapłan wypowiada słowa: „Pa-

U”

W kleszczach

:

psychozy
=

|

pidemia strachu przed kleszczami - jak
twierdzą medyczne autorytety - to wytwór mass mediów %; firm produkujących
szczepionki. Tegoroczna już się rozpoczyna.
Kto chce się zaszczepić, powinien to zrobić obecnie. Szczepionka zaczyna działać
dopiero po dwóch dawkach - pouczają specjaliści z warszawskiego san.-epidu.
- Tej paniki w żadnej mierze nie uzasad-

Hokeiści Stocz| niowca w drugim półfinałomeczu
play-off ekstraklasy pokonali
w rzutach karnych Unię
Oświęcim 2:1.
Stan rywaliza-

nia

cji pomiędzy

- znajdziesz
dzisiaj w „Dzienniku
* drobnych
dla osób fizycznych:

Ostatni

sanitarnym. Nie warto ulegać takiej psychozie, jak w ubiegłym roku. Szczepiono się
nagminnie, tak że w niektórych aptekach
zabrakło szczepionki.
Rys. Marek Wdziękoński

Coraz częściej policja otrzymuje sygnały, że podczas włamań do
mieszkań łupem złodziei stają się
książeczki czekowe.
Mimo

zgłoszenia

kradzieży

czeków

i zastrzeżenia ich w swoim banku, najczę-

ściej przez pierwszych 48 godzin złodzie: je mogą nam wyczyścić konto do „zera”.
Mogą nawet zrobić wielotysięczny debet,
co na własnej skórze odczuła mieszkanka
Przymorza.

Liczba przestępstw i fałszerstw dokonywanych przy pomocy czeków jest pilnie
17

karanapna nan
E rw

epidemiologiczna.

przez kleszcze zarejestrowano w Gdańskiem i Elbląskiem w latach 60. - powiedziano nam w wojewódzkim inspektoracie

| oboma zespołami - 1:1.

M 203 ogłoszenia

sytuacja

przypadek zapalenia opon mózgowych czy
mózgu wywołany wirusami przenoszonymi

pz
KBE

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

:-strzeżoną tajemnicą. Nie chce jej ujawnić

żaden bank; ani Związek Banków

Pol-

skich. Wszyscy zapewniają jednak, że jest

to sprawa marginalna.
- Polska jest w dużo lepszej sytuacji niż

aw

REKLAMA
R-2011/A/886

większość państw zachodnioeuropejskich,
które przez ponad trzydzieści lat posługiwały się czekami - twierdzi Janusz Ostaszewski, rzecznik PKO BP - U nas są one
stopniowo zastępowane przez dużo bez-

pieczniejsze karty bankomatowe i płatnicze, Mają one tę przewagę nad czekami,

że określono maksymalny dopuszczalny
pułap wypłat.

AT,

str. 10, 12
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Nasza infolinia

Euroregion Bałtyk

Szansa czy

Co słychać

HI Mam propozycję, jak stworzyć nową mapę administracyjną Polski. Nasz kraj powinien być podzielony na regiony: Wielko-

Krzysztof Grabowski
„Wprost”

polska, Małopolska, Śląsk, Pomorze, itd.
W zależności od tego, jakie miasto jest największe w danym regionie, mogłoby być
ono miastem wojewódzkim. Uważam, że
wystarczy dwanaście województw.
Tadeusz Zieliński z Gdańska
HI Nie należy zmieniać podziału kraju, który prawie całkowicie utworzył się w naturalny sposób. Oznacza to, że w danym
miejscu szybciej niż gdzie indziej rozwinął
się przemysł, gospodarka oraz miasta. Nie
można stworzyć jednego województwa
z trzech mniejszych. Politycy chcą uraczyć
nas sztucznymi tworami, w których ludzie
będą czuli się nienaturalnie.
Kazimierz Grudnowski z Gdańska
HI Uważam, że w sprawie województw
powinno zostać przeprowadzone referendum. Duże województwa nie będą
funkcjonowały dobrze;ponieważ opanowanie jednego wielkiego regionu jest
trudne. Nie należy dzielić naszego kraju
na duże obszary, a o zdanie na ten temat
należy spytać mieszkańców.
A. N. z Gdańska
M Moim zdaniem nowy podział kraju wywołuje tyle emocji ze względu na ambicje
polityków i urzędników. Przecież każdy nadal będzie mieszkał w tym samym mieście
i cieszył się jego wyglądem i osiągnięciami.
A czy ono będzie w woj. gdańskim, pomorskim czy jeszcze innym to sprawa drugorzędna dla mieszkańca. Rozumiem jednak,
że pierwszorzędna dla urzędnika urzędu

wojewódzkiego. I stąd ten cały hałas.
J. J. z Gdyni
M Uważam, że podział administracyjny
Polski należy zostawić taki, jaki jest. Pieniądze, które przeznaczamy na utworze. nie nowych województw, można oddać
dotychczasowym gminom. Czy tworzenie
nowych województw jest najpilniejszą
sprawą w kraju? Nowy podział administracyjny nie wynika z woli narodu.
Jadwiga Truskowska z Gdańska
M Wszyscy bardzo się cieszymy z tego, że
nasi rodacy, którzy zostali porwani w Czeczenii, wrócili cali i zdrowi. Zastanawia
mnie tylko jedna sprawa. Co się stało
z samochodem, który wiózł dary? Kto zagarnął cały dobytek, który oni wieźli?
| Jan Popadiuk z Gdańska
I Jestem starszą kobietą. Dwa tygodnie
temu wracałam o godz. 14 do domu.
Przechodziłam obok szkoły podstawowej. Nagle otoczyło mnie kilkoro dzieci,
które wyrwały mi torebkę i uciekły. To
zdumiewające, na co małolaty sobie pozwalają. Są bezczelne, nie mają żadnych
skrupułów, nie szanują starych ludzi.
Czytelniczka z Gdańska
MI Próbowałem dodzwonić się do programu Audio-Tele i chciałem wyrazić swoją
opinię na temat oceny pracy stu dni rządu. Dzwoniłem dzięsięć razy na numer

za oceną pozytywną i cały czas był zajęty. Kiedy tylko raz zadzwoniłem na „nie”,
telefon od razu zarejestrował mój głos.
Jak ja mam to rozumieć?.
L. P z Gdańska
0 800

500

39

bezpłatny telefon

M We wszystkich sprawach prosimy
o telefoniczny kontakt z działem

— Śmiało i Szczerze”, od poniedziałku

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

60
0 601

"Cala dobę dyżurny reporter
66 52 66 „Dziennika
66
Bałtyckiego” czeka na

informacje o ważnych, ciekawych,
e RAE
Na zona
tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagrodado 1000 zł.

Za kilka lat cała Polska
stanie się euroregionem.
Euroregiony rodzą się nawet bez formalnych struktur - bo do którego z nich
należy Stadion Dziesięciolecia? Powstają, ponieważ
taka jest logika naszego
. rozwoju. To uchylone
furtki w zamkniętych
jeszcze wrotach. Jeśli będziemy ten proces otwarcia hamować - będą rozwijać się wolniej i mniejsze przyniosą pożytki.
Kiedy zaś wejdziemy do
Unii Europejskiej, cała
Polska stanie się jednym
wielkim euroregionem. Co
przecież nie oznacza, że
zrezygnujemy wówczas
z własnej państwowości
lub tożsamości.
W Unii Europejskiej nie
ma problemu granic, jest
tylko problem wyciągnięcia wszystkich korzyści
z ich otwarcia - poczynając od ożywienia gospodarczego terenów przygranicznych Euroregiony
to poligon doświadczalny,
na którym możemy przećwiczyć dziś to, co stanie
się naszą codziennością
jutro.

koń trojański?

amy już 11 euroregionów: Pomerania, Pro Europa Viadrina,
Sprewa-NysaBóbr, Nysa, Glacensis,
Pradziad, Tatry, Karpaty, Bug, Niemen i najnowszy - Bałtyk.
Ponieważ sama nazwa

euroregion

Barbara Szczepuła :
„Dziennik Bałtycki”

PRZECIW
Okazało się, że Europa nie
jest aż tak atrakcyjna, jak
nam się wydawało.

budzi

emocje,
wyjaśnijmy
przede wszystkim, że
jest
to
dobrowolna
wspólnota ponadgraniczna gmin, powiatów
i województw. Jak uczy

przykład Zachodu
granica nie musi dzie-.
lić, a rola euroregionów W Europie zachodniej, po latach ich
funkcjonowania,
jest
na ogół oceniana pozytywnie. Wskazuje się
przede wszystkim na
ich rolę ułatwiającą
rozwiązywanie bardzo
wielu lokalnych problemów na obszarach
przygranicznych właśnie. Z euroregionów,
-w skład których wchodzą
polskie
gminy,
działają dobrze tylko
te, które
otrzymują
pieniądze z Unii Europejskiej, czyli leżące na
pograniczu
Polski
i Niemiec. W Euregionie Viadrina np. powstał
uniwersytet,
w którym kształci się

lak, który został wybiany
prezydentem tego
euroregionu twierdzi,
że dla nas jest to szansa.
Trójmiasto stanie się
wiodącym
ośrodkiem
tej części Europy. Ale jak się okazuje - nie
wszystkie gminy zgłosiły do niego swój akces.
Te leżące na południu
województwa na razie
dystansują się. A z kolei
gminy elbląskie, aż palą
się do tego euroregionu,
ze względu na możliwości robienia interesów
z Kaliningradem.
(BaSz)

młodzież polska i niemiecka. Sale wykładowe znajdują się we
Frankfurcie nad Odrą,
akademiki - w Słubicach.
Ostatnio
powołany
został Euroregion Bałtyk. W jego skład wchodzą gminy z województw:
elbląskiego,
gdańskiego,
olsztyńskiego i słupskiego oraz
regiony
południowej
Szwecji, duński Bornholm, obwód Kaliningradzki, obwód Kłajpedy i łotewskie miasto
Lepaja. Grzegorz Grze-

Zdaniem ekspertów

Jakie korzyści z euroregionu

Przez lata strasznie tęskniliśmy do Europy, a teraz,
gdy może nas wreszcie
przyjąć na swe łono, zaczynamy się bać. W istocie
okazało się, że Europa nie jest aż tak atrakcyjna, jak
nam się z daleka i zza żelaznej kurtyny wydawało.
Bo Europa to nie tylko gotyckie katedry i stare uniwersytety, nie tylko pełne
sklepy i piękne auta, ale
narkotyki, AIDS, młodociani przestępcy, rozbite
rodziny... Ale i my nie jesteśmy przecież piękni
i młodzi. Jeśli chodzi np.
o litry wódeczki wypijanej
na głowę, ciągle jesteśmy
w czołówce.
Boimy się euroregionów,
tak jakbyśmy unawali, że
wszyscy polscy patrioci
mieszkają w Warszawie.
Jeśli pozwolimy zatem decydować o czymś ludziom
z Gdańska, Elbląga, czy
Kartuz, to oni natychmiast
omamią nas i sprzedadzą.
" Czy na pewno zgóry widać lepiej?

Pisane po „Wiadomościach”

Nieśmiertelna

koza rebego
Ill

Mira Mossakowska, Sejmik

IN

Zdzisław Olszewski, dyrektor
Biura Informacyjnego

Samorządowy Województwa
Gdańskiego.
Nie ma powodu, by się bać. Tworzy się
je przcież po to, by ułatwiać współpracę
gospodarczą,
turystyczną,
kulturalną.
A nie - aby coś utrudniać, czy komuś zagrozić. Nieuzasadniony jest też lęk przed
wykupem ziemi przez obcokrajowców,
gdyż tę sprawą regulują odpowiednie ustawy. Podstawowym plusem jest natomiast
to, że tworząc euroregion razem z gminami
szwedzkimi i duńskimi otrzymamy pienią-

dze z Unii Europejskiej; pieniądze, których
ciągle nam brakuje.
Euroregiony to forma pośrednia między

starymi, a nowymi czasy. Wstęp do zjednoczenia Europy. Starajmy się więc myśleć
pozytywnie.
(BaSz)

Euroregionu Bałtyk w Elblągu
- Euroregion, jako „mała Unia Europejska wokół Bałtyku” niesie wymierne korzyści dla zrzeszonych w nim samorządów
niemal od zaraz. Oznacza nie tylko wsparcie finansowe dla wspólnych przedsięwzięć, ale także wzajemne kontakty osobiste np. wymianę młodzieży, szkolenia samorządowców. Sygnatariusze będą bowiem współpracować w wielu dziedzinach,
m.in. w przemyśle, rolnictwie, ochronie
środowiska, kulturze, nauce i oświacie. Euroregion nie naruszy suwerenności nadbałtyckich

państw,

wchodzących

w

jego

skład. Rozwinie więzi i kontakty.

ź

(gog)

Rzadko to się zdarza, żeby obie strony konfliktu po jego zażegnaniu uważały się głośno
za zwycięskie, a po cichu za przegrane. To
przedziwne widowisko obserwujemy właśnie
teraz w Bagdadzie i Waszyngtonie, po udanej
misji przewodniczącego ONZ u Saddama Husajna. Bagdad świętuje, że międzynarodowa
opinia publiczna powstrzymała Amerykanów
od uderzenia. Amerykanie są zaś dumni, że
sama demonstracja siły zmusiła Irak do
otwarcia pałaców prezydenckich przed inspektorami ONZ.
Radość Irakijczyków przypomina jednak radość biednego Icka z anegdoty o rebem i kozie. Niewygodnie im było z inspekcją międzynarodową, ale kiedy koza - groźba bomb znikła, niewygoda okazuje się do zniesienia.
Na jakiś czas, bo przecież Saddam jest niepoprawialny. Tak więc i sukces amerykańskiej demonstracji siły jest problematyczny.
Naprawdę szczerze może się cieszyć Kofi Annan. Po raz pierwszy w swojej kadencji naprawdę zaistniał na światowej scenie.
Janina Wieczerska
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Rębiechowo

Przed egzaminem

Szczepić się, czy nie

Flagi |

Prezencik

Strach

na pasie

dla

sam a

+

10

marca

planują

związkowcy z „Solidar-

ności” strajk ostrzegawczy
na lotnisku w Rębiechowie.
Będzie to protest przeciwko
powołaniu Andrzeja R., by-

łego prezesa spółki Port Lotniczy Rębiechowo na stanowisko członka rady nadzorczej tej firmy.
R. odwołano ze stanowiska prezesa w lutym 1997
roku. Zarzucono mu Wówczas m.in. niegospodarność
i prywatę. Mimo to 2 lutego
minister

skarbu

zadecydo-

wał, żeby Andrzej R. zasiadł
w siedmioosobowej radzie.

butelki koniaku. Studenci liczą na ulgowe trakto-

decyzje

wanie na zaliczeniu semestru lub egzaminie.

nych.

W czym gustuje wykła-

dowca można dowiedzieć
Się od starszych kolegów.
Największym powodzeniem
Cieszą się lepsze marki

al-

koholu. Upominek wręcza-

ny jest przy okazji podzię-

kowań za prowadzenie zaJęć.
Studenci

niechętnie

O tym mówią;

zbyt wiele

mamy do stracenia, by się
ujawnić, tłumaczą. Rozmowniejsi są ci, którzy opu-

Cili już mury uczelni.
, * Na początku wahaliśmy

Się, czy to zrobić, czy nie.
le wszyscy

zresztą brali.

Szybko jednak przekonaliŚmy się, że to daje dobre re-

Zultaty - opowiada Marek,

były student ekonomii UG.

- Nie traktujemy tego ja-

ko łapówki - mówi pragnący

zachować
anonimowość
starszy asystent jednego
z wydziałów UG. - Przyjęcie
takiego drobnego upominku
to chyba nic zdrożnego, tak
jak przyjmowanie kwiatów.
Zarabiamy grosze i tym
trzeba się zająć. A poza tym,
w Polsce „tylko ryba nie bierze”.
Prof. Marcin Pliński, rektor Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że praktykowanie
takich zwyczajów jest naganne i nie licuje ze statu- sem i dobrym imieniem na-

uczyciela akademickiego. Nie znam przypadków wręczania prezentów. Do tej pory nie wpłynęła żadna oficjalna skarga dotycząca takiego procederu. W przypadku jej złożenia, wobec
wykładowcy przyjmującego

o

sankcjach

kar-

Ile zarabia nauczyciel
akademicki (w zł)
m Asystent - 695-1210
m Starszy wykł. bez stopnia
naukowego - 710-1330
m Adiunkt w stopniu doktora, starszy wykł. w stopniu
doktora - 820-1520
m Docent, adiunkt w stopniu
doktora hab. - 975-1760
m Profesor nadzw. W stopniu doktora lub doktora hab. - 1075-2240
m Profesor nadzw. z tytułem
„naukowym - 1210-2460 '
m Profesor zw. - 1310-2820
(maś, AGA)

Czy znają państwo inne
sposoby na zaliczenie egzaminu? Czekamy na telefony
pod numerem bezpłatnej
infolinii: 0 800 500 39.

Bożepole Wielkie. Rocznica śmierci Dawida

Dwóch oskarżonych

Sąd Wojewódzki w Gdańsku na 2 marca wyznaczył
rozpoczęcie procesu przeciwko dwóm mieszkańcom Bożepola Wielkiego, koło Wejherowa, oskarżonym o bestialskie zabójstwo 13-letniego Dawida

Haase z leśniczówki w Chmieleńcu. Od zbrodni
minął rok.
Ucznia
szóstej
klasy
Szkoły w Bożympolu Wielzamordowano 21 lutego

1997 r., gdy wracał do domu

Ze szkolnej wycieczki. Jego
Ciało odnaleziono w rowie
melioracyjnym;
sekcja
Zwłok wykazała, że został
utopiony.

herowska

Prokuratura

o

wej-

dokonanie

Zbrodni oskarżyła 17-letniego Zbigniewa W. i 23-letniego Marcina P. O współudział w zbrodni podejrzany jest także 14-letni Marek

K. Z uwagi na wiek zajął się
nim Wydział dla Nieletnich
Sądu Rejonowego w Wejherowie. Sprawa podejrzanego
chłopca jest jednak cały czas
na etapie postępowania wyjaśniającego - poinformowano nas w tym wydziale.
Jest on upośledzony umy-

słowo, 10 lat leczył się u psychiatry. Został poddany obserwacji

psychiatrycznej

w
Akademii
Medycznej
w Gdańsku. Z opinii lekarskiej wynika, że ma tenden-

cje do wymyślania zdarzeń,
jest mocno zakompleksiony.
Współudział w zbrodni może
więc być jedynie jego wymysłem. Na początku marca z0stanie przeprowadzona wWizja lokalna z jego udziałem
zbrodni
miejscu
na
w Chmieleńcu.
W
pierwszą
rocznicę
śmierci Dawida odprawiono
nabożeństwo. Przyszli na
nie szkolni koledzy. Na grobie zapalili znicze, złożyli
kwiaty.

Rodzina zamordowanego
chłopca obecnie mieszka
w leśniczówce w innej miejscowości. Kilka miesięcy po
tragedii zdecydowała się
wyprowadzić z Chmieleńca.
Tadeusz Gruchalla
Aleksandra Zdrojewska

Zakażone kleszcze najczęściej występują w lasach województw: białostockiego i suwalskiego.

tuje ok. 120 zł.

kleszczami jest nosicielami wirusa wywołującego kleszczowe zapalenie opon mózgowych
i mózgu.

Jak twierdzi dr Alicja Hołówka, kier. Sekcji Szczepień i Zwalczania Chorób
Zakaźnych
Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, zakażone kleszcze występują endemicznie w województwach: białostockim i suwal-

Na początku lat 90. kleszcze stały się bohaterami artykułów i reportaży prasowych.
Do Polski dotarły wówczas szczepionki przeciwko
wirusowemu
zapaleniu
opon mózgowych i mózgu,
przenoszonemu
przez
kleszcze. Jedna z nich trafiła
do naszych aptek, choć
w Austrii okazała się nie-

Wróbel

skim.

- Jeżeli więc ktoś tam planuje urlop i obawia się choroby, może

się zaszczepić -

dodaje dr Hanna Trocha,
kier. Kliniki Chorób Zakaźnych AMG. - W innych
przypadkach nie jest to uzasadnione.
(jog, zuz)

REKLAMA

W szdzie
Wojewódzkim rozpoczął

czyna działać po roku, kosz-

jęczaków, zwanych

Haraczownicy

Przed gdańskim Sądem

skuteczna. Druga, która za-

Zaledwie 1-2 proc. pa-

:

dł

Agencj

faprosza na najnowszy, najzobowniej

Ą

się proces grupy przestępczej Jarosława W. „Wróbla”.
|
W asyście 20 funkcjonariuszy brygady antyterrorystycznej rozpoczął się proces 16 oskarżonych o wymuszenia haraczy, porwania
i maltretowanie
swoich
ofiar.
Odczytanie aktu oskarżenia, zawierającego 84 zarzuty, zajęło prokuratorowi
Konradowi Kornatowskiemu blisko dwie godziny.
Sędzia Włodzimierz Brazewicz,
przewodniczący
składu sędziowskiego, odrzucił wszystkie wnioski
obrony,
zmierzające
do
przesunięcia terminu rozprawy lub wyłączenia kilku
oskarżonych do odrębnego
postępowania.
Obrońcy oskarżonych argumentowali, iż nie wszyscy
ich klienci mogli zapoznać"
się z liczącymi 21 tomów, aktami sprawy.
Podczas pierwszej rozprawy oskarżeni odmówili
składania wyjaśnień, podtrzymując,

śledztwa.

złożone

podczas

(ASG)

Opera Bałtycka:
10 marca godz. 17.30, 20.00
Specjalny mecenat nad Sezonem Teatralnym
z KONTAKTEM sprawuje Rafineria
Gdańska

producent doskonałych olejów ślnikowych LOTOS
PBG.S.A. Grupa PEKAO S.A.

l

a

|

oddział w Gdańsku

Plus
GSM

WOLVO

£

telef w we

|

Volvo Auto Polska

- sponsor generalny

INTERYAPO
AUTORYZOWANY
DEALER PEUGEOT

:- Radio Gdańsk
3

zysce

zin

Bilety : Agencja KONTAKT - 554 83 12, ul. Stary

JA

=uż

Oliwski 7, Opera Bałtycka - 341 05 CID

R-1895/A

rot Robert xwiatek
Jak świat światem, każdy sposób udobrucha nia nauczyciela jest dobry.
prezenty od studentów KoKażda sesja egzaminacyjna to okazja do wręczenia
misja Dyscyplinarna UG
podejmie
automatycznie
wykładowcom tzw. dowodów wdzięczności, choćby

- To skandal, żeby człowiek, który rok temu okazał
się nieodpowiednim do pełnienia funkcji prezesa znowu miał wpływ na politykę
spółki - mówi Grzegorz Rutkowski,
przewodniczący
Międzyzakładowej Komisji
NSZZ „S”. Związkowcy z „S”
wystosowali list protestacyjny do Ministerstwa Skarbu.
Zarzucają ministrowi Emilowi Wąsaczowi lekceważenie praw związkowych oraz
godzenie w interesy pracowników Portu Lotniczego.
Jeżeli do 10 marca minister
nie odwoła pana R. grożą
strajkiem
ostrzegawczym
polegającym na oflagowaniu
lotniska. Ruch lotniczy nie
zostanie wstrzymany.
(wrób)
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Sosnowiec. Tragedia w kopalni

Zginęli w strefie
beztlenowej
E

=

=

Proces

odroczony

Anomalie pogodowe na Florydzie

Huragan śmierci

R

WARSZAWA. Sąd Wojewódzki w Warszawie zwrócił wczoraj prokuraturze
sprawę generałów b. SB

Władysława Ciastonia (na
zdjęciu) i Zenona Płatka,
oskarżonych m.in. o podżeganie do zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.

Oskarżony
za znęcanie
WARSZAWA. Za znęcanie
się nad więźniami politycz-

nymi w okresie stalinowskim płk Wincenty R., b.

śledczy Informacji Wojskowej (ówczesnego kontrwy-

wiadu LWP), stanął wczoraj
przed Wojskowym Sądem

Ratownicy Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie wr acają z akcji
Fot. PAP/CAF
ratowniczej pod ziemią.
i rzej górnicy i jeden ra-

czas penetracji tzw. ślepego

* townik nie żyją. Do
wczorajszego
wieczoru
trwały poszukiwania ostat-

wyrobiska w kopalni. Przy-

niej ofiary wypadku w kopalni „Niwka Modrzejów”
w Sosnowcu. Prawdopodobieństwo, że czwarty górnik
przeżył jest znikome.

Czterej
wczoraj

górnicy
przytomność

stracili
pod-

puszcza

się, że prawdopo-

dobnie dostali się w obszar
tzw.
strefy
beztlenowej
W kopalni lub, że przyczyną
tragedii były ulatniające się
gazy w ślepym wyrobisku
na poziomie 600 m pod ziemią. Górnicy prowadzili tam
prace remontowe.

Podczas akcji ratowniczej
w kopalni zasłabł i zmarł,
mimo natychmiastowej reanimacji, jeden z ratowni-

ków górniczych. Dwóch innych, którzy zasłabli, odwieziono do szpitala.
W
akcji
prowadzonej

w bardzo ciężkich warunkach uczestniczyło 8 zastępów ratowników.
(PAP)

„Fakty” do upadłego
Wpadł mi przypadkowo w rękę tygodnik „Fakty”,
utworzony notabene za państwowe, czyli nasze pieniądze, przy pomocy Leszka Millera. W numerze
z datą 1 marca znalazłam interesujący reportaż
z balu, który odbył się w ostatnią sobotę karnawału
w gdańskim „Cristalu”.
W tekście pt. „Integracja
do upadłego” przeczytałam
że na imprezę przybyli: premier Jerzy Buzek, wicepre-

ich ulubionych tańcach. Na
okładce tygodnika zamieszczono zdjęcie tańczącego
premiera. Pani Buzkowa ma

mier Balcerowicz, wicepremier Tomaszewski i inni.
W sumie okło stu koalicyjnych polityków. Autor reportażu, Leszek Biernacki
opisał dokładnie, kto, gdzie,
siedział i co kto mówił. Poli-

na sobie piękną granatową
suknię i uśmiecha się do

tycy chwalili potrawy w galarecie i opowiadali o swo-

premierów tam z pewnością
nie było. Nie było też ani

męża.
Czytałam i przecierałam
oczy ze zdumienia, bo by-

tym na tym balu w „Cristalu” i ani premiera, ani wice-

Aleksandra Halla, ani Tomasza Tywonka, ani Broni-

sława Geremka, ani Hanny
Suchockiej, ani wielu jeszcze wymienionych z imienia
i nazwiska polityków.

ną w rejonie Zatoki Perskiej,

dopóki nie stanie się oczywiste, że Irak dotrzymuje
warunków
porozumienia.

Clinton powiedział premierowi Izraela Benjaminowi
Netanjahu, że jest zdecydowany zmusić Irak do respektowania
zawartego
z ONZ porozumienia. Ne-

żadnego z poszkodowanych.

Kossaki

w bagażniku
POZNAŃ. Dwa skradzione
w Krakowie obrazy, autorstwa Wojciecha i Jerzego

Zniszczone samochody wśród ruin domów mieszkalFot. PAP/CAF
nych w Kissimmee na Florydzie.
Domy na stromym wzgó4% koło 40 osób zginęło,
»” a setki odniosły obrażenia.
Ponad
sto osób
umieszczono W szpitalach.
Do tej pory jednak nie jest
jeszcze znany ostateczny bi-

lans ofiar serii gwałtownych
tornad, jakie natarły na
środkowe rejony Florydy.
Prędkość wichur prze-

Kossaków - „Chorągiew
Pancerna" i „Scena z Olszynki Grochowskiej” łącznej wartości 150 tys. zł -

wyższała

odzyskali wczoraj poznańscy
policjanci.

Według relacji ekip ratowniczych, które przeszu-

M ŚWIAT
Człowiek Roku

w

porywach

300

kilometrów na godzinę. Towarzyszyły im ulewne desz-

cze.
kiwały
szczątki
domów
w czterech zdewastowanych
okręgach Florydy, około 120
osób zaginęło.

rzu w Pacifica w Kalifornii
zaczęły obsuwać się do Oceanu

Spokojnego.

Ulewne

deszcze i wichury zmusiły
do ewakuacji około 500 rodzin. W kolejnych pięciu
okręgach stanowych ogłoszono

stan

dramatyczne
anomalie

wyjątkowy.

w

Te

skutkach

pogodowe

sa re-

zultatem światowych zmian
klimatu
spowodowanych
przez tzw. efekt El Nino.
Prezydent Bill Clinton
zapowiedział, że wyasygnuje z budżetu federalnego

pomoc dla regionu dotkniętego klęską owe:

z

Sprawiedliwi wśród narodów świata

Polacy wyróżnieni

w PRL studenci. Z PRL po-

żegnaliśmy się na szczęście
już jakiś czas temu, ale nie-

które tytuły prasowe
widać

- nadal

- jak

mijają

się

z prawdą. Dobre peerelowskie tradycje kontynuuje
następne pokolenie żurnali-

stów.
Ale z drugiej strony - kto

komu każe
„Fakty”?

czytać

takie

USA. Gwiazda scen operowych, Luciano Pavarotti

Barbara Szczepuła

odebrał nagrodę „Człowieka Roku” przyznaną przez
fundację MusiCares podczas uroczystości w Nowym Jorku, w uznaniu

Szansa na pokój
Clinton zaznaczył, że wojska amerykańskie pozosta-

rzutów, nie rozpoznał też

Prasa kłamie - krzyczeli

Iracko-amerykańskie porozumienie

Prezydent USA, Bill Clinton, udzielił warunkowego
poparcia dla porozumienia, wynegocjowanego
w Bagdadzie przez sekretarza generalnego ONZ
Kofiego Annana.

Garnizonowym w Warszawie. Nie przyznał się do za-

swych zasług w akcjach
humanitarnych i filantropijnych.

tanjahu zaś wyraził wątpliwości w sprawie porozumienia osiągniętego przez Kofiego Annana

w Bagdadzie.

Izrael obawia

się, iż wraz

z rozwiązaniem irackiego
kryzysu społeczność mię-

dzynarodowa może zwiększyć nacisk na Izrael, by poczynił

p

ustępstwa

alestyńskiej.

w kwestii

(PAP)

Cielak

sklonowany
USA. Genetykom udało się
sklonować cielaka. Jest
zdrowy, waży 98 funtów
(44,5 kg). Przyszedł na
swiat w Wirginii 16 lutego.
Cielak powstał przez przeniesienie jądra z komórki
embriona.

zwa

Siostra Maria Górska (urszulanka) przyjmuje podziękowania za uratowanie życia od pani Hanny Avrucki
Fot. PAP/CAF
z Izraela.
mbasador

Yigal
wczoraj

Izraela

Antebi

medale

wręczył

i nadał ty-

tuły „Sprawiedliwy wśród
narodów świata” 27 mieszkańcom Warszawy i okolic,

którzy w latach II wojny
światowej udzielali pomocy
1 z narażeniem życia swoje-

go i rodziny
dów.

ratowali

Ży-

(PAP)

s

Dobre rady

Gangster w banku

Blokada
czeków
R Nośmy przy sobie 1-2
blankiety czekowe. Jeśli zoStaniemy okradzeni, to strabędą niewielkie.

M Nigdy nie zapisujmy nu-

Meru pin-kodu z karty banOmatowej w notesie czy
Portfelu. Złodziej, który poZna nasz pin-kod bez pro-

lemu

Z konta.

wypłaci

pieniądze

x Na blankiecie czekowym

W

miejsce

uprawnionego

do odebrania

pieniędzy

Możemy wpisać swoje naZWisko. Złodziej nic nie

Ściągnie z konta, ale my bę-

emy mogli pobierać go-

tówkę tylko w banku; nie

Zapłacimy

kupy.

czekiem

za za-

M Czek można też zakreślić

dwoma równoległymi linia-

Mi tak, by znalazła się mię-

Y nimi nazwa banku. Bę-

dziemy

jednak

mogli

wy-

lacznie zrealizować go w oddziale banku, który prowanasze konto.

(B.Mar.)

Włamanie było dziełem
grupy 16-, 17-latków, grasujących na gdańskim Przymorzu. Złodzieje kradli z mieszkań biżuterię, kosztowności
i czeki. Realizował je potem
ojciec jednego z przestępców.
Kradzieże czeków zdarzają się w całym kraju. Kilka dni temu ukradziono
dwa czeki członkowi Zarządu
NSZZ
„Solidarność”
w Elblągu. Poszkodowany
zgłosił ten fakt w banku.
Złodzieje wpadli podczas
próby podjęcia pieniędzy.
Czeki są o tyle wygodne,
co niebezpieczne. Przez
pierwsze 48 godzin po utracie książeczki czekowej jej
właściciel jest pozbawiony
jakiejkolwiek

ochrony

przed złodziejem bądź nieuczciwym
znalazcą jego

czeków. Strata może być
spora - na każdy z blankietów można wypłacić od 100
do 500 zł.
Nie wszystkie banki pobierają jednakowe opłaty za
usługę zastrzegania czeków.
Różny jest także czas wykonania tej usługi. Na przy-

kład w Banku Gospodarki
Żywnościowej
koszt zastrzeżenia czeku na terenie
jednego województwa wynosi 200 złotych, a procedura trwa ok. doby. Na jeden
czek BGZ można podjąć do
100 zł na poczcie.
Zastrzeżenie skuteczne
na terenie całej Polski to
w większości banków wydatek przekraczający 10 tys. zł.
W Kredyt Banku SA opłata
wynosi 20 zł za zastrzeżenie
każdego czeku plus koszty

:ź
SIE

Gdynia

Czyszczeni
konta
Złodzieje, którzy włamali się do mieszkania Katarzyny G. w Gdańsku zabrali między innymi książeczkę czekową. Przez kilka dni zdążyli opróżnić
jej konto i zrobić debet w wysokości 10 tys. zł.

OSS

Przyjazne morze

komunikacyjne
związane
z powiadomieniem placówek, mogących czek zrealizować.
- Im większy obszar obejmuje zastrzeżenie tym więcej klient musi zapłacić wyjaśnia Zenon Przedwojski z Zespołu EkonomicznoFinansowego KB SA. - Nasz
bank ma 2 dni robocze na
przeprowadzenie takiej procedury. Jeśli po tym okresie
ktoś zrealizuje zastrzeżony
czek na poczcie bądź w innym banku, ponosimy konsekwencje takiej operacji.
Jeden czek KB SA można
zamienić na poczcie na 300
zł. Z kolei czeków Invest
Banku nie można realizować
w urzędach pocztowych, a jedynie w oddziałach innych
banków. Można tam podjąć
do 500 zł na jeden blankiet.
Zablokowanie możliwości realizacji kosztuje 250 zł, a procedura trwa od 1 do 2 dni.
( B.Marsz.,wrób, rye)

swoimi możliwościami ratowniczymi.
O bezpieczeństwie żeglugi dyskutowało ponad stu specjalistów.
Biorący we wczorajszym
spotkaniu udział Krzysztof
Luks, wiceminister trans
portu i gospodarki morskiej,
wyraził nadzieję, że jeszcze.
w tym roku wejdzie w życie
ustawa o bezpieczeństwie
na morzu. Morski Ratowniczy Ośrodek Koordynacyjny
tworzyć będą jednostki Marynarki Wojennej i SAR

(Search and Rescue), wydzielony z Polskiego Ratownictwa Okrętowego. PRO
zostanie sprywatyzowane.

Specjaliści mówili też
o
polskich
przepisach
i standardach NATO, o.zachowaniu się rozbitków i lotach ratowniczych śmigłow-

ców.
Rocznie wojskowe śmigłowce transportują około
10 rannych. Godzina lotu
śmigłowcem kosztuje 5 tys.
zł.

REKLAMA

Gdańsk

Smierć
na torach

Wyjątkowa
Koszt

kredytu

Almera,

nareszcie!

od

57-letni Paweł P. wtargnął wczoraj około godz. 7 rano w Gdańsku
na Hucisku pod tramwaj.

„1%

Przechodził przez tory
mimo czerwonego światła
na przejściu dla pieszych.
otorniczy

„8”

nie

zdążył

Przyhamować. Mężczyzna
zginął na miejscu.
- Chcieliśmy sprowadzić

dźwig, który umożliwiłby
Wyciągnięcie pieszego spod
ół tramwaju - mówi Józef

Natychmiastowy
odbiór!
Dodatkowe
wyposażenie
po atrakcyjnej
cenie!

Nowicki, główny dyspozytor
Zakładu Komunikacji Miej-

Skiej w Gdańsku. - Okazał
Się jednak

zbyteczny,

bo-

Wiem lekarze pogotowia po-

radzili sobie sami. Później

bez skutku reanimowali go
Przez około 20 minut.
Był to pierwszy śmiertelny wypadek
na torach
. tramwajowych w tym roku.
- Zadne przestrogi nie pomagają, ludzie ciągle naraZają się na niebezpieczeńStwo, bywa że przechodzą
Przez tory w niedozwolonym miejscu - dodaje NoWicki. - Czasami mają więcej szczęścia, kończy się to

tylko drobnymi urazami.
Nowicki zapewnił,
że
motorniczy był trzeźwy i jeChał rozważnie, gdyż jest
zawodowym kierowcą. Nie
mógł jednak zapobiec tej
tragedii, gdyż droga hamoWania tramwaju
Sunkowo długa.

jest

sto-

(WOS)

AUTORYZOWANI
GDYNIA: Edmund LEWANCZYK,

DEALERZY NISSANA:

Salon: ul. Abrahama 62, 81-363 Gdynia, tel.: 21-90-33

Serwis: ul. Mickiewicza 35, 84-200 Chwaszczyno,

STAROGARD

Fot. Krzysztof Chyliński

tel.: (0-58) 552-83-88, tel.fax: 552-84-07

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

(MSki)
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Gdańsk. Teatr „Wybrzeże”

Firma Falck na Wybrzeżu

Pierwsze prywatne
pogotowie

Przedstawienie

izyty. domowe

leka-

ratunkowego, przewozy pa-

Falck została - rejestrowana jako niep!
zny zakład
opieki zdrowe
1ej. Oznacza

cjentów

to, że firma o

rzy, usługi pogotowia

Przemysłową dotarłam do
polskich przedstawicielstw
firm niemieckich, np. do
Siemensa. Najłatwiej zresztą znajduje się pieniądze
u firm zagranicznych. Ale co godne podkreślenia - donatorów wybrzeżowych jest
więcej, a niektórzy wystąpili w tej roli po raz pierwszy.
- Jaki jest lokalny rynek
sponsorski?
- Trudny, bo nie tak znowu liczne jest grono wiodą-

W najbliższą sobotę na dużej scenie Teatru „Wybrzeże” odbędzie się premiera szuki „Marat - Sade” w reżyserii Krzysztofa Nazara. Dokonał on
adaptacji napisanego w 1964 roku dramatu Petera
Weissa „Męczeństwo i śmierć Jeana Paul Marata
przedstawione przez zespół aktorski przytułku
w Charenton pod kierownictwem pana de Sade”.
Tytuł oryginału jest długi. Długa jest też lista sponsorów spektaklu, zrealizowanego za pieniądze uzyskane od wybrzeżowych
i krajowych firm.
Mówi
dyrektor
Ewa
Bonk-Woźniakiewicz:
- To nasza pierwsza premiera sezonu, przygotowana jeszcze przed wszelkimi
decyzjami
budżetowymi.
I tak zresztą w portfelu wojewody nie ma pieniędzy na
działania artystyczne. Trzeba więc było zbierać fundusze wśród sponsorów. Ponieważ jest to literatura

niemiecka, zwróciliśmy się
do Fundacji Współpracy
Niemiecko-Polskiej w Warszawie. Tym razem jednak bezowocnie. Należało zatem pukać do firm.
- Ie z nich pomogło?
- Koszty całego przedsięwzięcia - to około 200 tys.
zł. Zyskaliśmy 32. mecenasów. Pojedyncze przekazywane nam kwoty są skromne w granicach od 2 do 20
tysięcy złotych.
- Wpłacili nie tylko
gdańszczanie?
- Poprzez polsko-niemiecką Izbę Handlowo-

miesz-

mę. Świadczy usługi z za-

cych firm gotowych wspie-

rać sztukę. A o pomoc za-

ez

biegają u nich nie tylko in-

Ewa Bonk-Woźniakiewicz

stytucje kultury. Kultura zaś
zawsze przegrywa W tych
staraniach ze zdrowiem,
szkolnictwem,
społeczną
biedą.
Dostrzegam
jednak, że niektórzy sponsorzy
zaczynają prowadzić politykę prokulturalną.
- Co otrzymują w zamian?

- oferuje

kańcom Gdańska duńska
firma Falck z kilkudziesięcioletnią tradycją.
Gdańsk jest piątym miastem w kraju, po Szczecinie,
Poznaniu, Warszawie i Krakowie, w którym rozpoczyna działalność prywatne
pogotowie spod znaku sokoła. Firma matka - duński
Falck, ma ponad 90-letnią
tradycję, bogate doświadczenie i bardzo dobrą reno-
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Fot, Maciej

Kostun

- Teatr może oczywiście
zaoferować jedynie reklamę
i podziękowania. Nie płyną
z tego wymierne korzyści,
ale nasi partnerzy ich nie
przeceniają. Wspierają zjawiska kultury bez nadmiernych oczekiwań.

44:

kresu pomocy medycznej,
ochrony mienia i osób.
Falck A/S jest największym koncernem ratowniczym w Europie, znanym
przede wszystkim na terenie Skandynawii.
Teraz
próbuje swych sił na Węgrzech i w Polsce.
Według informacji udzielonych przez doktora Marka
Furtaka z Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku, spółka z o. o.

rując usługi

medyczne
eszkańcom
Gdańska por! pełną odpowiedzialnoś”
za ich jakość.
Wykręcając numer
tel. 96-75 ( ten sam w całym
kraju) można zamówić wizytę lekarza w domu (internisty, pediatry i kardiologa),
wezwać karetkę pogotowia,
płacąc za usługę jednorazową lub skorzystać z niej na
zasadzie abonamentu.
Miesięczna opłata dla
rodziny z jednym dzieckiem
( czyli dla trojga osób ) wynosi 40 zł, z dwójką dzieci 50 zł. Za tę kwotę przysługują cztery wizyty lekarskie
w ciągu roku na każdego
pacjenta

oraz

nielimitowa-

na ilość wizyt karetek typu
„R”. W trakcie wizyt lekarze
podają swoim klientom leki
za darmo, w razie potrzeby
wykonują też badanie EKG
wraz z opisem.
:
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

REKLAMA

Kość niezgody
czy prawo wyboru?

Tekst na prawach ogłoszenia

Większość
mieszkań
w Gdańsku, w tym praktycznie wszystkie duże
osiedla mieszkaniowe jest
zaopatrywana w energię
cieplną z gdańskiej elektrociepłowni należącej do Zespołu
Elektrociepłowni
„Wybrzeże” S.A. Zanim
jednak ciepło dotrze do
grzejników
w
naszych
mieszkaniach, jego transportem i dystrybucją zajmuje się Gdańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej. Nie jest to ostatnie ogniwo w łańcuchu producent - końcowy odbiorca. Za rozdział energii
w budynku i jego dostarczenie do mieszkań odpowiedzialny jest gestor zasobów
mieszkaniowych,
czyli najczęściej spółdzielnia
mieszkaniowa
lub
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej. Granice własności urządzeń
wyznaczają nie tylko granice odpowiedzialności za
dostawę energii, ale też są

granicami

rozliczeń opłat

za energię. W każdym
ogniwie tego łańcucha,
każdy pośredni sprzedawp
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ca ciepła stosuje własne
cen urzędowych na enero wskaźnik 1,08. Zaznanego i racjonalnego użytceny uwzględniające nie
gię cieplną oraz zniesienie
czono przy tym, że tam
kowania energii na każdym
tyłko wartość towaru jaki
dotacji do tych cen, a ścigdzie obowiązywały do tej
jego szczeblu - od produksprzedaje,
ale również
ślej z przeniesienia dotacji
pory ceny urzędowe, gecji, aż po końcowego odusługi jakie musi wykonać,
z cen energii w kierunku
stor zasobów mieszkaniobiorcę. GPEC już od 6 lat
aby
ciepło
dostarczyć.
polityki osłonowej dla najwych może dokonać podrealizuje zakrojony na szeStwarza to często sytuacje
uboższych lokatorów. Nawyższenia cen na dzień
roką skalę program moderswoistego „iskrzenia” na
leży tu wyjaśnić, że ceny
1.01.1998 r. do poziomu
nizacji gdańskiego systestykach, przy czym przyurzędowe energii cieplnej
ponoszonych
rzeczywimu ciepłowniczego. Dzięki
słowiową „kością niezgoobowiązywały przy sprzestych kosztów ogrzewania
zrealizowanym
inwestydy” są zwykle ceny za
daży ciepła osobom fizyczmieszkań, nie więcej jedcjom możliwe było, nie tylenergię cieplną. Obowiązunym na cele mieszkalne,
nak niż o 60 proc. w stoko maksymalne ograniczejąca od 5.12.1997 r. Ustaczyli
cen
stosowanych
sunku do cen urzędowych,
nie strat ciepła po stronie
wa „Prawo Energetyczne”
w rozliczeniach pomiędzy
które obowiązywały do dn.
przesyłu, ale również barkreuje nową jakość w progestorami zasobów miesz31.12.1997
r. Zgodnie
dziej racjonalne wykorzycesie obrotu energią.
kaniowych
(spółdzielnie
z ww. przepisami GPEC
stanie dostarczanej do buUstawa ta wyznacza
mieszkaniowe, PGM itp.)
Sp. z o.o. podniosła swoje
dynków energii. Większość
politykę energetyczną pańz końcowymi odbiorcami . ceny brutto od 1.01.1998 r.
odbiorców ciepła została
stwa w nowych uwarunkociepła (lokatorzy mieszo wskaźnik 1,08, zaś pojuż wyposażona w ciepłowaniach politycznych i gokań).
Ceny
stosowane
szczególni gestorzy zastomierze, zaś pozostali będą
spodarczych. Jednym z ce- w rozliczeniach GPEC sowali podwyżki cen zgodW nie wyposażeni w najlów tej polityki jest wprowagestor zasobów mieszkanie z własną strukturą
bliższym czasie. W ten
dzenie mechanizmów rynniowych były i są cenami
kosztów ogrzewania i dosposób
odbiorcy
będą
kowych również do gospoumownymi, ale w pełni restarczania ciepłej wody.
wnosić opłaty za energię
darki paliwami i energią.
gulowanymi przez rząd.
Zniesienie dotacji spowocieplną w zależności od jej
Cel ten będzie osiągnięty
Wzrost
cen
energii
dowało wzrost rzeczywirzeczywistego
zużycia,
między innymi poprzez
w I kwartale 1998 r. został
stych kosztów ogrzewania , mając wpływ na wysokość
uwolnienie
cen
paliw
uregulowany dwoma rozmieszkań
w niektórych
ponoszonych kosztów za
i energii, w tym również
porządzeniami Ministra Fiogrzewanie i przygotowaprzypadkach powyżej ponansów z dn. 21.11.1997 r.
cen energii cieplnej, w ciądanego wskaźnika w wysonie ciepłej wody.
gu najbliższych dwóch lat.
i 30.12.1997 r. Zarządzono,
kości 1,08.
GPEC jako przedstawiPierwszym krokiem w reże sprzedawcy ciepła nie
Generalnie, stworzenie
ciel odbiorcy wobec produalizacji powyższego celu
mogą podnieść cen energii
mechanizmów rynkowych
centa jest żywotnie zaintebyło zrezygnowanie z dn.
cieplnej brutto (z podatjest najskuteczniejszą meresowany tym,' aby stwo1.01.1998 r. z ustalania kiem
VAT)
więcej
niż
todą wymuszenia oszczędrzyć odbiorcy „prawo wy-

e otow a Son M z TO

10

ay i

o

TOR my

"1 ao

IW 9

m TZ

Z

GPEC

|

Sp. Z o.o.
boru” i ukształtować współpracę w sposób modelowy.
Po zaistnieniu możliwości
prawnych,
możliwe jest
dziś wprowadzenie racjonalnych taryf za rzeczywiście pobrane ciepło (zoptymalizowana taryfa dwuczłonowa; taryfa jednoczłonowa) wynegocjowanych
w sposób partnerski pomiędzy
odbiorcami
a GPEC. Oczywiste winno
być przy tym, że odbiorcy
muszą rzetelnie i terminowo rozliczać się za ciepło
wg przyrządów pomiarowych. Tylko w taki sposób
można racjonalnie gospodarować energią tj. relatywnie niedrogo, niezawodnie i bezpieczenie pokrywać zapotrzebowanie. Należy żywić nadzieję, że istniejące
uregulowanie
prawne oraz rynkowe zachowania
odbiorców

i GPEC pozwolą zamienić,
„kość niezgody” w „prawo
wyboru”. Będzie to sukces
nas wszystkich we wspólnym interesie poszanowania energii.
R-2139/AV/235
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Zaspa

Akcja „Kilo”

Zaręczyny w Młyńcu

Tona

darów

Ostatni dzień karnawału hucznie obchodzili
Seniorzy z osiedlowego
klubu Młyniec. Dodat-

Jest już znane wstępne
rozliczenie akcji „Kilo” odbywającej się w miniony
weekend pod najwiekszymi

kową atrakcją były za-

trójmiejskimi

ręczyny dwójki klubot pana Zygmunta.
Na dużej, balowej sali
znajdowały się suto zastaWione stoły, a do tańca
dwuosobowy

zespół.
.* Muzyka jest dla nas
Wielką pasją - mówią Bożena Rusin i Marian Urbań-

Czyk. - Pomimo, że jesteśmy
niewidomi, staramy się ak-

tywnie

uczestniczyć

we

Wszystkich uroczystościach.

Sprawiają nam one olbrzy-

mią radość.
W duecie grają już od kil-

ku lat. Kiedyś występowali
W lokalach,
Się muzyczną

teraz zajmują
oprawą

uro-

czystości w klubie seniora
na Zaspie.
Dodatkową
atrakcją
ostatniego balu karnawałoWego były zaręczyny pani

Jadwigi i pana Zygmunta. Znamy się już z Jadzią pół-

tora roku i trzeba było na-

reszcie podjąć wiążącą decyzję

- mówi

świeżo upie-

czony narzeczony. - Kierownictwo klubu, dumne
jest z naszych zaręcżyn, bo
tu się poznaliśmy, i zarezerwowało nam turnus W sanatorium.

|
>

Na karnawałowych ostatkach dobrze bawili się

WSZYSCY.
Seniorzy z Młyńca chwalą sobie działalność klubu.
Jest ona bardzo urozmaicona. Co wtorek odbywają się
tu wieczorki, na których,
przy słodkim

poczęstunku,

seniorzy opowiadają anegdoty, recytują,
śpiewają
i odpędzają codzienną nudę. Latem wszyscy wyjeżdżają i za miastem organizują pikniki. - Do naszego

Fot. Aleksandra Chytra

się jak najlepiej organizować czas, który tu spędzają.
Chyba mi się to udaje, bo po
raz kolejny wybrano mnie
na prezeskę. Większość
klubowiczów
uważa, Że
gdyby nie klub, siedzieliby
w domach i oglądali telewizję. Tu zawiązują się przyjaźnie, można się zwierzyć
z kłopotów, a nawet się komuś „wypłakać w rękaw”.

grona należy aż osiemdzie-

Wszystkich

siąt osób - mówi z dumą
Halina Sosnowska, przewodnicząca klubu.- Staram

programowo, śmieje się jeden z seniorów.
( IM.)

pocieszamy

Na razie tylko pytania:

Forum

Edukacyjnego

na

wczorajszym posiedzeniu.
Podkreślano, że w dalszym

supermarke-

Okradane windy

I”

Ile województw

*%. rzedłużająca się dys*:
kusja nad ilością wojeWództw może zagrozić pracom nad reformą oświatoWą - takie obawy wyrażali
uczestnicy
Regionalnego

Rozpada się
Wielki Młyn

tami. Jak informują organizatorzy - Zgromadzenie Zakonne Legionistów Chrystusa oraz świeckie zgromadzenie Regnum Christi udało się im zebrać ponad
tysiąc kilogramów darów.
Zgromadzono około dziewięciuset kilogramów żywności oraz około stu trzydziestu kilogramów środków czystości. Zostaną one
natępnie rozdzielone pomiędzy potrzebujących.
(adk)

wiczów, pani Jadwigi

przygrywał

Służby konserwatorskie czekają

ciągu nie jest uznawana
twórcza rola nauczyciela
w procesie edukacyjno-wychowawczym
młodzieży,
gdyż decyzje w tej sprawie
podejmowane są wyłącznie
przez polityków.
Kontrowersje budzi proponowane przez gdańskie

Kuratorium Oświaty i Wychowania badanie kompetencyjne uczniów siódmych
klas. Co z inwestycjami
w oświacie, skoro reforma
proponuje
rozdział
poszczególnych typów szkół?
Zbyt wiele pytań pozostaje
bez odpowiedzi.
(pel)

Latające
dźwigi
23-letniego Tomasza B.
zatrzymali policjanci z Sopotu. Mężczyzna przyznał
się do dwunastu kradzieży
w maszynowniach wind,
z których kradł luzowniki
oraz inne części. Bez luzownika może dojść do tragedii
- winda z dużą prędkością
może uderzyć w dach budynku.
"

Jak dowiedzieliśmy się od
Izabeli Nurkowskiej, specjalisty ds. eksploatacji
w Nauczycielskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Sopocie okradzionych zostało dziewięć budynków na
Brodwinie i dwa w Dolnym
Sopocie na kwotę blisko 10
tys. zł. - Sprawcę poszukiwaliśmy przez kilka dni -

dodaje Filocha. - W ponie-

działek rozliczyliśmy mężczyznę. Teraz czeka go rozprawa w sądzie. Nowy luzownik kosztuje ok, 600 zł.
Na złomowisku móżna za
niego otrzymać około 15 zł.

(WOS)

Rozpadający się gotycki mur przy Wielkim Młynie na
razie podparto konstrukcją z belek.
Fot. Robert Kwiatek
* ruinę popada gdański
Wielki Młyn, w którym mieści się dom handlowy
Zrzeszenia
Handlu
i Usług w Gdańsku. Według
służb
konserwatorskich
kupcy, od czterech lat dzier-

żawiący od miasta średniowieczną budowlę, nie wywiązywali
się należycie
z roli jej gospodarza.
Niebezpiecznie przechylają się ceglane, gotyckie
mury osłonowe młyna nad
kanałem Raduni. Odpadające cegły leżą na skarpach
i na chodnikach. Pękają łuki obramowań
otworów
w murach.
- Zrzeszenie, jako użytkownik młyna, jest odpowiedzialne za jego stan powiedział Marcin Gawlicki, konserwator wojewódzki
w Gdańsku. - Kupcy zagospodarowali tylko wnętrze
budowli. Teraz oczekują, że
wykonanie prac renowacyjnych na zewnątrz obiektu
zleci miasto. Według Joanny
Labenz ze służb konserwatorskich, zgoda na wydzier-

żawienie

zrzeszeniu

przez

miasto młyna była uwarunkowana przeprowadzeniem

także konserwacji elewacji
i murów nad kanałem. Kupcy twierdzili, że wyczerpali
środki przeznaczone na re-

nowację i ciągle przesuwali
termin rozpoczęcia prac.
Ostatnio, po interwencji
służb
konserwatorskich,
zlecili wykonanie ekspertyzy budowlanej i tymczasowo zabezpieczyli zdewasto +
wane mury. Zrzeszenie zadeklarowało, że młyn będzie odnowiony w tym roku.
- Miasto

nych

nie

kosztów

ponosi

żad-

związanych

z utrzymaniem
swojego
obiektu - twierdzi Wojciech

Majchrzakowski,
prezes
ZHiU w Gdańsku. - Nie
otrzymaliśmy nawet refundacji za przystosowanie budynku do poruszanie się
w nim osób niepełnosprawnych. Dostają je natomiast

firmy i urzędy państwowe.
Uważamy, że prace restauracyjne powinny wykonać

służby

konserwatorskie,

które mają na to pieniądze.
W renowację i adaptację
młyna
zainwestowaliśmy
ok. 3 mln dolarów Dlatego
chcemy zakupić młyn od
miasta.
Jacek Sieński
»
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TELECENTER

BĄDŹ BEZPIECZNY
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autoryzowany dealer

BĄDŹ

BEZPIECZNY
tel. 0-602 410-878
tel. 0-602 766-994

Nie masz czasu - przyjedziemy do Ciebie!

VAT
- aktywacja, NOKIA
z zestawem

3110

głośnomówiącym

Własna produkcja

;

Zakład Pracy Chronionej
GDAŃSK-OLIWA
ul. Grunwaldzka 540

tel.: 554-18-62
tel/fax: 554-17-49

VAT

- aktywacja, NOKIA 3110
słuchawkowym

UWAGA: KAŻDY NABYWCA ZESTAWU
OBJĘTEGO PROMOCJĄ "Bądź bezpieczny”
MA PRAWO ZAKUPU APARATU TELEFONICZNEGO
Alcatel One Touch Easy
wraz z przyłączeniem
do sieci 199 zł + VAT

(powiedzmy to wyraźnie)
wst

(powiedzmy to wyraźnie)
MIKROTEL Sp. z o.o. 84-044 Gdańsk
ul.Jedności Robotniczej 31-37, tel./fax (058) 309-48-01
e-mail: mikrotel© mikrotel. com.pl, http:// www. mikrotel. com.pl

Ą 107/109 (DT NEPTUN) tel. 346-00-79
3 tel. 661-51-54
tel. 661-75-56

R-1203

z zestawem

Środa 25 lutego
1998 r.

Moja ulica
moja dzielnica

my z budową, ustawiając znak zakazu ruchu. W ten spo-

sób zostaliśmy „na dobre” odcięci od świata. - .
Na osiedle można jednak dojechać... Okrężną drogą, od
strony ulicy Kartuskiej. - Pytanie tylko, jak długo taki stan
rzeczy będzie trwać - pyta mieszkanka osiedla.

% Niebezpieczne zabawy
u

ULICA CIESZYŃSKIEGO. Młodzi mieszkańcy dzielnicy
spędzają wolny czas, głównie w okolicach centrum handlowego. Szczególnie chętnie odwiedzają pobliski lokal
„U Szkota ”. Atrakcjami są tu gra w bilard i możliwość wypicie kilku piw. Można tu napić się alkoholu. Rozrywki do-

starcza także pobliski salon gier z automatami i fliperami.
Nie byłoby w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że pijani

młodzieniaszkowie wychodzą przed lokal, hałasują

i zaczepiają przechodniów.
- W piątek wieczorem zaczęli rzucać w kierunku prze-

chodzących ludzi butelkami po piwie - mówi nasz Czytel"nik. - Prócz tego używali rynsztokowego słownictwa, nie

oszczędzając żadnego z przechodniów. Porażał ich młody
wiek. Mieli około 15-16 lat albo mniej. Podobna sytuacja
powtórzyła się następnego dnia. Tym razem młodzież zaczęła swoje wybryki o wiele wcześniej, około godz.14.00. Taki stan rzeczy ciągnie się już od kilku tygodni. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że komisariat policji znajduje się niespełna 50 metrów od tego miejsca.

” Sródmieście. Do „Kazamatów”

HB W rubryce MOJA DZIELNICA-MOJA ULICA codziennie przed-

stawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Informacje ze Śród-

mieścia i Chełma zebrał Piotr Piotrowski, który czeka na sygnały
od Czytelników, pod numerem 301 45 17.

REKLAMA

APEL O POMOC
do wszystkich ludzi dobrej woli, firm i instytucji.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zebraniu
środków na zakup urządzenia do nocnej dializy nerek
„CYKLERA” dla
FILIPA OTMIANOWSKIEGO
- chłopca, który w wieku 8 lat przeszedł ciężką postać zespołu
hemolityczno-mocznicowego.
Obecnie, po odrzuconym przez organizm przeszczepie nerki,
chłopiec poddawany jest pięciokrotnie w ciągu doby
wymianie specjalnego płynu w jamie otrzewnej. Odbywa się
to przy pomocy zamontowanego na stałe w brzuszku dziecka
cewnika. Ta kuracja bardzo osłabia i nadwyręża organizm dziecka.
CYKLER pozwoliłby na wymianę płynu 1 raz na dobę, podczas snu pacjenta.

R-1457

Dzięki akcji, którą wspiera swym udziałem: RADIO PLUS,
Wydawnictwo Medyczne „MAK-med”, Telewizja GDAŃSK
i „Dziennik Bałtycki”, mamy nadzieję zakupić takie urządzenie za cenę preferencyjną, oferowaną przez firmę UNIMAX.
Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć naszą akcję, bardzo prosimy o wpłacenie pieniędzy na specjalne konto Filipa
INSTYTUT „POMNIK - Centrum Zdrowia Dziecka”
Warszawa, ul. Dzieci Polskich 20
PBK SA II O/Warszawa
11101138-48637-3000-1-68
w treści dopisać „CYKLER” lub Filip Otmianowski

Wiosenny
proceder

przesyłkę poleconą.
Pani B. uzupełniła ilość
znaczków do kwoty W sumie nawet przewyższającej

wymaganą
przepisami
i swój list przekazała do
nadania doręczycielce. Ta
spojrzawszy

na

kopertę

oświadczyła, że tego typu
znaczki już nie są ważne.
Następnego dnia pani B.
udała się na pocztę, aby kupić znaczki dla instytucji,
w której pracuje. Jakież było jej zdumienie,
kiedy

otrzymała cały arkusz nieszczęsnych znaczków! Jej
pełen
protestu
okrzyk
uspokoiła pani naczelnik
poczty, oświadczając, Że
znaczki znów są ważne.
W ciągu jednego dnia
niewielki arkusik wskutek
brutalnego potraktowania
stracił na urodzie, ale zyskał 5 gr'na wartości.
Panie B. i C. zyskały problem do przemyślenia - czy
w ślad za stałym wzrostem
cen nie powinna iść poprawa jakość świadczonych
usług pocztowych. (E.S.K.)

Śródmieście

Toalety

na tysiąclecie

Fundacja Pomocy Dzieciom i Klub Sportowy „GEMIMAR” Gdańsk serdecznie zaprasza całe rodziny na turniej
w wyciskaniu leżąc. Impreza odbędzie się 28 lutego w godzinach 15.00 - 18,00, w KAZAMATACH „EB”, ul.Wałowa.
Patronat nad imprezą objął pansSławomir Niecko, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska. Natomiast bilet
wstępu na imprezę kosztuje 5 złotych. Turniej jest akcją
na rzecz uruchomienia „Artystyczno-Rehabilitacyjnego
Centrum Organizacji Niepełnosprawnych”. .
Bliższe informacje pod numerem tel. 309-15-11 lub 0602 23-80-15.

301
45 17

Historia
znaczka
dniach podarowała go pani
B., która chciała wysłać

OSIEDLE MICKIEWICZA. Przebudowa drogi dojazdowej do Osiedla Mickiewicza trwa już od bardzo dawna.
Cykl wykonywania prac budowlanych ma raczej charakter
funkcji sinus, niż constans. W praktyce oznacza to, że pracownicy GPRD pracują na zasadzie „zrywów”. Powoduje to
różnego rodzaju niedogodności, które najczęściej odczuwają mieszkańcy: dzielnicy. Tak jest i teraz. - Już od ponad
tygodnia jesteśmy pozbawieni możliwości dojazdu do domu - mówi Czytelniczka. - GPRD rozwiązało swoje proble-

m

Wypalanie traw

Pani C. na poczcie w Cedrach Wielkich kupiła znaczek na list. Nie miał on wydrukowanego
nominału,
a tylko symbol A. Po kilku

M CHEŁM. Zakaz ruchu

z

Cedry Wielkie

ilenijne uroczystości
5" minęły. Z ulic zniknęły odświętne elementy, flagi
miasta... oraz przewoźne toalety typu DIXI. Były one
niezwykle wygodnym rozwiązaniem, nie tylko na
czas miejskiej fety.
Przez pewien czas, po zakończeniu roku milenijnego
te„wygodne”
urządzenia
gościły na nielicznych podwórkach Starówki. Fakt,
że ich już nie ma, dla miesz-

Pożary traw - plaga, której nie da się zwalczyć.
296 pożarów traw zanotowali strażacy w województwie gdańskim w ciągu ostatniego tygodnia.
Spłonęło 191 ha nieużytków. W opinii strażaków
tegorocznej wiosny zostanie pobity rekord.
W poniedziałek w Gdańsku przy ulicy Wieżyckiej
spłonęło 8,5 ha gruntu.
Strażacy walczyli nie tylko
z ogniem ale także z z gęstym dymem, który zagrażał

ru.- Ludzie nie zdają sobie
sprawy, że wypalanie traw
wcale nie użyźnia gleby mówi Jan Zminko. - Jest za
to ogromnie niebezpieczne,
zwłaszcza kiedy wieją tak

gowego. Jan Zminko, rzecz-

porywiste wiatry jak ostatnio.
W zeszłym tygodniu

nik prasowy Komendy Wojewódzkiej
Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku
co roku ponawia apele o zaprzestanie niebezpiecznego
i bezsensownego procede-

w Rumi nadpalił się las.
Rok temu zdarzały się tragedie, kiedy sami podpalacze ginęli w ogniu. Dochodziło także do wypadków
drogowych, gdyż kierowcy

bezpieczeństwu ruchu dro-

Fot. Robert Kwiatek

nic nie widzieli przez gęsty

dym.
Przypomnijmy,
że
zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych, nieużytki można wypalać w odległości 100
metrów od zabudowań, stogów czy lasów i pod stałym
dozorem. Obowiązek regulowania warunków w jakich
można to robić spoczywa na
gminach i samorządach terytorialnych. Za sprowadzanie pożaru i powodowanie

niebezpiecznych

sytu-

acji, zagrażających zdrowiu
i życiu ludzkiemu grozi kara

nie mniejsza niż 3 lata więzienia.

Bartosz Życiński

Wrzeszcz. Nowy ośrodek egzaminowania.

Dyplom z niemieckiego

kańców Starówki ma niea owy ośrodek egzamiprzyjemne skutki.
nacyjny zastał stwoMieszkanka skarży się na
rzony w II Liceum Ogólnonieznośny smród moczu,
kształcącym we Wrzeszczu.
wypełniający
przestrzeń
Będzie on przeprowadzał
pod dwoma filarami, znajegzaminy DSD drugiego
dującymi się na tej ulicy.
stopnia. DSD II to dyplom
Mieszkańcy
wielokrotnie
znajomości języka niemiecinformowali o sytuacji administrację, Straż Miejską | kiego uprawniający do podjęcia studiów wyższych
i inne miejskie służby. Podw Niemczech.
jęli także smodzielne dziaEgzamin
składa
się
łania. Na własną rękę zmyz dwóch części: pisemnej
wali chodnik pod filarami
i ustnej. Sprawdza zdolność
i ścianę, posypywali proszpisania, rozumienia ze słukami i środkami dezynfekuchu, umiejętności gramającymi.
tyczne i fonetyczne.
- Widzę dwa rozwiązaDo egazminu przystąpić
nia. - mówi mieszkanka mogą tylko uczniowie liceAlbo powrócą na Starówkę
ów
ogólnokształcących,
toalety, albo Straż Miejska
którzy w czteroletnim cyklu
wzmocni czujność i popijanauki zaliczyli 1500 godzin
jących tutaj piwko osobnilekcji języka niemieckiego
ków zacznie karać mandai uczestniczyli w dwujętami. To oni notorycznie zazycznych zajęciach z kilku
nieczyszczają naszą ulicę.
przedmiotów
ogólnych.
Jeśli nic w tej sprawie się
W tym roku warunki te
nie zmieni będziemy interspełniła grupa 12 uczniów
weniować.
(kef)

V Liceum Ogólnokształcącego, z których 9 wczoraj
i dzisiaj zdaje egzamin pisemny. W przyszłym roku
do egzaminu przystąpi cała
klasa z II Liceum, które jako jedyna szkoła na terenie
Trójmiasta spełnia wymogi
formalne stawiane przez
komisję niemiecką.
- Młodzież została przyjęta do klasy dwujęzycznej
z założeniem

przygotowa-

nia jej do egzaminu DSD II
- mówi Irena Moś, dyrektor
szkoły - przeszła testy
sprawdzające predyspozycje do nauki języków obcych, przez rok uczęszczała
na zajęcia klasy wstępnej
z szesnastoma godzinami
języka obcego tygodniowo
i dopiero potem rozpoczęła
naukę w klasie pierwszej,
z biologią, geografią i informatyką w języku niemieckim. Ośrodek, który powstał
w II Liceum Ogólnokształ-

cącym, jest jedynym ośrodkiem przeprowadzającym
egzamin DSD II na terenie
Polski północnej.
- Mniej więcej połowa
osób przechodzących pomyślnie ten egzamin, korzysta z możliwości studiowania w Niemczech - ocenia pani dyrektor na podstawie doświadczeń ośrodków z południa Polski chcemy i naszym uczniom
dać taką szansę.
Program nauczania języ-

ka i egzaminowania realizowany jest w ścisłej współpracy
ze
specjalistami
z Bonn. Jest także współfinansowany przez stronę
niemiecką. Organizowane
są wymiany młodzieży, stypendia i szkolenia dla nauczycieli i uczniów w Niemczech. Pisemna część egzaminu sprwdzana jest przez

komisję w Bonn.

(KAS)
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Grabówek. Tylko ćwiczenia

Zmienią się granice

Dziś na sesji

Co uradzą

radni?
Dzisiaj po raz kolejny
obraduje Rada Miasta
Gdyni.

Nowy podział

Ogień
przy benzynie...

dzielnic Gdyni

Ćwiczenia gdyńskich
strażaków rozpoczną
się dziś na stacji benzynowej „Shell” na Grabówku. Potrwają trzy
dni.

W planie obrad sesji jest

m.in. ustalenie zasad sprze-

daży

komunalnych

mieszkalnych
najemców.

lokali

na rzecz ich

Radni zdecydują

W ćwiczeniach weźmie
udział ponad 20 strażaków.
Do akcji wyjedzie 5 samo-

także o zaciągnięciu długoterminowego kredytu, przeznaczonego na zakup noWych autobusów. Zatwierdzona ma być także polityka
transportowa Gdyni, w któTej ważnymi punktami są:
stworzenie zintegrowanego
systemu transportu miej-

chodów. Ćwiczenia rozpocz-

budżety

Dyskusje na temat przyszłej siedziby Muzeum Miasta Gdyni ciągnęły się prawie
pół roku.

o odrzuce-

nie rządowego projektu tzw.
reformy samorządowej. Pod
apelem podpisali się gdyńScy radni z UPR.

Po podjęciu decyzji o likwidacji dotychczasowego
jego lokum, w pawilonie na

(JAGA).

. Skwerze

mieściła się galeria
sztuki BWA ma już nowego dzierżawcę.
Został nim Andrzej Ważny
Z firmy Top Art. Galeria ma
rozpocząć działalność już
W czerwcu.
Do przetargu ogłoszonego
przez Zarząd Miasta stanęło
20 oferentów. Spośród nich

Komisja

Kultury

wybrała

dziewięciu, z którymi spotkała się osobiście. Wybrano
ofertę Andrzeja Ważnego
z firmy Top Art, który prowadzi już trzy galerie: w Gdańsku, Warszawie i Krakowie.
(JAGA)

W TMG

O historii

„plastyka”
Towarzystwo Miłośników
Gdyni zaprasza na prelekcję
poświęconą
Pomorskiej
Szkole Sztuk Plastycznych
w Orłowie. O historii szkoły
opowiadać będzie syn jej założyciela, Wacława Szczeblewskiego
Bernard
Szczeblewski. Początek spotkania dziś o godz. 16, w siedzibie TMG, przy ul. Władysława IV 51.
(af)

zbiory

pomieszczeń po przedszkolu

przy ul. Chrzanowskiego.
Aby umożliwić ich ekspozycję, zaproponowano stworzenie kolejnej

Propozycję nowego podziału administracyjnego
miasta przyjęła Komisja Statutowa Rady Miasta
Gdyni. Przeciw nowym granicom dzielnic zaprotestowała Rada Dzielnicy Witomino-Leśniczówka.
Posiedzenie komisji odbyło się w poniedziałek. Jej
członkowie przyjęli propozycję nowego podziału administracyjnego Gdyni.

O projekcie zmian granic
dzielnic „Dziennik” pisał już
dwa tygodnie temu.

Największe zmiany
szykują się w centrum
miasta, na Chyloni i Witominie. Zamiast jak dotychczas, dwóch dzielnic - Chyloni i Chyloni Nowej, powstanie jedna - Chylonia.
Połączone również zostaną
obecnie istniejące dzielnice
Witomino-Leśniczówka
i Witomino-Radiostacja pod
wspólną nazwą Witomino.
Zmienią się także granice

Śródmieścia Portu, Śród-

mieścia Centrum i Śródmie-

ścia Kamiennej

Góry.

Po-

mienna Góra.
Port zostanie

wyodręb-

wstaną Śródmieście i Ka-

niony jako oddzielna dziel-

nica w granicach zbliżonych
do tych z 1936 roku. Południowa część Wzgórza św.
Maksymiliana, należąca do
parafii Chrystusa Miłosiernego, wejdzie w skład Redłowa. W trakcie dyskusji
padła również propozycja
aby z części Cisowej i Chyloni, w okolicach ul. Hutniczej, wyodrębnić tzw. dzielnicę przemysłową.

Już w marcu?
Rada Miasta będzie głosować nad projektem najprawdopodobniej
jeszcze
przed wyborami samorządowymi. Stanie się to być

może na jej marcowym posiedzeniu.

:

Projekt
dzielnic

zmian

granic

przygotowała

po-

wołana przed rokiem specjalna komisja. Jej prace
trwały pół roku. Przy wytyczaniu nowych granic komisja brała pod uwagę postulaty mieszkańców. | W ten
sposób, zdaniem Wiesława
Zymniego, jej przewodniczącego, proponowany Tozkład granic dzielnic jest
bardziej

naturalny

niż po-

przedni i zbliżony do faktycznie istniejących m. in.
w mentalności Gdynian.

Przeciw zmianom
granic dzielnic zaprotestowali radni z Rady Dzielnicy Witomino-Leśniczówka. Uważają, że proponowany podział jest szkodliwy
dla społeczności całego Witomina. Komisja Statutowa
odrzuciła jednak protest rady.
X
Tomasz Falba

benzynowej

tymczasowej siedziby
* muzeum - tym razem
w lokalu
dawnej
spółdzielni
odzieżowej „Konfekcja” przy
zbiegu ulic: Morskiej i Grabowo.
Zgodnie z przygotowanym
na zlecenie Zarządu Miasta
szacunkowym

kosztorysem,

remont obiektu pochłonie
prawie 1 mln 600 tys. zł.
W budynku trzeba będzie powiększyć okna, ocieplić i odnowić elewację, usunąć posadzkę i ułożyć nową, rozebrać wewnętrzne ścianki, zamontować wentylację, podwieszany sufit i odpowiednie
oświetlenie.
Remont potrzebny będzie
również w piwnicy, w której
znajdzie się zaplecze techniczne. Prace trwałyby cztery
miesiące.
- Jeśli dodamy czas potrzebny na przeprowadzenie
przetatgu na wykonawcę remontu, pierwszą wystawę
w nowej siedzibie będziemy
mogli obejrzeć

za siedem miesięcy
- mówi Zdzisław Urla, wiceprezydent Gdyni.
Koncepcję tymczasowego
przeniesienia muzeum do
budynku przy ul. Morskiej
poparła komisja kultury Rady Miasta. Na jej opinii nie

zaważyły głosy krytyczne:
o oddaleniu lokalu od centrum i braku miejsc parkingowych.
- Wczoraj zarząd zdecydował o przygotowaniu projektu technicznego nowej. siedziby - mówi Andrzej Boczek, przewodniczący komi-

sji kultury. Zlecił też naczelnikowi Wydziału Kultury UM

opracowanie

regulaminu

konkursu na stanowisko dyrektora
Muzeum
Miasta
Gdyni.
Komisja kultury oraz Zarząd Miasta podtrzymały też
poparcie

dla

idei

budowy

wspólnej siedziby dla Muzeum Miasta i Marynarki
Wojennej

przy ul. Sędzickiego.
- Koszt jej budowy szacuje
się na 12-13 mln zł - twierdzi
wiceprezydent Urla. - Miasto
nie dysponuje taką kwotą, ale
nie wycofuje się ztego pomysłu. Zgodnie z sugestią admirała Ryszarda Łukasika, w tegorocznym budżecie Gdyni
znalazły

się

pieniądze

na

przeprowadzenie konkursu
architektonicznego na projekt wspólnej siedziby mu-

zeum.

Anna Fibak

REKLAMA

PODŁOGI KRONOFLOOR 8500
PANELE BOAZERYJNE MDF

i 15 000

ob

Orłowo i Śródmieście

(na wymiar)

BLATY

KUCHENNE

PŁYTY

LAMINOWANE,

MDF

r

Lokal, gdzie przed laty

Kościuszki,

przeniesiono tymczasowo do

Ul. Derdowskiego

Nowy
„galernik”

stacji

Ponad półtora miliona złotych będzie kosztować
remont budynku przy ul. Morskiej, do którego
przeniesiona zostanie siedziba Muzeum Miasta
Gdyni. Zarząd Miasta podjął decyzję o przygotowaniu konkursu na nowego dyrektora muzeum.

dzielnic: Witomino-RadioStacja, Karwiny i Kamienna
Góra. Rozpatrywana będzie
też sprawa wystosowania
przez Radę Miasta Gdyni
apelu do parlamentarzystów

Rzeczpospolitej,

Na

na Morską

rowego w mieście. Zapadną

też decyzje w sprawie likwidacji
fili
SP
nr
35
W Chwarznie. Zatwierdzone

także

dni.

„Shella”, znajdującej się
przy ul. Morskiej 58, strażacy ćwiczyć będą ugaszanie
pożaru dystrybutora i zaplecza handlowego stacji. Ratownicy postarają się również nie dopuścić do rozprzestrzenienia ognia na
znajdującą się obok restaurację „McDonald's”.
(TEF)

Muzeum

użytkowania samochodów
osobowych w śródmieściu
Gdyni i rozwój ruchu rowe-

być

. ną się w środę i potrwają 3

Nowa siedziba, nowy dyrektor

Skiego połączonego z kolejką podmiejską, ograniczenie

mają

s

i HDF oraz obrzeża

Podczas ostatniego weekendu spłonęły dwie stare alta-

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

tel. 344-72-13,

Dym z kołnierza

kom. 090525557
kom. 090525571

R-2133/A

ny położone na górce między
al. Zwycięstwa i ul. Popiela
W Orłowie. Okoliczni mieszkańcy podejrzewali o tę
sprawkę bogatych mieszkań-

ców ulicy, którzy mogli być
rozdrażnieni widokiem zdezelowanych altan. W poniedziałek trzeba było gasić ogień na
kołnierzu płaszcza starszej pa-

ni idącej al. Zwycięstwa.
(AWi)
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PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

1908.
..to kolejny rok doskonalenia naszych produktów,
dążenia do satysfakcji Klientów i poszerzania oferty towarowej.
We wszystkim mierzymy wysoko
ale nasze ceny nadal pozostaną bardzo atrakcyjne!
UWAGA" Nowy rok, nowy asortyment!

| Sprzęt ochronny elektroenergetyczny
firmy „Aktywizacja” z Krakowa
w cenach producenta.

s

ODZIEŻ ROBOCZA

ROBOD

najwyższe oprocentowanie
LOKATA WALUTOWA

OPTIMUM

Gdańsk: P ul. Jedności Robotniczej 223/225, tel. +fax 058 / 309 49 50, 309 03 02, 309 02 20
Gdynia: P ul. Spokojna 10, tel. 058 / 664 85 72, 664 87 54, ul. Słupecka 12 A, tel. 058 / 620 80 82

5% USD
3,75% DEM

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
Bank Państwowy
Oddział Malbrok, ul. 17 Marca 39

tel. 055-272-36-31

|) KARTA INVEST - CLUBU

W związku z planowaną inwestycją - budową Oddziału PKO przy ulicy
Kopernika w Malborku poszukuje inwestora celem realizacji inwestycji
i dalszego wspólnego użytkowania budynku.
R-1980/A

CENNE NAGRODY

Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Spółka zo.o.
ul. Dokerów 7, 81-336 Gdynia

8 spalinowych wózków widłowych "CLARK" o udźwigu od 2500 kg
do 4000 kg w cenie od 16 do 24 tys. zł za sztukę.

asi klienci dotychczasot

Bliższych informacji udziela Wydział Sprzętu Zmechanizowanego (ul. Dokerów 13) codziennie do godz. 15.00, tel. 627-41-44
R-2004 /A/80

Zakład Komunikacji

Miejskiej

w Gdańsku,
ul. Jaśkowa

OKNA
©
Produkujemy

stolarkę w systemach

Dolina 2,

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę akcesoriów torowych.

VEKA (PCW)
PROFILATI (aluminium)
10% rabatu
w styczniu I lutym 98r.

INVEST BANK SA i Bank Staropolski zapraszają. Teraz razem, wkrótce jako jeden bank!
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, tel. 374 299, Elbląg, ul. Hetmańska 3M, tel. 354 445,

Gdynia, ul. Mściwoja 5, tel. 661 23 01
2. Wymagany termin realizacji: 31.12.1998 r.
3. Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wpłacić na konto ZKM

m

10401208-1111-133-3 lub w kasie ZKM, ul. Jaśkowa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE

Dolina 2, do godz. 14.00 dnia 5.03.1998 r.
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w BATRRIE TRAKCYJNE

81-525 GDYNIA,

Al. Zwycięstwa 218, Tel.kom. 0602 741 420
R-2083

7. Otwarcie ofert dnia 6.03.1998 r. o godz. 10.00 w Wydziale

A

Inwestycyjno-Remontowym Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Hallera 142 A, pok. nr 1.

8. Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.
9. W przetargu mogą wziąć udział:
- oferenci, którzy wpłacą w terminie wadium,
- spełniają warunki określone w Ustawie o

Lea

SKaDO NY W O

U

NIANIA

A

ji
> Goatory A ae pięćset otych)
przekazanego z Sądu Rejonowego w Kartuzach i orzeczonego jako przepadek na rzecz
Skarbu Państwa.
Pierwsza licytacja odbędzie się w dniu 5.03.1998 r. o godz. 12.30 na
parkingu strzeżonym przy przystanku SKM Gdynia - Wzgórze św. Maksymiliana.
W przypadku niedojścia do skutku pierwszej licytacji, druga odbędzie się w dniu
6.03.1998 r. o godz. 12.30 w tym samym miejscu.

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

wymagane oświadczenia zgodne z Dz. U.
Nr 76, poz. 344 art. 22 ust. 2.

Przy licytacji wymagane będzie wadium w wysokości 10% ceny szacunkowej płatne w
miejscu licytacji.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
Komornik Skarbowy

R-2098/A

Gdynia Hala Targowa,

ul. Wójta Radtkego 36/40

- pawilon 348, tel. (0-58) 66-12-113
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
e Wejherowo, ul. Rzeźnicka 2F paw. 17, tel. (0-58) 672-63-49

Ww. maszyny oglądać można w miejscu licytacji na 30 minut przed jej rozpoczęciem.

Zamówieniach Publicznych i złożą

DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: s
ZAPRASZAMY

u

v OGUMIENIE

Wrzeszcz, ul. Hallera 142 A, pok. nr 8.
5, Zamkniętą ofertę z dopiskiem: *Przetarg na dostawę
akcesoriów torowych” należy złożyć w ZKM Gdańsk,
6. Termin składania ofert upływa dnia 5.03.1998 r. o godz. 14.00.
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coLTE

V WÓŻKI WIDŁOWE
w CZĘŚCI ZAMIENNE

$

Pu

PRZEDSTAWICIEL

:

O)

odlkn

SPRZEDAŻ

4. Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w
Wydziale Inwestycyjno-Remontowym Gdańsk-

ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 11.

Ą
AUTORZOWANY

Gdańsk: Bank Gdański S.A. I O/Gdańsk, nr r-ku

e

R-2094/A/80

Gdańsk,
Targ Drzewny 37, fax 301-80-62, 346-35.68, tel. oentr. 301-50-41w. 210, 215, 216, 217, fax 346-35-68
całą dobę; pon. - pt. .00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, tl. 551-54-55, pon.-pl. 8.00-16.00
pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
IV 17, tel.fax 620-89-17,
Gdynia, Świętojańska 141, tel.fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława

RG

u

środa 25 lutego 1998 r.

Sposób na bezpieczną Gdynię?

Po marzenia

Miliard za kota w worku

Bitwa
m

o wczasy

Za miliard starych złotych
Gdynia ma kupić kota w worku. Tyle bowiem kosztować będą tylko wstępne działania

5
p
kd

SS

AN

N

e)

71

U

e!
s t*,

NN WALU
NYw
R NN

RÓS

ks

W

Ay

*
I
LĄ

by

CH
FB

Tod
))

*
Ly

i

cal H

y

"

ASY

Zak

MN

NN

b

Ry

dni

MA

Pzd

;
by FON
KUR NO

I

N

N

Nooo NNNU

i

No

NW

l

ZY

na ul. Świętojańskiej.

Na oko 200 osób.
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Tobił”. Wie za to ile to będzie kosz-

towało i że w swoich działaniach

r KSONNę

b

- Jak powiedział na konferencji pra-

Sowej - „nie wie jeszcze co będzie

aS

Autor programu, Jacek Santorski

Na

poprzedzające realizację nie
opracowanego jeszcze programu „Bezpieczna Gdynia 2000”.

pes
NT _—
+3!
=

My

W niedzielne przedpołudnie zaintrygował mnie
widok tłumów kilębiących się przed „Cepelią”

r

Opierać się będzie na doświadczeniach Amerykanów i Szwedów.
Do Gdyni Santorski został zaproszony przez Wojciecha Szczurka,

H

misji bezpieczeństwa. Jak powiedziała Gwiazdowska, ich zaintereSowanie programem wynikło z pu-

7.
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likacji zamieszczonej w „Polityce”
niej to autor

opisuje

nowojorskie

„cudowne”,

metody zwalczania przestępczości.
- Na pierwszym spotkaniu Rady

Programowej „Bezpieczne miasto”
Santorski przedstawił pomysł realizacji takiego programu. Wstępnie
Jego realizację oszacowano na 40
tysięcy złotych - mówi Henryk Majkowski. - Wtedy uważałem, że na
dobry projekt, który w jakiejś części
rozwiązałby problem agresji i prze-

Stępczości warto przeznaczyć nawet

znaczne kwoty. Niestety, na kolejnym spotkaniu Santorski nie potra-

fit powiedzieć

nic konkretnego
a cena pomysłu podniosła się do
Stu tysięcy złotych. Jestem przeciwko

wprowadzeniu

tego

programu.

Nikt nie powinien eksperymento-

wać za nasze pieniądze nawet jeśli
są to amerykańskie pomysły.

Rys. Marek Wdziękoński

Sto tysięcy złotych Santorski
chce wydać na półroczne szkolenie
kadr. Mają to być przedstawiciele
policji, lokalnego samorządu, szkół,
władz oświatowych, którzy przez
ten okres dogadywać się będą jak
połączyć siły i przeciwdziałać przemocy. Potem zobaczy się co dalej
i za ile.

- Do obowiązków policji i straży
miejskiej należy utrzymywanie porządku, ładu i bezpieczeństwa - mówi Henryk Majkowski. Nie trzeba
im tego uświadamiać.
Rada programowa
sześcioma
głosami za, czterema wstrzymującymi się i jednym przeciw przyjęła
realizację artykułu z „Polityki”.
- To po prostu skandal - burzą się
dyrektorzy gdyńscy szkół. - Jak

- Wysoka jest cena tego doświad-

czenia - mówią dyrektorzy. - Stworzy się kolejne komisje, podkomisje,
a po pół roku okaże się, że to był
błąd. W tym czasie młodzież będzie
robiła swoje, bo w tym wszystkim
na pewno nie o nich tu chodzi. Jeśli
miastu faktycznie zależy na bezpieczeństwie, a nie jest to tylko element kampanii wyborczej, to te pieniądze powinny być przeznaczone
na budowę boisk sportowych, prowadzenie
dodatkowych
zajęć
w szkołach. Znudzonej młodzieży
trzeba dać zajęcie. Wtedy przestanie ona grasować po ulicy.
- Cała historia przypomina bajkę
pod tytułem „Złote szaty cesarza” poszeptuje się w urzędzie. - Role

Ryzyko za sto tysięcy
Santorski zastrzegł, że jego program może zakończyć się niepowodzeniem. - Trzeba jednak zaryzykować - podkreślił Wojciech Szczurek.
- Tylko wtedy dowiemy się czy mieliśmy rację decydując się na pomysł.

obsadzić łatwo... Roma Sokołowska

śFiATowa

SENSACJA!
ceny ubezpieczeń

Maluch za 0 zł
Cinquecento za 500 zł
Palio/Siena 1.4 za 700 zł
NW

SóNIGŁIU

U

AC,

UWAGA! Liczba samochodów w ofercie ograniczona. Nie może być ona łączona z innymi promocjami

GDAŃSK

'""rxos Tylko w naszym salonie.
BANKOWE

TOWARZYSTWO

A

ZS

BER

UBEZPIECZEŃ

I REASEKURACJI

CJE) 132, tel. 058/341-30-62, 344-72-71, tax 341-20-00
ż MŁYN

niego starczy!”
Tylko... dlaczego zamiast
z pasztetową ludzie wychodzą
z kolorowymi folderami?
- Sprzedają tanie wczasy,
wystarczyło przyjść z ogłoszeniem z gazety - wytłumaczyła
mi starsza pani. - Nie wiem,
czy to nie oszuści, ale gdyby
tak dla mnie starczyło...
Przeglądam katalog, a tam

POMERANIA

DEVELOPMENT

AGENCY

80-831 Gdańsk, ul. Piwna 36/39, tel. (48)(58) 3014 861, fax 3011 341

się

W

ogłoszeniu można

przeczytać:
czywistość,w

której

uśmiech i dobre samopoczucie. Dziś chcemy zaprosić Cię
do tego świata.”

„Gdzie się wpychasz baranie?” - usłyszałam na odchod-

nym.

(JAGA)

działając na podstawie „Ustawy o zamówieniach publicznych”
z dnia 10 czerwca 1994 roku, ze zmianami z dnia 29 sierpnia 1997 roku,
w postępowaniu, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty
30 000 ECU, zaprasza do złożenia oferty

w trybie przetargu nieograniczonego

socjalno-sanitarnych
w kamienicy przy

na wykonanie „Przemieszczenia okoto 30 tys. m' ziemi w obrębie
komunalnego składowiska odpadów w Gdańsku-Szadółkach
na odległość ok. 2 km”.

ul. Kołodziejskiej 3/6
w Gdańsku

(Teatr Wybrzeże).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pi-

R-2140/A/235

rze-

panuje

ul. Reduta Żbik 5

nieograniczony na
remoni pomieszczeń

unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

było

„Tworzymy

80-761 Gdansk

|

semnej oferty w terminie do 2.03.98 r. do godz. 15.00
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „TEATR” w sekretariacie ARPG S.A. Gdańsk, ul. Piwna 36/39 oraz
złożenie wadium.
Informacji o szczegółowych warunkach przetargu
oraz o wysokości i sposobie zapłaty wadium udziela
Dział Administracji Nieruchomości do dnia 2.03.98 r.
w godzinach od 10.00 do 12.00, pokój 8, 9, tel. 34632-31 wew. 122, 121. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 3.03.98 r. o godzinie 10.00 w siedzibie ARPG
S.A. przy ul. Piwnej 36/39.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta lub

pod

Zakład Utylizacyjny spółka z o.o.

Co.

Internet:http://www.arpg.gda.pl/ Poczta e-mail: sekretariat arpg.gda.pl

Ogłasza przetarg

byczą

palmami, słońce opala na mahoń... W oczach wiruje: Majorka, Cypr, Kanary... To oferta skandynawskiego biura podróży. 475 tygodniowych wakacji za 475 zł rozdzielonych
na 5 punktów sprzedaży
w Polsce. Nazajutrz okazało
się, że
podobno w Gdyni
uszczęśliwiono tylko kilkanaście osób...

N

AGENCJA Rozwoju POMORZA GDAŃSKIEGO S.A.

za pełny pakiet

przekonały

z

=

OC,

domysłów

mnie okrzyki w tłumie: „Stoję
tu już od szóstej! Czego pani
się wpycha!”, „Przyjdzie na

wczasowicze

można wydawać takie pieniądze na
cudze mrzonki. - Na dodatkowe zajęcia w szkole musimy dorabiać
- prowadzeniem działalności gospodarczej. Od lat postuluje się tworzenie kolejnych, sprawdzonych już
w działaniu ognisk wychowawczych, gdzie specjaliści przez cały
dzień opiekują się młodzieżą z rodzin patologicznych. Na to jednak
nie ma pieniędzy.

REKLAMA

Obcinamy

moich

ostatnią chwilę i myśli, że dla

Sekretarza Rady Miasta i Elżbietę
Gwiazdowską, przewodniczącą ko-

„Na własne oczy”. W

„Pewnie dają kiełbasę po 5
zł”- pomyślałam. O słuszności

|.

1. Termin realizacji od: 1 maja 1998 roku do 30 czerwca 1998 rokii. '
2. Specyfikację szczegółowych warunków zamówienia można pobrać |
w siedzibie spółki.
3. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zakładu Utylizacyjnego sp. z 0.0.
w Gdańsku, ul. Reduta Żbik 5, pok. nr 318 do dnia 30 marca 1998 roku
do godz. 14.00.
4, Otwarcie ofert komisja przetargowa dokona w siedzibie spółki w dniu
31 marca 1998 roku o godz. 11.00.
5. Wadium w wysokości 2000 zł należy wpłacić najpóźniej 1 dzień przed
przetargiem na konto: WBK SA O/Gdańsk 10901098-515025-128-00-0
lub w kasie spółki.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki
lub pod nr. tel. 301-24-51.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są
Zbigniew Deja, tel. 303-99-51 oraz Piotr Polniak, tel. 301-24-51.
7. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi
określone w:

- ustawie o zamówieniach publicznych,
- warunkach szczegółowych zamówienia.
8. Zastrzegamy sobie prawo odwołania przetargu, wybrania oferty
do realizacji części zakresu rzeczowego lub niewybrania żadnej z ofert. >

s

R-2136/A/494__7

środa 25 lutego
1998 r.

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

Przedsiębiorstwo Potowów i Ustug Rybackich „Szkuner” we

Władysławowieo

rzet

isemny

- of

na

placów i budynków przy ulicy Władysława IV.

1.

a) Plac o powierzchni -

316 m”

b) Budynek murowany o pow. -

31 m'

c) Wiata kryta o pow. -

48,2 m”

dzierżaw

2.

a) Plac o powierzchni 471 m”
b) Budynek murowany o pow. 98,9 m”
z Plac utwardzony - ogrodzony przy ul. Władysława IVc od str. półn.)
o powierzchni (dzierżawa od 1.04.98 r.) 952 m'*
4. cena wywoławcza dzierżawy:
- placów 1,00 zł za 1 m” miesięcznie
- budynków 3,20 zł za 1 m* miesięcznie
- wiaty - |
1,20 zł za 1 m” miesięcznie
Do powyższych stawek doliczona jest obowiązująca stawka podatku VAT.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzieli p. Henryk
Gawlas, tel. nr 6740066 wew. 456.

Lokata złotoówa MULTIPROFIT

- Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

minimalna wpłata: 1000 PLN
okres: 6 lub 12 miesięcy

poz. 1 - 500,00 zł
poz. 2 - 700,00 zł
poz. 3 - 1000,00 zł
W kasie przedsiębiorstwa lub na konto:'
PBKS II O/Gdynia
11001050-1212-2101-111-0'
w terminie do 14 marca 1998 roku.

21,8%

Atuty: najwyżej oprocentowana lokata złotowa, możliwość
wypłaty odsetek co kwartał, do każdej lokaty specjalny
kupon premiowy.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone z kasy
przedsiębiorstwa bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta - będzie zarachowane na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz PPiUR „Szkuner” jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,
uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w kasie przedsię-

Lokata PROGRESYWNA
minimalna wpłata: 400 PLN
okres: 12 miesięcy

do 19,7%

Atuty: stałe, rosnące oprocentowanie, co miesiąc możliwość

biorstwa w terminie do 14 marca 1998 r.

wypłaty odsetek, przy wycofywaniu wkładu w trakcie

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 marca 1998 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej przedsiębiorstwa (biurowiec przy bramie nr 1) w obecności oferentów.
- O wynikach przetargu, prowadzący przetarg powiadomi oferentów na piśmie.

trwania umowy nie tracimy oprocentowania.

Prowadzący przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, może również unieważnić przetarg w części lub całości bez podania przyczyny.
S-353/A/949

Syndyk masy upadłości

1)

|

EXTRABUD

sp. z o.o.

Bolesławowo 40, 83-250 Skarszewy

ogłasza
.

jednostopniowe, nieograniczone
przetargi ofertowe na sprzedaż:

OD>4AMNIY

ODPAMNIYU

Przedsiębiorstwa Budowlanego

nieruchomości gruntowej znajdującej się w Gdańsku przy ul.
Wschodniej, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr 67599,
działka nr 8/10 o łącznej powierzchni 2643m2 w użytkowaniu
wieczystym,
zabudowanej
węzłem
betoniarskim,
częściowo
posadowionym na działce będącej przedmiotem sprzedaży oraz na
działce sąsiedniej nie będącej w gestii upadłego. Wartość rynkowa

INVEST BANK SA i Bank Staropolski zapraszają. Teraz razem, wkrótce jako jeden bank!
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, tel. 374 299, Elbląg, ul. Hetmańska 3M, tel. 354 445,

K-ZUISA

|.

Wojewódzki Zespół Reumatologiczny

nakładów upadłego na węzeł betoniarski wynosi 23.999 zł - co stanowi

w Sopocie, ul. Grunwaldzka 1/3

6% wartości węzła. Cena wywoławcza nieruchomości - łącznie z
wartością nakładów na węzeł betoniarski wynosi
39.000 zł
Przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość
można oglądać bez udziału właściciela. — —
Wadium w wys. 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę i montaż dźwigu osobowego
hydraulicznego o udźwigu 630 kg

15001706-503224-121700003442 w banku Kredyt Bank PBI O/Sopot w

terminie do dnia 12 marca 1998r. Pisemne oferty wraz z podaniem
ceny należy przesłać na adres upadłego w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 marca 1998r.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte
zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty w

w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Sopocie, ul. 23 Marca 93.
Szczegółowy zakres robót - opis przedmiotu zamówienia
oraz instrukcja dla oferentów znajduje się w Dziale Technicznym Zespołu eebiór w Oni DDOCZE W SOC 9.00-14.00.
:

nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 1998r., a oferentowi,
którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

2) Pakietu akcji i. 2408 szt. akcji zwykłych Przedsiębiorstwa Budowlanego
EXTRABET S.A. w Sopocie ul. Mikołaja Reja 13/15
o wartości nominalnej na łączną kwotę
Wadium

w

wysokośći

24.080

zł

należy

=

Gdynia, ul. Mściwoja 5, tel. 661 23 01

Informacje w

rzechhiołowaj sprawie

pod nr. telefonu - 551-12-01 (do 06) wew. 202.

40.000 zł
wpłacić

na

Oferty pisemne w zalakowanych kopertach

należy składać w sekretariacie so dnia 30.03.1998 r., godz. 13.00.

konto

15001706-503224-121700003442 w banku Kredyt Bank PBI O/Sopot w

terminie do 12 marca 1998r. Pisemne oferty wraz z podaniem ceny
należy przesłać na adres upadłego w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 16 marca 1998r.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte
będzie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 1998r., a oferentowi,

którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Otwarcie ofert pósląpi w dniu 3.04.1998 r.,
godz. 9.00w Dziale Technicznym WZR.
Informacja o wybranej e trcie zostanie podana

Zamawiający GÓRNA żże stosuje pieleronco Asie

przy realizacji zamówienia.

3 05. 1998 r.
Termin realizacji maksymalny: 30.

o Ra „

na Tablicy Ogłoszeń WZR w dniu 7.04.1998 r. o godz. 10.00.
Zamawiający oświadcza, że stosuje preferencje krajowe
przy realizacji zamówienia.

Termin realizacji 15.07.1998r.

R-2113

R-2143/A

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TS!

Gdańsk, Tag Drzewny 37, tax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41w, 210, 215, 216, 217, fax 346-35-68
całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki
61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon. -pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

policja
M 998 straż pożarna
m 999 pogotowie
m O 800 500 39 bezpłatny tele

środa
25 lutego 1998

Opera Bałtycka. Spektakl dnia
GDAŃSK - As Transport, tel.
c 302-66-67, 0 601 61-01-23,
| Atest, tel. 301-99-86, Auto -Hol,

|

tel. 556-98-10, Auto-Pomoc,

|

tel. 301-77-36, 0 90 52-19-59

(całą dobę), Dąbrowski Mirosław, tel. 302-28-40, Dąbrowski

Straszn

JEDZENIE
. NA TELEFON

dwór

GDAŃSK - Familia, ul. Powstania Listopadowego 2e, tel. 348-84-77; La
Pasta, Szeroka 32, tel, 301-51-91 (pn.-

nd. 11-22); Marco, Lelewela 16, tel.
344-88-65 (pn.-nd. 11-23); Margherita, Cystersów 11, tel. 552-37-16 (pn.nd. 11-22); Mastrojani, Traugutta 1,
tel. 345-49-27 (pn.-nd. 12-22); Napoli,
Długa 62/63, tel. 301-41-46 (pn.-nd.
12-24); Pizza Bella, Pilotów 9a, tel.

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

35-92 (całą dobę), Dyków Jerzy, |
tel. 309-42-72, Express, tel. 34146-17, HolService, tel. 552-29-

|

87, 556-64-98, 0 90 50-39-10,

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

dobę), Pomoc drogowa, tel.
łą dobę), Wujek SC, tel. 302GDYNIA - Autoholowanie, tel.

sob./nd. 10-22); Pizza Hut, KFC. Za-

spa, J. Pawła Ii 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,
tel. 621-09-23 (pn.-sob. 11-19,

dzić ojca dwóch dorodnych

tohołowanie, tel. 664-05-52,
Auto - holowanie, tel. 620-54-

panien, Miecznika, ona

młodzieńców ostrzega

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

niedz. 13-19); Monte, ul. Świętojań-

przed grasującymi u jego

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

ska 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, Grun-

dworze strachami.
W Kalinowie braci witają
serdecznie. Zjawia się także stryjenka. W nocy,
Miecznikówny postanawiają wypróbować odwagę

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

550-80-47, Pomexim, tel. 0 601
61-24-80

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

|

556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Pizzeria

Królewska, Targ Węgłowy (Pasaż Królewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt. 10-20,

też kiedy obaj wybierają
się do Kalinowa, by odwie-

40-57
664-69-56, 0 601 61-16-13, Au-

|

cający ze zwycięskiej
wojny rycerze, ślubują zachowanie kawalerskiego

stanu. Stryjenka Cześnikowa chce ich wyswatać. To-

305-88-88, 0 602 35-44-44 (ca.

tefan i Zbigniew, wra-

PRUSZCZGD. - Majster,

Ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 50-

5

waldzka 18, tel. 551-25-39 (pn.-nd.
12-22), Pizza Sapri, Podjazd 2, tel.
551-57-22 (pn.-nd. 11-22), Bar Imbis, ul. Polna 57, tel. 551-77-25 (g.
12-19)

rycerzy i kryją się za por-

tretami w komnacie. Straszenia próbuje również rywal braci, Damazy.
| GDkstc pea wagi

CZIOTNOŚI RADIOWE:

Stefan i Zbigniew w obu-

|

Program I całą dobę na fali dłu-

rzeniu podejmują decyzję

| Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49,
| tel. 302-47-01, "Dworcowa",
Dworzec Główny, tel. 346-25-40,

| 301-228-41 do d5 w. 210, u.PE |
| Jotów
21, tel. 556-92-71; ul.
Grunwaldzka 52, tel. 5.030

_giej o częstotliwości 225 kHz oraz

wyjazdu, ale wtedy Miecznik ujawnia prawdziwą historię „Straszngo dworu”..
Bilety po 7 zł.

przez satelitę EUTELSAT II F 6

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

u

Gdańskie 70.31 MHz, Program Il

(m)

GDYNIA- „Pod Gryfem”, Staro-

fale UKF w paśmie 95.7 MHz,
Program lll UKF wszystkich roz-

wiejska 34, tel. 620-19-82

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

. SOPOT„Pod Gruszą”, ul. Chmie-

| Jowskiego 4/3, tel. 550-30-06
| PRUSZCZGD,.- „Bios, ul. Wita
© - Stwosza3, tel. 682-36-13

|

Budzenie telefoniczne

908

TT INF. TELEFON.
||

-

Filharmonicy w Ratuszu

|

rodowe 950
BIURO NAPRAW

„Stos”, film prod. polskiej, reż Olaf Lubaszenko.
Seans dziś w kinie Maciuś przy ul. Marynarki Pol-

| GDAŃSK- dla numerów zaczyna:
jących się od cyfr: 343, 3464...
| tel. 343-12-21 552... tel. 552| 12-21, 553, 556, 557... tel. 553| 12-21, 302, 303... tel. 302-12| 21, 301, 305, 306, 3070, 3073,
30807, 30805, 3090, 6294, —
| 3462, 346... tel. 301-12-21, gat,
| 344, 345, 3475, 3477, 34780,

skiej (Dom Kultury) w Gdańsku.

12-21, 3460, 3461... tel. 3461221, 3476 , 3479... tel. 341| 02-66, 343... tel. 341-02-66

GDYNIA- dla numerów zaczyna-

jących się od cyfr: 623... tel.

623-00-21, 6291, 6292, 6293,

6294, 6295, 664... tel. 629-1221, 625, 665... tel. 625-12-21
620... tel. 620-12-21, 621, 627,
- 6290, 6297, 661... tel. 621-6651, 624... tel. 624-12-21, 622...

551-12-21

U inr. PKP

|

I:

Szkoła Sztuk Pięknych
Koło Starych Gdynian zaprasza dziś do klubu Towarzystwa Miłośników
Gdyni przy ul. Władysława
IV 51. W programie pre-

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

lekcja na temat 72 rocznicy

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

w Ratuszu Staromiejskim

k OSTRE DYŻURY

GDAŃSK, Chirurgia: II Klinika Chirur- |
gii,ul. Kieturakisa1, tel. 301-16-66,
Interna: Ill Klinika Chorób Wew., ul.
Kieturakisa1, tel. 301-16-66, Okulia: Szpitalśw. Wojciecha, al. Jana
I1 50, tel. 556-45-15

Impreza odbędzie się
w Gdańsku, przy ul. Korzennej 33/35. Wstęp
wolny.

(x)

GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta
-

Radtkego1, tel. 620-75-01, Morski,
Redłowo, ul. Powstania Styczniowe:

s

E 303-17-73

an
|

* Wizyty lekarskie, EKG, tel. 553.69
.

jazdowa
pomoc lekarzy specjali:
ów tel. 557-33-33

* Całodobowe
wizyty lekarskie - Fa-

miły Medical, tel. 302-07-09, 341-

! p 551-67-37, 665-75-14
* Weterynaryjne wizyty całodobowe,

Trójmiasto, tel. 559-89-56

Karl Dónitz

R

|

ie weterynaryjne
- tel. |

983; 0601/62-36-70 (elodobowe)

Wspomnienia

w Gdańsku | —
* Pogotowie weterynaryjne ; tel.
z

-21-48 uk

FA

FC
Kok

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

INF. LOT

Szadowiak - trąbka, Lucjan Sierpowicz - trąbka,
Mirosław Merchel - wal-

Wyprowadzeni w pole
przez wspólnika, który
uchodził za ich dobrego
znajomego, postanawiają
mu dać porządną nauczkę.
Przez wiele miesięcy starannie układają plan zemsty. Są jednak bez pieniędzy. Celem ich zdobycia ruszają na Mazury...
(ht)

tel. 622-12-21 |—
SOPOT- dla numerów zaczynają
cych się od cyfr: 550, 551.. „tel.
|

ka.

puzon. W programie |
utwory: A. Banchieriego,

Film sensacyjny z udziałem
Jana Nowickiego i Cezarego Pazury. Eryk i Szymek dwaj szulerzy, wspominają
swoją PRL-owską przeszłość, kiedy przyłapani na
okradaniu klientów, trafili
do mamra. Wypuszczeni na
wolność, wzięli się za nielegalny handel walutami.

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

|

ty, w składzie: Janusz

tornia, Tadeusz Kassak -

Sztos

102.30 MHz, RMF FM UKF 98.4

i 73.52 MHz, TREFL 103 i 99.2
MHz, ZET UKF 71.69 i 105 MHz

szu” wystąpi Kwartet Dę-

„Filharmonicy w Ratu-

Zamiejscowa mz

88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF

G. Bizeta, H. Easta, G.
Gabrieliego, D. Armitage'a, J. F Michela, Z.
Pniewskiego i T. Kassa-

Z dzisiejszym koncertem
kameralnym w cyklu

| Numery kierunkowe

|

UKF 67.85 i 103.7 MHz stereo,

RADIO MARYJA Gdańsk UKF

Kwartet Dęty

|

UKF 68.63 i 96.4, Gdynia UKF

| 72.92
i 106.7, RADIO GDAŃSK

powstania w Gdyni Szkoły
Sztuk Pięknych prof.
Szczeblewskiego, którą
wygłosi syn profesora, mgr
Bernard Szczeblewski.
Wstęp wolny.

25 lutego
Tlsrarego |

GDAŃSK Al ska Centa al. z

|

Karl Dónitz - w czasie
pierwszej wojny światowej dowódca okrętu podwodnego, później dowódca broni podwodnej, od
1943 roku dowódca Kriegsmarine, Na mocy testamentu Hitlera - ostatni
przywódca Trzeciej Rzeszy, skazany w Norymber-

"u...

sa przenatłuj
= lutego -- to Jekkaduchy, nie
za pracą, ale mają różnorodne uzdolnie-

-

nia artystyczne.

dze na 10 lat „10 lat i 20
dni”, czyli wspomnienia
z lat 1935-1945 Dónitza, to
pamiętnikarska relacja
twórcy potęgi niemieckiej
broni podwodnej dotycząca najważniejszego okresu
jej działań.
Cena książki 25 zł.

(Akaw)

"Ważne daty
1873 - ur. Enrico Caruso, śpiewak włoski
1907- ur. Antoni Gołubiew, pisarz

Grunwaldzka 235/37, tel, 348-9964, Artus s.c., Miałki Szlak 14, tel.
301-60-66, CPN SA, Grunwaldzka

341, tel. 552-28-13 (przerwa 2223.00), CPN SĄ, Dąbrowszczaków
16, tel. 553-11-70, Petra, Żaglowa
2, tel. 343-10-59, Port- Trans, Ra-

koczego 7, tel. 347-66-25 (przerwa 23-24); GDYNIA - CPN SA,
Morska 495, tel. 623-68-68
(przerwa 8.00-9,00), Kolibki,

- Zwycięstwa, tel. 624-86-77,
Shell, Morska 58, tel. 620-2293, Rafineria Gdańska SA, Kon-

tenerowa 2, tel. 621-34-89, Ser
Pan SC, stacja tankowania ga-

- zem, Hutnicza 2A, tel. 623-21-

41, Statoil, Zwycięstwa 132, tel.
622-62-02; SOPOT - Neste, al.

Niepodległości 627/637, tel.

. 551-33-61, Stacja paliw, 3 Maja
51, tel. 551-39-61 (przerwa 7-8)

:

14

M CODZIENNIK

Bałtycki
ft

KINA

Skala ocen:

cięstwa 49, wypadki - 999
nagłe zachorowania: tel. 30229-29, 341-10-00, Ambulatorium chirurgiczne - czynne całą

Miejscowość

Tytuł / Ocena

GDAŃSK

Titanic ****

:

dobę.

Kiler ****

Zaspa, ul. Pilotów 21, tel. centr.

556-69-95, 347-82-51- nagłe
zachorowania, wypadki, ambulatorium chirurgiczne (całodobowo)
GDYNIA, ul. Źwirki i Wigury 14,
czynne całą dobę, ambulatorium stomatologiczne czynne

:

an kalki aiz Adio

ia

ralb kai

wielkiej miłości na tle najbardziej

znanej w dziejach ludzkości katastrofy.
Ponad 80 lat po wypadku grupa nurków

00-02. Przewozy chorych, tel.

Produkcja

Godzina

Cena

15 zł

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

9, 12.30

wyk.: Leonardo DiCaprio

USA, 3 godz. 14 min.

16, 19.30

16

reż.: Juliusz Machulski

komedia (15 I.)
Polska, 90 min.

Pukając do nieba
bram ***

reż.: Thomas Jahn
wyk.: Til Schweiger

sensacyjny (15 l.)
Niemcy, 85 min.

Szakal ***

reż.: Michael Caton-Jones

dramat sensacyjny (15 I.)

k.: Bruce Willis

USA, 124 min.

Kino

Neptun
ul. Długa 57

tel. 301-82-56
n. 8 zł

Kameralne

u. 7 zł

ul. Długa 57

18

n.8 zł
u. 7 zł

tel. 301-53-31

20

U : :

I

bram

portrety, dzięki którym nawiązują kontakt

625-19-98; 625-19-99,
Obłuże - Podstacja Działu Po-

Reżyser, Nykonawy

wyk.: Cezary Pazura

Pukaiac

bada wrak statku. Znajdują rysowane
Ea
e

w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 620-00-01, 620-

Dziennik

środa 25 lutego
1998 r.

do ni

m

a

Kiler ****

ż:

h

i Roma i H
wyk.: Til Schweiger

2:

Jul

iny

:

(151

z pasażerką uratowaną z katastrofy. Ona

Tez au lusz Machulski

komedia (15 : 9

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

reż.: Kevin Smith

w dni powsz. 15.30-7; ambulatorium pediatryczne, w dni. powsz. w g.17-7

Ez
u 7zł

komedia (15 I.)

17.30

R : a

reż.: Jerzy Stuhr

psychologiczny (15 I.)

19.30

wyk.: Jerzy Stuhr

Polska, 90 min.

Flubber ***

reż.: Les Mayfield

komedia (b.o.)

Titanic ****

wyk.: Robin Williams
reż.: James Cameron

USA (dubbing), 93 min.
katastroficzny (15 |.)

Historie miłosne ****

- ogólny, gabinet zabiegowy,

u. 7 zł

18

W pogoni za Amy **

1 (tel. 625-19-99), dla mieszk.
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - lekarz

n.8zł

520

YG5]

opowiada im o rejsie w kwietniu 1912 r.

mocy Doraźnej, ul. Białowieska

16,

snsacyJny : »
Niemcy, 85 min.

SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 -

wyk.: Ben Affleck

wyk.: Leonardo DiCaprio

Helikon

;

ul. Długa 57

tel. 301-53-31

I

USA, 113 min.

=

U.

n. : z

zak,

4 A e
aciejonskie

t

16.15

n.8zł

Watra-Syrena

18

u.7 zł
15 zł

Za Murami 2-10
tel. 305-45-64
anowskieje

— — USA, 3 godz. 14 min.

wejście od ul. MieszkaI. Telefo-

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

ci

Ho

Roztargniony profesor wytwarza tajemni-

Flubber ***

reż.: Les Mayfield

komedia (b.o.)

16

n ź a

sprężynujące i potrafi dać z siebie więcej

Szakal ***

reż.: Michael Caton-Jones

dramat sensacyjny (15 I.)

18

8zł

wyk.: Bruce Willis

USA, 124 min.

reż.: Jim Gillespie
thriller (15 I.)
wyk.: Jennifer Love Hewitt — USA, 101 min.

20.15

8zł

reż.: Bob Spiers

muzyczny (12 I.)

16

8zł

Bajka

Młode wilki 1/2 ***

reż.; Jarosław Żamojda

sensacyjny (15 l.)

18

gzł

tel. 341-22-94

A

wyk.: Anna Mucha

Polska__

20

8zł

wyk.: Demi Moore

USAW. Brytania, 125 min.

reż.: Curtis Hanson
wyk.: Kevin Spacey
reż.: Juliusz Machulski

kryminalny (15 I).
USA, 135 min.
komedia (15 |).

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

reż.: Jan Kounen

sensacyjny (21 |.)

energii, niż pobrała jej z otoczenia. Miej671-08-11

PRUSZCZ GD., ul. Wojska Polskiego9, tel. 682-24-00

scowy przemysłowiec próbuje przywłaszczyć sobie jego wynalazek.

Koszmar minionego
lata ***

Spice World **
:

| Letniewo,ONA

G. l. Jane ***

Su-

wyk.: Richard S. Grant
reż.: Ridley Scott

USA

dramat obycz. (15 I.)

:

Jaśkowa Dolina

chanino, Chełm) w dni robocze

Tajemnice Los
+.
Kiler ****
Dys Jarre wspominają ie

log godz. 8-14, gab zabiegowy,

dziecięcy i ogólny godz.8-20;
chorzy
e

rejonu przyjmo-

e

Dobermann ***

"U. Sledzieli w więzieniu, potem Zajęli
się nielegalną wymianą walut. Zostali
oszukani przez wspólnika i postanowili
się zemścić. Przygotowania zajęty wiele
miesięcy, ale akcja skończyła się inaczej,

Sztos
-

niż to planowali.

Hebe godz. 19-7; pediatra -

GDYNIA

=

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

tragikomedia (15 I.)
Polska, 90 min.

Titanic ****

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

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

kobietą, której pozwolono służyć w Navy

305-89-30, Syriusz, Ceglana 6,

reż.: Janusz Zaorski

Koszmar minionego

SEAL, elitarnej formacji do zwalczania

:
Drżące ciało ****

terroryzmu.

Kiler ****

leń, Partyzantów 76, 341-20-

Dobermann ***

71, 341-73-35
GDYNIA- Charon, Witomińska
76, tel. 621-19-44, Concordia,

Titanic ***""*

- Powst. Styczniowego 4A, tel.

661-48-62, Orszak, Witomińska
26, tel. 621-14-24, Sleep Time,
Traugutta E 2, tel. 620-56-40
SOPOT- Obol, Morska8, tel.

us

.

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams

18.30

8zł

20.15

8 zł

1630

:
6zł

18

6zł

20

|

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

?

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

9, 12.30
16, 19.30

15 zł

14.30

n.gzł.
u. 7 zł

thriller (15 I.)

16.15

USA, 101 min.
dramat obycz. (15 I.)
USA/W. Brytania, 125 min.
tragikomedia (18 I.)

18.15

8zł

20.30

az

16.30

8 zł

18.30

8zł

20.10

8 zł

15.30, 19

15 zł

Hiszp./Franc., 99 min.

(Dom Kultury)

Warszawa
Świętojańska 35

tel. 620-42-65

reż.: Jim Gillespie

k.: Liberto Rabal

Maciuś :
+
Marynarki Polskiej

6zł

wyk.: Jennifer Love Hewitt
reż.: Ridley Scott
wyk.: Demi Moore
reż.: Pedro Almodovar
ik

Anna Karenina ***

tel. 348-45-69, Vivero, Kartuska
61 lok. 9, tel. 302-04-33, Zie-

|

sensacyjny (15 I.)
USA, 120 min.

wyk.: Cezary Pazura

Młoda kobieta pracuje w centrali wywiadowczej marynarki amerykańskiej. Otrzymuje propozycję, by służyć w jednostce
ion ona się zostaje przeniesio-

na do obozu ćwiczebnego. Jest pierwszą

reż.: Roger Spotiswoode
wyk.: Pierce Brosnan

Szczęśliwego Nowego

G. I. Jane

zantów 27A, 345-12-99, Ostatnia posługa, Jaskółcza 4A, tel.

:
sensacyjny Us h.
Polska, 90 min.

Jorku **

Flubber ** *

96-12, Miejska Zieleń, Party-

:
z olał Lubaszenko
wyk.:Jan Nowicki

.

:

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

x

Jutro nie umiera
kika

w dni powszed. ul. Aksamitna

341-52-84, Charon, Ceglana

Francja, 103 min.

8zł

MY
*x*

(Wrzeszcz, Morena) - ek. ogólny, gab. zabiegowy - w dni po-

GDAŃSK- Centrum pogrzebowe SC, Partyzantów 67, tel.

k.: Vincent Cassel

16.15

gzł

Goplana
Skw.Kościuszki 12

łel.621-67-16

śl

reż.: Bernard Rose
dramat (15 I.)A
:
:
wyk.: Sophie Marceau_____ USA, 112 min.
reż.: Juliusz Machulski
komedia (15 I).
wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

reż.: Jan Kounen

sensacyjny (21 I.)

wyk.: Vincent Cassel

Francja, 103 min.

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 l.)

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

Fala

ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

ul. Boh. Monte

Cassino 30 6
tel. 551-18-5

z:

2

Pukając do nieba bram
Dwu młodych ludzi spotyka się w szpitał-

»

na raka: Razem planują wyjazd nad morze. Przeżywają wielką przygodę, która

:

złączy ich przyjaźnią i zaprowadzi do

PRUSZCZ

śmierci.

Titanic ****

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

14.30, 20

152

X je : M

Pukając do nieba

wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Thomas Jahn |

USA, 3 godz. 14 min.
sensacyjny (15 |.)

18

8 zł

Czesio ia
tel. 551-05-34

Alex sam w domu **

reż.: Raja Gosnell

sensacyjny (b.o.)

:

wyk.: Alex D. Linz

USA (dubbing),111 min.

reż.: David Fincher
wyk.: Michael Douglas

sensacyjny (15 I.)
USA, 128 min.

ji

18,20

5zł

18.30, 18.30

szł

Ikar

ul. Powstańców
Warszawy

Gra ***

REKLAMA

W

KAŻDY

z
k taszneś
iBiniądze

komputer

Krakus
ul. Grunwaldzka

środa 25 lutego 1998 r.

Miejstowość | Tytuł
R

r >

Pamiętnik z Powstania
;

Reżyser, wykonawcy

Autor

A
reż: Wiesław Górski

Opis

Godzina

Miron Białoszewski

Impresje pisarza z 63 dni

8.45

.

ki

Warszawskiego

Wyk: Ryszard Ronczewski o

a
Przyjaciel wesołego

abc
reż.: Krystyna Jakóbczyk

diabła

Powstania MzoAoKgo

eh
I

| | Komel

wyk.: Arkadiusz Urban

|

do

abe ee

Makuszyński | Historia o wielkiej miłości, wierności
Maku Y
poświęceniu

Sknera

reż.: Maciej Korwin

(Duża Scena)

Aid

Leslie Brus

wyk.: Andrzej Śledź

>>

1a

ŚMICHY
- CHICHY

aa

r

993 - ciepłownicze; 994 - wod.-

ME

kan.; 995 - techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze:

i

Kołodziejska

re
6 zł

ie

i

rej

Miniatura
ul. Grunwaldzka 16

i

ei

gazowe: 301-18-68, 552-14-62,

techniczne PKM: wod.-kan.: 30120-67; GDYNIA
- ciepłownicze: tel.

j

623-19-41; dźwigowe: tel. 263-36-

|

ma

65; 623-40-24; energetyczne: tel.

e ET

73; 60-44-19:
wod kan, 6210

ps SraAwSce

19; SOPOT
- gazowe: 551-10-68

551-40-55; RUMIA - gazowe: tel.
671-18-82; wodno-kanalizacyjne:
671-00-30; PRUSZCZ GD.,- energetyczne: ul. Powstańców Warszawy

e

o:

344-16-

20, energetyczne: 341-23-23, -

en

|

Ą

j

Musicei na motywach „Opowieści

o

e
ul.

wiąlijnej” Dickensa.

z

RUSZ
SIĘ!
'

repo

991 - energetyczne; 992 - gazowe;

Gdzie

9 zł

10

:

GDYNIA

Cena

WARZYWNIAK

:

12, dyżury nocne
i w dni wolne od

pracy (w godz. 6 - 22), tel. 682-

=

26-43, 682-29-51, w dni wolne od
pracy (w godz. 22 - 6), gazowe: ul.
Nowowiejskiego 18 b, tel. 682-36-

75 (całą dobę), wodociągów i kanalizacji: uł. Wojska Polskiego 7,
w godz. 7 - 15, tel. 682-34-17,
w godz. 15 - 7, tel. 301-20-67

m ASEKURACJA

- Kto powiedział

ł

w

„Ostrożności nigdy za
wiele”?

|

z

Orzech zawiera dużo wilamin (A,B,C,PE) oraz łatwo

ściową.

Tani

znaje się, że nazwał

poszkodowanego zło-

Pien ięzno

= Tak, wysoki sadzie!

- Oj nie, wysokisą-

ieraią

si

8
ik

ben

ki

jątkowo barwnie.

się wyją

e

dziejem i defrąudantem?
= A czy powiedział
O nim, Że jest łapówkarzem?

j

Indłanie andyjscy ubierają

u

»

piszczałki

=

I

mas

k

I. LL

dzie, ale w genie

0

nic, a także jako środek
wzmacniający potencję
płciową. Zawarte w nim
białko pod względem war-

tości odżywczej i przyswa-

ul. Gdańska 1, tel. 682-30-23 |
STRAŻ MIEJSKA
Ea
HA
W-30-11;
, krę

Pie Makao

działają ściągająco, prze-

jalności zbliżone jest do

551-37-99; RUMIA, ab

białka zwierzęcego.
Z orzecha toczy się cenne

wane są w nieżytach żołąd-

oleje wykorzystywane do

ka i jelit, biegunkach,
wzdęciach i w braku łaknienia. Zewnętrznie stosu-

produkcji najszlachetniejszych lakierów, farby drukarskiej, rozmaitych pro-

je się je w chorobach skóry
(np. trądzik, zapalenie rop-

rzeką Wałszą w woj. el-

graficzną, którą można

>

Ad
EA: !
40 placza tekionikar ilalo

zniżka
|

Tai, 91.97, 301-59-59, 0601-31-59.59,

:

Y
y
ea

|

AA

sęsami; Escor, 341-14-11 SUPER
CHRONOS 91-92 ATRAKCYJNE CENY

Super
Hallo Taxi, 91-91; Taxi Plus, 9625; GDYNIA - Admir Radio Taxi, 62418-18; Auto Taxi, 629-11-11; Euroscho-

ol Taxi, 629-80-0; Dxpres Taxi, 624-16-

|

24; Hallo Komputer
Taxi, 623-18-18,—

obszarze tego ogromnego
kraju pierwsze centrum

misyjne powstało w poło-

tejszej ludności.

bo wydalono ich nakazem

Są

chińskiego rządu. Cen-

muzyczne, naczynia, rzeź-

ty .

dowiadujemy się, że na

wie XIX w. Dzisiaj w Chinach nie ma misjonarzy,

roje ludowe,

e

GDAŃSK - Caro Milano, 96-27, 307Hp a: do 50 ak
ity Taxi, 91- 3, 346-46-46, 40 proc. -

zwiedzać.
W ogromnych gablotach
poustawiano wyroby
z Boliwii, Kolumbii, czy
Nowej Gwinei. A obok
umieszczono mapki i tek> stowe informacje. Np.
przy gablocie chińskiej

do Polski najróżniejsze
przedmioty, wyroby tamkład wielo-

= a a: ilo e

Abrahama 17, tel. 671-01-34
TAXI 7
,

duktów kosmetycznych
oraz do ekstrakcji wielu

negoipomarańczowego.
(Ni.)

wieśniacy, instrumenty
Uk

Niedojrzałe orzechy są jednym z najbogatszych źródeł
witaminy C, zawierają jej
ok. 50 razy więcej niż owoc —

cennych olejków, min. róża-

które do dzisiaj noszą

|

wa:Faiotwowa a

ne skóry, nadmierna potli-

WNE

em:
ki

z

wość nóg), w postaci płukanek w zapaleniu jamy ust-

to na

STRAŻE
STRAŻ POŻARNA 998

nione jest w diecie stoso-..

tów zakonnicy stworzyli
przebogatą kolekcję etno-

ryki Południowej zwożą

Pory:

EAN

wanej w stwardnieniu tęt-

zgów. Z tych to przedmio-

lię. Ze swoich pobytów

:

ESEJ

ne m.in. kobalt i żelazo.

Niewielkie miasteczko

w Japonii, Indonezji, w
krajach Afryki, czy Ame-

A

przyswajalne sole mineral-

Pieniężno, dawniej zwane
Mehlsack, położone nad
bląskim, to znane centrum misyjne. Znajduje
się tam bowiem Wyższe
Seminarium Duchowne
Księży Werbistów. Wychowankowie tej uczelni rozjeżdżają się po całym
świecie, głosząc Ewange-

(Gdańsk)

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej,Gdańsk, So-

ciwkrwotocznie, zwiększają
wydzielanie moczu. Stoso-

,

H.

nej, dziąseł, migdałków
i gardła. Jądro orzecha ce-

r Mara Giedz | cytryny. Wyciągi z orzecha

z

|
:

- Zięć, zamykając na
kłódkę trumnę z te-

m ZAPOMNIAŁ
- Czy oskarżony przy-

0

TEL.

:
zak: snow

Pidka e

trum edukacji religijnej

przeniosło się na Tajwan,

5[-32; Centrum pomocy poszkodowa

ale misjonarze e Si pan

nym

stali swojej działalności.

al. Zycię:
tel.
nieodplatmie,
(pomoc przemocy,
stwa w27 wyniku

by
z drewna lub kości słoniowej,
przenośne mebel-

Pracę duszpasterską łączą
z pracą szkolnego nauczy-

341-73-77, 341-43-41, Młodzieżowy,
x R
aa:

ki i wiele innych drobia-

ciela.

Dla kobiet i dzieci 1

(mig)

1

tel. 301-92-62, Niebieska
linia (bezpłatna), tel. 0 800 200:02
, Monar,

m

POGODA

tel. 302-04-42, Antymafijny, Gdańsk,

NA JUTRO

tel. 302-27-30, Gdynia, te, 620-65.

29, 8-15.15; Zaufania Straży Granicznej
tel. 343-34-33 (całodobowy), Pruszcz

Gd.- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Grunwaldzka 25, tel. 682-

33-04, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Niepodległości 11, tel.

682-27-55

u EE SE

GDAŃSK. Urząd Wojewódzki,
Okopowa 21/27, tel. 307-72-74,
307-72-94, Urząd Miejski, Nowe

Zachmurzenie duże i okresami sła-

by deszcz lub —

A

ze

p

Zachmurzenie duże
i opady desz-

mżawka. Temp.
w dzień do 10 *C,

Zachmurzenie
zmienne i przelotne

wo-zachodni dość
silny, okresami silny”

Wiatr południowo-zachodni dość

Wiatr poludniowo—azchodni silnyipo-

czu.Wiatr południo-

w nocy do 6 'C.

|

Ogrody 8/12, tel. 302-30-41,
302-20-61; GDYNIA- Urząd
Miejski, Piłsudskiego 52/54, tel.
620-72-71, 620-97-98; SOPOT-

Urząd Miejski, Kościuszki 2527
A
Mp
20, tel. 682-36-24, fax 682-34-

s

opady deszczu.

— (Ni)

z

.
ZEGARYNKA

i
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Syn Beaty i Jarosława
Pyrgiel z Wrzeszcza, ur.

Wiktoria Posiakow
z Moreny, ur. 14.02.98

Dominik Witkowski
z Zielonego Trójkąta,

Córka Agnieszki i Sławomira Sęków z Ma-

Aleksandra Krakowiak
z Obłuża, ur. 16.02.98 r.,

12.02.98 r., godz. 8.15,

r., godz. 11.47, 3450 g,

ur. 16.02.98 r., godz.

3600 g, 55 cm, Państw.
Szpital Kliniczny

tarni, ur. 16.02.98 r.,

57 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny

18.50, 4860 g, 61 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny

godz. 14.20, 3660 g, 56
cm, Państw. Szp. Kliniczny

dot

Urszula Jaworska
z Gdańska Śródmieścia,
ur. 17.02.98 r., godz.
12.15, 3400 g, 54 cm,
Państw. Szp. Kliniczny

Anna Olejniczak
z Tczewa, ur. 17.02.98
r., godz. 4.00, 3690 g,
58 cm, Państwowy
Szpital Kliniczny

s

a

Syn Gabrieli i Ryszarda Grunholtz z Boja-

Artur Jan Piotrowski
z Jelitkowa, ur.

godz. 15.15, 3250 g, 52

16.02.98 r., godz. 13.20,

na, ur. 16.02.98 r.,

cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

16.02.98 r., godz.

3040 g, 51 cm, Państwowy Szpital Kliniczny

godz. 13.15, 3520 g, 53
cm, Państwowy Szpital Kliniczny

14.50, 2850 g, 52 cm,
Państwowy Szpital
Kliniczny

Córka Katarzyny i Michała Łukomskiego
z Wrzeszcza, ur. 18.02.98
r., godz. 23.15, 3600 g, 57
cm, Państw. Szp. Kliniczny

Zuzanna Starczewska
z Dolnego Miasta, ur.
12.02.98 r., godz. 13.20,
4100 g, 64 cm, Woj.
Szpital Zespolony

ł

s

Tobiasz Leon Taraszkiewicz z Oliwy, ur.
17.02.98 r., godz. 5.50,
4070 g, 61 cm, Państw.
Szpital Kliniczny

Małgorzata Kujawska
z Pruszcza Gd., ur.

a

Córka Anity.i Czesława
Zglinieckich z Tczewa,
ur. 17.02.98 r., godz.
15.55, 2950 g, Państw.
Szpital Kliniczny

>

=

azdottwowsnkwiinawawaniwiwinawih
ord

Krzysztof Gajda
z Gdańska Sródmieścia, ur. 18.02.98 r.,
godz. 14.30, 3260 g, 56
cm, Państwowy Szpital Kliniczny

Kamil Stasiak z Przy. widza, ur. 18.02.98 r.,
godz. 15.40, 4120 g, 55
cm, Państwowy Szpital Kliniczny

Syn Grażynyi Zbigniewa Kajzerów z Pomlewa, ur. 14.02.98 r., godz.
15.30, 3900 g, 60 cm,
Woj. Szp. Zespolony

Patryk Hęś z Oruni,
ur. 14.02. 98 r., godz.
13.10, 2900 g, 53 cm,
Wojewódzki Szpital
Zespolony

Syn Haliny i Andrzeja
Sliż z Wrzeszcza, ur.
14.02.98 r., godz. 0.05,
4000 g, 59 cm, Woj.
Szpital Zespolony

Michał Kaczorowski
ze Stogów, ur. 17.02.98
r., godz. 2.15, 4400 g,
60 cm, Woj. Szpital
Zespolony

Córka p. Szmigiel
z Wrzeszcza, ur.

Wiktoria Katarzyna
Ławryniuk z Moreny, ur.

Córka p. Gołąbko
z Pruszcza Gd., ur.

|

Bartosz Kołosowski - .
Sękowski ze Stogów,
ur. 12.02.98 r., godz.
14.30, 3400 g, 58 cm,
Woj. Szp. Zespolony

Aleksandra Maria Lubotzka z Przywidza,
ur. 13.02.98 r., godz.
13.50, 3400 g, 56 cm,
Woj. Szp. Zespolony

Syn Honoraty i Mirosława Morawskich z Oruni,
ur. 14.02.98 r., godz.
6.10, 2800 g, 52 cm, Woj.
Szp. Zespolony

Szymon Kozłowski
z Pruszcza Gd., ur.

Szymon Jakubiszak
z Pruszcza Gd., ur.

Daria Wieczorek ze
Stogów, ur. 13.02.98 r.,

17.02.98 r., godz. 0.05,

13.02.98 r., godz. 21.50,

godz. 10.00, 3560 g, 54

godz. 7.35, 2850g, 52

r., godz. 9.20, 3450 g, 56

14.02.98 r., godz. 17.30,

14.02.98 r., godz. 1.40,

14.02.98 r., godz. 10.20,

4100 g, 58 cm, Woj.

3700 g, 58 cm, Szp. Spe-

cm, Szpital Specjali-

cm, Szpital Specjali-

cm, Szpital Specjali-

2750 g, 51 cm, Szp. Spe-

4050 g, 58 cm, Szp. Spe-

3500 g, 59 cm, Szp. Spe-

cjalistyczny na Zaspie

styczny na Zaspie

styczny na Zaspie

styczny na Zaspie

cjalistyczny na Zaspie

cjalistyczny na Zaspie

cjalistyczny na Zaspie

Patrycja Domiczew
z Przymorza, ur.
14.02.98 r., godz. 7.50,
3140 g, 54 cm, Szp. Specjalistyczny na Zaspie

Syn Marii i Jarosława
Pićro z Tczewa, ur.
15.02.98 r., godz. 6.45,
3100 g, 58 cm, Szp. Specjalistyczny na Zaspie

Oskar Socha z Sopotu, ur. 16.02.98 r.,
godz. 0.45, 3000 g, 51
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Córka p. Heland z Przymorza, ur. 16.02.98 r.,
godz. 4.00, 3350 g, 55
cm, Szp. Specjalistyczny
na Zaspie

Michał Piątkowski
z Sopotu, ur. 11.02.98
r., godz. 1.05, 3290 g,
53 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Przemysław Nowak
z Sopotu, ur. 11.02.98
r., godz. 19.00, 2600
g, 49 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Kamil Mateusz Łowkis
z Pogórza, ur. 12.02.98
r., godz. 16.40, 2800 g,
51 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Alicja Szczygielska
z Dąbrowy, ur.
12.02.98 r., godz. 1.30,
3740 g, 52 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Iga Pawelczak z So-

Córka Lili i Krzysztofa

Syn Beaty Karaszew-

Syn Katarzyny i Dariu-

Syn Edyty i Marka Ry-

Paulina Leszczyńska

Dawid Braś z Gra-

Szpital Zespolony

.

Kamil Jarosław Starzomski z Dolnego Miasta, ur.
14.02.98 r., godz. 22.50,
4200 g, 59 cm, Woj.
Szp.Zespolony

Oktawian Stefaniak
* z Oruni, ur. 13.02.98 r.,

Zuzanna Kochowska
z Zabianki, ur. 13.02.98

:

%:

w

Nikola Raczko z Chylo-

potu, ur. 12.02.98 r.,

Cywińskich z Karwin,

skiej z Orłowa, ur.

sza Rzepka, ur.

bickich z.Chyloni, ur.

z Obłuża, ur. 13.02.98 :

bówka, ur. 13.02.98 r.,

ni, ur. 15.02.98 r., godz.

godz. 6.30, 4000 g, 59
cm, Szpital Morski

ur. 12.02.98 r., godz.
5.25, 3500 g, 54 cm,

13.02.98 r., godz. 3.35,
3700 g, 54 cm, Szpital

13.02.98 r., godz. 18.35,
4500 g, 60 cm, Szpital

14.02.98 r., godz. 22.55,
3750 g, 55 cm, Szpital

r., godz. 8.50, 3150 g,
54 cm, Szpital Miej-

godz. 14.20, 3400 g,
56 cm, Szpital Miej-

9.30, 3300 g, 52 cm,
Szpital Miejski w Gdy-

w Gdyni

Szpital Morski w Gdyni

Morski w Gdyni

Morski w Gdyni

Morski w Gdyni

ski w Gdyni

ski w Gdyni

ni

Anastazja Górska

Mateusz Mądrowski

Aleksandra Uzarska

Córka Beaty i Andrzeja

Natalia Rogowska

Aleksandra Pałczyń-

Oskar Marcin Engel -

Syn Anny i Macieja Het-

z Pogórza, ur.

z Cisowej, ur. 15.02.98

z Grabówka, ur. 16.02.98

Sobolewskich z Chyloni,

z Obłuża, ur. 16.02.98

ska z Obłuża, ur.

Guzęk z Pogórza, ur.

mańczyków z Pogórza,

15.02.98 r., godz. 6.43,
3650 g, 56 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

r., godz. 10.30, 3760 g,
56 cm, Szpital Miejski
w Gdyni

r., godz. 18.10, 3300 g,
56 cm, Szpital Miejski
w Gdyni

ur. 16.02.98 r., godz.
19.55, 3500 g, 54 cm,
Szp. Miejski w Gdyni

r., godz. 1.10, 2940 g,
53 cm, Szpital Miejski w Gdyni

16.02.98 r., godz. 6.15,
4260 g, 57 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

17.02.98 r., godz. 8.00,
3750 g, 59 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

ur. 17.02.98 r., godz. 1.45,
3000 g, 54 cm, Szpital
Miejski w Gdyni

-

|
|

dliczanie
Tylko do 20 marca możesz skorzystać
ze specjalnej oferty Volkswagena.

VW Transporter już od

51

300

zł

TRANSPORTER
m

*

Volkswagen.
Wiesz,

co masz.

VW
Szczegółowych informacji udzielą Państwu autoryzowani Dealerzy

ELMOT
Elbląg, ul. Zagonowa 13, tel. 055/232 70 60, 055/235 10 64

GAJOS
Sopot, ul. Kasztanowa 4, tel. 058/551 33 17, 058/551 68 b4

GROBLEWSKI
Sopot,ul. Bitwy pod Płowcami 54, tel. 058/550 37 38, fax 058/550 37 36

*

W wyposażeniu seryjnym m.in. wspomaganie układu kierowniczego oraz immobiliser.
Cena netto podstawowego modelu VW Transportera wg kursu DM z dnia 7.01.1998.
.

Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Elbląg, Łączności , tel. (055) 232-70-94, tl. 283-54-09, fax (055) 236-27-77, pon. pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącecia 8, tel/fax 682-23-25, pon.-pt 8.00-16.00;

ZAPRASZAMY DO NASZYCH

BIUR OGŁOSZEŃ:

ie

Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

R-1943

RG

13
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I CIEKAWY ŚWIAT

Specjaliści o tegorocznej zimie

kowe
Baltyckifts

Leczenie serca

Podgrzana przyroda Same rosną
Zespół lekarzy z Fuldy (Niemcy) potrafi stymulować, za pomocą pewnego białka, wzrost zaczopowanych naczyń krwionośnych.
Ta
może

oryginalna
z czasem

operacje

metoda
zastąpić

wszczepiania

by-

passów. Wypróbowano ją
dotąd na 20 pacjentach,
uzyskując pomyślne wyniki.
Nie było żadnych skutków ubocznych. Wszyscy
pacjenci

zostali

uwolnieni

od dolegliwości.
Bezpośrednio do zaczopowanych
fragmentów
wprowadzana jest molekuła
białka, zwana FGF (Fibroblast Growth Factor). Pobu-

dza ona powstawanie nowych naczyń krwionośnych,
które tworzą „obwodnicę”
(bypass)

obok

zaczopowa-

nego miejsca i tym samym
przywracają krążenie.
Jej autorzy poszukują
sposobów nieinwazyjnego

Metodę tę stosowano do
tej pory jako pomocniczą
przy operacjach serca.
Fot. PAP/CAF

wprowadzania białka, np. za

pomocą endoskopu, dokładnie do zaczopowanego miejsca w układzie krwionośnym.
Białko FGF pozyskiwane
jest w skomplikowanym
procesie

z bakterii

E-coli

przy zastosowaniu inżynierii genetycznej.
(PI)

Bobry nad morzem
Na ślady bobrów tuż nad brzegiem Bałtyku natrafiono w okolicach Darłowa.
Ścięte w charakterystyczny sposób drzewa dostrzec
można na mierzei między
morzem,

W peer

rejonach "r

a jeziorem Kopań.

Zagadkę stanowi sposób,
W jaki zwierzęta dostały się
do nadmorskiego jeziora,
bowiem wpadają do niego

do I rezfowania przystąpiły czaple. Zwykle czynią to wiosną.

tylko

niewielkie

cieki

nie

Fot. PAP/CAF

Tegoroczna zima może być zakwalifikowana jako
lekko ciepła. Mrozy mogą jeszcze przyjść w marcu.
Ptaki wróciły już z ciepłych krajów.
- Obecna zima przyniosła
dziwne anomalie. Zamiast
zwykłych, typowych dla naszego klimatu odwilży, były
długie okresy ocieplenia
z wysokimi jak na tę porę
roku
temperaturami.
Sprawdziły się natomiast
wcześniejsze przewidywania znacznego ochłodzenia
pod koniec stycznia. Przełom stycznia i lutego, tzw.
pełnia zimy, jest zazwyczaj
najchłodniejszym okresem.
Istnieje też duże prawdopodobieństwo wystąpienia fali
chłodu w pierwszej dekadzie

marca

Wyrastają też już tulipany.
W Elbląskiem zaobserwowano
pierwsze
komary.
W Babiogórskim Parku Narodowym
pierwsze

pojawiły
się
motyle cytrynki.

Dyrektor BPN Jacek Wizi-

przebiśniegi i wawrzynki.
Normalnie rośliny te pojawiają się na wiosnę

w norach zamiast wychodzić na zewnątrz i poszukiwać partnerów.

Utrzymujące się od dłuższego czasu dodatnie tem-

Zdaniem leśniczego

peratury spowodowały „zamieszanie”
także wśród
ptactwa. Wróciły z ciepłych
krajów skowronki, szpaki

Wysokie jak na tę porę
roku temperatury nie powinny zaszkodzić faunie
i florze, ocenił w rozmowie
z dziennikarzem Witold Ga-

i czajki.

Zamiast

w

końcu

lutego, wcześniej przyleciały lubiące ciepło jemiołuszki. Gęsi latają w różnych

Warszawa, plac Bankowy 2

mirski powiedział, że w cią-

Coraz bielsze „kotki” ma
już lec Czyna 1 wystarczy
kilka dni ładnej pogody, by
zaczęła się „pierzyć”. Duże
pąki można zauważyć także
na kwiatach ciemiernika.

7 _teeS Toazaju zjawiskiem

gu 25 lat pracy spotkał sie
w

lutym

po

raz

pierwszy.

Obecnie jedynym pożywieniem dla motyli jest podbiał,
który właśnie zaczął kwitnąć. Poza tym kwitną już

kierunkach i wviż

atl>--

"y „sexu

_-

WO

O SnO Sęgają, co może
wskazywać, że rozpoczęły
już „zaloty”.
Lisy, u których zwykle
w styczniu rozpoczyna „się
okres godowy, z powodu

nadmiaru

wilgoci

siedzą

Gdańsk, Wały Piastowskie 1 *Zieleniak”

bryś - leśniczy NadleśnicWCHODZIMY W SKŁ
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.
(Nr I na świecie wśród firm ubezpieczeniowych o najwyższej wartości rynkowej)
IF

W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM OFERTY
UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ OTWARCIEM
KOLEJNYCH BIUR, POSZUKUJEMY

NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ

KANDYDATÓW NA AGENTÓW
UBEZPIECZENIOWYCH
ORAZ

tych drzew nie

nośnych werbli dzięciołów,

Przyroda wariuje

mu
występowały
tylko
W kilku miejscach w województwach
olsztyńskim
i białostockim.
(PAP)

PIERWSZE AMERYKAŃSKO-POLSKIE
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE I REASEKURACJI SA

zapowiada jeszcze tej pory
roku.
Leśniczy nie słyszał do-

prof. Halina Lorenc z Zakładu Klimatologii IMGW..
Dodała, że w ostatnich 10
latach mieliśmy dwie najcieplejsze zimy XX wieku1988/89 i 1989/90 - które zapoczątkowały całą serię łagodnych zim. Ostatnie dwie
zimy były jednak chłodniejsze: 1995/9 6- bardzo mroźna i 1996/97- lekko mroźna.

zagłada. Dwadzieścia lat te-

REKLAMA

twa Przedborów (woj. kaliskie). Kasztanowce mają już
zawiązki liści, ale drzewa te
posiadają tak skonstruowany zegar biologiczny, że nie
istnieje obawa, iż zakwitną
wcześniej. Przed kasztanowcami, pierwsze powinny rozpocząć wiosenne życie modrzewie, olchy i brzozy, twierdzi leśniczy. Jednak
zachowanie

- powiedziała

mające połączenia z dorzeczem rzek, w których żyją
bobry na południu regionu.
Bobrom w Polsce groziła

które oznaczają rozpoczęcie
u tych ptaków okresu godowego. Również sarny nadal
żyją w rudlach (stadach) kojarzonych na czas zimy. Gdy
ma nadejść wiosna opuszczają stada i kojarzą się
W pary.
Leśniczy z Przedborowa
zapowiada, że chociaż na
krótko, ale zima jeszcze

przyjdzie.

Stanie

się

to

w pierwszej dekadzie mar-

ca. Temperatury mają spaść
wówczas nawet do 20 stopni
poniżej zera.

(bp)

KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW
ODPOWIEDZIALNYCH ZA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU
FIRMY ORAZ ROZWÓJ SPRZEDAŻY
| - możliwość pracy w światowym
"konsorcjum finansowym,

| - profesjonalny rrrz
g

|

atrakcyjny siem natę

oraz szansę własnego rozwoju i awansu.

- osoby w wieku w. s [e

: samodzielność, Komunikatywność,
- wykształcenie średniei wyższe,
- doświadczenie w negocjacjach
i sprzedaży.

| Spotkania wstępne:
|

- GDAŃSK - 26.02 o 17.00, Wały Piastowskie 1, obok „Zieleniaka” (Amplico Life)

| - GDYNIA -26.02 0 17.00, ul. Świętojańska 87, (Amplico Life)
|

-GDAŃSK WRZESZCZ - 3.03 o 17. 00, ul. Grunwaldzka 46, „Montana” (Amplico Life)

|

- SŁUPSK - 5.03
o 17.00, (Hotel „Piast”)

| - ELBLĄG -4.030 17.00, (Hotel „Elzam”)

ts

KOREPETYCJE Z DZIENNIKIEM
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sk

Dziennił kk
Bałtycki
fax
Pierwsza niepaństwowa

:

ówi się, iż człowiek
jest zwierzęciem ro-

zumnym. Nie wiem, czemu
nie powiedziano o nim, że

jest zwierzęciem uczuciowym. Bo może od innych
zwierząt odróżnia go bardziej uczucie niż rozum.
Częściej zdarzało mi się widzieć kota rozumującego niż
płaczącego lub śmiejącego
się. Być może śmieje się lub

Chcemy, aby nasi

uczniowie i absolwenci
czuli się bardzo związani z regionem. Mają być
dumni z tego, że wywodzą się z ziemi gdańSkiej - mówi p. Dorota
Granoszewska, dyrektor Gdańskiego Liceum
Autonomicznego.
Od

czterech

wenci

płacze wewnętrznie, ale we-

wnętrznie może również
krab rozwiązuje równania
drugiego stopnia.
(M. de Unamuno)
1. Podaj

lat absol-

opuszczają

kłady wyrażeń i zwrotów
związanych z wyrazami:
serce i rozum.
2. Utwórz rodzinę pięciu
wyrazów do rzeczownika
rozum. Oddziel wspólną
część wyrazu podstawowego i pochodnego, podkreśl

mury

Szkoły przy ul. Osiek 11/12.
90 proc. spośród nich - to
słuchacze wyższych uczelni.
Wielu jest prymusami na
Swoich kierunkach. Kierunkach trudnych, ale takie sobie wybrali. Szkoła postawiła sobie zadanie, aby w małych grupach (poczynając
Od trzeciej klasy) skutecznie
przygotowywać do egzaminów wstępnych na studia
i chyba stąd te sukcesy.

Gdańscy poligloci
Prowadzone są bardzo intensywne zajęcia z języków
obcych. Sześć godzin tygodniowo - to obowiązkowa
nauka angielskiego. Większość uczniów już w trakcie
nauki zdaje międzynarodowe egzaminy organizowane
przez Uniwersytet Cambridge (FCE lub CAE). Również
obowiązkowo przez cztery
godziny w tygodniu trwają
zajęcia z innego języka obcego (do wyboru niemiecki,
hiszpański, francuski, włoSki i rosyjski). Można też
uczyć się łaciny.

po cztery przy-

formanty.

3. Podaj trzy argumenty
uzasadniające

Uczniowie Gdańskiego Liceum Autonomicznego mają do dyspozycji nowoczesne
Fot. Adam Warżawa
pomoce naukowe.
chodzić na zajęcia komputerowe, które organizuje
szkoła. Od trzeciej klasy
uczniowie mogą pogłębiać
wiedzę z historii sztuki, polityki współczesnej, historii
matematyki, historii filozofii, a także podstaw przedsiębiorczości.

Mądrzy i sprawni
Młodzież tej szkoły obowiązkowo ćwiczy (4 godziny
tygodniowo) w sali gimnastycznej, na siłowni i na basenie, a zimą - na lodowisku. Dodatkowo

prowadzo-

ne są zajęcia z koszykówki,
piłki nożnej, siatkówki, aerobicu. Organizowane są
obozy narciarskie, żeglarskie, kajakowe.
W klasie I i IL obowiązuje
jedna godzina informatyki.
Chętni mogą dodatkowo

Bez egzaminów
przyjmowani są do szko« finaliści konkursów
z języka polskiego, historii,
geografii dla klas VII-VIII

'

stopnia woj.;
e« uczniowie skierowani
przez niepubliczne szkoły
podstawowe,
którzy
na
świadectwie klasy VII orat
na pierwszy semestr w klasie VIII uzyskali średnią
ocen większą niż 4,75 z Języka

polskiego,

historii,

geografii, matematyki, fizyki, chemii, biologii;

e«

laureaci

tezę: Dobrze

widzi się tylko sercem.
4. Dokonaj logicznego
rozbioru powyższego zdania
pojedynczego.

5. Utwórz tryb rozkazujący 2 os. L. poj. i 1 os. 1. mn. od

czasowników:

rozumieć

i porozumieć się.
6 Nazwij podane niżej
środki stylistyczne:
a) gołębie serce;
b) serce na dłoni;
c) serce bijące niczym
dzwon

Sam utwórz tego samego
rodzaju środki stylistyczne
oparte na słowie rozum.
7. Wymyśl dwa neologizmy. Jeden - charakteryzu-

jący człowieka zarozumiałego, nadętego,

napuszonego;

drugi - uczuciowego, czułostkowego, sentymentalnego.
8. Podaj żartobliwe i rozsądne, kilkuzdaniowe wytłumaczenia poniższych

sy-

tuacji:
a) W parku, na trawniku
leży białe prześcieradło.
b) W łazience stoi zapalona świeca.
9. Napisz dialog, w którym rozumny kot i uczuciowy krab spierają się na te
mat wyższości serca nad rozumem lub odwrotnie.

Rozwiązania testu egzaminacyjnego
z języka polskiego do Liceum
Ekonomicznego w Gdańsku
Na pytania od 1 do 5 - odpowiedzi należy szukać w tek-

ście lub w wiedzy z geografii (5).
6.a;7.b;8 "opis postaci historycznej lub współczesnej.
9. np.: „spoczywały tu one trzy lata”.

konkursu

„Gdańska Żaba”, organizowanego
przez
Gdańską
Fundację Oświatową.

kto? co?

one

spoczywały
(orzeczenie)

(podmiot)

(pel)
jak długo?

Czas korepetycji

Czas zdawania egzaminów do szkół średnich to
okres wzmożonego zapotrzebowania na korepetycje.
Dodatkowe zajęcia biorą
nawet ci, którzy ich nie potrzebują. „Korki”: moda, po-

trzeba, czy strach przed egzaminami?
- Ilona, moja córka, jest
piątkową uczennicą - mówi
jej mama. - Mimo to wykupię jej dodatkowe zajęcia
z języka

polskiego

i mate-

matyki. Po prostu będę
kojniejsza. Poza tym
uczyciel nauczycielowi
równy. Każdy ma inne

sponaniewy-

magania i inny system 75.
uczania: Rezultat jest taki,
że u jednego nauczyciela
dostanie się piątkę, inny za
te same wiadomości postawi
czwórkę.
- Kasia przychodzi do
mnie na zajęcia z języka
polskiego od dwóch lat mówi
korepetytorka.
W tym roku chce zdawać
egzaminy do „topolówki”.
Bierze również lekcje z matematyki i historii, Po prostu
jest słaba. Moim zdaniem,

czy potrzeba?

trzy lata

jeżeli dostanie się do tej
szkoły i tak nie poradzi sobie z nauką. W przypadku
Kasi, to mama ma wielkie
ambicje. Powiedziałam jej
o moich obawach. Usłyszałam, że stać ją na opłacanie
korepetytorów nawet przez
następne cztery lata, a jeśli
będzie taka potrzeba, wykupi lekcje u nauczyciela prowadzącego dany przedmiot.
Anka dodatkowe zajęcia
wymusiła na rodzicach.
- Nie mogę być gorsza od
innych - mówi dziewczyna.
- Na tle klasy wyglądałabym

jak żebraczka_
1 moich

10: b; 11: 4:

12 a) — —> Przeszukał mu wóz, w którym znalazł odziane
w ornaty ciało św. Wojciecha.
12 b) — —> Przeszukał mu wóz i znalazł...........
3a

stać

przydawkowe
110)
1 1.4.7

7

A

kazujący.
17. c; 18. c; 19. - —-> świętego - upodobnienie pod wzgłę-

nie musiałam zbyt długo ich
namawiać. Byli zadowoleni,
że zainteresowałam się nauką. Poza tym odpadł im
problem codziennego pytania mnie czy odrobiłam lekcje.

i oznaka dostatku.
Roma Sokołowska

2__ zdanie współrzędnie złożone

14.514500;
16. np.: przyjechał - 3 os. rodzaj męski, liczba pojedyncza,
czas przeszły, tryb orzekający, strona czynna
jedź - 2 ob liczba pojedyncza, czas teraźniejszy, tryb roz-

opłacenie „korków”. Zresztą , ł |

cji było oznaką tępoty. Dzisiaj dla wielu „korki” to nie
potrzeba, lecz moda, styl

2__ zdanie podrzędnie złożone

wynikowe

na

Kiedyś branie korepety-

--_ 1.

|

A przecież

rodziców

(okolicznik czasu)

(okolicznik miejsca)

dem dźwięczności postępowe
—-« odprawiał - upodobnienie pod względem dźwięczności wsteczne
20. odmiana przez przypadki.
21.a:€:T.:1Z

;

22. wy/rusz/yć

za/budowa/nie

23

:

24. - trakt.
z

Rys. Bartłomiej Brosz

25. wypowiedź stylistyczna

.

an

=
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e Eine

- sprzedaż
e

- leasing

ed

nowe i używane Wózki widłowe
renomowanych firm zachodnich.

2 lata gwarancji
KOMATSU

CROWN
(KKaimar

- wózki spalinowe
i elektryczne

- wózki elektryczne również w wersjach chłodniczych
- spalinowe i elektryczne wózki specjalnego przeznaczenia
(np. do kontenerów, bocznego załadunku)

a

miaG

. przeciwwybuchowe wózki widłowe
(atest Instytutu Bezpieczeństwa Górniczego)

R-2030/A/886

Gdańsk, ul. Heweliusza 11
tel. 058 305-83-02 w. 35, 36
0602 601-727
0601 626-110
fax 058 305-83-01 w. 57
Zapewniamy autoryzowany serwis (czas reakcji 24 h)
oraz dostawy części zamiennych przez minimum 10 lat.

|

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Wspólny

Marzysz o wygodzie?
To świetnie, bo nowa stacja paliw

w"

Dom”

Rafinerii Gdańskiej ma duży sklep,
w którym zrobisz codzienne zakupy

w Kościerzynie, ul. M. C. Skłodowskiej 40

ogłasza przetarg nieograniczony

o

na budowę budynku mieszkalnego
o powierzchni

każdej porze dnia i nocy.

To takie wygodne
- tankowanie i zakupy za jednym razem.
Szukasz jakości?
Kochasz wygodę?

1501,6 m” przy ulicy

M. C. Skłodowskiej w Kościerzynie

wraz z garażami i lokalem użytkowym.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty zainteresowani winni odebrać z działu
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, ul.eMickiewicza 8 w godz. od 10.00 do 13.00
formularze ofert z kosztorysem ślepym.
Oferty w zamkniętych kopertach z hasłem „OFERTA” należy składać w sekretariacie spółdzielni przy ulicy M. C. Skłodowskiej 40 do dnia 20.03.1998 r., godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.1998 r.
Oferenci przystępujący do przetargu winni wpłacić na konto Spółdzielni Mieszka-

Jedź prosto do nas.
Czekamy na Ciebie w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej

niowej w BIG BG S.A. O/Kościerzyna nr 10401240-91460-136-3 wadium w wysokości
10 000 zł najpóźniej do dnia 20.03.1998 r. do godz. 12.00.
Zwrot wadium dla ofert odrzuconych nastąpi w dniu rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium oferenta wybranego przechodzi na poczet rozliczenia między stronami po zakończeniu robót.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny w każdym
stadium przetargu.
R-2120

() Rafineria Gdańska
b

MORSKI ODDZIAŁ
STRAŻY GRANICZNEJ

R-1737/D

MORSKI ODDZIAŁ
STRAZY GRANICZNEJ
ec
!
gła budowl. i klinkier, cement, wapno, gazobeton,
ustaki, styropian, wełna mineralna, papa, lepik,
em:

informuje o rozpoczęciu postępowania w trybie zapytania o cenę

olia

na wykonanie zamówienia publicznego

budowi.,

silikony,

akryle,

pianki

ogłasza

montażowe

głaskć

p

przetarg nieograniczon
8

8

zony

na wykonanie zamówienia publicznego na dostawę
mięsa i wędlin dla jednostek MOSG w Gdańsku.

na jednorazową dostawę artykułów spożywczych,
trwałych dla jednostek MOSG

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.1998 r.

w Gdańsku, Kołobrzegu i Świnoujściu.
noni

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępnymi kwalifikacjami.
_ Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajo-

ini
ka Tc

a

ny

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Marketingowe

Termin realizacji: 14 dni kalendarzowych
od dnia
podisan umowy.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera „Zapytanie o cenę”, które można odebrać osobiście
w siedzibie zamawiającego, w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, pok. nr 105 lub za zaliczeniem pocztowym.

wych.

sp. Z o.o. w Dzierzgoniu
tel. (055) 2762459

$:
Zakład Produkcyjny w Żuławce Sztumskiej
tel. (055) i Siaea

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan Waldemar Jensch,
tel. (058) 343-33-92,w godz. 8.00-15.00.
:

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatko-

*

we zawarte w „Zapytaniu o cenę”.

* dojarki

|

:

. ciągniki rolnicze

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Gdańsku, ul. Oliwska 35, w dniu
31.03.1998 r. o godz. 13.00, w pok. nr 127.

R-2109

używane zachodnie maszyny rolnicze

* chłodziarki do mleka

i
i
: do dnia 31.03.1998 r., godz. 11.00.
iej
i
; Morski Oddział Straży Granicznej, 80-917 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35, kancelaria - pokój nr 218.
Kryterium wyboru ofert: cena - 100%.

80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35, tel. 343-33-92, fax 343-35-78

zz

:

:

ul. Oliwskiej 35, pok. nr 105 lub za zaliczeniem pocztowym.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pan kpt. Waldemar Jensch,
bud. nr 2, pok. nr 103, tel. (058) 343-33-92, w godz. 8.00-15.00.
W przetargach mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22
ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz
warunki dodatkowe zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| | | Termin składania ofert: do dnia 17.03.1998 r., godz. 11.00
|| Miejsce składania ofert: Morski Oddział PELEN 80-917 Gdańsk 17, ul. Oliwska 35,
| || kancelaria
- pokój nr218.
Ć
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Gdańsku, ul. Oliwska 35, w dniu

17.03.1998 r. o godz. 13.00, w pok. nr 105.

* kombajny zbożowe (na indywidualne zamówienia)
kas

>

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lawina.
zawiera Snecyfikacja Istotnych Warunków
>
Zamówienia, którą można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, w Guansmu Dr7Y

Sł

R-2111

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%.

N-0156/A/994

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: r

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 216, 217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 6.00-16.00;
„ Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV 17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

M O programach szerzej
w piątkowym

dodatku TV PILOT

środa

Film dnia

Kiedy rodzina Hardingów

25 lutego 1998

przeprowa-

dza się do domu w Stepford, wszystko wydaje się doskonałe. Wszystkie żony są posłuszne mężom,

7.35 „Czy boisz się

uczniowie pilni i zajmują

SIę tylko nauką, a wszyscy mężczyźni należą do tajemniczego klubu. Laura Harding
Zaczyna się niepokoić, kiedy jej przyjaciół-

17.45

ka z dnia na dzień zmienia się z kobiety

Wyzwolonej

w posłuszną

kurę

domową.

|

Powoli Hardingowie zaczynają odkrywać

ponurą tajemnicę Stepford.

- seRL7
„Świat według Bundych 1” serial
komediowy USA, reż. Tom
Singletary, wyk. Ed O'neill,
Katey Sagal |
| Polsat
rial dla młodzieży

18.00 „Dziedziczna nienawiść” (28) -

©

serial prod. braz.

Nasza TV

18.15 „Roseanne” (38) - serial komed. USA
19.00 „Prawo i bezprawie”

kryminalny —

Polsat
serial

RTL7

19.10 „Żar tropików” (38) - serial
© sensac. prod. kanad, -izrael.
(1991), wyk.: John David

Bland, Varolyn Dunn

19.20 „Klub na plaży”
| - USA :
e

Polsat

(3) - serial
Nasza TV,

Scena z Anną Muchą i Anną Wielgucką.

Wśród wykonawców Don Murray,
Barbara Eden.
|

Płomienie i deszcz

Dramat, 98 min., Polska/Niemcy
Reżyseria: Andrzej Wajda
Scenariusz: Radosław Piwowarski
Muzyka: Andrzej Korzyński
Występują: Anna Wielgucka, Anna Powierza, Anna Mucha, Stanisława Celińska,
Jan Janga Tomaszewski, Małgorzata Potocka, Leszek Teleszyński, Małgorzata Pieczyńska, Anna Romantowska i inni
Adaptacja głośnej powieści Tomka Tryzny, uznanej przez polską krytykę literacką

ot Delty 191 do Los Angeles kończy się
tragicznym wypadkiem w kilkanaście
Sekund po starcie... Film jest opowieścią

O wydarzeniach, które rozegrały się na
miejscu katastrofy.

za jeden z najważniejszych

debiutów lat

dziewięćdziesiątych.
Tragiczna
historia
piętnastoletniej Marysi, która pod wpływem

dwu koleżanek wyrzeka się swego kodeksu
moralnego i ukształtowanych przez tradycję
poglądów na życie, daje się rozmaicie inter-

pretować. Można ją odczytywać zgodnie
z wymową podtytułu („tajemnicza podróż
o dojrzewaniu”)

jako opowieść

o bolesnej

inicjacji w dorosłość lub potraktować w kategoriach filozoficznej powiastki o rozpadzie
świata, kontrast między naturą i kulturą, cy„wilizacją wiejską i miejską.
Andrzej Wajda poszedł jeszcze innym
tropem. Jego adaptacja powieści Tryzny to
przede

wszystkim

współczesny

20.00 której
Reżyserniemiesiąca:
„Nad rzeką,
ma” - film obycz.
(1991), reż. A Barański

moralitet.

W dziejach wchodzącej w dorosłość Marysi
reżyser dostrzegł metaforę sytuacji ducho-

wej współczesnego Polaka, który zafascynowany mirażami dobrobytu i obyczajowo-politycznej swobody zbyt pochopnie i niejako
„nurtowo” rezygnuje z dotychczas pielęgnowanych wartości.

|

USA (1987), reż. Alan Levi,

wyk: Barbara Eden, Don Mur- —
ray Tammy Lauren, Randall
| Batinkoff, Ken
Swofford

Pod znakiem orła
pod znakiem Gryfa
: kwietniu 1942 roku Kaszubi utworzyli tajną organizację wojskową Gryf Pomorski. Jednym z jej zadań
były przerzuty kurierów przez Bałtyk do Szwecji. Najczęściej odbywały się one z wykorzystaniem szwedzkich wę-

glowców, a także drobnicowców, na których zaokrętowani
byli Polacy. Niemcy rozpracowali Gryfa. Z 5 tysięcy jego
członków 1500 trafiło do obozu w Stutthofie.
Film opowiada o tej mało znanej organizacji Kaszubów,
jej relacjach z Armią Krajową, a zwłaszcza o dwóch przerzutach Jana Nowaka-Jeziorańskiego, należących do ważniejszych dokonań ludzi z Gryfa.

301

50 41

telefon

(9) - serial anim.

—

(86

min., napisy w jęz. ang)
O
TV Polonia
20.00 „Mroczne niebo” (4) - serial
SĘ USA 1996, reż. B. Zabel,
wyk.: Eric Close, Megan Ward
Polsat
20.00 „Dzieci ze Stepford" - horror

w.321

MI Opracowanie: Bożena Kamińska

IB Fot.: AKPA, PAP/CAF Archiwum
M Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie

środa 25 lutego 1998 r,

TIM.PE!

6.00 Kawa czy herbata? 7.20 Polityczny
budzik 8.05 „Doogie Howser, lekarz medycyny” — serial 8.30 Wiadomości 8.45
Dla dzieci: Mama i ja 9.00 Klechdy i bajania 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 10.00 „Milagros” (53) — serial 11.00 Tata, a Marcin

powiedział 11.10 Grajmy w szachy 11.20
Gitara basowa bez tajemnic 11.30 Mistrzowie: Jakość życia 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 Magazyn Notowań: Zielona klinika 12.45 Chochlikowe
psoty, czyli zmagania z gramatyką 13.00

14

„Egipt Słowackiego” — film dok. 13.20
Spotkania zJiteraturą: Jacques Prevert „Paryż w nocy” 13.45 Rodziny i miasta:
Klin, Korpus, szyjka i skrzypce
14.15 Mickiewicz dla dorosłych
14.30 Wiadomości
14.40 Dla dzieci: Malowanki Franka Firanki
15.05 „Wishbone” - serial, USA
15.35 Dla młodych widzów: Decyzje magazy
harcerski

7.00 Sport telegram 7.05 Dziennik krajowy 7.25 „Krok za krokiem” - serial
7.50 Studio urody 8.00 Programy lokalne 8.30 „W labiryncie” - serial 9.00

„Stawka większa niż życie” — serial wo-

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Polityczne graffiti 7.55 Poranne informacje

8.00 „Gdzie się podziała Carmen SanDiego?” (32) - serial animowany, USA
1994 (20 min) 8.30 „Żar tropików” (37)

jenny, Polska 1966, reż. Janusz Morgenstern, wyk. Stanisław Mikulski, Alicja
Zommer, Janina Borońska, Seweryn

-

Butrym (55 min) 10.00 Świat kobiet

— serial obyczajowy, Kanada 1973 (55
min) 10.30 „Nieustraszony” (71) — se-

10.30 „Sprycjan i Fantazio” (2) — serial

rial sensacyjny,

animowany, Francja 11.00 „Pogotowie
górskie w Widbach” (15) — serial 12.00
„Złotopolscy” - telenowela 12.50 Akademia Zdrowia Dwójki 13.00 Panorama

serial

sensacyjny,

Kanada/Izrael

1991 (powt.) 9.30 „Żar młodości” (387)
USA

(powt.)

11.30

:

(powt.)

15.00 Popielcowa środa, wyk. „Ars No-

„Kosmiczne

przypadki”

- serial dla

młodzieży 10.55 Bambetlusie - anim.
11.00 Dzisiaj Łódź 11.25 „Historia miło-

„Nocny patrol” (8) - serial sensacyjny,

ści” — serial obyczajowy 12.15 „Skazany”

USA 1995-1996 (powt.) 12.30 Pirami-

- dramat psychologiczny, Polska 1976,

da:

reż. Andrzej Trzos-Rastawiecki, wyk.
Wojciech Pszoniak, Zdzisław Kożień,
Zygmunt Hibner, Piotr Pawłowski (87
min) 13.40 Odyseja siostry Wendy:

gra - zabawa 13.00 Disco Relax

13.20 Dziennik krajowy (powt.) 13.40
„Tulipan” - serial obyczajowy, Polska
(56 min)
14.50 Akademia Zdrowia Dwójki — program
sportowo-rekreacyjny

7.50 Program dnia 8.00 Panorama 8.10
Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 Pro Contra
- pr. public. 9.10 Pętlowa lista przebojów - magazyn muzyczny 9.45 „Król Artur i kwadratowi rycerze okrągłego stołu” - serial anim. 10.05 „Podróże kota
Madisona” — serial przyrodniczy 10.30

14.00 4 x 4 - mag. motoryzacyjny
14.30 Trzy kwadraty: gra - zabawa

15.00 „Batman” (72) - serial animowany
dla dzieci

va”, zespoły ludowe
15.30 „Mozart Band” - serial anim.

15.30 Link Journal - magzyn

20.05 „Pięć wiosen” - film fabularny
USA
21.30 Jeden na jeden - program Włodzimierza Szaranowicza
22.00 Panorama
22.35 Sport telegram
22.40 997 - magazyn kryminalny
23.15 Dopóki żyje ostatni świadek
23.40 „Pod znakiem orła pod znakiem

20.00 „Mroczne niebo” (4) — serial SĘ

Gryfa”

- film

dokumentalny

Anny Marii Mydlarskiej
0.20 „The King's Consort” (2): Wratislavia Cantans '95
1.10 Zakończenie programu

7.35 Siódemka dzieciakom: „Kacper”, „Niebezpieczne dinozaury”
8.20

- seriale anim.
„Z ust do ust” — serial dla miodzieży

8.45 „Sunset Beach” - serial obyczajowy
930

„Na

granicy”

- film

sensac.,

USA 1980
11.15 „Czy boisz się ciemności” - serial

dla młodzieży
11.40 „Policjanci z Miami” - serial sen-

sacyjny
12.30 Teleshopping

Oxford 13.50 Świat stworzony dla mnie

mody

14.00 „Dookoła świata”: Na Jawie i Sumatrze — serial dokumentalny
14.25 Etos - magazyn katolicki
14.55 Panorama
15.10 „Doktor Przytuliński” - anim.

15.35 „Mysz i kret” — serial animowany
15.40 „Kapitan Sen” - serial animowan:

20
20.10 „Panna Nikt” - dramat obyczajowy, Polska 1996, reż. Andrzej
Wajda, wyk. Anna Wielgucka,
Anna Mucha, Anna Powierza,
Stanisława Celińska (116 min)
21.55 W centrum uwagi - program publicystyczno-informacyjny
22.15 Cafe „Fusy” — program satyryczny
22.25 Uszczelnianie polskich granic
23.00 Wiadomości
23.10 Dlaczego?: Porwanie dla okupu
23.45 „Sprawa Marii Soledad” - dramat
obyczajowy, Argentyna 1993,
reż. Hector Olivera, wyk. Carolina Fal, Valentina Bassi, Belen
Blanco, Juan Hidalgo (89 min)
1.15 Grajmy w szachy (6)
1.25 Kolejki: Gdański ekspres
1.40 Zakończenie programu

7.00 RTL 7 zaprasza

USA 1996, reż. Bryce Zabel,
wyk. Eric Close, Megan Ward,
J.T. Walsh (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Płomienie i deszcz” - film kata-

stroficzny, USA 1989, reż. Jerry
Jameson, wyk. David Hasselhoff,
Susan Ruttan, John Beck, Charles Haid (83 min)
22.40 Wyniki losowania LOTTO

22.45 Informacje i biznes informacje
23.05 Polityczne graffiti
23.15 Magazyn Teatru Otwartego
0.20 Przytul mnie
1.20 Dance World

1.50 EMMT
2.20 Pożegnanie

20.00 „Piloci z Big Sky” (8/26) — serial
przygodowy, Australia 1996, reż.

Scott Hartford Davis, wyk. Gary
20.45
21.45
21.55
22.15

22.25
22.40
23.00

Sweet, Alexandra Fowler, Martin Henderson, Rhys Muldoon
„Nienawiść” — film dokumentalny
Panorama - wydanie wieczorne
Punkt - temat dnia
Leksykon katolicki: Duszpasterstwo polskie w Niemczech Mannheim
Kontury - magazyn kulturalny
Kamerton - magazyn muzyki klasycznej
„Królestwo Lo” — film dokumentalny

23.45 Magazyn Kociewski
0.05

Zakończenie programu

'

14.05 Muzyka w RTL 7
14.35 „Łobuzy Robina” - serial sen. sacyjny
15.25 Siódemka dzieciakom: „Kacper”,
„Niebezpieczne dinozaury” - seriale anim.

20.00 „Dzieci ze Stepford” — horror,
USA 1987
21.35 7 minut —- wydarzenia dnia - pr.
_
informacyjny
21.45 „Uśmiech losu” - serial
22.35 „Wydział zabójstw” - serial
23.30 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
23.40 Ukryta kamera

23.50 „Dzieci ze Stepford” - horror,
USA 1987

Środa 25 lutego
1998 r.

[CANAL+
8.00 Nasze wiadomości 8.05 Nasz poranek 8.30 Nasza dzieciom 9.30 Nasz sklep
— zakupy 10.00 „Lekarz domowy” (27) serial 11.05 „Winnetka” (6) — serial 12.00
Nasze wiadomości 12.05 „City” (30) — serial, USA 12.30 „Dziedziczna nienawiść”

(27) - serial 13.20 Gra w południe 13.30
„Klub
14.00
14.55
15.10
15.45

na plaży” (2) - serial, Brazylia
Nasza dzieciom
Nasz Sklep - zakupy w TV
Nasze popołudnie - Studio AGNES
Zanim kupisz — poradnik

16.00 „City” (31) - serial
16.25 „Lekarz domowy” (28) - serial
17.35 Zagraj z nami - Domino - teleturniej

17.55 Szczęśliwa ósemka - propozycje
18.00
18.50
19.20
19.50
20.00

„Dziedziczna nienawiść” - serial
Nasz wieczór - Studio AGNES
„Klub na plaży” (3) - serial, USA
Nasz horoskop
„Aniołki Charliego” (11) — serial
kryminalny, USA

20.50 O pogodzie - Studio AGNES
21.00 Nasze Wiadomości
21.15 „Zdążyć przed północą: Gra pozorów” - film kryminalny, USA 1994,
reż. James Frawley (85 min)
22.45 Puls Biznesu
22.55 Ręce do góry - talk show
. 23.20 Muzyczny sklep CD
23.35 Nasza dobranocka

23.55 Gry nocne
0.25 Zakończenie programu

6.00 Telesklep 6.30 - 7.25 CIĘŻKO RANNE PANTOFLE - mig. poranny, prowadzą Sandra Walter i Norbi 7.25 Przegląd
prasy 7.30 TVN Fakty - informacje 7.35
„Pacific Drive” (99) — serial obyczajowy,
Australia 8.00 „Opowieści z Zielonego

Lasu” (8) — serial anim. 8.30 „Omer” (4) —
serial

animowany

dla

dzieci

9.00

Wszystko albo nic — teleturniej rodzinny
Krzysztofa Ibisza 10.00 Dobra cena - te- :

leturniej, prowadzi Grzegorz Wons 10.30
„Anna” (99) - telenowela, Argentyna
11.30 „Jolanda” (33) — telenowela, Argentyna

12.00

Telesklep

12.30

Co

za

dzień - rozrywka - informacja 13.00
„Opowieści z Zielonego Lasu” (9) — serial
anim. 13.30 Auto Auto — mag.
14.00 Twój problem, nasza głowa - pr.

na żywo dla dzieci
14.35 TV Enter - gry komputerowe
14.45 „California Dreams” (74) - serial
15.15 „Szkoła złamanych serc” (99) serial dla młodzieży, Australia

8.30 Wiadomości 8.45 Teledyski na życzenie (powt.) 8.55 Prognoza pogody 9.00
„Janka” (5/15): „Nocne czary” - serial
(powt.) 9.30 „Klan” (52) - telenowela,
Polska 1997, reż. Paweł Karpiński (27
min) 10.00 „A jeśli będzie jesień” - film
obyczajowy, Polska 1976, reż. Tadeusz
Henryk Czarnecki (powt.) 10.55 Przystań
spokoju - reportaż K. Grabowskiego
(powt.) 11.30 Polska piosenka: Ludzie,
zjawiska, epizody - program Lecha Nowickiego (powt.) 12.00 Wiadomości 12.10
„Daleko od szosy” (4/7): „Oczekiwanie” —
serial obyczajowy, Polska: (powt.) 13.25
Oskar polskiego biznesu - reportaż

(powt.) 13.40 Śpiewnik ilustrowany: Woj-

ciech Trzciński

(powt.)

14.10 Kowalski i Schmidt (powt.)
14.40 Polonijne spotkania (6): Skrzypek
z Meksyku - reportaż (powt.)
15.00 Panorama
15.20 Program dnia
15.30 Auto-Moto-Klub

15.45 „Star Trek” (45) - serial SĘ USA

POLONIA

8.25 (K) „Świat CNN” - film dok.

10.00
10.30
13.30
14.30
17.15
17.45
18.45
19.15
19.45
20.00
20.30
21.30

„Klub Hawaje” - serial dla młodzieży
Werdykt - pr. publicystyczny
:
„Celeste” — serial
Escape - mag. komputerowy
Seriale anim.
„Namiętności” — serial
Werdykt - pr. publicystyczny
Fachowiec radzi — pr. poradnikowy
Blok muz.
„Klub Hawaje” - serial dla młodzieży
„Celeste” — serial
Godzina z... Balladami rockowymi
- pr. muz.
|
22.30 Top Shop

10.10 (K) „Speed. Niebezpieczna szybkość” - film sensac., USA 1994

12.05 (K) DESER: „Luna 13” - film krótkometrażowy
(K) „Autor! Autor!” - komedia, USA
(K) „Bobry w akcji” - serial anim.
(K) Cyberkultura - mag.
(K) Oko Cyklonu - mag.
(K) „Kiedy nadchodzi sobota” - film
obycz., W. Brytania 1995
17.35 (K) „I żyli długo i szczęśliwie” - serial anim.

12.35
14.25
14.50
15.20
15.55

18.00-20.00

OKNO

OTWARTE

„NA

GAPĘ::

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

8.10
9.40

19.15 NIE PRZEGAP
19.20 Łapu-capu

11.20 „Rycerz króla Artura” - film przyg.

19.25 „Świat według Dave'a" - serial

13.30 „Co z Bobem?” - komedia, USA
15.10 „Apartament” - komedia obycz., USA
16.45 „W kręgu przyjaciół” - film obycz.,
USA/Irlandia 1995
18.25 „Małolaty ninja wracają” - film
przyg., USA 1994 |
20.00 „Zakonnica w przebraniu 2” - komedia, USA 1993
21.45 „Duma kibica” - komedia, USA
23.15 „Piątek trzynastego w piekle” —

19.50 Aktualności filmowe
19.55 Łapu-capu
20.00 (K) „Druga szansa” - film sensac.,

Australia 1996
22.00 (K) SUPERDESER: „Ulica krokodyli” - mag. filmów krótkometrażowych .

22.35 (K) „Georgia” — dramat obycz., USA
0.30

(K) „Na szczęście” - komedia,
Australia 1994
2.05 (K) „Pocałunek lub śmierć” - film
sensac., Australia 1997

horror, USA 1993
, 0.45

8.30 Eurogol — mag. piłkarski
10.00 IO Nagano '98
12.00 Magazyn tenisowy

12.30 Snowboard: Puchar Świata 1997/98
13.00 Jeździectwo: PŚ w Bordeaux
14.00 Lekkoatletyka: Halowy mityng
w Sztokholmie
15.00 Piłka nożna: Puchar Narodów
Afryki w Burkina Faso - ćwierćfinały
17.00 (P) Piłka nożna: Puchar Narodów
Afryki w Burkina Faso - 1 półfinał
19.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
w Londynie
.
21.00 (P) Piłka nożna: Puchar Narodów
ś
Afryki w Burkina Faso - 2 półfinał
23.00 (P) Piłka nożna: Mecz towarzyski
Francja - Norwegia
1.00 Speedworld - mag.

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta
17.30 Katastrofy: Bez ucieczki
18.00 Flightline, czyli wszystko o maszynach latających
(8.30 Terra X: Zagubiony świat

12.30 „Dwa oblicza miłości” — serial

20.05 „Jedwabne Pończoszki” (18) - se-

rial sensacyjny, USA
21.00 „Modelki” (20) - serial

1991,

+

22.00 Tabu - talk show Małgorzaty Domagalik, pr. na żywo tylko dla
dorosłych

22.30 TVN Fakty
22.35 Kropka nad i - prowadzi Monika
Olejnik
23.00 TVN Fakty Regionalne - informacje
23.15 Na wybiegu - moda
23.45 Nic straconego: „Beverly Hills

90210” (97) - serial obyczajowy,
0.40

Nic straconego: „Modelki”
- serial obyczajowy, USA

1.30 Nic

straconego:

(20)

Andrzej

Barański,

13.30 TV Shop
14.00 Link New Look - mag. mody
14.30 Dżana Top - pr. muz.
15.00 Gramy News
15.05 Mute - pr. muz.
15.30 Halogramy - pr. muz.

21.25 Złote lata sześćdziesiąte: Zespół

16.00 „Z ostatniej chwili” — serial, Kanada
16.55 „Czarodziejka z Księżyca” —- anim.
17.25 „Power'Rangers” - serial

22.00 „Lenica” - film dok. Wojtka J. Kukli

17.50 Informacje
18.00 „MacGyver” - serial

|

Żuki - program rozrywkowy

22.30 Panorama

23.05 Ze sztuką na Ty: „Układanie życia” — film dokumentalny Antoniego Krauzego
0.00 Recitale w Dusznickim Dworku: Joaquin Achucarro gra Cho-

pina; Artur Pizarro gra Albeniza
i Liszta

„Jedwabne

Pończoszki” (18) - serial obycza-

jowy, USA

reż.

wyk. Marek Bukowski, Andrzej
Mastalerz, Mirosław Baka, Joanna Trzepiecińska (86 min)

0.45

Powitanie
skich

widzów

amerykań-

Island”

6.00

gionalny
7.00

19.00 Dzikie Discovery: Alaska - lód
|
i skały
20.00 Poza rok 2000

8.15 „Dobre czasy,
8.50

10.35 „Sunset Beach” - serial
11.30 Pojedynek rodzinny - teleturniej
12.00 Punkt 12 - mag. informacyjny

12.30 „Magnum” - serial
13.30 „Home Improvement" - serial
14.00 Barbel Schśfer: „Tak dalej nie

chcę postępować”
15.00 Ilona Christen: „Gdy przyjaciele
stają się wrogami”

23.55 Przytul mnie - nocny pr. muz.
0.55 Dżana Top - pr. muz. —
1.25 DJ Club
1.55 Zakończenie programu

17.10 Inside Britain: „Edukacja” - ang.
cykl dokumentalny (30 min)
17.40 „Niderlandy budują statek Batawia” - reportaż (17 min)

21.00 CNN News
21.15 „Dynastia” — serial

17.00 Jeopardy! - quiz

17.30
18.00
18.30
18.45

19.45 Z planu filmowego - mag. filmowy
20.00 „Oszust” - komedia sensac.

22.15 „Rajd na Rommla” - dramat wojenny, USA 1970

20.00 „Dwa oblicza miłości” — serial

16.00 Hans Meiser: „Mój partner jest
gwiazdą porno” *

18.00 „74.5 Nowa Fala” - serial
18.45 „Haggard” - serial
19.15 Auto moto puls

Mdzyczne dobranoc

17.57 Program na dzień następny

„Ellen” - serial

10.05 „Moda na sukces” - serial

17.30 Bajki i bajeczki - seriale dla dzieci

0.20

- se-

9.20 „Historia Springfieldów” - serial

17.00 „Superman” - serial dla dzieci

Akademicka Telewizja Edukacyjna
16.15 Pokazy chemiczne: „Równowaga
chemiczna, cz. 2” (25 min)
16.40 Wykład z historii literatury: „Autobiografizm w literaturze polskiej XX w. część 2” (30 min)

19.00 „Żar młodości” - serial

złe czasy”

rial

Punkty zwrotne historii: Czarna
śmierć
Łowcy duchów: Duch pilota
The Quest: Wielka Stopa
Podpisane Discovery: Spaczone
umysły — obca ręka
0.00 Historia koncernu MG
1.00 Skrzydła Luftwaffe: AR 234 Blitz
2.00 Punkty zwrotne historii: Czarna
śmierć
2.30 Poza rok 2000
3.00 Zakończenie programu

| USA 1982
23.40 „Niebezpieczne kobiety” — serial

Punkt 7 - mag. informacyjny

7.35 „Między nami” - serial

20130
|
21.00
22.00
23.00

21.30 XL - mag. muz.
22.00 „Godzina zbrodni” - dramat obycz.,

Punkt 6 - mag. informacyjny”

6.30 Dzień dobry Niemcy - mag. re-

PIK
20.00 Reżyser miesiąca: Andrzej Barański — „Nad rzeką, której nie
ma” - film obyczajowy, Polska,

„Więźniowie Rikers
film dokumentalny

CTL2

1.30 Zakończenie programu

20.00 Sport

„Duma kibica” - komedia, USA
„Con Amore” — dramat obycz.

„Między nami” - serial
Dobry wieczór - mag. regionalny
EXCLUSIV - mag. gwiazd
Wiadomości

19.10 Explosiv — mag.
19.40 „Dobre czasy, złe czasy” - serial

20.15 „Żigolo - miłość na telefon” thriller erotyczny, Niemcy 1997
22.05 Stern TV - mag.
0.00 Wiadomości
.

0.30 Karnawał w Rio: Finał — relacja

na żywo

-

ABSOLWENTKĘ do sklepu odzieżowego oraz do szwalni zatrudnię,
tel. 664-66-56

ANKIETERÓW do 35 lat, 551-1153 (8.00- 16.00)
MŁODE dziewczyny do promocji
kosmetyków Buty Face zatrudnię,
tel. 0-602-663-103
MŁODYCH sprzedawców, od 8
mln, tel. 664-68-50

KIEROWCĘ: magazyniera z grupą
inwalidzką zatrudni firma „Narkiewicz- Kohnke". Oferty pisemne
kierować pod adresem: 81-351
Gdynia, ul. Jana z Kolna 24/26
SPRZĄTACZKI i sprzątaczy z grupą inwalidzką na stałą umowę

SZPACHLARZY, 346-09-17

ŚLUSARZY pomocników, Gdynia,
0601-623-296
TECHNIKA inst. sanitarnych na
stanowisko majstra budowy zatrudni firma PHU „Sanbud”, tel.
347-22-70 (9.00- 13.00)
TYNKARZY, podwykonawców robót tynkarskich oraz dociepleniowcowów zatrudni „Fasada” tel. 349* 49-26

opracęwe Wrzeszczu zatrudni pilnie Zakład Pracy Chronionej, tel.

622-35-26
STOLARZA (z grupą inwalidzka)
w Rejkowcach gm. Pelplin, tel. (069) 136-31-94
ni „Meblo- Makć tel. 671-69-25

Arem' 301-28-41 wew. 112

STUDENTKĘ do pomocy przy lekcjach kl. VI, wymagana znajomość
j. angielskiego, 0601-259-121

KASYNO gry „Jackpol* w Gdyni
przyjmuje kandydatów na bezpłatny kurs krupierski, 661-75-35

PRACOWNIKÓW kuchni- obsługi

ELEKTROMECHANIKA samochodowego 682-26-70
ELEKTRYKA elektronika do insta-

NIEPEŁNOSPRAWNĄ maszynistkę zatrudni firma, tel. 683-29-55
OSOBY niepełnosprawne zatrudni
firma, tel. 301-69-61
OSOBY niepełnosprawne zatrud-

lacji systemów alarmowych. Wumagane: wykształcenie średnie,
prawo jazdy B, podstawowa znajo-

nimy w dziale windykacji oraz
w magazynie surowców (kompu-

l.

682-22-26,

[INFORMATYKA zs zraomo. : | _ SPRZEDAWCÓW
dowykształcenie
salonu se
mochodowego,

ści

pojazdów o masie powyżej 24

mość informatyki, dyspozycyjność,
622-09-40, 624-88-66
INŻYNIERA mechanika

682

klienta- osoby młode, energiczne-Pizza Hut, Długa 75/76,

341-28-11

AGENTÓW ochrony (emery-

DEKARZY, blacharzy zatrudnię.

tów, rencistów do 45 lat) „Hevelius* 341-32-51

tel. 345-45-11; 0602-780-482

iści

MURARZY, kafelkarzy, tel. 0602-

683-18-97

SEKRETARKA, fakturzystka, po-

obsługi
pusta WZA 105 554-17-49
mi oraz

tora dźwigu

KSIĘGOWĄ niepalącą, do po-

Word Sad, tel. 556-15-88

18.00
KRAWCOWE, 552-59-20
KRAWCOWE, 671-26-21

datkowej księgi przychodów

irozchodów zatrudni Biuro Rachunkowe, 629-18-29

SEKRETARKĘ zatrudni francuska firma winiarska „Castel
Freres'. Wymagania: wiek do
30 lat, znajomość obsługi

KSIĘGOWEGO
z praktyką do biura

komputera, dyspozycyjność.
Zainteresowane osoby prosi-

ul. Marynarki Polskiej 71, tel. 34213-10
KRAWCOWE chałupniczki, 62506-56 po 20- tej
SZWACZKI, Gdynia, Aluminiowa
1, 623-44-84
SZWACZKI- żakiety i na podprasówkę zatrudnię, 554-23-59

Sp. Z.0.0, Rumia, 671-19-54
KSIĘGOWĄ doświadczoną zatrudnię, 0601-663-929, 682-37-39
Wieczorem

moc księgowej, komputer Exel

zatrudnię, 682-28-73 po

rachunkowego.

681-65-65;

0602-294-373

my o kontakt tel. (0-58)309-0359

i obsługą komputera zatrudni „Meblo- Mak* w Rumi. Tel. 671-69-25
SEKRETARKĘ ze znajomością
kadr firma zatrudni. Oferty
10539110 Gdynia Władysława IV

SAMODZIELNĄ księgową, wiek
. 0 30 lat, komputer, z elbląskiego,

17

AGENTÓWz doświadczeniempo-

SEKRETARKI, asystentki,
SE
PoE
szkoleniu, 301-48-59 Wałowa 19 (obok Ga:
zowniczej)

Samojsznego

dowlana, tel. 62-99-500

szukuje Firma Leasingowa.Tel.
341-55-28
AKWIZYTORA- dealera, 550-6720

Agencja „Gromowska”
poszukuje do PRACY za granicą

EKSPEDIENTKĘ, ekspedienta do
sklepu spożywczego przyjmiemy,
tel. 663-07-21, godz. 12.00- 16.00

KASJERKĘ i sprzedawcę, tel.
552-04-18/19

EKSPEDIENTKĘ3 osoby.
Gdańsk, 090-602-018
:
EKSPEDIENTKĘ do sklepu mięsnego 552-08-66

KIEROWCÓW- sprzedawców,
rzetelnych, ucziwych zatrudni
Elmilk sp. z o.o. ul. Kliniczna
2A, 80-404 Gdańsk. Oferty +
CV+ zdjęcie tylko pisemne.

EKSPEDIENTKĘ do sklepu

KIEROWNIKA sklepu- wiek do 30
lat zatrudni Princo RTV AGD, Gdynia, Świętojańska86 |
KONWOJENTA- sprzedawcę- pilnie! Prawo jazdy. Oferty pracy
składać osobiście: PPH Full
Gdańsk, Ku Ujściu 54
KSIĘGARZA ze znajomością an-

spożywczego, Morena, 0602-

771-225
EKSPEDIENTKĘ na stałe do sklepu spożywczego, tel. 551-30-20 |
EKSPEDIENTKĘ na stoisko spożywczo- wędliniarskie, sklep Pia-

stowska 95, 557-28-16
EKSPEDIENTKĘ zatrudnię do

sklepu przemysłowego na Żabian-

ce, 621-71-13
EKSPEDIENTKI, 551-88-43
EKSPEDIENTKI do pracy w delikatesach całodobowych w Gdyni,
dla zamiejscowych zakwaterowa-

AGENTA celnego, tel. 627-16-21

(studiujący wykluczeni) zatrudnimy
w gdańskiej księgarni. Oferty nr
10531442 Gdańsk, Targ Drzewny
3/7
MGR, technika farmacji, kierowni:
ka apteki, 622-73-79
MGR farmacji, 623-87-04 wew.

apteka, 0601-621-265

MGR farmacji zatrudnię, 661-71-

wykształcenie

WYKWALIFIKOWANYCH pracowników do uboju i rozbioru mięsa
zatrudni masarnia. Pruszcz Gdański Grunwaldzka 40 A, tel. 682-36-

sługą komputera, dyspozycyjnego

temów elektronicznych i automaty-

ki. Wymagane:

PRACOWNIKA doświadczo-

nego znająceego zagadnienia

przetwórstwa eo zatrudni spółka,
chód, tel/ tax (-6)678.222

gielskiego lub niemieckiego, ob-

nie, 625-21-75, 625-41-95
HANDLOWCA: do sprzedaży sys-

po 15.00

AGENTA do współpracy poszukuje firma ubezpieczeniowa, tel. 30538-36

AGENTA ochrony- konwojenta. Kurs zawodowy
na licencję
-go. stopnia. Centrum Szkolenia
Służb Ochrony „Cobra”, ul. Heweliusza 11/ 820 305-22-99, 305-2969 (9.00- 16.00)

70 (8.00- 10.00)

techniczne, podstawy marketingu,

KSIĘGOWYCH, atrakcyjna
praca po przeszkoleniu,
301-47-54, Wałowa 19 (obok
Gazowniczej)

SEKRETARKĘ z bardzo dobrą

znajomością języka angielskiego

KIEROWCĘwywrotki,
ope

ką na statkach i okrętach, praca
w Szczecinie. Zgłoszenia Przedoe Mate ul. Czarny
Dwór 8a, Gdansk- Przymorze p.
- 119 lub 106

GŁÓWNEGO księgowego zatrudni

Gdańskiego. Tel. 683-43-76;

mocników zatrudni Serwis Blacharsko Lakierniczy w Gdyni, 629-

61

micznych wysokiej klasy, z prakty-

handlowej, pilnie potrzebna, tel.

553-07-87 od 8.00 do 12.00

chętnie z terenu Pruszcza

PPH Fuli Gdańsk, Ku Ujściu 54

absolwentki zatrudnimy. Gdańsk,

KIEROWCĘ kat „C'. Tel. 682-89-

MURARZY, stolarzy, 552-72-81
PIASKARZY i malarzy hydrodyna-

wisko jednoosobowe), do firmy

na: znajomość obsługi transportu, komputera, jęz. obcy
(angielski, niemiecki), wykształcenim min. średnie,

nie! Oferty pracy składać osobiście:

BLACHARZA, lakiernika oraz po-

by. Gdańsk, 090-533-248

115-093

ścią pracy na komputerze, (stano-

operatywnego, mile widzia-

KRAWCOWE, szwaczki również

88-33 wew. 57
KIEROWCĘ- sprzedawcę, 2 oso-

GŁÓWNĄ księgową zatrudni fun-

oska
dacja, 301-49-51
PRACOWNIKA biurowego- || GŁÓWNĄ księgową ze znajomo:

mandorska 18, 620-66-21

KAFELKARZY zatrudnię, 664-4929 Gdynia

-

osobiście: PPH Full Gdańsk, Ku

KRAWCOWE, szwaczki, KoB. ,Lammex* Gdynia, ul. Legionów 130 pok. 121

mość.komputera, Gdynia, Spokojna 28

PRACOWNICĘ
do działu rozliczeń
sprzedaży. Oferty pracy. składać

zatrudni firma przewozowa.

Wymagany staż pracy min. 3
lata. Kontakt: „Skat Transport",
ul. Powstańców Warszawskich
25, Gdańsk, tel. 302-12-48,
302-33-62

zatrudni Opel Konocar, Łozy 80a

CIEŚLI i murarzy zatrudni P.

ą programów: kad zatrudni | min, średnie oraz dobra znajo-

firma produkująca obwody
drukowane, tel. 341-28-62,

ton, z doświadczeniem w międzynarodowych przewozach
towarowych pod kametem TIR

MECHANIKA samochidowego do 30
lat zatrudnię, Gdynia, 629-42-31
MECHANIKA samochodowego, pil-

SZWACZKI, tapicerów zatrud-

MODELKI, modeli poszukuje
Agencja Artystyczna. „Kristo

KIEROWCÓW
enia do posadących: |

uprawnienia do prowadzenia

AGENTÓW do ochrony nowopow-

PRZEDSTAWICIELA. akwizytora
z własnym transportem, tel. 0-601733-025
SPRZEDAWCĘ zatrudnię, 55309-22
SPRZEDAWCÓW, bezrobotnych,
hurtownia odzieżowa, 30-385-69
SPRZEDAWCÓW: młodych przeszkolimy. 343-50-71
SPRZEDAWCÓW:Świadków Je-

co najmniej dobra znajomość j. angielkiego, 622-09-40, 624-88-66
HANDLOWCAwykształcenie
średnie, obsługa komputera, praktyka- zatrudnię w branży art. biurowych. P. H Kas Gdynia, Hutnicza
10, tel. 623-46-83 po 14.00
HANDLOWCA do pracy w hurtowni, wykształcenie średnie, tel. 55212-61
HANDLOWCA z własnym samochodem poszukuje hurtownia za-

stającego Hipermarketu „Hit' zatrudni AOM „Erminus* z Warszawy. Zgłoszenia osobiste: Gdynia,

ul. Śląska 53 p. 117 w godz.

10.00- 18.00. Tel. 620-55-01 w.
115
:

AGENTÓW ubezpieczeniowych
zatrudni Commercial Union. 55174-76; 346-13-53; 664-45-84; 62256-09
CHAŁUPNIKÓW, 0-700-71-195
FRYZJERKĘ „męską' 664-15-31,
664-01-45
FRYZJERKĘ zatrudnię lub A
RA stanowisko, tel. 344-

howy- sklepy, 622-42-24

HANDLOWCÓW, magazynierów

SPRZEDAWCÓW do sklepu ETC
pilnie zatrudnimy. Tel. 346-77-87
(wew. 194)
w godz. 11.00- 15.00

18- 35 lat zatrudni hurtownia muzyczna, 557-40-47, 557-40-48

672-25-08

- bawek, 0-602-222-966

PRACOWNIKÓW magazynowych,

z asa

bałtycka

- inż. do projektowania statków oraz inż. mechaników

Wydawca

„Dziennika Bałtyckiego”
i „Wieczoru Wybrzeża”

i budowniczych statków,
- lekarzy i pielęgniarzy,
- tokarzy.

WYDAWCA
„DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
I „WIECZORU WYBRZEŻA”

zatrudni

ji i Sprzedaży - Kolportaż Domowy

poszukuje

Wymagana znajomość języka angielskiego.

PRACOWNIKA BIURA
REKLAMY I OGŁOSZEN

Tel. 302-94-22
- wykształcenie min. e
- doświadczenie w kierowaniu

W TCZEWIE

zycyjność;
- biegła znajomość obikugi ies.

Wybranym kandydatom

oferuj

- pracę w dynamicznym m
zespole; :
- możliwość szkoleniai dal szego rozwoju;
Ak

ea

Oczekujemy na osobę ze średnim wykształceniem, kulturą osobistą,
H
komunikatywną, w wieku do 35 lat.
Oferujemy interesującą pracę w młodym zespole, szkolenia oraz
atrakcyjne warunki finansowe.

Snow

Prosimy o przesłanie ofert (c.v. + list motywacyjny + zdjęcie)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie c.v, lis

do 07.03.1998 r. pod adresem:

i zdjęcia do dnia 6.03. 1998 r.

„PRASA BAŁTYCKA”

Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

ras

bałtycka

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy m.in. koordynacja pracy

Rafiyckiego"

|

- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie w dziale sprzedaży - kreatywność
własny samochód będzie dodatkowym

doświadczenie w kierowaniu zespołem
zdecydowanie w działaniu
biegła obsługa komputera
atutem

i zdjęcia do dnia 28.02.1998 roku pod adresem:

aa:

fimo

onej edycja yyy

czynników chłodniczych w Polsce, poszukuje kandydatów
na stanowisko:

SPECJALISTY DS.

FaWiaczani WyDrzeża

”

zatrudni

odpowiedzialnego za realizowanie polityki firmy w zakresie doboru technicz-

rego czynników chłodniczych, urządzeń i elementów instalcji chłodniczych
Stawiane wymagania to:

I ANALIZ

1. cechy osobiste: dynamiczność, systematycznośći samodzielność w pracy, zdolności negocjacyjne,
2. wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności w zakresie chłodnictwa,
3. doświadczenie: poświadczona praktyka w projektowaniu lub wykonawstwie instalacji chłodniczych,

Wymagania:

- dyspozycyjność

- samodzielność w działaniu

4. dodatkowe umiejętności: wiedza z dziedziny marketingu i handlu mile wi-

- komunikatywność
- doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane

dziana, znajomość j. angielskiego, znajomość
obsługi komputera,
prawo jazdy, dyspozycyjność.

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-

Waryneno o

PRASA BAŁTYCKA sp. Z 0.0.

„

Targ Drzewny
3/7, 80-886 Gdańsk

R-1871

Dział Kadr, pok. 223

POLIGAZ - GDAŃSK Sp. re

a

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

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 motywacyjnego

i,

STĘ DS. SPRZEDAŻY

trola i rozwój kanałów dystrybucji, analiza rynku.

Wymagania:

80-886 Gdańsk

TECHNICZNO-HANDLOWYCH CHŁODNICTWA
nika

zatrudni

zespołu inspektorów, udział w kreowaniu polityki sprzedaży i promocji, kon-

Targ Drzewny 3/7

R-1662

bałtycka

WYDAWCA
„DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO”
I „WIECZORU WYBRZEŻA”

|

Dział Kadr , pok. 223

Dział Kadr, pok. 233

R-1979

"CĘ
KIEROWNIKA
URA SPRZEDAŻY

- PRASA BAŁTYCKA sp. z 0.0.

Sp. z o. o.

do dnia 28.02.1998 roku pod adresem:

30-886
pry

a

z o.o., Targ Drzewny 3/7,

Dział Kadri i Administracji

'.

5. inne atuty:

Oferujemy pracę w stabilnej i

firmie, atrakcyjne wynagrodzenie

oraz możliwość uczestniczenia w dynamicznych programach
marketingowych firmy.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o nadesłanie życiorysu zawodowego c.v. wraz ze zdjęciem i z listem motywacyjnym pod adresem:

POLIGAZ - GDAŃSK Sp. z 0.0.

Pion Czynników Chłodniczych

80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 311-337

lub faksem
pod nr 058 552-20 66, w terminie
do 5.03.1998 r.

„.,

ZA

SPR kiedy?
uz

za ile?

Ni czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul Władysława
IV 17) bez dopiaty (1 słowo - 0,96
zł netto), aks osób zycznych ne prowadzących działaności gospodarze 0,15
Ma pląteńk ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 stowo- 2,02

ZAPSZAPY
DO SZYCH BA OGŁOSIEK SZ

zł

zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.

Gdańsk, Targ Drzewny3/7, tax 301-80-62, 346-35-68, tel. ontr. 301-50-41 w. 210, 215, 216, 217, fax 346-96-68
całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Sopot, Kościuszki61, tal. 551-54-55, pon.-pl. .00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tel.fax 622-74-79, pon.-pt. 6.00-16.00,
WiadystawaIV 17, tel.fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

FRYZJERÓW, 0602-39-12-95
KIEROWNIKA aptreki zatrud-

OFICERÓW-

mechaników

i starszych marynarzy zatrudni

nię, 622-73-79

Żegluga Gdańska, tel. 301-89-

LEKTORA angielskiego zatrudni

31

firma JĘZYKOWA, TEL. 671-72-

cyjne: wykształcenie wyższe
lub średnie, doświadczenie
handlowe, umiejętności negocjacyjne, znajomość angiel-

MODELKI, modeli, dzieci, poszu-

trudnię, Modra 81 A

ska Windows, prawo jazdy.

PRACOWNIKÓW z przygotowa-

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny): Gama Gastro sp z 0.0.
80-339 Gdańsk, ul. Dickmana

601-63-35-35

MONTERÓW kadlubowych, spaWaczy, nowe budowy, gwaranto-

wana ciągłość pracy do 2000 roku,
343-16-07, 343-69-54, 301-68-31

niem do wyrobu pieczątek, dora:

800 zł, tel. 623-78-58

683-30-67

LOKALNY Dystrybutor Amerykańskiej Korporacji poszukuje ambit-

sprzątaniu wnętrz, 0601-79-27-79

HURTOWNIA książek- różne działy, 1200 zł, 305-37-48

sjonalne szkolenia, duże możliwo-

herowa zatrudni firma meblowa,

MŁODYCH na stałe od zaraz, tel.

ści awansu i własnego rozwoju.

629-80-29, 9.00- 16.00

RECEPCJONISTKĘ, kucharza zatrudni hotel, Straszyn 682-02-95

tel. 67-61-458
Wynagrodzenie uzależnione od
SZEFA produkcji krawieckiej, 623- . efektów pracy. Przyjdź, zobacz,

NAUCZYCIELI zawodów: barman,
kelner, kucharz, dekarz, brukarz,
monter
płyt gipsowych i umiejętno-

gastronomicznych i chłodni:
czych. Wymagane prawo Jaz-

ści prowadzenia: rozliczeń z ZUS,

ksiąg przychodów i rozchodów,

urządzeń

Zgłoszenia (CV + list motywacyjny) na adres: Gama Gastro
sp z 0.0. 80-339 Gdańsk, ul.

zatrudni — | Diokmana 14/15

| Rz ian

18-47

dy, doświadczenie w pracy.

38-36
STAŁA praca, paszport, 0602-7606-06
ZATRUDNIMY, 0601-66-50-32
MŁODYCH, ambitnych, min. za-

SZLIFIERZY

uwierz w swoją szansę, tel. 66481-74 w godz. 10.00- 15.00

bursztynu
stała praca, 0602-236-365,
553-66-01

15 osób,

MŁODYCH średnie, praca pilnie,
621-79-32
MŁODYCH wolne etaty od zaraz,

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

MYCIE okien, sprzątanie, malowa-

KIEROWCA- mechanik, B, C, E,

nie, 676-06-63

lat 34, angielski, 0-601-618-649

KIEROWCA- Mercedes 2 T lub

OSOBOWYM

Transit 9-osobowy, 0-601-64-82-

wszędzie, 557-36-91

mochodem dostawczym 1,5 ton,

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

602-301-916
BHP-OWIEC, szkolenia, ob-

sługa, 624-07-30, 0601-651669
BHP-OWIEC- wszelkie uprawnienia 301-24-76

KOMPUTER: praktyka: biuro, młoda, dyspozycyjna, prawo jazdy,

KUCHARZ doświadczony,
AUE ETATACH
SKICH
34-93

POPROWADZĘ księgowość, 309-

OGRODNICTWO, 301-30-58

MŁODYM ciekawa praca przy re-

371-691

klamie filmów, 624-80-27

POPROWADZĘ nadzory, kosztorysowanie, wycenę nieruchomo-

PANIĄ do prowadzenia domu,

OD zaraz 11 osób, wysokie wyna-

EKSPEDIENTKA
557-25-52

szuka pracy.

Gi rencista, dyspo-

ul. Słonecznikowa 2, 81-198 Kosakowo

Firma transportowo-spodycyjna
>

zatrudni spedyforow

ści, 0601-61-09-46

PRACOWNIKA

2

w

s32/A

*

pakietu MSOffice, język angielski, samochód, 302-68-75

i wdrożeniowca

urządzeń fiskalnych

obsługa komputera, urządzeń biu-

rowych, 622-88-43

DO DZIAŁU ZAOPATRZENIA

TECHNIK ekonomistka, 31 lat, ob-

* wykształcenie wyższe techniczne/techniczne,
* znajomość zagadnień handlowych i urządzeń klimatyzacyjnowentylacyjnych,
* biegła znajomość języka angielskiego oraz obsługi komputera.

Oferty kierować:

ku. Prawo finansowe. Obsługa

STUDENTKA (zaocznie)- kadry,

ZATRUDNI

- w Dziale Spedycji Morskiej
- wykształcenie wyższe, znajomość j. angielskiego, obsługa komputera :
- w Biurze Portowym
- wykształcenie średnie, znajomość obrotu kontenerowego w porcie
81-336 Gdynia, ul. Indyjska 15
tel. 621-68-12, 621-62-17

=

VITROSERVICE CLIMA

fe

Ogarna

- do działu
handlowego
i sprzedaży
- na administratorów systemu,
- serwisanta

OPIEKUNKA. 343-16-05

PRAWO, student trzeciego ro-

A irmair

Gdańsk,

poszukuje
Teo
TLC

663-23-74

01-57, 302-99-67

RA

mieszkanie,

FIRMA KOMPUTEROWA
pio

682-27-31

BLACHARZ początkujący, 0602-

rodzenie, 300-85-69

ZAOPIEKUJĘ się starszą, samotną osobą (bezpłatnie) w zamian za
39/41 m 10

21

tel. kom. 0-602-383-048

0601-655-720, 346-20-35

przewiozę

POPROWADZĘ, książki przychodów i rozchodów. Także księgi rachunkowe, 683-06-00

KIEROWCA dyspozycyjny, z sa-

osoby 8.00-

nych, dynamicznuych osób do
współpracy. Zapewniamy profe-

SPRZĄTACZA- praca nocna, przy

MONTERÓW kadłubowych- rysu-

SERWISANTÓW

DYSPOZYCYJNE
HURTOWNIA AGD,
1.200, 346-52-37

14/15

W. 337

nek, sekcje, spawaczy- PRS szli-

poszukuje szwajcarsko- francuska
firma ubezpieczeniowa, tel. 305-

17.00, średnie, 6-217-932

STOLARZY z okolic Gdyni i Wej:

fierzy, „Prodmoreść, tel. 627-79-49

OSOBĘ kreatywną do współpracy

wodowe, 303-85-69

CHAŁUPNICTWO, 0-700-71-195

biania kluczy i szewca: zatrudnię.

Telefon 627-08-14 (10.00- 18.00)

nia, 678-65-91
ŚLUSARZY, Pruszcz Gdański, tel.

skiego (rosyjski, włoski mile
widziany), znajomość środowi-

PRACOWNIKA w ogrodnictwie za-

ŚLUSARZA z umiejętnością tocze-

w Chwaszczynie od godz. 3.0014.00- niepijący, pracowity- najchętniej z kat. C. Wynagrodzenie

wania, 678-65-91

wych. Wymagania kwalifika

05
kuje „Top-Studio* atrakcyjna praCa, pokazy, kursy, 622-01-63, 0-

ŚLUSARZA z umiejętnością spa- | PRACOWNIK fizyczny- na giełdę

SPECJALISTĘ d/ s handlo-

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie c.v. pod adresem firmy z dopiskiem
"PRACA - DZIAŁ ZAOPATRZENIA”.
R-2044/A/80 ///

Prosimy o kontakt osobisty

sługa komputera FK, GM, obecnie
w księgowości, 345-63-56

pod adresem:
SALON KOMPUTEROWY
ADAX LAND

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, tel.
622-44-36

GDAŃSK WRZESZCZ
l ul. PARTYZANTÓW 13A

BUDOWĘ poprowadzę i zaopatrzę
w materiały budowlane po cenach

hurtowych, 682-27-31

NIERUCHOMOŚCI — OM
okolice Starej Kiszewy,

WYGONIN

Prsam x Teza

NIERUCHOMOŚCI

553-09-62

EU WIE:

Okazja!

GDAŃSKI 2-pokojowe-

(Rzeczypospoliej, owe bar

kowy, Vp, 47 m, 67.000,-), (Chłop45 m, telefon, wbudowaska, I//V,
na zmywarka, 80.000,-) 556-41-

40, 553-09-28, 553-38-93 -Han-

s:
BANINO, działki budowlane (prąd,

GDAŃSK- Starówka, kawalerka,

parter, 305-32-12

GDYNIA: Chylonia 38,5 m, dwupo- — GDYNIA: Śródmieście, dwu, trzy-

kojowe w dobrym punkcie, cena

pokojoe, 622-45-90

GDYNIA: Witomino, czteropokojom kw, 661-51-02
18 tys/
GDAŃSK- Starówka 47 mkw,
GDYNIA- Dąbrowa, (55 m), (42 — we (60), 661-23-00
94 mkw
parter, 140.000 zł; Jasień
GDYNIA: Witomino, dwupokojowe
4-poko- — m), „Drex* 620-71-51
dwa AE

jowe VIV;

Żabinka

3-pokojowe,

GDYNIA- Dąbrowa, 3pokoje, 56 — (50,8) „Arenda” 625-42-08

Lege Artis |
dzinny- 346-12-91-

ściuszki 61, tel. 560-44-27; 560
I

— 44-28; 5602680

Uzypok
ODYNIA. Wiomino
EA KN
IE
e
RR

Wzgórze, dwupokojowe
GDYNIAWieki Kac YĘ
31 m, 51.000,) 556-41-40, 553- — GDAŃSK- Ujeścisko, kawalerka, | mino
saa Er
ik |
"Hanna! a
e
GDAŃSK, Kartuska, (8.000), pod res pb SZEKEG, NOWY.
:
eszkani
, odpisy, 622-45-90
esz Ano
pei
inwestycję, 301-12-28
UE
Roy
GDAŃSK. Jasień, ogrodnicza — GDAŃSK: Jasień, wolnostojący, — GDAŃSK,2, 3-pokojowe, Domus, — Ka, (92) na biur, IV, Apeks, 345- GDYNIAŁk
Dąbrówka, 55,5 m kw, u Kł
tanio. 846-00-38; 0601-64-27-54 | 344.74-72, 344-74-73

domy szeregoGDAŃSK: Osowa,

GDAŃSK- Kowale, 3 ha przy ob- — We, wolno stojące Tanus, 552-

wodnicy, możliwość zjazdu, 66139-%
GDAŃSK-

Matemblewo

1.000

m,

2.000 m, 1.400 m , 35 USD/m,

344-25-46

GDAŃSK: Osowa, atrakcyjne tereny inwestycyjne, Apeks, 346-08-47
GDYNIA- Orłowo, budowlana,

76-86

GDAŃSK- Wrzeszcz, bliźniak pod

lasem, Apeks, 345-12-89

GDAŃSK- Wrzeszcz, Oliwa, atrak-

cyjne domy, Apeks, 346-08-47

GDAŃSK- Zaspa, Chełm, szere-

gowiec. 346-00-38; 0601-64-27-64

1500 m kw, 500 m od morza, przy

Apeks, 346-08-47

m

kw.

Kancelaria

Ko-

prowski 8. Wspólnicy"
Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-

27; 550-44-28; 550-26-80
GDYNIA- Wiczlino, 1370, 1500,
2200, 621-44-95, 090-54-25-13
GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana,
budowlana, 812 m kw, widok na
morze, tel. 622-13-31

MECHELINKI,
Chwaszczyno,
Wiczlino, „Drex* 620-71-51
MISZEWO, 5,8 ha przy trasie Gdynia- Żukowo, 621-44-95, 090-5425-13
MISZEWO 3 ha pod budownictwo
indywidualne lub stacje paliw przy
trasie Gdynia- Żukowo 621-44-95,
0-90-54-25-13
MOSTY budowlana 590 m kw

GDAŃSK Złota Karczma, szereg,

GDYNIA- Pustki Cisowskie budynek mieszkalny
430 m kw, z gara:
żem i działką 480 m kw. Stan suro-

wy, zamknięty, cena 260 tys. zł
sprzeda „Fima” Lębork tel. (0-

59)626-698

GDYNIA Mały Kack, atrakcyjny

bliżniak. Pośrednictwo Sagittarius
551-33-05
OSTRZYCE,

willa 220

m,

działka 800 m, malownicza
okolica, 305-32-12, 0601-6427-62

RUMIA, bliźniak komfortowy, „Ag-

pol* 671-14-70

Konieczka, 551-66-92

SOPOT- 200 m, skrajny szereg,
105 tys. USD. Kancelaria
„Koprowski

8. Wspólnicy” Sopot, Ko-

RUMIA- budowlane, Świętego Jó-

ściuszki 61, tel. 550-44-27; 55044-28; 550-26-80

we, usługowe, przemysłowe, różne wielkości, Tanus, 552-76-86
4

08-47
GDAŃSK- Chełm, 74 m kw,

całoroczny, 100 tys. 344-20-43

GDAŃSK: Jasień, 2-poziomowe, 6-pokojowe, 131 m, cena

245.000,- tel. 303-04-35
GDAŃSK- Jasień, dwupoziomowe, 120 m, 305-32-12,
30115-58

TREE
ATA
joścne
doda 1160
,

m

,

,

zł, tel. 306-35-40
GDAŃSK: Oliwa, 2-pokojowe, 38
m kw. Radius
5 2-04-70

GDAŃSK:
Oliwa, 2-pokojowe, ładERC
3-pokojowe.
ino 1-pokojowe, „Te-

opo
80.0
GDAŃSK Oliwa, Żabianka, 31 m;
Atrium, 557-73-19

jowe, „Unikat* 551-55-59
GDAŃSK- P.
e, 2 poajo

we,
45 mkw, IVp, umeblowane, te-

GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe! «
Duży! . -Wybór!- 553-09-28,
553-38-93 (10.00- 20.00) -Hanna!!!

GDAŃSK: Wrzeszcz, zadbane, 3
pokoje, Apeks, 345-12-89

GDAŃSK- Żabianka, (27), (38),
(48), Kancelaria Rajek AB, 55070-35

GDAŃSK- Żabianka, 3-pokojowe,
57 m. Atrium 557-73-19

GDAŃSK Morena, Kusocińskiego,

trzypokojowe, 63 m kw,I/ X, „Do125.000 zł; Starówka 43
browolski- Trybulec 550m kw, IV Ill; Morena 60 m kw, II/ 20-66, 661-21-00
IV; Niedźwiednik, 2 pokoje, 77.500
GDAŃSK Obrońców Wybrzeża,
zł; Orunia Południe 87 m kw, 2 podwupokojowe, 46 m kw, VIII/ X, faziomy przed zasiedleniem; Przylowiec,
„Dobrowolskimorze 3-pokojowe, III/ IV; Jasień
Trybulec 550-20-66, 661-2155, I/ IV z garażem przed zasie00
dleniem, 120.000 zł. Kancelaria
Kucharski, 301-62-16, 305- * GDAŃSK sprzedam M-2, 30.5
m kw, 559-77-37
87-67 (kredyt)

Gdynia- Brodwino, 2-pokojowe,

zefa 43

uzbrojona
1360 m kw, 55 tys, tel.
0602-381-568
TRÓJMIASTO, działki mieszkanio-

ulga, 305-32-12, 301-15-58

GDAŃSK: Chełm, (73), IVIV, 346-

,

SOPOT, dom do remontu, Agencja

Prawnicza

PRĄDZONKA gmina Studzienice,
działka 4000 m kw, jezioro, las,
uzbrojona, tel. (058)341-39-17 po
17.00

s

"[ GDAŃSK, dwupoziomowe,

ny, Agencja Konieczka, 551-66-92

„Agpol* 621-84-94
GDYNIA- Redłowo, budowlana,
parku krajobrazowym, 110 USD/ 1

GDAŃSK, 2-pokojowe, „Domus,

344-74-72, 344-74-73

12-89

lefon, wodomierze. 553-28-06

GDAŃSK- Przymorze, Żabianka,
Wrzeszcz, Morena- dwupokojowe.
346-00-38; 0601-64-27-54

GDAŃSK Zaspa, BurzyńET JR OŁ ESZA U AUA CA CE
lefonem I/ VI, cena:-135.000
zł, 090-52-48-25

GDYNIA, kawalerka, „Drex” 62071-51

GDYNIA, Morska, dwupokojowe,

68 tys. pilne, 621-72-75.

"GDYNIA, Śląska, dwupokojowe,
622-14-59
GDYNIA- centrum (125) czteropokojoe, 622-45-90
GDYNIA- centrum (47) trzypoko-

joe. Widok morza, 622-45-90

GDYNIA centrum, 2-pokojowe, 3-

pokojowe, 661-79-27

GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,

552-24-73

GDYNIA- Grabówek, dwupokojo-

we, 45 m kw, I pietro, 77.000, ,Bona" 671-22-26

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe, tel. 623-55-64
GDYNIA- Grabówek, jednopokojowe, atrakcyjne, 40 m kw, „Agpol”
621-84-94
GDYNIA- Kack, trzypokojowe (59),
661-23-00 — /
;
GDYNIA- Karwiny, 1-pokojowe, 3-

pokojowe, 661-79-27

GDYNIA- Karwiny, 3-pokojowe, 69
m, nowe. Atrium 557-73-19

GDYNIA- Karwiny, 50 i 63 m, nowe, wykończone, duża ulga, nie
zasiedlone, 29.500/ 36.200.
Kancelaria Prawnicza
„Koprowski 8 Wspólni-

cy* Sopot, Kościuszki 61, tel.
550-44-27; 550-44-28; 550-26-80
GDYNIA: Karwiny, kawalerka (28)
„Michalak 661-51-77
GDYNIA- Kopernika, dwupokojowe, 3/ 4, dobry standard, telefon,
„Dobrowolski- Trybułec.550-20-66, 661-21-00
GDYNIA- Obłuże, 2- 4-pokojowe,
665-53-00

GDYNIA: Obłuże, 3-pokojowe, garaż, telefon, 620-45-17

GDYNIA: Oksywie, okazja, 3 pokoje 65 m kw, własność, hipoteka,
0-52/373-10-94

OR AR EE
rowany, własność hipoteczna,
551-27-07
KOŚCIERZYNA mieszkanie 3- pokojowe, tel. 0-601-654-101

PRUSZCZ Gdański, M-4, 682-35- |

60
RUMIA- Janowo, M-3 47,6 m kw,
dwupokojowe IVp/ IV, parkirt, tele-

fon, 69.000,- 671-28-59
; trzypokojowe
(60), 79.000,- „Mi halak 67159-32, 671-18-59 |
SOPOT, (32), (36), (42), 3-pokojowe, (50), (55), 4-pokojowe, (63)Kancelaria Rajek AB, 550-7035
SOPOT- 2-pokojowe. Radius 55204-70

SOPOT- Brodwino, 33 m kw, 1 pokój, widna kuchnia, 1 piętro.
Kancelaria Prawnicza
„Koprowski 8 Wspólni-

cy* Sopot, Kościuszki 61, tel.
550-44-27; 550-44-28; 550-26-80
SOPOT- Brodwino, Kamienny Potok, trzypokojowe, 622-14-59
SOPOT- Brodwino 3-pokojowe
(55), „Jodłowski 550-30-82

SOPOT- centrum, dwupokojowe
(53), 75.000 zł, „Michalak
551-60-77, 551-53-04
SOPOT- Dolny, 2-pokojowe,
atrakcyjne, nowe, 57 m kw,
2300 zł/ m kw. Avere 620-2221

GDYNIA- Centrum, 50 m kw, cena

GDYNIA: Osiedle Zielone, dwupokojowe (41), „Michalak 661-

80.000 zł, 626-57-53

51-77

GDYNIA- centrum, dwupokojowe

GDYNIA- Oś. Moniuszki, 56 m,
622-43-40
GDYNIA- Redłowo, jednopokojo:

60-77, 551-53-04

we, „Agpol” 661-14-70

SOPOT- Kamienny Potok; 53

GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe, 3-

GDYNIA- Redłowo, trzypokojowe

m kw, z widokiem

pokojowe, 661-79-27
GDYNIA- Chylonia, 3-pokojowe,
620-81-56

GDYNIA- Śródmieście (41) jedno-

98.000 zł, tel. 550-21-13
SOPOT- Przylesie, 2 pokoje, pilne,

344-74-72, 344-74-73

(47) 620-18-76

GDYNIA: centrum, jednopokojowe
(26) 620-18-76

(78) 661-23-00

pokojowe, 622-14-59

38; 0601-64-27-54

Apeks, 346-08-46

na morze,

mem towarowym, własność hipo-

teczna, 0601 -663-929, 682-37-39

GDAŃSK- Zaroślak, Chełm, Morena, 2-pokojowe 47 m kw. Avere
620-22-21

GDAŃSK- Zaspa, Przymorze, Morena, Oliwa, Sopot, inne, 1-, 2-pokojowe, tel. 554-29-01
kupię lub oddam w zamian 2-pokojowe z dopłatą, 557-90-17

GDYNIA okolice ulic: Hutnicza,
GDAŃSK- Chełm, pawilon 90
m kw, 200.000,- 0-0601-62-69-00

GDAŃSK:
hala Gildia box. 557-1353

GDAŃSK sklep 35 m kw, 75.000,; Wrzeszcz 100 m kw na każdą
301-62-16; 305-87-67

Unruga, Bosmańska, rzemieślniczą ok. 1200 m, 628-52-95
PRUSZCZGdański, budowlaną od
700 do 1.000 m kw, zdecydowanie, 683-16-73
REDA, 1, 2-pokojowe, tylko nowe,
niezasiedlone lub w budowie, ul.
Brzechwy,
Szkolna, 0-601-61-0048

GDAŃSK: Wrzeszcz, lokal handlowy powyzej 25 m kw, „A.B.* 62134-41

GDAŃSK- Wrzeszcz k/ Pogo-

REDA, działkę budowlaną
przy ul. Obwodowej, powyżej

700
m kw, 0-601-61-00-48

GDYNIA, bar gastronomiczny,
42.000 USD, 622-14-59
GDYNIA, pawilon handlowy, działka 600 m kw z możliwością rozbudowy w atrakcyjnym punkcie ul.
Morskiej, 0601-61-87-31
GDYNIA, sklep 20 m, 0601-66-2924, 629-93-80 po 20
GDYNIA- centrum, lokal biurowy
w biurowcu 85 m kw, 629-95-19
GDYNIA- Karwiny Ill, lokal o pow.

nadaje sie na zaplecze budowy,

tel. 623-16-45 po 17.00, 0601-61"
09-46

GDYNIA, dwupokojowe, 622-6445
GDYNIA, dzielnice, 661-79-27
GDYNIA: centrum do 200.000 zł,

GDYNIA: jednopokojowe, 624-8538
GDYNIA: Witomino, Obłuże, Chylonia, Wrzeszcz, Oliwa, 3-pokojowe, |- Il piętro, niskie bloki. Avere
GDAŃSKI Trójmiasto, 552-42-34

GDAŃSK- Brzeźno, szeregowiec.
„Antidotum* 346-00-38; 346-14-56
GDYNIA- okolice, „Michalak
661-51-77

GDYNIA kamienice, 624-17-92

620-22-21
GDYNIA wokół Kamiennej Góry,
3-pokojowe (parter, wieżowiec wykluczony) 665-12-78

SOPOT,2-pokojowe, 344-74-72,
344-74-73

TRÓJMIASTO. „Agpol” 621-

SOPOT Górny, 551-67-66

84-94, 661-14-70

TRÓJMIASTO, 1-, 2-pokojowe, pil-

TRÓJMIASTO, 620-81-56

nie, 0602-25-90-30

TRÓJMIASTO, 2-, 3-pokojowe,
Domus, 344-74:72, 344-74-73
A.

Cya

, 5-pokojo-

we! -Natychmiast!- 55307-61
GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojo-

m kw, niska zabudowa, tel. 301* 82-32 bez pośrednictwa
TRÓJMIASTO, dwupokojowe, 40
m , 44 m bez pośrednika, 623-139%

Kucharski"

TRÓJMIASTO: duże mieszkanie,
551-37-45
TRÓJMIASTO- mieszkanie, barak
mieszkalny, dom bez wygód do re-

09-28, 553-38-93 -Hanna!!!
GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe.
Kancelaria

TRÓJMIASTO, 3-pokojowe, do 60

553-

we! -Superpilnie!-

301-62-16; 305-87-66
GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 1-, 2-,
3-, 4- pokojowe, 552-42-34
wee Starówka. 301-62-

GDYNIA, 3-go Maja, murowany, _ GDAŃSK, pilnie, 341-46-93
622-62-57
GDAŃSK- kawalerkę, pilnie! 301PRUSZCZ Ga, 683-27-70
24-76; 553-75-81

GARAŻ blaszany bez lokalizacji

we, czteropokojowe, inne, 621-6313, 621-62-64
GDYNIA, 624-37-30

GDYNIA- dzielnice, „Drex”*
620-71-51

100 m kw, z podpiwniczeniem,
może być w rozliczeniu mieszka-

nie, 664-68-35; po 16.00 621-6432
GDYNIA- pawilon handlowy, ; typ
oborniki, tel. dom. po 18.00 66552-23
GDYNIA- sklep, wysoki standard,
36 m kw, 622-14-59
GDYNIA dworzec PKP, pawilon
handlowy, 625-19-33
PRUSZCZ Gdański- sklep sprzedam lub zamianię na samochód,
682-34-88

spłacę zadłużone mieszkanie kwaterunkowe, spółdzielcze, kontakt
0601-330-461
GDYNIA,*A* jednopo-

Biuro Nieruchomości, 621-62-22

towia Ratunkowego- 3 nieruchomości (razem lub osobno)
pow. użytkowa 198, 589, 594
m kw, na handel, usługi, biura.
Tel. 090-54-14-24; 0-602-234602

SOPOT- Dolny, czteropokojowe
(98) garaż, „Michalak 551SOPOT- dwupokojowe. 346-00-

TCZEW- centrum, kamienica z dowieczorem

4
z ogrodem: 156.000 zł. Kancelaria | Prawnicza „Koprowski | GDYNIA: Witomino
42.34
GDAŃSKI Okazjell! t-pokojowe- — Kucharski, 301-62-16, 305- 2 Wspólnicy” Sopot, Ko nomena 62083 NoNo

ne, 0601-25-90-28

04

61, 672-4538

od zaraz, — GDYNIA- Witomino, jednopokojo80.000 zł; Gdynia Obłuże 74 m kw m kw, 1 piętro, wydanie
na!!! (10.00- 20.00)
piętro domu — 110 tys. zł. Kancelaria — wo, Agpol' 621-84-94
m kw, kawalerka:
- atrakcyjny, dwuro- | | GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 562- — 130

51.000, 87-67 (kredyt)
woda, gaz) 30 zł/m kw, tl. 620- — [ GDAŃSK centrum, dużykom: | | Tysiącecia, 32 m kw, 51.000;),
GDAŃSK: Ujeścisko, 44 m, 2pofotowy dom. Tel. 090-54-14 | (Chłopska, 30 m,
35-13, 0-90-542-120
4 piętro tel. 624-82-50
(Obrońców Wybrzeża, falowiec, p, — kojowe,
BOJANO rzemieślniczo budowla- | 24; 0-602-234-602

z rozpoczętym domkiem. 349-44-

SOPOT jednopokojowe, dwupoko05-32
WEJHEROWO, dwupokojowe (44)
50.000, „Michalak 672-26-

jowe, trzypokojowe, „Unikat 550-

GDAŃSK: Starówka, Dluga, Długi
Targ, nad Motławą, inne. Oferty

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10509005

mont kupię, tel. 0602-222-961

GDANSK- Wrzeszcz centrum,
Karwiny, Dabrowa, Chwaszczynolokal handlowy 15-20 m kw. Avere
620-22-21
GDYNIA- centrum, lokal 25 m kw.
Avere 620-22-21

4
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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 z ntt) dła osób fizycznych nie prowadzących działaności gospodarczej 0,15 zł

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

ZAPRSZAWY
DO SZYCH BUR OGŁOSZEŃ: CO

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel, 233-54-09, fax (055) 236-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącłecia 8, tel.fax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26 , pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80 , pon.- pt. 8.00-16.00

RG

— ONRUCHOMOŚCI— VM
GDYNIA, jednopokojowe, dwupoGDAŃSK!

1-, 2-pokojowe!

-

Większe! -Duży! -Atrakcyjny! -Wybór!- 553-09-28,
553-38-93 [10.00- 20.00) Hanna!!!

GDAŃSK! 305-36-46, 301-85-99
Trójmiasto „Global*

GDAŃSKI 346-07-66
GDAŃSKI 347-67-64! Trójmiasto!
Polstar

GDYNIA: Chylonia, 0601-61-09-46

GDAŃSKI
GDAŃSK,
GDAŃSK,
GDAŃSK,

350 zł- 307-43-56
1-pokojowe, 344-41-44
302-42-32
400 zł, 345-14-26

GDAŃSK, ładne mieszkanie, nie-

TB

kojowe, tanio, 621-72-75
GDYNIA, Warszawska (34), jasna
kuchnia, umeblowane lub nie, tanio, „Forum* 661-72-70
GDYNIA- centrum „Mister
B Office', 621-90-92, 661-34-22
pn- pt. 11.00- 16.00
GDYNIA- Centrum, 2-pokojowe, 65
m kw, umeblowane, telefon, 150
m od Prezydium i kolejki, 600 pln+
opłaty, 622-24-30

GDYNIA- Dąbrowa- 3 pokoje, no-

pokojowe- telefon, całkowicie ume-

blowane, 850,- m-c. Eleganckie!

GDAŃSK- Oliwa, (250), Osowa
(200)- na biuro, Kancelaria Rajek
AB, 550-70-35

Żadnych opłat!!! 556-41-40, 55309-28, 0602-373-522
GDAŃSK: Przymorze, 2-pokojowe,
umeblowane, firmie- zagranicznej,

ka, nowy, nieumeblowany, 303-2960

GDYNIA- Orłowo, komfortowy,
„Agpol” 621-84-94
GDYNIA: Płyta Redłowska,
odnaj-

tel. 0601-62-73-95
GDAŃSK: Siedlce, 3-pokojowe, telefon, ogródek, kontakt 0601-659288
we, od zaraz, 682-26-48

jowe,
661-31-56

telefon, komfortowe,

TRÓJMIASTO,

1-2-3-pokojowe,

prowski

8

Wspólnicy”

Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-4427; 550-44-28; 550-26-80
GDYNIA- niedrogie, ładne miesz-

46-10

TRÓJMIASTO kawalerka! 629-24-

GDYNIA- Śródmieście, Orłowo,

Polstar

powierzchnie biurowe, 622-14-59

GDAŃSK, 1, 2-pokojowe, 345-1426, 624-26-77
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK lub Gdynia, 1 lub 2-pokojowe, pilnie! 629-24-71
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIA, dzielnice, 620-81-56
GDYNIA, samodzielne, 622-64-45
GDYNIA: dzielnice, „Drex” 62071-51
TRÓJMIASTO, „Agpol” 62184-94, 661-14-70
TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe,
557-65-59
MAT 1-2-pokojowe, 341-

TRÓJMIASTO 2-pokojowe! 62924-71

TRÓJMIASTO 2-pokojowe, 55471

GDYNIA- Świętojańska 130 (od

wanie, dobre wyzywienie samotnej
pani 50- 65 lat za samodzielne prowadzenie domu przy starszym panu. Oferty BO Gdańsk, Targ

strony kolejki), 42 m kw, z przeznaczeniem na lokal użytkowy, 661-

GDYNIA- Działki Leśne, trzypoko-

KAWALERKĘ, pilnie, 557-65-59

ne, czynsz 400 USD/ m-c. Kancelaria Prawnicza „Koprowski 8 Wspólnicy”

Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-4427; 550-44-28; 550-26-80
GDYNIA- Śródmieście, jednó-,
trzypokojowe, umeblowane lub nie
„Forum* 621-09-95

SOPOT75 m kw, 2piętro, niety-

powe, 2 pokoje, 1500 zł, w tym

opłaty. Kancelaria
nicza

Praw-

„Koprowski

8%

dwupokojowe, „Unikat 551-55-59

Drzewny 3/7 nr 10538591

!
gazyny!

Biura! -Gabinety! -553-09-28, 553-38- 9%

(10.00- 20.00) Hanna!!!
GDAŃSK (100), parking. „Jodłowski*550-30-80
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK, Gdynia- duże E
wierzchnie magazynowe, biu

rowe, 346-12-91- Lege Artis

GDAŃSK- Wrzeszcz, Al. Wojska
Polskiego 6, pawilon 18 m kw, piw-

nica, równowartość
300 USD mieHed 556-03-87, 0-602-705421

GDAŃSK: Wrzeszcz, parter domu
na biuro, 345-38-90
GDYNIA, centrum, (66), okazja!
Kancelaria Rajek AB, 550-7035
GDYNIA, Hutnicza 20a, pomieszczenia biurowe- 160 m,

magazynowe- 85 m, tel. 058/663-16-64,
fax. 623-00-50

Urząd Celny. w Gdyni,
ul. Polska 8, 81-339 Gdynia,
ogłasza przetarg
nieograniczony

na wyłonienie
ubezpieczyciela majątku
Urzędu Celnego
w Gdyni.

GDAŃSKI 1-, 2-, 3-pokojowe! POMIESZCZEŃ użytkowych, 557553-09-28, 553-38-93 Hanna!!!
GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe! 307-42- >
9
GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe! 341-22- CHWASZCZYNO, Rumia- plac
22
1500 m, najlepiej utwardzony,
GDAŃSKI 301-85-99 Trójmiasto 0601-624-434
„Global”. Pilnie!
GDAŃSK- Osowa, działki z pozwoGDAŃSKI 347-67-64! Trójmiasto! leniem, domu wolnostojącego, do-

kanie, 305-44-52
GDYNIA- Orlowo, lokal 30 m kw, 0601-665-188
GDYNIA- pawilon Batorego, 62446-37

557-65-59

we, nieumeblowane, , na okres 1,5
roku, 1.200, + opłaty, 308-07-54
GDYNIA-' Dąbrówka, dwupokojowe, (65), garaż, „Arenda” 625-4208

Sopot, Kościuszki
GDAŃSK:
Zaspa 3-pokojowe, 347- Wspólnicy”
61, tel. 550-44-27; 550-44-28; 55060-77, 556-97-69 po 18.00 26-80
GDAŃSK odnajmę pokój, tel. 343- Góry,
45-30
pyska
GDYNIA, „Drex* 620-71-51, fortowo umeblowane,
ogródek, ga661-63-80
raż „Dobrowolskilec 550-20-66, 661-21-00
GDYNIA, 621-06-52 *
GDYNIA, blisko centrum, duże,

m kw, 061-866-55-19, 022-641-8112

celaria Prawnicza „Ko-

DAM mieszkanie, stałe zameldo-

jowe (110), garaż, „Arenda” 625drogo, 305-44-52
42-08
GDAŃSK, pokój. Tanio! 343:16-05
GDYNIA- Redłowo, 58 m kw, 2 poGDAŃSK: 2-pokojowe. 302-45-77 "koje, garderoba, miejsce w garażu,
GDAŃSK: Długie Ogrody, 27 m, 1- komfortowe, nowe, nieumeblowa-

EYE)

STAROGARD- Gdański centrum,
mieszkanie ewentualnie biuro 80

GDYNIA, sklep 20 m, 0601-66-2924, 620-41-53, 629-93-80 po 20.00
GDYNIA- 10- Lutego, biuro, | piętro
60 m, 661-65-61
GDYNIA- centrum, klub bilardowy
oddam w dzierżawę na korzyst-

nych warunkach, 622-09-40, 62488-66
GDYNIA- centrum, magazyn,
(200), 620-81-56
GDYNIA- centrum, pierwsze pietro,

71-59
GDYNIA- ul. Śląska, sklep 37
m kw, po remoncie. Avere 620-2221

GDYNIA 120 m na biura, 60 m na
magazyn, tel. 625-13-13
GDYNIA produkcyjne, biurowe,
623-54-59
SOPOT, (86), komfortowy, Kancelaria Rajek AB, 550-70-35
SOPOT- centrum, lokal biurowousługowy, 64 m, niezależne wejście od ulicy. Kancelaria
Prawnicza „Koprowski

8 Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-27; 550-4428; 550-26-80
SOPOT- centrum, pawilon handlowy 40 m kw, 2.500,- miesięcznie
346-51-40
SOPOT centrum, (30), „Unikat”
551-55-59
STAROGARD: centrum, sklep, cena 500 zł, 061-866-55-19

TRÓJMIASTO+

okolice. Setki

TÓMSTO kawalerki, 557-97-

ANISJO
2-, 3- pokojowe
lub kawalerki, 554-46-10, 623-3507
1-2-3-POKOJOWE, 663-42-25

TRÓJMIASTO biura, magazyny,
„Agpol* 621-84-94
WEJHEROWO, pomieszczenia
biurowe lub gabinety lekarskie, itp,
0-601-666-844
POMIESZCZENIA biurowe, 557-

wanego z telefonem w lokalizacji.
od Wrzeszcza do Sopotu, 552-1941 w godz. 9.00- 15.00
KAWALERKI, pilnie, 557-65-59

10, 621-69-64, 620-98-93!!! „Fides". Gdynia, 10-Lutego 19/7,
620-74-48, 621-96-53, filia 623-54-

produkcyjnej minimum

41lll „Odrzywoilska”-

GDAŃSK- Starówka, własność hipoteczna, 2-pokojowe, I piętro, na
podobne (może być do remontu)-

tylko Starówka, 301-10-00

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

A-ARTUS! 307-42-91, 307-4356 -Zieleniak*
AAB -Rękawek
go 16; 341-90-31
AABALD- Woliński, Kupno- Sprzedaż- Zamiana, 551-22-51, Sopot,

GDAŃSK!

GDAŃSK: Jasień, Kartuska „( 200
m kw), salon samochodowy
0-60238-11-77

GDAŃSK: Kokoszki,
halę, pow. Ta

mi SH

302-99-76

553-07-61

-Su-

perpilnie!
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK: główny, Wrzeszcz, lokal
na sklep 150 m, 0601-64-81-99
wy 20- 30 m kw. Avere 620-22-21

GDAŃSK: Wrzeszcz- Sopot- Gdynia, 2 pomieszczenia handlowe 2030 m kw. Avere 620-22-21

TRÓJMIASTO

lokale _biurowe

GDAŃSKI 1, 2%, 3-pokojowe! Większe! 553-07-61 Natychmiast!

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Długie Ogrody 49 o pow. 30 m? + 19 m” piwnice, cena
wywoławcza 12 zł, piwnica 3 zł oraz przy ul. Piaskowej 8 pow. 70 m” - cena 5 zł/m? + VAT + c.o.
Informacja tel. - 302-48-17.
Pisemne oferty składać w sekretariacie spółdzielni.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość przetargu bez podania

przyczyn.

R-2152/A/944

Lokatorsko-Własnościowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzeszcz”
w Gdańsku, ul. Lelewela 17
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
w zasobach spółdzielni w 1998 r. nw. robót:
- malarskich

Nieruchomośći.

tel. (tax) 346-69-91, 346-7019, 0602-65-64-47

(e
ooj sle)

AGENCJA

„Antidotum”,

RR EU

CONSULTANT- Nieruchomości, 620-00-13, 66-16-617 zapraszamy!

Pruszcz, Łukasiewi-

I 2a, 683-36-16

e

A

a

Nowe

dostawy
da

nia, 556-03-87, 0602-70-54-21

„ posadzki,
wanie, 301-61-83, do 21.00
MURARSTWO, tynkarstwo, remonty, 303-58-51

MURARSTWO- tynki, posadzki,
docieplania, 550-04-22, 0-602375-409

GEM, 341-46-93
HOME, ul. Rzeźnicka 2; 305-3460; 346-20-37

JODŁOWSKI Sopot, Niepodległości 753 (0-601/61-00-30)

CYKLINIARSKIE! 301-66-66

Grun-

waldzka/ Dmowskiego, 346-00-38

CYKLINIARSKIE!
74-81

AGENCJA „Apeks”, ul. Grunwaldzka 102; sprzedaż: 345-12-89;
346-08-47; 346-08-46; wynajem
341-05-33
AGENCJA „Astra”, 620-2835, Świętojańska 5/7/'A'

AGENCJA Bank Informacji
„AIB: Gdynia, Kopemika 19.
Pośrednictwo, doradztwo, wyceny, konsuling. Kredyty. Biuletyny, tel/fax 622-14-59, 62245:90

620-

CYKLINIARSKIE „AB* 620-14-77,
661-47-84

ES A RR
U EK YyE)

mieszkar ia, domy,

EW

, Sprz

daż, wynajem, 621-90-92, 661-3422 pn- pt. 11.00- 16.00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec”
80-460 Gdańsk, ul. Pilotów 3
informuje, że

I. do ogłoszonego przetargu
nieograniczonego w dniu
12.02.1998 r. na prace remontowo-konserwacyjne
- przedłuża termin składania ofert do dnia
12.03.1998 r. do godz. 14.00 wraz z dokonaniem wpłaty wadium,
- wybór oferty nastąpi dnia 17.03.1998 r.,
- wadium przepada na rzecz spółdzielni,
jeżeli oferent, którego oferta zostanie
przyjęta odstąpi od podpisania umowy

|

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie spółdzielni w wysokości
2500,00 zł (od poniedziałku do czwartku).
Oferta winna zawierać stawkę bezpośrednią, procentową wielkość narzutów, dokument stwier-

dzający prowadzenie działalności gospodarczej, referencje.

Rozpatrywane będą pisemne oferty, złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg”
w siedzibie spółdzielni w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz unieważnienia prze-

targu bez podania przyczyny.

- przedłuża termin składania ofert do
23.03.1998 r. do godz. 14.00 wraz z dokonaniem wpłaty wadium,
- szczegółowego informacje można uzyskać
w Dziale Eksploatacji Sp-ni po wniesieniu

opłaty bezzwrotnej w wys. 50,00 zł.

Wadium przepada na rzecz spółdzielni jeżeli oterent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyla się

-

po dach.

Il. do ogłoszonego przetargu w
dniu 23.02.1998 r.

- murarsko-tynkarskich i drogowych

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny, tel. 341-80-37, 341-80-67 wew. 42 lub 36.

S-352/A/919

BOAZERIA, 342-54-31
BOAZERIA, tel. 671-45-04
MATERIAŁY
budowlane,
„Mach”, od fundamentu

WKŁADKI

ARENDA 625-42-08

AVERE- Nieruchomości, wycena,
620-22-21
BERG Pułaskiego 2, Gdynia, 66139-52

jem. 058/344-74-72

charski, Gdańsk, Za Murami
(Dom Harcerza) 301-6216, 305-87-66 (kredyty

WIKTORIA, 23-73-18, 64-2933

4.

- dekarskich
- inst. sanit. wodnych, c.o., c.w., gazowych

- elektrycznych

sprzedaż. 348-58-59

wynajem

Gdy-

nia, Władysława IV 34B/2, 620-3622, 661-70-01!!!
AGPOL 621-84-94, 661-14-70
AKME, 551-26-41 Sopot, Grunwaldzka 67/2
ALFA- Pośrednictwo, zgłoszenia
darmowe, 623-87-21

ANNA-

hipoteczne)

wynajmie na działalność handlowo-usługową lokale: przy ul.

w Gdyni, adres. Jw.

70!!'into''- Gdynia, Abrahama

zynowo-

250 m kw, 0601-61-02-18

SPRZEDAŻ,

661-12-65

Nierucho-

TRÓJMIASTO, okolice, hali maga-

Armii Krajowej 66

przy ul. Powstańców Warszawskich 3

. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz.
344 z 1994 roku z późn. zm.) należy odebrać: w Dziale Gospodarczym Urzędu
Celnego w Gdyni, ul. Północna 9A, pokój 504, IV piętro.
Oferty przetargowe należy składać
w Dziale Gospodarczym do dnia 18 marca 1998 roku do godziny 12.00 w pokoju
504.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 marca
1998 roku o godzinie 13.00 _w siedzibie
Działu Gospodarczego Urzędu Celnego

Korporacji

POSESJA, 620-32-17, 620-6134, Świętojańska 91
RADIUS552-04-70,
0601-65-34-21

mości!!!*Forum'- Gdynia,
Bema 6/1, 621-09-95, 661-72-

ofert, 305-44-52

174 m kw, z telefonem, komforto-

we, „A.B.* 621-95-42
« GDYNIA: Karwiny,
95 m kw, 4 pokoje, 1 piętro, miejsce garażowe,
ulgi, wydanie grudzień '98. Kan-

TRÓJMIASTO, 1-2-pokojowego,
557-83-33
ja
1 lub 2-pokojowe,

mu szeregowego, 551-47-02

AGENCJA Nieruchomości „Ko
nieczka* Sopot, 551-66-92
AGENCJA Olak, Wrzeszcz, ul.
Żeglarska 4, 345-20-01
AGENCJA Tekieli Przymorze,
Jagiellońska 2, kupno -sprzedaż
mieszkań, 553-86-84; 553-26-40;
Domów, działek 557-53-40
AGENCJE Trójmiejskiej

od zawarcia umowy.

R-2129

R-2141/A/884

”

SR
Sy

kiedy?
za ile?

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

ZURA W SZYCH ROGZ sz

zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.

całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.pl 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tel./ax 622-74-79, pon.ppt. 8.00-16.00,
Gdańsk, Targ Drzewny3/7, fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 216, 217, fax 346-35-68
WiadysławaIV 17, tel/fax 620'89-17, me 8.00-18.00, w sob. BIa0o
,

RG

zz

ozna

EE

środa 25 lutego 1998 r.

UCRUCHOMOŚC =
CYKLINIARSKIE, od 1980 roku,
557-26-19
CYKLINIARSKIE 620-80-27
CYKLINIARSKO- parkieciarskie,

Profesjonalnie, VAT, 671-65-41
CYKLINOWANIE, 302-68-85
CYKLINOWANIE, 342-01-73
CYKLINOWANIE, 347-90-58
CYKLINOWANIE, 553-09-40
CYKLINOWANIE, 621-84-79

TYNKI gipsowe- mokre, po-

„Komandor
0601-66-59-26

je, 090-50-38-85, 0601-62-77-54

ROLETY tekstylne, antywlamaniowe, żaluzje- pionowe, poziome „Amarant”, 557-

DRZWI

70-12, 551-02-60 (9.00- 16.00)
STOLARKA aluminiowa, rolety.
Berg, 551-51-26
SZYBY zespolone, bardzo tanio,
681-67-96

(058) 556-46-85,

sadzki samopoziomujące wykonu-

GŁADZENIE, malowanie 55695-14, kafelkowanie

zzz

lakierowanie,

553-94-68

producent

GŁADZENIE 340-83-73 malowanie, tanio

DEKARSKIE, elektryczne, siding,
306-44-43
DEKARSKO- blacharskie, 302-4055

tanio, 620-12-36

CYKLINOWANIE bezpułowe,
układanie, tel. 625-09-48

GŁADZIE- malowanie, ścianki,

——————————V

DESKA podłogowa, tel. 676-05-12,
676-05-13 A

PARKIET „Drewus'. układa, cyki-

nuje, lakieruje, 551-05-83
PARKIET dębowy i bukowy,
pe prodecenta, od 18,- 620-33PARKIET eksportowy,
jakości,

PARKIET na salony i pokoje, wła-

Sha produkcja
z kompletnym wyko:
nawstwem, oraz usługi cykliniar-

Skie (bezpyłowe), 0-602/22-04-31

KOMPLEKSOWE prace remontowe i wykończeniowe wnętrz, gipsy,
malowanie, gładzie, podłogi
szwedzkie, panele,
tynki japońskie,
629-31-12, 0602-715-347

MALARSKIE, rygipsy, docieplanie,
MALARSKIE- wygładzanie
cekolem, 302-85-69

MALOWANIE, 302-06-10

kładziny, tanio, 554-82-13
19-53

PARKIET własny, powierzony, wykonanie kompleksowe „Heban*

krak

PARKIETY, duży eybór, kleje, la

554-24-67

kiery, usługi parkieciarskie, konsulAce handlowy, Gdańsk

UKŁADANIE, cyklinowanie, parkietu, solidnie, tel. 341-16-72, 0602-088-398

MALOWANE: tapetowanie. VAT.

przesuwane, harmonijkowe, 341-

|

ve, abnaj podasz ne

mieckie referencje, niskie ceny,

ea 94834

SZPACHLOWANIE,

malowanie,

tapetowanie, 622-45-31 po 17.00

ty producent, Dama, Gdynia, Słu-

(OMPLETNY
WYSTRÓJ OKNA

EEEE

Piwna 19/21. Raty, 305-35-

ŻALUZJE, producent, 302-06-10
ŻALUZJE, producent, 556-01-95

be
izraelskie antywłamaniowe- ia Super Lock*

Rolety |

zje

antywłamaniowe,

Gdynia, Wielkopolska 209, 664. 72-82, 629-38-99

DRZWI

Gdynia, Jana z Kolna 12, 661-6260, 661-60-81

>

343-09-35

Rumia, 671-98-08

BALKONY, tarasy: zabudowy,
ogrody zimowe, balustrady, okna,
Berg, 551-51-26

BRAMY garażowe, rolety antywiamaniowe,
3059-121

Rolux,

3059-119,

DRZWI!

REKI ELE)

A

556-46-85

552-45-22, 661-1262

ŻALUZJE pionowe,
rolety antywłamaniowe, oferuje producent
DOLA
CB
Gdańsk, Polanki 110
552-37-36

TOR:

|

o
PETLA BYC
UE
EPEE
| szawska 1/3, 661-12-62, 552-

ZA

DRZWI (058)346-93-46,
drewniane, zbrojone
EA

ł Pomocy Społeczn

ROLETY, żaluzje, okna, 67212-17

ŻALUZJE producent 344-16-41
ŻALUZJE producent 551-66-70

ZZOZ

a

bonifikata do marca, 664-75-55, 0602-280-487, po 17.00 303-14-89
SIDING amerykański, biały, koloroWy, sprzedaż montaż, ceny od 16
zł. Gdańsk- Osowa, Galaktyczna

12, 55-45-789
SPRZEDAŻ: montaż sidinRR ZY

BRUKTA

, fachowiec,
842
ATRAKCYJNE ceny, kafelkowanie, hydraulika, solidnie, 0602-277-

775
BONIFIKATY, VAT, 557-06-48
FIRMA- fachowcy 556-95-14,

kafelkowanie
FLIZA,

glazurnictwo, 629-25-

78, 0601-62-88-33
GLAZURA, hydraulika, 341-89-30
GLAZURA, malowanie, szpachlowanie, 683-01-31
GLAZURNICTWO, 0601-26-34-78
GLAZURNICTWO hydrauliczne,
remonty, referencje, gwarancje,

KAFELKI, hydraulika, płyty gipsowe, malowanie, remonty, podłogi

szwedzkie, solidnie, 682-25-58, 0602-698-202
KAFELKOWANIE (20), malowanie
(2), 681-47-39
KAFELKOWANIE, 623-13-37
KAFELKOWANIE,
625-42-50,
624-08-61
KAFELKOWANIE,
681-79-24;
0602-36-99-21
KAFELKOWANIE, hydrauliczne,
remonty, 623-89-04, 629-21-16
KAFELKOWANIE,
hydraulika,
KAFELKOWANIE,
306-12-39

icz

KAFELKOWANIE,
624-31-84
KAFELKOWANIE-

na budowę Domu Pomocy Społecznej - Ośrodka dla Osób
Zaburzonych Psychicznie w Elblągu, ul. Wspólna 11-13.

praktyka, 551-78-22

malowanie,
długoletnia

| Termin realizacji - 36 miesięcy.
AWARIE, hydrauliczno, gazowe,

345-33-24, 0601-530-180

|

_ Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 6.
:

372-603

HYDRAULICZNE, gazowe, 553-

00-93

E

ARCE

ZRZUCI

Excel; 346-12-78
x
4:
-

puterowe, ksiegowości, 621-71-10

gowości, sekretarek, praconików
biurowych- możliwość zatrudnienia, Gdynia, Swarzewska 43, 62348-80, 623-41-73

two pracy, pożyczki, szkolenia:

doradcy podatkowego, kadrowe,
BHP, komputerowe, renciści- dota-

podstawy, Word Excel, maszynopi-

komputerowe, asystent mene-

cja, Centrum Wiedzy, 621-90-66

dżera, ABC przedsiębiorczo-

AGENT celny, Studium Wyceny
Nieruchomości „Profil”
34-60-311

40-54; 341-53-47

ASYSTENTKI; sekretarki, komputerowy, internetowy, WordExcel, ma-

sy komputerowe i rachunkowości

księgowości, inne na zlecenie

go na edytorze tekstu, Windows,

ELEKTROIMPEX krajowe pośrednictwo pracy- komputerowe, ksie-

CENTRUM

ści, kasy fiskalne, podstawy
ABC- kursy bezwzrokowego 10palcowego pisania komputerowe-

BCI profesjonalna szkoła sekretarek- maszynopisanie, kursy kom-

AGENT, Celny, księgowości,

Pracodawcy 305-23-25, 30522-44.

gowości, 345-47-50, 341-49-19

Komputerowe,

sanie, grafika Corel Draw, księgowość, programowanie. Tel. 344-

CKUE w Sopocie zaprasza na kurz obsługą komputera, 551-00-11,

551-17-13 Ceny konkurencyjne

monty, 629-68-74

INSTALACJE, VAT, 684-40-52
341-51-79
621-76-93, 0601-64-09-52
623-29-12

ISD- Komputerowe, wysoka jakość, bezstresowo, 341-8021 wew. 328
KOMPUTEROWE, Dom technika,
301-28-61
KOMPUTEROWE: indywidualne, Internet, 620-61-53

:

.

aprawa, konser-

wacja, montaż pieców, junkersów,
kuchenek, 625-31-49
AlGAAA naprawa kuchenek, junkersów, wykonuje zakład- mistrz

DRZWI (058)342-90-63. Fachowość usługi
DRZWI (058)346-93-46,
zbrojone, drewniane

DRZWI (058)622-19-82, drewniane, antywłamaniowe, dodatkowe
KRATY, balustrady, 302-45-57
ROLETY
antywiamaniowe,
Bogumił 8x Górka, bramy,

okna. 302-65-51 wew. 208, 209;
090-50-64-31; 620-21-89
ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane „Rolle

WKŁADY kominowe- (ogrzewanie
gazowe), 0602-29-89-16
305-70-63

CZYSZCZENIE! Dywanów! Najtaniej! 345-41-95

CZYSZCZENIE! Sprzątanie! Najtaniej! 345-24-63
CZYSZCZENIE, 301-53-21
CZYSZCZENIE, 306-18-70

gate" 345-30-13
ROLETY
antywłamaniowe, producent Dama, 661-

48-88, Gdynia, Słupecka 21,
Wrzeszcz Grunwaldzka 70, 34608-95, 302-29-04

CZYSZCZENIE, 341-32-01
CZYSZCZENIE, 556-53-95
CZYSZCZENIE, 621-47-04
CZYSZCZENIE, 622-62-20
CZYSZCZENIE, 623-57-53

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

CZYSZCZENIE, 664-43-83

ROLETY zabezpieczające, bramy
Top Kartuzy, Gdańska 41, 68142-39

CZYSZCZENIE, trzepanie. dywanów, 559-85-19
CZYSZCZENIE dywanów, 347-8790

CZYSZCZENIE wykładzin,
tapicerek, 550-65-63

ZABUDOWY, kraty, 302-41-75

CZYSZCZENIE wykładzin,
tapicerek, VAT, 550-65-63

naprawa, montaż, junersy, kuchen-

ki, piece, 556-18-31, 305-03-51
ELGAZ autoryzowany serwis kotłów, 620-86-80
GAZOWE, 303-57-72
GAZOWE naprawy, konserwacja,
gwarancja, 307-35-95

ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany servis, La-

res Gdynia, Świętojańska 98, 620-

MONTAŻ, kotły, gaz, naprawa,

ALARMY,

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

ADAPTACJE, budowy, remonty,

SPRZĄTANIE biur, pranie wykładzin, tapicerek, 0602-384-989

pomieszczeń,

621-80-21 w. 300

WANIEN odnawianie, 624-25-53

ADAPTACJE i kompleksowe
remonty wnętrz, sklepy, biura,
mieszkania, tel. 302-12-91
ARCHITEKT wnętrz, projekty, nadzory, 0602-35-25-10

BUDOWA domów- remonty, 344-

BRAMY, Rolety antywłamaniowe, okna, producent, „Marpol”,

alarmy, 624-00-90
DOMOFONY- naprawa, 553-08-25
DOMOFONY 341-66-40

Berg, 551-51-26
DOMOFONY, montaż, sprzedaż,

KOMPUTEROWE: podstawowy, WordExcel, programy księgowe, 661-25-56, 621-9370

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

KURS prawa jazdy, 624-13-42,
0602-357-806

NAUKA jazdy, „Express, 302-2228, 302-22-09

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

ODDK

SCHODY, 303-41-93, 0601-660252

74-54

SZAFY,

ony. profesjonalnie, 664-86-

przesuwnymi, tanio, solidnie, 250
zł, 676-10-27

KOMPLEKSOWE remonty lokali,

SZAFY wnękowe- drzwi przesuwa:

KOMPLEKSOWE - wykańczanie
pomieszczeń biurowych, mieszkalnych; sufity podwieszane, ściany

TAPICERSKIE, 305-02-35

mieszkań. 628-12-57

664-91-63, 0-601-61-03-

z płyt gipsowo- kartonowych, szpachlowanie, malowanie, 622-48-66,
672-31-99

KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz: kafelki, sufity podwieszane, ścianki działowe, VAT, 622-5303, 0602-619-578 :
OSUSZANIE budynków. 664-9470
OSUSZANIE murów metodą
iniekcji krystalicznej, 552-20-89,
0601-62-88-90

REMONTOWO- wykończeniowe.
302-06-66

zabudowy

z drzwiami

ne, 0601-625-187

TAPICERSKIE 553-50-18, 0-60161-43-06
USŁUGI stolarskie u klienta, 55658-63

KOMINKI norweskie, 683-38-49, 0602-733-743
.
OCZKA wodne, 0602-735-977

ODDK zaprasza na kursy samodzielnych

księgowych-

310 godzin, agawy

koncesjonowane

pośrednictwo pracy prowadzi kursy: agentów celnych, kasjerów walutowych, komputerowe

do

profesjonalnego prowadzenia księgowości, również skomputeryzowanej, koncepcja, materiały- dr
Roman

Nilidziński, 341-12-36;

oraz studium doradztwa podatko-

341-12-31 wew. 312, 313; 344-40-

wego, BHP, 341-12-36; 341-12-31
wew. 312, 313; 344-40-12

12

(RYN
« kurs przygotowawczy

PETE
nistycznego z zakreSTY OE
LR
Egzamin przed Komi:
sią
Egzaminacyjną
ERY ALU
STŁATA
skania
świadectwa
ukończenia
szkoły
JĄ
Gdańsk, 302-98-88,
Reda 678-35-29

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

ZASZAWY
DO ASZYCH BUR OGŁOSZEŃ: Ca

VAT,

gips, konstrukcje stalowe,
ogrodzenia, kraty przemysłowe. 0601-62-57-69

domofony, 672-18-

nia, 341-12-44

DEZYNSEKCJA,
85-19, 0601-65-06-07

DEZYNSEKCJA,
0602-25-88-47

63, 0-602-61-45-10

WZ

DEZYNSEKCJA, 557-72-42

remonty- ściany, sufity, karton/

ADAPTACJA

ALARMY! 0-602-234-261, 55312-71 wew. 370, telewizja, telefony, domofony, Kingpol, Czarny
Dwór 2
ALARMY, domofony, 552-36-11

DEZYNSEKCJA, 556-53-95

DEZYNSEKCJA, deratyzacja, Vat,
551-87-59

671-44-91
0602-638-498
348-96-18

HYDRAULICZNEplastik. 344-12-44
HYDRAULICZNE
661-26-80

USZY A
EYAL EJ eye
A
do, Gdańsk, 302-32-18

wanie, kafelkowanie, płyty gipso-

we, tel. 0602-115-093

ALARMY gazowe, czyszczenie,

DOMOFONY, instalacje, serwis.

konserwacje,

USŁUGI ogólnobudowlane, muro-

Antywłamaniowe.

gazownictwa, 624-17-94

HYDRAULICZNE- gazowe, 342wodomierze,

UKŁADANIE kostki brukowej, 66534-96, 0601-65-10-02

DRZWI!
(ose) 992-31-88

ROLETY,
antywłamaniowe 671-16-31

09-44
BALKONY, kraty, 625-23-97, 0601-635-602
BALKONY, kraty, bramy, zadasze-

22 ust. 7,
przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art.
warunki
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz
.
Zamówienia
Warunków
Istotnych
określone w Specyfikacji
R-2137

non- profit) oferuje: pośrednio

ELEKTROINSTALA-:
TORSTWO, pomiary, 661-7772, 0602-63-40-76
INSTALACJE, elektryczne i re-

HYDRAULICZNE, 623:04-39
HYDRAULICZNE, 623-61-77, 0601-642-949

09-27

301-68-41

344-40-74, 0602-118-244

ALARMY domofony, 6/1-

HYDRAULICZNE, 302-86-97

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

wej Kobiet (Stowarzyszenie

ELEKTROINSTALACJE pomiary+
pogotowie, 348-75-29
ELEKTROINSTALATORSTWO,

CO elektroinstalacje. 341-57-77

HYDRAULICZNE, gazowe, 0602-

pok. 11.
| Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 03.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego,

AGENT! Celny! „Rotex”

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

C.O., gazowe, hydrauliczne, 34292-79
|

| Uprawniona do kontaktów z oferentami - inż. Teresa Malentowicz, tel. (055) 23 37 143, pok. 12,

AGENCJA Promocji Zawodo-

ELEKTROINSTALACJE, pomiary,
552-76-39

ALARMY, domofony, TV, 625-5074, 0602-65-73-31

: Wadium - 118 000 zł. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 150 zł + koszt po. wielania dokumentacji technicznej) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 12 lub za
: zaliczeniem pocztowym.

W

ELEKTROINSTALACJE, pomiary,
0602-371-223

ALARMY, domofony, centrale
telefoniczne, 0-602-33-97-83

622-53-28, VAT

| Termin składania ofert upływa dnia 31.03.1998 r. o godz. 10.00.

domofony, alarmy, 622-48-09

REMONTY- wykończenia domów,
mieszkań, 090-52-26-96

hydraulika,

KAFELKOWANIE, hydraulika,
solidnie, 664-06-88

_ w godz. 7.30-15.30.

ELEKTROINSTALACJE,
anteny,

REMONTY, VAT, „Bild- Pol',
inż. l. Osiecki, 303-90-74, 55225-10

DRZWI!
(058 301-66-66

055/247-32-25

j, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40,
ni

cze sanitarne, 303-32-99
305-70-63
348-96-18
557-13-75

SIDING- profesjonalnie, gwaran:
cje, VAT, doświadczenie z USA,

elektryka, remonty
17a,

HYDRAULIKA, 341-89-30

montaż, 0602-78-90-51

14-75

PROWADNICE drzwi przesuwanych, 341-45-92

:

rg

|

SIDING, docieplenie, 309-28-68
SIDING- docieplanie, sprzedaż-

48-37, 623-89-04
KAFELKI, 557-74-53, hydraulika,

aprów

HYDRAULICZNO- gazowe, 30298-56
NOWOCZESNE systemy grzew-

OKNA PCV, producent, 683-

tel. (055) 23 37 143, fax (055).23 36 282,

_

ŻALUZJE Żanwo, producent, 309-00-24

doradztwo, atrakcyjne ceny. 664-

t.Aga", Oli

0552-31-88
z

rolety,
producent,
tanio!

uszczelnianie, 553-

OKNA PCV- Rabat
10%. 343-2

DRZWI!

Mysa

ŻALUZJE:

51-12
OKNA,Dama,
produkcja,
montaż, Gdynia, 661-48-88,
Wrzeszcz, 346-08-95
OKNA PCV, drzwi, witryny, kompleksowa obsługa „OknoSystem" producent, 66-11291, tel./fax 66-15-695 — -

szlabany, automatyka.

rolety, 302-39-

ŻALUZJE, rolety, tanio! 62355-69

ciwsłoneczne, 0-601-632-364
NAPRAWA,

BRAMY,

ŻALUZJE,
84

FOLIE antywłamaniowe, prze-

pie 661-23-09

malowanie,

TAPETOWANIE, natrysko:
we, 621-07-46, 0-601-61-66-33

Wojew

ŻALUZJE, 624-35-66, 629-54-83,

pecka 21, Wrzeszcz Grunwaldzka
70, 346-08-95, 302-29-04

31. Duży wybór

Żaluzje, Plisse

„SUFITY podwieszane, ściany dzia-

TAPETOWANIE,

łem dębowym, bukowym
Z kompleksowym wykona:
Stwem, w lutym rabaty, 34437-98; 552-56-12

rolety, taniej!
ŻALUZJE, 661-48-88, Role-

DRZWI, zamki, karnisze, drzwi

MALOWANIE, 557-69-78

MALOWANIE, szpachlowanie, wy-

551-63-35

kraty
45-92, Politechniczna 9

682-14-62 Pruszcz

monty, 557-97-12, 0601-65-09-14

nowanie, lakierowanie. 551-26-04

82-01 Sun- Stop

ŻALUZJE tanio, 671-16-31

ŻALUZJE, producent „Hanles”

MALOWANIE, szpachlowanie, re-

PARKIETUS- ukladanie parKietu (własny, powierzony), cykli

FI

ŻALUZJE, 623-57-86

sufity gipsowe, remonty, ada:

tanio, 306-38-73, 0602-69-83-97

551-26-04

ŻALUZJE, 301-66-66, 341-

DRZWI, metalowe, drewniane,
raty, 301-34-48, 551-34-18,

ptacje, 629-88-23

MALOWANIE, gładzenie, solidnie,

ZUA

DRZWI, 552-21-17, 0601254-389

CIESIELSKO- dekarskie, 345-7598, 0602-230-903
DACHOWE, tanio, 678-35-62

GŁADZIE, malarskie- natychmist,

gwarancja
557-49.55

DRZWI, (058)553-30-29,
zamki, tapicerka

gi panelowe. Atrakcyjne ceny!

Serwis"

ROLETY
Antywłamaniowe 671-23-79

regipsów, 305-74-46

pyłowe, układanie, 664-88-12

CYKLINOWANIE,

BOAZERYJNE panele, podło-

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

GŁADZENIE, malowanie, montaż

CYKLINOWANIE, bez————ez

130 ZUA
ZE O UN EU
EU
AAA LNU UDA)
IPA AA U LOL
ZA EU

Elblgg, Łączności3, tel. (055) 232-70-94, tel. 238-54-09, tax (055) 235-27-77, pon. - p. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącłecia 8, tel./fax 683-29-44, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26 , pon.-pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa3, tel./fax (069) 162-20-80 , pon.-pl. 8.00-16.00

RG

środa 25 lutego
1998 r.

zMAMśCY
TELENAPRAWA!

O CBE
ZO
YA)

Wszystkie

CHŁODNICTWO! (058)30200-05

- kursy samochodowe B,C, E,
Malczewkiego, 302-98-88,
ETU ELA
KE EEC)

skóry, zegary drewniane, skrzynkowe, barometry, pudełka zegarowe,
minutniki, zegary obrotowe, zegarki

e
BSAOW EU
ulotki, 553-12-71/386

kwarcowe, zegarki rosyjskie, akcesoia zegarmistrzowskie oferuje: Firma

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

„Kware”, ul. Poprzeczna 17, Gdynia-

Witomino, 24-00-30
SZTUĆCE: 1,80 zł/ 100 sztuk;

OŚWIATA
- kursy

zawodowe,

- palaczy kotłów,
- spawanie gazowoelektryczne,
- obsługi
agregatów,
sprężarek,
wind, wciągarek,
(PAT I
[s raE
gów budowlanych,
- wózków
DT
wych,
sprzedawców z obsługą kas
fiskalnych,

ETU ORZEC LEA
Reda 678-35-29

łyżka

- 2,04;

ZW
talerz

U
- 7,90;

IE
EYE

DYK
BURY

LAT UI
kubek termo
mieszadełko
pojemniki różne,

NUI
- 3,48;

UD

- 0,67;
Z DĄ
BLEE

WODA mineralna Pawłowvita-

doskonała,

posiada

atest Instytutu Matki i Dziecka,
atrakcyjne ceny- przedstawiciel handlowy, 302-93-46

AMSTAFFY, mocna budowa,
doskonałe pochodzenie, umiarkowana cena, 301-70-76; 0602-35-14-65
BOKSERY szczenieta, tel. 303-44-

rowej, sekretarskoasystenckie, 30-14-

754, 30-14-859 Wałowa 19 (obok Gar
IT ZJ]

ZAKŁAD Doskonalenia Zawodowego organizuje kursy: księgowo-

ści, księga przychodów i rochodów, napełnianie zbiorników samochodowych gazem propan- butan,

kierowców wózków, palaczy kotłów, BHP, Żabianka, 557-87-27

55
JAMNIKI długowłose miniaturowe,
551-03-53

Księgowe,

SUROWIEC tartaczno- olchowy
lub tarcicę każdą ilość tel. 0-90-5031-22, 0-90-53-85-45
ZŁOM kupię- odbiorę własnym
transportem, płatność gotówką.

VAT. 0602-763-386

DETEKTYWISTYCZNE, 307-4311

DŁUGI odzysk, 307-42-16, 307-4417

EXPRESOWE pożyczki pod nieruchomość, 624-59-00
JUBILERSTWO- wykrojniki, zapięcia, 683-27-70
KOMPUTEROWE maszynopisanie, 554-41-59

KOŃ pod wierzch siedmiolatek,

(wałach), 622-28-04
KURY nioski, 681-83-79
OWCZARKI niemieckie, rodowodowe, (raty), 551-03-53
PUDEL czarny suczka 8-tygodniowa, 342-65-29
ROTTWEILERKA rodowodowa,
551-02-82

ROTTWEILERY
551-42-68
ROTTWEILERY

| L

PRACOWNIA FRYZJERSKA
RYSZARD WOŹNIEWSKI
UL. POLNA 42, TEL. 550-31-30
PON.-PIĄTEK 11.00-19.00
SOBOTA 10.00-15.00

rodowodowe,

PRACE dyplomowe
wiam, 661-78-40

rodowodowe,

WRÓŻBITKA, 621-01-71

opra-

cjonowane. 090-393-609

ANTYKI domowe, 346-11-57
BOAZERIA 342-54-31

BIURO rachunkowe, Centrum Wie-

DŁUŻYCA dębu i buka, ok. 50 m 3,

BIURO

Rachunkowe

Audytor-

BUCHALTER- audytor- pełni
obsługa księgowa firm, 62180-21 wew. 210, 203

FIN-EL Biuro rachunkowe, uprawnienia. Tel. 52-12-58 wew. 24, 21;
0602-298-191
KORUTACE: prawo pracy,
ZUS, 34ŁA

real

, tel. OE GNał W

KSIĘGI rachunkowe, podakawe
Uprawnienia, 664-

602-644-606

BIURO Tłumaczeń Babel, Sopot,
Kościuszki 61, 550-01-32, 551-72-

58, babelQDikp.atm.com.pl
BIURO tłumaczy, 342-18-16
NIEMIECKI, 341-37-61 wieczorem
techniczne, 341-07-54
TŁUMACZENIA, Gdynia,

Starowiejska 26, 620-50-72,

Gdańsk 344-16-05

KRATY,

ogrodzenia, spawarka,

betonu 220 V, 0-602-38-11-77
MASZYNY do cięcia drzewa marki
Sthil (2), 349-49-43
PIEC „Vaillant dwufunkcyjny
1.000 zł. 0601-622-331
PIŁA spalinowa, mało używana za
300 zł. Łubiana ul. Dębowa 8/3/1
" RUSZTOWANIE, chłodnica chłodnicza, 302-98-62
SANIE konne po renowacji 0-

AHU Lombard- Komis, 663-44-52
DWORZEC Główny PKP do 19.00,
soboty do 14.00, tel. 346-33-42
GDYNIA, Morska 11/A, vis a vis
dworca głównego PKP, 621-79-58
KOMIS techniczny, lombard. Sopot, Podjazd 7 550-39-49
LOMBARD, samochody, RTV, złoto, Gdańsk, Kołobrzeska 39, tel.
553-04-68
LOMBARD, samochody, RTV, złoto, Gdańsk, Kołobrzeska 39, tel.
553-04-68
LOMBARD, samochody, RTV, złoto, Sopot, Niepodległości
743, 55115-50

interes, branża samochodowa,

abb 0601-313-101

przestra-

TELENAPRAWA: radzieckie, pol-

skie, 553-09-62
TELEWIZYJNE, 302-00-82.
Dojazd bezpłatny
TELEWIZYJNE dojazd bezpłatny,
625-21-97, 302-37-30
VIDEOFILMOWANIE, 306-79-82
VIDEOFILMOWANIE, 347-67-64,

LODÓWKI i zamrażarki, 624-00-

44, 624-29-18
MIKROFALÓWKI, 553-43-79
PRALKII 302-00-05
PRALKII 302-28-48

VIDEOFILMOWANIE,
559-85-19, 0601-65-06-07
VIDEOFILMOWANIE, 623-29-12
VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59
VIDEOFILMOWANIE- cyfrowa ka-

AKTYWACJA, Era Gsm 120 PLN,
0602-389-822, 306-19-03

PRALKI, 341-97-74
PRALKI, 344-31-25
PRALKI, 349-41-60, tanio, solid-

FAXY, kserokopiarki

PRALKI, 553-43-79

KOMPUTERY, podzespoły,
archiwizaja danych. Super ceny, 552-25-85

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

PROGRAM obsługi rachunkowej
(Windows), 665-28-80

PSYCHIATRA Piasecki. 551-3778; 0602-70-50-28
TERAPIA uzależnień, 623-30-45

Wilska, 305-79-69

rzystniejszych
międzynarodowych,

przewozów
wycieczek-

zniżki, 0-58/621-92-25

OLIVIA
przewozy najtaniej. 301-

13-24; 301-79-14

PEGAZ Europa, 621-9604

A Balt-Tur Sopot, Al.Niepodległości 766 /Hotel Europa/ 551-6444, Austria -narty tydzień śniadanie
i skipass 722 zł. Wycieczki zagra-

wizyty,

USG, Zaspa, Pilotów 8C, piątki
15.00,
rejestracja 551-94-14

19.00- 21.00

ŻYLAKI

odbytu-

nie-

operacyjnie. Madaliński- gastroenterolog, 341-63-29, 553-1236

KAMERĘ Video Fuji X-8, Stereo,
tel. 682-26-78

ADMIRAL!341-51-97,Axion,
Curtis, Funai, Otake, Sony, Nep-

301-89-53,

esperal,

621-99-10,

całe województwo

AALKMED!

AUTOCENTRALA! Narty w Alpach, 370zł. Zakopane, Szczawnica, 330 zł, Cypr, Tunezja, Tenery-

kwalifikowane, specjalistyczne leczenie poalkoholowe. Esperal.

Bruksela od 899 z

Curtis, Neptun, Jowisz,
inne, dojazd bezpłatny

alkoholowe,

AALKMED

BALTICANA- Sopot, Kościuszki
60, 551-20-74- Amsterdam+ Pa-

301-79-14; 301-13-24
PENSJONAT „Hubertówka”- Wieżyca. Tel/fax 684-38-96
PTH „Kąpielisko Morskie Sopot' 81-723 Sopot, ul.

AALTOURISTnajtańsze
bilety,

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

Chopina 10 tel. 551-00-02; 551-1896 zaprasza na 6-dniową wycieczkę do Holandii: Amsterdam- HagaLeida oraz wczasy na Poj. Kaszubskim i w górach. Tylko z nami! Ce-

Stefanowicz,

551-97-64
33-47-16

Neptun, Siesta. Naprawy
do-

mowe, specjalizacja, bezpłatny

dojazd.
ANTENA, 302-68-85, satelitar-

Asdent- specjaliści ortodoncji,
stomatologii ogólnej, protetyki, chirurgii, poniedziałek do piątku, rów-

nież soboty, tel. 664-06-75
MORENA. zachowaw, dzieci.
3451506 0601-629-013
STOMATOLOGIA- protetyka
czynne codziennie, Gdynia, Abrahama
74/5, tel. 661-19-86

305-71-91
LECI |

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli,
EKG, okulista chirurg, 303-17-73,
553-69-86, 550-60-08

ACHILLES- odtruwanie poalkoho-

EUT

- bilety autokarowe, promowe

305-49-62

42-78-42
SILNIK elektryczny
7 KW, 2900 ob-

ANTENY! 554-41-51; 554-2254
ANTENY, instalacje, Tv-Sat,

rotów, łączony w gwiazdę,
cena do

622-11-28

AUTOBUSOWE przewozyEuropa. Zniżki. Wynajem mikrobusów.

„Eurotour”

550-14-24

AUTOCENTRALA
-305:62-25
Najtańsze przewozy!

307-44-06
CENTRUM

Informacji

Tel. 309-46-63; 306-86-41 po 17.00

przejazdów autokarowych, Dom

ALTEX: wizytówki, pieczątki, na-

Technika, Rajska6, 305-28-28
CENTRUM międzynarodowych przejazdów autokarowych Druskienniki,
narty, Tunezja, Teneryfa. Primatour 620-13-42

unieważnia legitymację

tymację studencką nr 6782/97 na

nazwisko Joanna Ozimińska

z

zarządzania UG m

ad

na nazwisko Małgorzata

LASEROTERAPIA, masaż, rehabi-

itacja, tel. 663-94-82

PHILIPS Aparaty słuchower raty, sin
pań
Mar.

ko, Mode Cn

ny promocyjne!

46,

DNIA 20 lutego 1998 z u. Świętojańskiej 69 w Gdyni skradziono Au-

di 80 BCL 0897, niebieski metalic.
Nagroda! (0532)17-033

PRYWATNY Dom Opieki „Zacisze”
przyjmie osoby starsze, również lez 671-47-12

NAGRODA za odnalezienie samochodu Nissan Sunny
1,7D, 1988, szary metalic,

GKN 8510 skradzionego 20 lutego 1998 z ul. Pilotów przy
targowisku, 0602-609-638
NAGRODA za pomoc w odnalezieniu VW Goffa (lll), czarny, SGB 22-

09, skradzionego 12. 02. 98. Tel.
0602-364-178

341-32-91

Promocja. „Globex” tel. 620-07-27

NAGRODA za pomoc w odnalezieniu VW Passat, brązowy metalik,
SGB1816
skradzionego

CAŁODOBOWO -internista- EKG; pediatra, 347-

80-20, 0601-62-48-63

22.02.1998, tel. 626-49-03
SKRADZIONO Dowód Osobisty
i legitymację studencką ASP nr

301-25-26

3206 na nazwisko, Olszańska Barbara

au JT

An

ALERGIA, „Bicomem” bezbolesne testy, odczulanie, leczenie

schorzeń, Gdynia, 0-602-723-005
CENTRUM

Pomocy

Psychologicznej, tel. 34122-05 rejestracja poniedziałek- piątek, 17.00- 19.00

GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG,
552-0833
GINEKOLOG,

551-67-37
665-75-14

z 661-45-32, Fil Wrzeszcz 341.
47-13

CENTRUM

DOMOWY internista dr Orłowski,
341-42-75
EKG internistyczne,
wizyty domowe, dr
Paszkiewicz,
30196-49

bardzo tanio,

EKG Lekarz Domowy in-

bezpiecznie,

ternista pediatra,
neurolog, 301-89-

0602-795-903
GINEKOLOG,

tanio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-4330
niej, 0-601-64-04-79
GINEKOLOG: Gdynia, 67102-51, 0-602-652-123
GINEKOLOG- szeroki zakres, 0-

niemiecki, TK

FRUG,

kursy

miecki, ; O

Herdera UG-

językowe-

26,

nie-

sk,

DOM Technika, 301-28-61, angielM
POLICEALNE Studium Hot
767 0-20
(16.00-

BIURO „Ania”, 346-75-11
JULIA, 344-61-51. Matrymonialne,
partnerski. Setki ofert
OMEN, 623-66-25

53, 621-99-10

- mowe, 664-51-13

wizyty do-

NEUROLOG, 556-12-49
NEUROLOG- wizyty domowe, codziennie, 556-22-35

601-63-38-74

PEDIATRA dr. Joan-

GINEKOLOGIA: porady dr
Glinczewski, 551-33-68
GINEKOLOGIA Kalinin-

na

Stefanowicz,

551-97-64

CHEMIA, biologia, fizyka. 551-3778; 0602-70-50-28
HISTORIA, 303-86-10
MATEMATYKA, 302-71-21
MATEMATYKA dojeżdzam, 682.
86-31
POLSKI, francuski. 345-20-54

grad, 551-44-14

INTERNISTA: gabinet, wizy-

ty domowe, 302-10-07

NEUROLOG: Niżnikiewicz, Szcze-

NORD- Medica USG, 551-05-04
OSTEO-MED, diagnostyka, lecze-

cińska- 32, 556-12-49

nie osteoporozy, tel. 302-24-28

LARYNGOLOG, 661-28-13

AIKIDO- zapisy dzieci, dorośli,
0-601-626-826

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 0,15zi,
zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.
są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo - 2,02
Na płątek ogłoszenia drobne przyjmowane

ZARUSZAI
DO SZYCH UR OGOSZEK: TSA

Ź

nr 20232 na nazwisko Czopek Iwona , Wydział Lekarski/ Oddział Słomatologiczny
AKADEMIA Wychowania Fizycznego w Gdańsku unieważnia legi-

GE

lowe, 303-17-73, 553-69-86 _

WŁOCHY z pobytem na Sycylii.

Koln

codziennie. 301-51-11, 301-57-85
ALBOR

AKADEMIA Medyczna w Gdańsku

dr Paszkiewicz

AHS

Transport bezpłatny.059/11-27-17;

ANTENY Tv-Sat, 551-19-57
„COLORLUX! Curtis, Otake, Sam-

Przychodnia: stomatologia ogólna,

uke)

cały świat. Sopot, Al.Niepodległści 766 Hotel Europa, 55164-44

tun, Unimor- Siesta, Jowisz,

346-79-45, 554-16-42
AIWA! 302-37-30, 553-7437, ie: Sony, Wr

GDAŃSK, Polanki 71, Prywatna

ABSTYNENT
leczenie
poalkoholowe

CAŁODOBOWO,
Trójmiasto, internista, chirurg, larynTECH

ABalt-Tur przewozy autokarami, mikrobusami do Nie-

ADMIRAL, Biazet, Curtis, Nepdojazd

GDAŃSK, Pańska naprzeciw Hali
Targowej Curodental 8-20
również niedziele, zachowawcza protetyka chirurgia ortodoncja
paradontologia, 301-69-58

CHIRURG Łącki, zabiegi (esperal),

płatny dojazd
Elemis, Helios, t

GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43, Centrum Stomatologiczne „VisDent", protetyka,
ioogia
narkoza; 341-92-96; 341-85-04

(0-602)-

tun, Siesta... Specjalizacja. Bez-

bezpłatny, 341-69-66, 344-12-84,

skie 71, Chirurg- Stomatolog Agata

kosmetyczna, protetyka, lakowanie,
552-35-58, spedalśc I, Il stopnia
GDYNIA, Dom Towarowy Chylonia- Parter obok Banku.

czenia.

NAJTANIEJ w Polsce Paryż-

ne, rtv

lepki, listowniki, cenniki, foldery,

GDAŃSK, Al. Podwale Staromiej-

HAMBURG, Lubeck, Kiel, tyl
ko 100 zł, 302-36-80, 682-89-86
MARTTOUR: bank najko-

26-99. Setki ofert, podróże wyłącznie lotnicze, wyjazdy w ostatniej
chwili, rewelacyjne ceny.

PRALKI automatyczne, 624-00-44,
624-29-18

SIATKI, słupki, drut kolczasty.

druki, tel/fax 341-05-67

tryczne, przeciwalkoholowe, O602-334-716

(069)31-46-60

ryż, Wenecja+ Lazurowe Wybrze-

69/188-14-27

uzgodnienia,
Gdynia 81-211, Opa-

w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5
(przy Zieleniaku), tel. 301-7441

NOT). Falcon Centrum Handlowe Zaspa, 346-54-52.
PandaTczew,

że, Szwajcaria, Praga, Chorwacjawczasy, wycieczki
LAST Minute Tours zaprasza do budynku Lot-u, tel. 46-

PRALKI 303-29-54
PRALKI 622-29-38, 623-74-27,
0-601-63-57-05

s.c. Ośrodek

Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy, od 1 marca 1998 zaprasza do nowej siedziby

347-99-83, 0602-266178
PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet, wizyty, 0602-66-75-03
PSYCHIATRA- specjalista,
Piotr Stefanowicz. Porady psychia-

fa. Wizy, 305-62-25

623-

OSTEO-MED

PEDIATRA,

od 590 zł. Bilety lotnicze. Ubezpie-

nie- gwarancja

we, 556-06-26

ta Hackiego
23/ 25, Białk
SUKIENKĘ komunijną, 621-01-15
SIŁOWNIĘ usytuowaną w dobrym
punkcie na Zaspie (XV LO) działaja:
cą od 5 lat wyposażoną
w 14 stanowisk odstąpię. Cena ok. 15.600 zł.

filipiń-

na (siedziba PTTK). Biuro Bro-

niczne, turystyka krajowa. Wczasy
odchudzające w Jastrzębiej Górze

ANTENA, 624-42-74, satelitarne- RTV
ANTENA,
TV SAT, 664-75-72
ANTENA 661-33-47 satelitar-

mości, Gdynia, 622-76-38

bezkrwawe-

skich uzdrowicieli- zapisy Ogród
Nadziei* tel. 6-270-666

kerów, 346-20-46 (siedziba

po Amazonce

ANTRAVEL. Bilety autokaro-

135, 622-76-38

'cy, 301-55-25, Brama Wyżyn-

OPERACJE

AI'AALASKA" 661-36-95. Statkiem

PRALKII 303-61-61

PRALKI, 620-19-75,
44-48
PRALKI, 620-48-29

EST- wynajem autokarów,
przejazdy autokarowe- Niem-

mera, 556-68-40

ne, RTV

szukuje dystrybutora. 0424-50-749

(gotówka) dochodo-

LODÓWKI, zamrażarki, 622-10-

29, 303-70-33, dojazd bezpłatny

ADMIRAL! (050)10-00-00, Akai,
Funai, Royal, Otake, Sony...
Bezpłatny Dojazd! 341-83-87,
346-94-62
;
ADMIRAL! (058)301-88-63, 34138-66, 551-30-45, Axion, Clatronic,

„Sel”. 343-03-80 w godz. 8.0015.00
KOPERTY C-6 NK tanio 14,90 zł
za 1000 szt. tel. (0-22) 41-34-37

19-55
PRODUCENT rajstop PA6.6 po-

Aaa

LODÓWKI, 664-85-85 usługi domowe

Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny dojazd. Gwarancja

KABINA do malowania proszkowego- nowa, aplikator do napylania
farb-nowy, piece suszarka typu

nożyce, telefon komórkowy, 34112-44
KURY nioski, Bojano, 0601-25-90-28
LADA chłodnicza 800,-, waga elektroniczna 900,- tel. 348-88-94
LADA chłodnicza 800 zł, 347-60-77
MASZYNA do produkcji paluszków+ mieszadło (0-55)233-74-18

TELENAPRAWA,
janie, 629-02-33

fotoreportaż, profesjonalnie- montaże

ny, Curtis, Orion, Funai, Royal,

686-79-48

MASZYNĘ amerykańską do cięcia

OBSŁUGA informatyczna
przedsiębiorstw (VAT), 0-

LODÓWKI! 551-84-61
LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 629-02-33

97-62, 551-73-30. Wszystkie marki. Bezpłatny Dojazd!
ADMIRAL! (0)058 301-78-

Kłobuczyno k/ Kościerzyny, tel.

Komp, 346-01-16

LODÓWKI! 550-65-78

ADAPTERY! (050)10-00-00, Telewideonaprawa, 302-

uprawnienia, 341-86-47

dzy, 621-90-66

LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKI! 341-25-98

72. Dojazd bezpłatny

ZAPRASZAMY!!

doradztwo,

BIURO Rachunkowe „Alfa”. Licen-

CHŁODNICTWO! 0601-611-729,
557-21-65. Lodówki
CHŁODNICTWO, 552-16-53,
lodówki
LODÓWKII (058)303-61-61

Dojazd. 556-24-97, 34183-87
TELENAPRAWA, 341-72-

PRALKI, zmywarki, 305-46-55
| Ę

rodowodowe,

676-06-83

ROTTWEILERY

BIURO

PIANINA, fortepiany- kupujemy!

DŁUGI- odzysk, 30-74-456, 30-74521

AMSTAFFY 303-35-63
lej
|
najtańsze w TrójEET TES CE
e AUE 111 CA

przedwojenne, 305-53-22

WYBRZEŻE- odzież, rękawice robocze, ochrony, konfekcja- Gdynia, Spółdzielcza1, 624-82-06

POLSKI Związek Motorowy
kat. A,
B, C, D, F 342-93-40 oraz

556-07-07 Promoc
PRAWO
„ 624-81-36, 62222-15, 0602-38-79-40

MEBLE antyki- komis, Kuo
(058)627-06-68
MEBLE używane, współczesne,

(058)341-52-40

So JEJ
U UL o

"m

BUDZIKI, zegary ścienne, zegary ze
(UA

Wideoserwis.
marki. Bezpłatny

Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
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;
Gdańsk, Targ Drzewny3/7, tax 301-90-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 216, 217, fax 346-36-68
Władysława
IV 17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

środa 25 lutego 1998 r.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 19 lutego 1998 r.
zmarła nasza Koleżanka

- Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 21 lutego 1998 r.
zmarła nasza Kochana Mama, Teściowa, Babcia, Prababcia

ś

śfp. -

MARIA
SZARY
z domu WŁODARCZYK

„Nie umiera ten,

kto trwa w pamięci żywych”

IRENA

przeżyła 06 lat

Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek dnia 26 lutego
o godz. 11.30 w kościele pw. NSPJ w Gdyni przy ul. Batorego.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.00
na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
|
Pogrążeni w smutku Córka, Syn z Żoną, Wnuki i Prawnuki 2008595

Najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej
składają

|

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 23 lutego 1998 r.
zmarł w wieku 93 lat

ś.f p.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej długoletniej Pracownicy

GAŁANGOWSKA

|
mgr URSZULI
|
| KAPUŚCIŃSKIEJ-BURCZYK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego 1998 r.
zmarła nasza ukochana Córka i Siostra

|

|

ś.f p.

|
|

Msza św. żałobna odprawiona zostanie o godz. 10.30 w kościele
oo. Jezuitów przy ul. Tatrzańskiej w Gdyni w dniu 26 lutego 1998 r.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia o godz. 12.00,

|

na cmentarzu Witomińskim.

[| URSZULA KAPKOWSKA

ALFONS BARAŃSKI
ukochany Ojciec, Dziadek i Pradziadek
- Mszaśw. żałobna odprawiona zostanie dnia 27 lutego br. w kościele
- Pw. św. Barbary o godz. 11.30, a pogrzeb o godz. 14.00 tegoż samego
dnia na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku

Rodzina |

Pogrążona w smutku Rodzina

2008602

Ś 10047441

Panu ZBIGNIEWOWI MALINOWSKIEMU

W dniu 20 lutego 1998 r. odszedł do Pan

Odszedł od nas dobry i kochany Człowiek
- Tatuś, Teść i Dziadek

Dyrekcja i Pracownicy
Gdańskiego Centrum Rehabilitacji

:

oraz Rodzinie

|

ś.f p.

EE:

JAN CZARNECKI

$.fp.

:

WŁADYSŁAW CZERWIŃSKI
I

:

M Pysk a

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
dnia 26 lutego 1998 r. o godz. 14.00
w kościele pw. św. Michała Archanioła na Oksywiu.
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu Katolickim.
Pogrążeni w smutku
Córka i Syn z Rodzinami

śmierci

z powodu

|

7

współczucia

wyrazy e

|

"Żona

|

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 26 lutego 1998 r.
R-2146/80

Prof. dr. hab. medycyny Pawłowi Słoniewskiemu,
wszystkim Lekarzom i całemu Personelowi
Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku
za ratowanie życia i opiekę

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

DOMINIKA ADAMKA
Pełnomocnika Prezesa Zarządu Dysku Generalnej PKP w Warszawie,
|
- byłego Dyrektora Naczelnego Północnego Okręgu Kolei Państwowych w Gdańsku
e
W ciągu długoletniej współpracy z władzami Miasta Sopotu
:
mogliśmy doświadczyć Jego zaangażowania w sprawy rozwoju komunikacji
olejowej i gotowości do owocnej współpracy na rzecz mieszkańców
|
Sopotu i całego Regionu Gdańskiego.
Rodzinie i Przyjaciołom składamy wyrazy serdecznego współczucia.
Prezydent Miasta Sopotu Rada Miasta Sopotu
Urz nicy i Przyjaciele z Urzędu Miasta Sopotu

:

Prof. dr. hab. medycyny
Jackowi Górskiemu
oraz Ordynatorowi
dr. Wacławowi Nahorskiemu,

śfp:

wszystkim Lekarzom

LEONA SKOTZKE

i całemu Personelowi medycznemu

serdeczne podziękowanie składa

z Instytutu Medycyny Tropikalnej w Gdyni

|

za ratowanie życia i troskliwą opiekę

Rodzina.

w ostatnich dniach życia

Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Kotlarzowi,
Księdzu Dziekanowi Zdzisławowi Styn,
wszystkim uczestnikom pogrzebu

Najszczersze wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego

DOMINIKA
ADAMKA

ś.f p.

LEONA SKOTZKE

ś.f p.

LEONA SKOTZKE
składają

serdeczne podziękowanie

i

składa |

serdeczne Bóg zapłać składa
Rodzina.

Dyrekcja, Pracownicy
.
;
firmy Chem Trans Logistic Holding Polska S.A.

|. 5000550/164

my wiadórność o śmierci

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie Zmarłego -

z powodu śmierci

DOMINIKA ADAMKA

DOMINIKA ADAMKA

DOMINIKA
ADAMKA

długoletniego Dyrektora Naczelnego Północnej Dyrekcji
* Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku.
Odszedł od nas wybitny specjalista w dziedzinie transportu.
Człowiek wielkiego serca i umysłu.

wieloletniego Naczelnego Dyrektora Północnej DOKP
w Gdańsku

w Gdańsku.

A

R-2077
RE

kac aaa

W

Gdańsku. BD
Si

Pani WIKTORII ADAMEK

DOMINIKA ADAMKA

DOMINIKA ADAMKA

wieloletniego Współpracownika i Przyjaciela Portu Gdańskiego,

|

wyrazy szczerego współczucia składają

|

wielkiego Przyjaciela Kolejowej Służby Zdrowia

i OSI
rekcja
Dyrekcj
jowego
Obwodu Lecznictwa Kolejowego

|

składają
Dyrekcja i Pracownicy Chińsko-Polskiego Towarzyst I |
Okrętowego S.A. w Gdyni. |

rzossmo

Z głębokim smutkiem i żalem pożegnaliśmy Człowieka
wielkiego formatu, serdecznego Kolegę i Przyjaciela,
wspaniałego Zwierzchnika, długoletniego Naczelnego
Dyrektora Północnego Okręgu Kolei Państwowych

oraz Rodzinie

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

Rodzinie Zmarłego składaNIKierownictwo : |
i Pracownicy Dyrekcji Nieruchomości He

Hi składają |
Zarząd, Pracownicy firmy Chem Trans Logistic Północ
| 10047344

Rodzina.

RE! |
Nadzorcza
Rada Pracownicy
zarząd oraz

Portu Gdańskiego. U |]

DOMINIKA ADAMKA
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego
Zarząd ą

A Ją |
A składaj
js
:
i Pracownicy cy KolKolejowych Zakładów Usługowych

:

w Gdańsku.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH

BIUR OGŁOSZEŃ:

CHR

Elbląg, Łączności 3, tel. (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, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;

(see

Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

RG

środa 25 lutego
1998 r.

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

W związku ze śmiercią

ziękowanie
Wszystkim, którzy okazali nam tyle żalu i współczucia
w związku ze śmiercią naszego kochanego Męża i Ojca

MATKI

Kol. | KRYSTYNIE MÓWIŃSKIEJwyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ś.t p.

ZBIGNIEWA CZEPKOWSKIEGO
Pracownicy

Piekarni - Cukierni "Karpatka"

składają
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy

ze Szkoły Podstawowej nr 9

| Z głębokim żalem zawiadamiany, że w dniu 22 lutego 1998 r.

JADWIDZE i i RYSZARDOWI TARULEWICZ
wyrazy serdecznego współczucia

odszedł do wieczności w wieku 47 lat

z powodu śmierci

ś.f p.

EDWARD

OJCA i TEŚCIA
składają |

„Nie widzimy, nie słyszymy, ale zawsze będziesz z nami.
ś.f p.

JÓZEF MVYSZK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że wy wieku 73 lat zm ara

nasza kochana Żona, Matka i Babcia
ś.f p.

CZESŁAWA

GIL

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione 26 lutego 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Gdyni-Pogórzu.
Wyprowadzenie po mszy św. na cmentarz parafialny w Kosakowie.

U

Pogrążona w smutku i żałobie |

Koleżanki i Kady z „Techno-Service”.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lutego 1998 r.
zmarł tragicznie nasz najukochańszy Ojciec, Teść i Dziadek

BRATA

Duchowieństwu, służbie kościelnej, Rodzinie, Delegacjom,
Koleżankom, Kolegom, Przyjaciołom,
Sąsiadom i wszystkim Znajomym
składamy serdeczne Bóg zapłać

Rodzina

ARGALSKA

Pogrzeb odbędzie się dnia 26 lutego 1998 r. o godz. 10. 30
na cmentarzu Srebrzysko.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 8.00
w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego na ul. Czarnej.
O czym zawiadamiają
Mąż, Córki, synowie z Rodzinami.
| 10047512

Panu CZESŁAWOWI BOŻEJKO

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” |

oraz Rodzinie
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

| | Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że dnia 22 lutego 1998 r.
zasnęła w Bogu, w wieku 89 lat, długoletnia nauczycielka
z Ill Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

MATKI

lat68
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 26 lutego 1998 r. o godz. 11.00
w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowice.
|

Pogrążona w smutku Rodzina.

10047511

składają |

ś.f p.

Rada Nadzorcza, Zarząd,
Koleżanki i Koledzy
ze Spółdzielni Inwa lidów

NATALIA
SOKOŁÓW

im. „Obrońców Helu”.

Nasza dobra Mama, wspaniała Babcia,
nasz najlepszy Przyjaciel i życiowy Przewodnik.

W dniu 21 lutego 1998 r. zmarła
opatrzona sakramentami św.
Najukochańsza Żona, Mama, Teściowa,

Siostra, Babcia i Prababcia

ś.f p.

STEFANIA ŚWIGOST

ś.Pp.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu pogrzebu
o godz. 11.00 w kościele pw. św. Jakuba oo. Kapucynów.

NATALIĘ SOKOŁÓW

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
dnia 26 lutego 1998 r. o godz. 11.00
w kościele pw. św. Brygidy w Gdańsku.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia o godz. 13:00
na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku
(Brama Oliwska).

z domu SLOSARCZYK
Dzieląc swą bezgraniczną dobroć przeżyła 76 lat

Pogrzeb odbędzie się w Gdańsku
w dniu 27 lutego 1998 roku
o godz.13.00 na cmentarzu Garnizonowym
przy Bramie Oliwskiej.

Żaghamy naszą Babcię

Babcię, która nas wychowywała, chroniła przed złem
i obdarowywała całym pięknem świata

EWA, ANDRZEJ, TUSIA, OLA |

Msza św.: kościół św. Brygidy w Gdańsku
- 26 lutego 1998 r. godz. 11.00.

Sym, Synowai Wnuki

|

| 10047528

Pogrążeni tWv smutku

i i bólu zawiadamiamy,

że dnia 22 lutego 1998 r.
zmarła nasza Najukochańsza Mama,

CZESŁAW

Rozstanie z Matką nien jest możliwe |

bo jak można odejść od kogoś
kto tkwi w nas samych”.

STANKOWSKI

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 lutego 1998 r.
o godz. 14.00 - cmentarz Witomino.

Zawiadamiam o śmierci mojej Mamy

Prof. NATALII
SOKOŁOWEJ

składają
Dyrekcja i PresoANiY siano" Na I

| z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 lutego 1998 r.
zmarł nagle długoletni Pracownik
Gdańskich Instalacji Sanitarnych GIS S.A.

|
Odeszła 22 lutego 1998 r.
Całe swoje życie poświęciła wychowaniu pokoleń uczniów:
w czasach Il Rzeczypospolitej,

Rodzinie Zmarłego wyrazy serdecznego współczucia
składają

na kompletach w okresie okupacji,

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Koleżanki i Koledzy
z Gdańskich Instalacji Sanitarnych.

ś.f p.

CZESŁAWA
OBŁĄKOWSKA

:

Pogrzeb odbędzie się dnia 26 lutego 1998 r. (czwartek)
. 10047508 OOz 12.00 na cmentarzu Gdańsk-Łostowice.

z domu KRĘCKA

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 22 z
o r. zmarł nagle

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 26 lutego 1998 r.
w kościele NMP Gwiazdy Morza w Sopocie o godz. 9.00.

z sowieckim i niemieckim okupantem, uczestnik Powstania

na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Krzyżem AK i innymi odznaczeniami bojowymi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 26 lutego 1998 r.
na cmentarzu Srebrzysko o godz. 13.00.

OCŁOSZEŃ:

<7A_
Ba.

Żona, Syni najbliższa Rodzina.

Córka z Mężem

|

| | Warszawskiego, odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych, U

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR

po wojnie pracując w Liceum Ogólnokształcącym
w Kwidzynie i w VIII Liceum Ogólnokształcącym
w Gdańsku.
Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim,
Orderem Odrodzenia Polski,
Odznaką Za Zasługi dla m. Gdańska,
Zasłużonym Ziemi Gdańskiej.
Została wyróżniona ogromnym szacunkiem,
miłością swoich uczniów i wychowanków.

| STEFAN FEDOROWICZ
| Żołnierz 27. Pułku Ułanów AK Doliniak ps. „Pulchny”, walczył

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.00

Synowie i Brat z Rodzinami |

|

Msza św.: kościół św. Brygidy w Gdańsku,
26 lutego 1998 r., godz. 11.00.
Pogrzeb: cmentarz Garnizonowy (Brama Oliwska)
w Gdańsku, 26 lutego 1998 r., godz. 13.00.

Gdańsk, Targ Drzewny 377, fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 216, 217, fax 846-35-68 calą dobę; pon. pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 6, 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
.

—

| Pozostanie w naszej pamięci jako serdecznyi życzliwy Kolega.

- MIECZYSŁAW OPIEKA

Siostra i Babcia. Serce Serc.

26 uteno 1998 r., godz. 13.00.

| Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 1998 r. |
zmarł nasz długoletni Pracownik

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie | |
Pogrążona w głębokim smutku |*

Pogrzeb: cmentarz Garnizonowy (Brama Oliwska) w Gdańsku,

RG

iii

składają

|

o

wyrazy współczucia

MARKOWI ZABIEGAŁOWSKIEMU

środa 25 lutego
1998 r.

Dawno

Czas pokuty

temu

Popielec
mości panie
s, otychczas
dziewica,
"s" lecz dobrze dojrzała”Regina Gołka, przekupka
Z miasta Biecza - napadnięta została w środę popielcoWą roku 1642 przez groma-

dę ciurów. Ubrali ją w „po-

Wrósło słomiane... przemocą
porwali,
przywiązawszy
łańcuchem do pniaka, włóczyli koło ratusza... tak, że
omdlała na siłach”.
Podania mówią, że w dawnej Polsce na Popielec zjeż-

dżali się i schodzili do kościołów WSZYSCY, „nawet najWięksi

panowie”.

Dla

tych,

którzy nie mogli przyjąć obrządku posypania głowy po-

piołem we wstępną środę,
powtarzano go drugi raz
W pierwszą niedzielę postu.

Szewczyk
Młodzież sama rozdawała
sobie popiół, trzepiąc się po

głowach workami napełnionymi popiołem, albo też wysypując go znienacka na głoWy płci przeciwnej. Zwyczaje
te praktykowane były jednak

tylko w małych szlacheckich
domach i w miastach między
pospólstwem. Często rzucagarnkiem

napełnionym

suchym popiołem, tak blisko,
żeby ten wzniesiony W powietrze okurzył przechodnia.
Wówczas żartowniś zawoławszy: „Popielec mości panie, lub mości pani, albo
panno!” - uciekał.
Inną zabawą było rzucanie garnkiem, wypełnionym
popiołem,
w drzwi lub
okiennice domów. Kurier
Warszawski z 1823 r., N. 55
opisuje smutny koniec takiej
zabawy:
„Na
Podwalu
w

Warszawie

chciał

uderzyć

uwiązany
W Popielec publicznie pokpiwano z dziewcząt i kawalerów, którzy w czasie minionego karnawału nie zawarli
związków małżeńskich, zaprzęgając ich do klocka.
(1818Józef Konopka
1880) zapisał, że „zwyczaj
przypinania klocków osobom niezamężnym W dzień
popielcowy... . Jeden z goza
przebrany
spodarzy
wstępną środę w łachmany,
ze śledziem na kiju przywiązanym, przewodniczy orszakowi młodych chłopców,
którzy ciągną kloc duży na
łańcuchu uwiązany, łapią
parobków lub. dziewki i zaprzęgnąwszy do niego, pro-

wadzą do karczmy na okup”.

I piernikarz .

no

Kloc na łańcuchu

szewczyk

garnkiem

z popiołem we drzwi pierni-

karza; wtem siedmioletnia
dziewczynka otwiera drzwi,
garnek ją trafił w głowę i została bez duszy; chłopca złapano i oddano P marszałkowi”.

Młode dziewczęta wierzyły,
że zaprzęgnięcie do kloca
gwarantuje długie i szczęśliwe życie z ukochanym. Starsze panny zaś traktowały ten
obyczaj jako napiętnowanie.

Indycze łapki
i śledzie

do największego święta w całym kalendarzu świąt zmartwychwstania.

W aktach Biecza - miasta
słynnego od XVI do XVIII
wieku ze szkoły katów - Warunek życia
znajdują się akta procesoJak mówi ks. Arkadiusz
we, przywołujące zabawę
Zielepucha z gdańskiej pa-'
w ciągnięcie kloca.
rafii prawosławnej pw. Św.
W roku 1642 przekupka
Mikołaja każdy post, to
Regina Gołka „dotychczas
okres głębokiej pokuty, żalu
dziewica, lecz dobrze doj- i skruchy za grzechy.
rzała” wniosła sprawę do
- Pokuta, to początek
sądu przeciwko całej groi warunek prawdziwego
madzie
ciurów, luzaków
chrześcijańskiego życia wojskowych, obozujących
dodaje ks. Zielepucha.
w Bieczu, za to, że „wśród
Przypomina, że dla wielu
strasznego krzyku... całymi > postne zobowiązania sprozastępami do protestującej
wadzają się do tego, by
przypadli”. Przystąpili do wstrzymywać się od pewobrzędu: „ Ubrawszy ją najnych rodzajów pokarmów,
pierw w powrósło słomiane,
zrezygnować z pewnych
nie wzruszeni jej uprzejmyrozrywek, pójść do spowiemi prośbami... przemocą ją dzi, przystąpić do komunii
porwali,
przywiązawszy
i do następnego roku być
łańcuchem do pniaka, włó„absolutnie w porządku”.
czyli koło ratusza... tak, że
:
(K.Z.)

omdlała na siłach”.

N

F
AUTORYZOWANY

INFORMACJA HANDLOWA 0 601 33 44 55

PRZEDSTAWICIEL

Ginie
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Gdynia w zez

Gdańsk, Targ W.poka ść te Teatru

Wybrzeże, tel. 30

Kontakt i swoboda
Płus asm to pełna swoboda i kontakt.
Tylko do końca lutego możesz zostać abonentem sieci Płus os już za 100 złotych netto.
Do wyboru masz markowe telefony cyfrowe w doskonałej cenie.

Nie czekaj, odwiedź punkt sprzedaży sieci Płus Gsm, a potem pakuj
telefon i jazda na narty.

Żydzi w ciągu roku obchodzą kilka dni postnych.
Jakub Szadaj, przewodniczący Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Gdańsku,
mówi, że
towarzyszy im
wspomnienie wydarzeń pamiętnych dla Żydów.
- Każdą modlitwę ranną
odmawiamy przed jedzeniem - dodaje.
. Jednym z najważniejszych dni postnych jest dla
Żydów dziewiąty dzień miesiąca- lipiec/sierpień- upamiętniający
zburzenie

Jerozolimskiej.

W tym czasie pości się przez
24 godziny. Post - wyrzeczenie się picia i jedzenia obowiązuje również w święto Pojednania - Jom Kippur.
oazy

l at

0 SES

maga się wrażliwości
drugiego człowieka.

na

Bez zabaw
+ U ewangelików czas katolickiego i prawosławnego
wielkiego postu nosi nazwę
okresu pasyjnego. Rozpoczyna się również dzisiaj nabożeństwem, podczas którego
nie sypie się jednak popiołu
na głowy wiernych. W okresie pasyjnym ewangelicy
wstrzymują się od zabaw, nie
odbywają się śluby i wesela.
- Poświęcamy się czytaniu
Pasji i rozważamy mękę Jezusa - mówi ks. Michał Warczyński, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego).
Również
ewangelicy

Ważne jest jednak to, aby
przez wielkopostne nabożeństwa człowiek zrozumiał
istotę grzechu i przeprowadził głęboką refleksję nad
swoją postawą oraz Wprowadził zasadnicze zmiany
w swoim postępowaniu.
Arcybiskup Tadeusz Gocłowski mówi, że katolicy
poszczą podobnie jak wyznawcy innych religii chrześcijańskich.
- Post jest formą panowania nad człowieczeństwem.
I nie chodzi tylko o post, jako o wstrzymywanie się od
pokarmów, najczęściej mięsnych, ale narzucenie sobie
pewnej dyscypliny, na przy-

w tym czasie zgłębiają istotę
grzechu i dążą ku poprawie

życia. Okres pasyjny kończy
się nabożeństwem Wielkiego Piątku, jednym z największych świąt ewangelickich.

kład w oglądaniu telewizji,

wyeliminowaniu żabaw dodaje abp Gocłowski. Sam post, bez wrażliwości
na ludzką biedę jest wyizolowaną praktyką. Dlatego

Ktarzyna Żelazek

winien

Post, oprócz religijnego, ma również znaczenie
zdrowotne, oczyszcza organizm i wyostrza pracę
umysłu - mówią wyznawcy judaizmu i islamu.

Świątyni

r

już w trakcie podróży.

orędziu wielkopostnym, do-

Post i jałmużna

BBC)

0

Fot. PAP/CAF

Ojciec Święty, w corocznym

Od pradawnych czasów używano postu jako ćwiczenia w wytrwałości religijnej. Traktowano go
również jako pokutę oczyszczającą. Niekiedy zaliczano do dobrych uczynków. Częstokroć towarzyszyła mu jałmużna.
Katolicy
rozpoczynają
wielki post dzisiaj, wyznawcy prawosławia w najbliższy
poniedziałek.

REKLAMA

Z sieci Plus csM możesz teraz
korzystać w niemal każdej
górskiej miejscowości w całej
Europie, a dzięki świetnemu
zasięgowi na drogach będziesz
w stałym kontakcie

W środę popielcową w Kościele katolickim rozpoczyna się okres przygotowawczy,

YĆ io TOT TOTO

gd a MUR DL, TO

ADO

OR 0 OOM

i

od września.

Dla

muzułmanina

. ku Tatarów Polskich.

obo-.

wiązkowym
postem jest
trzydziestodniowy
ramadan.
Powstrzymuje
się
wówczas Od picia, jedzenia,
używek i współżycia seksualnego - od jutrzni, ok. półtorej godziny przed wschodem słońca, do zachodu
słońca. W czasie ramadanu
muzułmanie więcej czasu
niż zwykle poświęcają na
modlitwę i rozmyślania.
Zgodnie z prawem każdy,
kto nie dotrzymał postu po-

Wt SPO a 7 pO

MIC NE SU

60 bied-

- W czasie ramadanu nie
można przeklinać, życzyć
komuś źle czy wywoływać
kłótni - mówi Selim Chazbijewicz, przewodniczący
oddziału gdańskiego Związ-

Przypada 10 dni po żydowskim Nowym Roku, licząc
- Umartwiając się wówczas, prosimy Boga o to, aby
darował nam winy - mówi
Jakub Szadaj.

nakarmić

nych.

AOC YOGA
UO PA, MOWĘ
MŁ SR: o o PADY ni

- Po-

winno dążyć się do pojednania i uregulowania długów.
Ramadan,
to
okres
wzmożonej dobroczynności.
Muzułmanin przynajmniej
raz w ciągu postu zobowiązany

jest

wspomóc

mate-

rialnie biedniejszego od siebie.
- Post wzmaga świadomość mistyczną, ma świadczyć
o
posłuszeństwie
względem
Boga
i jest
sprawdzianem wiary - dodaje Chazbijewicz.

(K.Ż.)
O

O

O

W najbliższy piątek, po raz
pierwszy w „Dzienniku Bałtyckim”, ukaże się strona
w całości poświęcona sprawom wiary, życia Kościoła
i wspólnot religijnych. Czytelnicy znajdą na niej m.in. niedzielne czytanie Ewangelii
z komentarzem, duchowe '
„dobre rady” oraz wiele aktualnych informacji. Zachęcamy do lektury.
Z

myta

19
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środa 25 lutego
1998 r.

Spór o prywatyzację Warsu

Ropa tańsza na świecie

Czekamy na wiosnę

w Intercity

od 1994 r. Irak otrzymał od
Rady Bezpieczeństwa zgodę
na zwiększenie eksportu ropy. Dalsze ustępstwa Husajna mogą spowodować kolejne obniżki paliwa. Nie cieszą się z tego kraje zrzeszone w OPEC (producenci ropy naftowej), które mają coraz mniejsze wpływy do
swoich budżetów.

-

-0,02 zł

| (rednia złomem

gony Warsu były zamknięte.

Konflikt między związka-

wojewoda warszawski odwołał dotychczasowe kierownictwo i na jego miejsce
powołał zarząd komisaryczny. Powodem odwołania było złamanie
trójstronnej

wynagrodzenia,

ni z decyzji
czył się ich
rozpoczęli
dyrektorzy
Handlowa

- Musimy wrócić do początków, czyli firmy pań-

wojewody. Skońprotest. 19 lutego
za to „strajk” byli
oraz Agencja
Wars, która za-

- 23 lutego dogadaliśmy
się Agencją - mówi nowy

wany jest przez ich prywatne samochody.

browski, pełniący obowiązki
przewodniczącego
NSZZ

kolosalne

byli (wliczonych w cenę bi-

i osoby mające spółki wydzielone z Warsu. Dojazd do
oddziału wagonów zabloko-

umowy dotyczącej płac.
- To była dzika komercja-

Utworzono prywatne spółki.
Dyrektorzy wypłacali sobie

-

Jak się dowiedzieliśmy
w oddziale, blokada nie ma
wpływu na funkcjonowanie
firmy. Tylko na początku
protestu podróżujący pocią-

letu) ciasteczek.

stwowej
- uważa Marek
Jass. - Dotychczasowe ope-

racje

finansowe

były

źle

przeprowadzone.

- Prawdopodobnie prokuratura prowadzi śledztwo
przeciw byłej dyrekcji - dodaje Henryk Dąbrowski.
Istniejące spółki mają
znów wrócić pod skrzydła
Warsu, który
ma prze-

kształcić się w spółkę akcyjną z dużym udziałem pracowników.
Igor Nowaczyk

Wars w liczbach (w zł):

e

go,

koncesji

północnego

na

budowę

odcinka

auto-

strady A-1.
- Powodzenie tego przed-

sięwzięcia zachęciło nas do
dalszych prac. Tak zrodził
się pomysł założenia stowa-

Zdaniem

Kupno/.

„Max”

„Xamax”

„Petrus”

„Green” Gdańsk

„Silvant”

Gdańsk
Jagiellońska 10

Gdańsk

Gdańsk
Piwna 67/68

Grunwaldzka 92
Dw. PKP Wrze

1 Maja 41

Elbląg

Bogusława

Wójcika, prezesa ZRP sytuacja rzemiosła nie jest najlepsza.
Dopiero
obecny

Sejm powołał Komisję Ma-

łych i Średnich Przedsię98/59

1434544454

158/58.5

Oznaczenia: USD — dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyjski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 10 000)

gdańskiego

Pod kreską

rania drobnej przedsiębiorczości.

sprzedaż
Waluty

ożywienie

portu lotniczego i budowa
Teatru Elżbietańskiego to
najważniejsze cele, jakie
postawiło przed sobą stowarzyszenie.
(B.Mar.)

Konieczne wsparcie dla rzemiosła

cze negatywnie ocenia
politykę rządu wobec
małych i średnich firm
oraz realizację trzylet-

Dane z kantorów (24.02)

biorstw. Na całym świecie
istnieją rządowe programy
wspierania niedużych firm.
W Polsce taki program

opracowano w 1995 r. Jego
celem było stworzenie do-

godnych

warunków

praw-

nych, podatkowych i finan-

sowych, które umożliwiłyby
rozwój małych firm, w tym
rzemieślniczych.
Władze rzemiosła uważa-

ją, że program
zrealizowany.

nie

został

Rosną

koszty

produkcji, zakłady osiągają
niskie
dochody,
podatki
i koszty pracy są zbyt duże,
a kredyty bankowe - nadal
za wysoko oprocentowane.
W rezultacie większość zakładów nie ma środków na
inwestowanie i funkcjonuje

na granicy opłacalności.
(JAS, MaRa)

Będą fundusze, znikną przywileje

Emerytury z banku
z

eforma
przewiduje

emerytalna
powstanie

funduszy
emerytalnych.
Stworzenie takiego funduszu zapowiedział bank PKO
BP
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.

(in)

losy

gospodarcze

Środowisko rzemieślni-

NOTOWANIA

złoto - cena

oraz rafinerie nie reagują
szybko na sytuację na światowym rynku.
- Jeżeli spadek utrzyma
się, to my też obniżymy ceny
- twierdzi Romana Kuffel,
rzecznik Petrochemii Płock.
- Tendencja zniżkowa musi
być jednak bardzo wyraźna.
Rzecznik
Petrochemii
jest zdania, że wraz z wiosną zwiększy się popyt na
paliwa i ceny nie będą dalej
spadały.

zintegrowało się kilka miesięcy temu, kiedy ważyły się

Po raz pierwszy gdańskie
środowisko

niego programu wspie-

Uwaga:

ani'

rzyszenia - wspomina Zbigniew Canowiecki, prezes
Centrostalu i jeden z założycieli Stowarzyszenia.
Wśród
jego członków
znaleźli się także: Pomorska
Izba Przemysłowo-Handlowa, Gdański Klub Biznesu,
Izba Rzemieślnicza w Gdańsku i Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową.
Promocja turystycznych
walorów regionu gdańskie-

Atrakcyjność gospodarcza województwa gdańskiego jest z każdym
rokiem niższa. Chce to
zmienić Stowarzyszenie
Rys. Marek Wdziękoński
Lobbingu Pomorza
gami Intercity pozbawieni „Gdańskiego.

się nic.
Związkowcy są zadowole-

dyrektor handlowy firmy,
Marek Jass.
Do tej pory jednak protestuje
byłe
kierownictwo

lizacja - uważa Henryk Dą-

| 2402-3525

a pracownikom nie dostało

opatruje wagony.

mi a zarządem trwał ponad

„Solidarność”” w Warsie.

benzynowych

drgnie. Prywatni importerzy

paka

200

niezależnych
podmiotów
gospodarczych. Działania te
miały poprawić efektywność firmy. Cel został osiągnięty, co można zaobserwować po wynikach firmy,
lecz pracownicy zrzeszeni
w związkach zawodowych
byli niezadowoleni, co doprowadziło do strajku - wa-

trzy miesiące. 17 lutego br.

| 2402-3,53508
'
UD

cjach

Ożywić gospodarkę

konfliktu

rządem
Przedsiębiorstwa
Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych Wars był sposób prywatyzacji. Od 1991 r.

USD (NBP)

Tymczasem w Polsce cena u producentów i na sta-

Stowarzyszenie Lobbingu

między pracownikami a za-

zarząd utworzył ponad

Po-

ryłkę.
Tak niskich cen nie było

Przez kilka dni podróżni nie mogli korzystać
z usług Warsu. Strajkowali pracownicy protestując przeciwko źle
przeprowadzonej prywatyzacji firmy. Po odwołaniu zarządu przez
wojewodę warszawskiego protest rozpoczęli
byli dyrektorzy.
Zarzewiem

ciągle tanieje.

6 : s

7% opa

rozumienie sekretarza
generalnego ONZ Kofi Annana z Saddamem Husajnem spowodowało spadek
cen na londyńskiej giełdzie
o kolejne 67 centów za ba-

End

Bez ciasteczek

W dotychczasowym sys-.
temie dla niektórych grup
emerytów przewidziano dodatkowe przywileje. Choć

z reguły jesteśmy im przeciwni, to niektóre zawody,
zdaniem większości społeczeństwa, powinny je zachować - np. pracujący przy
azbeście.
Czytaj jutro w dodatku
Plik, sekcja Nasze Pieniądze.

(in)

środa 25 lutego 1998 r.

Siatkówka

Koszykówka

Pod patronatem „Dziennika”

Firmowe
smecze

Oddec

Kwidzyńska
niespodzianka

dyński Ośrodek

m

E

Sportu.

s 1 Rekreacji organizuje
turniej siatkówki dla firm.
Odbędzie się on w najbliższą
niedzielę.
Początek
o godz. 18. Zgłoszenia drużyn (6-10 osób) przyjmuje

rozgrywakch Gdańskiej Okręgowej Ligi
Halowej w piłce nożnej niespodziankę sprawił zespół
KOP-97 Kwidzyn, który wygrał z nie pokonanymi dotychczas
Sodziarzami
z Gdańska Wrzeszcza. Przy-

w Gdyni

Redłowie przy ul. OlimpijSkiej 5 (tel. 622 11 64). Liczba miejsc ograniczona.
(sus)

pomnijmy,

tronat

na czele

rowski, Łęcki, Rakowski Szałucha, Kalinowski.
2 x 2 Jeans Zaspa - 1.
GBOT 2:5 (1:4). Potejko,
Drabarek - Zbierski 3, Kasprzak, Zawiszewski.
Pozostałe wyniki: Straż
Graniczna - Kantor Max 2:5,
Elektrosystem - Rekiny 9:2,
Straż Graniczna - Viva 11:4,

nych, odbył się w Gdańsku.
Wyniki: MMKS Kwidzyn II UKS Szczypiorniak SP 92
Gdańsk 15:17, MKS Sambor
Kwidzyn

Następne turnieje finałowe odbędą się w Tczewie
i Kwidzynie.
(Paw)

PSP

Do zakończenia zasadniczej części sezonu koszykarkom ekstraklasy pozostały jeszcze dwie kolejki
spotkań. O pierwsze miejsce Fota Porta rywalizuje
z ŁKS, Dziś gdynianki grają we Wrocławiu, a łodzianki w Pabianicach.
Dzięki lepszemu bilansowi małych punktów w bezpośrednich
spotkaniach
z ŁKS, Fota Porta znajduje
się na czele w tabeli. Gdyrywalek, które liczą na ich

potknięcie w meczu ze Ślęzą

Słabęcka
w grze

we Wrocławiu. Mistrzynie
Polski same też jednak nie
będą miały łatwego zadania
w Pabianicach w meczu
z lokalnym rywalem MTK
Star Foods. Wszystko wskazuje na to, że walka o numery do play off rozstrzygnie
edna z najbardziej utasię w tej kolejce. Trudno bolentowanych
polskich
wiem przypuszczać, aby
koszykarek - Alina Słabęcka
. w ostatniej liderujący duet
- powróciła do gry i wystąpistracił punkty na własnym
ła w drugoligowym zespole
'
parkiecie.
Quay AZS Poznań w wygranym meczu z Osą Turów
Zgorzelec. Była reprezentantka Polski wzmocniła
Karate
w walce o ekstraklasę zespół, którego trenerem jest

jej ojciec, Andrzej Słabęcki.
Zawodniczka jest wychowanką akademickiego klubu. Grała potem w Olimpii
Poznań i Focie Gdynia.
Ostatnio przeszła operację
nogi w Niemczech i po rehabilitacji powróciła na par-

kiet. Na początek grała tylko
minut

zdobywając

5

(pol)

ele zależy.

Od dyspozycji

nianki czują za sobą oddech

Koszykówka

G. Rutkowski,

wicz 2, Tobolski, Kopeć, Bo-

z serii czterech zaplanowa-

jach:

4. 2 x2 Jeans

sprawuje

Olpeter - Schulz 2.
Elektrosystem Brzeźno Sodziarze 2:3 (1:2). Marciński 2 - Pułaski, Pyrek, Niechciał.
|.
Bistro Chełm - PZU SA
Gdańsk 7:2 (3:1). Makare-

Po dwóch finałowych turniejach makroregionalnych
rozgrywek
piłki
ręcznej
młodzików rocznika 1983,
z kompletem zwycięstw prowadzi
pierwszy
zespół
MMKS Kwidzyn (trener Roman Makul).
Drugi turniej finałowy,

sześć
pkt.

prasowy

Rutkowski,

I 10:20, UKS Szczypiorniak -MMKS Kwidzyn I 7:19,
MMKS Kwidzyn II - Sambor
11:15, Sambor - Szczypiorniak 16:21, MMKS Kwidzyn
I - MMKS Kwidzyn II 20:19.
Tabela po dwóch turnie-

65-27

7:18

rozgrywki

„Dziennik Bałtycki”.
I LIGA
KOP-97 Kwidzyn - Sodziarze 3:2 (1:1). Bramki: R.

Kwidzyn

- MMKS

że

1 tHiektrosyste
2. Bistro

prowadzi TKKF Przymorze
w hali 1 GBOT przy ul. Słowackiego w Gdańsku, a pa-

Piłka ręczna

Tczew

KE

Po ostatnim zwycięstwie
w Krakowie nad Wisłą wrocławianki zapewniły już sobie czwarte miejsce w tabeli. Nie mają już szans ani na
poprawę, ani pogorszenie
swojej lokaty. Wynik meczu

z Fotą Porta nie będzie miał

Fot. Robert Kwiatek.

W niedzielę Fota Porta
zademonstrowała
dobrą
formę, gromiąc w Gdyni
MTK Pabianice 78:49. Nieco
mniej skuteczna była tym
razem Olga Pantelejewa (12
pkt.), ale z dobrym skutkiem zastąpiła ją Elena Karpowa (18), która pięć razy
trafiała „za trzy”. Podobała
się też waleczną
Sylwia
Błażkiewicz (7), która Wyszła nawet w pierwszej piątce.

|

W

wyjątkowo

solidnej

Gdy-

w tym sezonie Ślęzie naj-

nianki nie powinny jednak

większe zagrożenie stanowią: Igrida Krikściukaite,
Joanna Lorek i Dilara Wieliszajewa. Gdynianki powinny wykorzystać w tym spotkaniu
swoją
przewagę
w grze „na desce”. Najwyższa wrocławianka (Krikściukaite) ma tylko 186 cm
wzrostu.

dla

nich

liczyć

na

znaczenia.
łatwą

zdobycz.

Grająca bez obciążeń Ślęza
z pewnością
łatwo nie
sprzeda swojej skóry.
Mecz we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 20,
a więc koszykarki będą znały już rozstrzygnięcie spotkania MTK - ŁKS (początek godz. 17).

(sus)

Pierwszy dan

Wychowanek Prywatnej
Szkoły Karate z Gdańska
Marcin Kowalewski zajął
trzecie miejsce w międzynarodowym turnieju karate
tradycyjnego
fudokan

w Wałczu oraz-zdał egzamin
mistrzowski na 1 dan. Turniej o „Puchar Bałtyku '98”

poprzedzony

był

semina-

rium, które prowadziła „ojciec chrzestny” polskiego
karate tradycyjnego prof. dr
Ilia Jorga z Jugosławii.
W zawodach uczestniczyło
152 zawodników z: Jugosła-

wii, Litwy, Szwecji, Wielkiej
Brytanii. Czech i 21 klubów

Rekiny

- Drużyna

14. Drużyna

15

A

TP

S

16. Viva
7.
1:
18-49
Na liście strzelców: 1.
Włodzimierz Matuszak (Damen) - 20; 2. Wojciech Makarewicz (Bistro) - 17; 3. Mirosław Piłasiewicz (Kantor
Max) i Adam Zbierski (1
GBOT) - po 15 bramek.
II liga
Siarkopol - Tornado 7:2,
Magic Sun - Lwy Gdańskie
13:2, Dynamo Chełm - Morena 1:9, Maćkowy - KS
Gdańsk 2:3, GLO Zaspa Morena 0:9, GLO Zaspa - 95
Karwiny 4:8, Maćkowy Lwy Gdańskie 4:2, Tornado
- Karwiny 4:3.
Szerok
łówka
tabeli:
2. Morena

7

15

4-11

A 6:11, Straż Graniczna - 1 4. Siarkopol
6 15 35-14
GBOT 3:1, Bistro Chełm Damen Gdynia 12:5, Straż
12 2829
Graniczna - PZU Gdańsk '
8. Dynamo
10 21-25
1:4, Elektrosystem - Saga
Gdynia 9:2, TP SA - Kantor
Na liście strzelców: 1.
Max 4:8, Rekiny - Saga 3:0
Andrzej Michiej (Red Devo, KOP-97 - 1 GBOT 3:3,
vils) - 14; 2. Tomasz Lisius
Damen - Elektrosystem 4:5,
(Siarkopol) - 13; 3. Andrzej
KOP-97 - TP SA 10:1, PZU
Partyka (Magic Sun) i MaSA - Elektrosystem 1:3, 2 x 2
riusz Dudziuk (Morena) Jeans - Kantor Max 4:2,
po 12 bramek.
PZU SA - TP SA 3:4.
(Paw)
s.

sekretariat GOSiR

z

Piłka nożna

Lechia trzecia
* zwarty turniej

halowy

: młodych piłkarzy z cyklu Grand Prix Hydroplastu
odbył się w Ciechanowie.
Wzięli w nim udział chłopcy
urodzeni w 1985 roku. Lechia Gdańsk zajęła trzecie,
a Polonia

czternaste

miej-

sce.
Biało-zieloni pojechali do
Ciechanowa pod okiem trenera
Jarosława
Pajora.
W eliminacjach grupowych
odnieśli trzy zwycięstwa z WKA Działdowo 3:1, Pułtuskiem 3:0 oraz Drukarzem
Warszawa 3:0.
W półfinale Lechia odprawiła z kwitkiem Juniora
Radom 4:1, Beniaminka Radom 3:0 oraz zanotowała

sko, zwyciężając Petrochemię Płock 3:2.

W całym turnieju wygrała krakowska

Wisła poko-

nując w finale Ślęzę Wro-

cław 2:1.
Skład Lechii: Krzysztof
Rybarczuk, Jarosław Florczuk,
Janusz
Melaniuk,
Marcin Gorzkowski, Jarosław Knigawka, Tomasz Banaszak, Rafał Grudzień, Rafał Bieszczad, Arkadiusz
Barbachowski,
Krzysztof
Grzebiński, Maciej Czyżniewski i Grzegorz Klarecki
(zdobywca 7 bramek).
W punktacji ogólnej prowadzi
wciąż
Polonia
Gdańsk. Lechia jest druga
ze stratą dwóch punktów.
Na trzeciej pozycji plasuje
się Drukarz Warszawa (dwa
punkty straty do Lechii).
W ostatnim turnieju, w któ-

krajowych. W kumite indy-

dwa remisy - ze Stoczniow-

widualnym

cem Płock 3:3 i Wisłą Kraków 0:0. Pozwoliło to na zajęcie
drugiego:
miejsca
w grupie.
Umożliwiło to gdańszczanom grę o III lokatę,
z której podopieczni Jaro-

gnie się sprawa zwycięstwa
w Grand Prix Hydroplastu.

sława Pajora wyszli zwycię-

(kast)

Kowalewski,

wychowanek trenera Mariusza Pawłowskiego, zajął
trzecie miejsce. Zwyciężyli
reprezentujący
Roztocze
bracia Łukasz i Przemysław
Gordułowie.
(sus)

rym wezmą udział chłopcy
z rocznika 1987, rozstrzy-

środa 25 lutego
1998 r.

Hokej

.

* czoraj dwie trójmiej:
skie
„77
walczyły
w spotkaniach 1/16 finału
Pucharu Polski. Zarówno
kobiecy Styroplast Start
Gdańsk, jak i męska MKS
Spójnia Gdańsk, wygrały
swoje

spotkania.

Próby
z Brazylijczykami

W

olejny mecz sparingowy na Cyprze rozegrali
piłkarze gdańskiej Polonii.
Wybrzeżowi drugoligowcy
ulegli szwajcarskiej drużynie FC Naters 2:3 (0:2).

=

POLONIA:

a

obu

przypadkach rywalem naszych drużyn był AZS AWF
Warszawa.
Spójnia i Styroplast udały
się do Warszawy jednym autokarem. Niestety jeszcze
w Trójmieście doszło do niegroźnej kolizji autobusu
z samochodem

osobowym

i gdańska ekipa dotarła do
stolicy ze sporym opóźnieniem.

AZS AWF Gdańsk
- Styroplast Start
28:29 (16:15)
STYROPLAST: Łotariewa, Kościańska - Wąsik 1
bramka, Langowska 5, Nikel
6, Vaterkowska 1, Molda 2,
Nesterets 7, Pawłowska 2,
Plata 2, Siedlecka 1 i Tryka 2.
Do 42 min. - na tablicy był
wynik 22:22 - spotkanie było niezwykle wyrównane.
W
kolejnych
minutach
gdańszczanki uzyskały jednak czterobramkowe prowadzenie, które szczęśliwie
„dowiozły” do końcowej syreny. Zadanie nie było łatwe,
zważywszy że aż trzy piłkarki ręczne Styroplastu zostały odesłane przez arbitrów.
na ławkę kar.
- Zespół
potraktował
warszawską
konfrontację
bardzo ulgowo. Moje podopieczne

miały

jeszcze

w pamięci przegrane spotkania ligowe z lokalnym rywalem - Natą AZS AWF
Gdańsk
pewiedział
„Dziennikowi”
Zdzisław
Czoska, trener szczypiornistek Styroplastu.

AZS AWF W-wa Spójnia 22:32 (11:18)
SPÓJNIA: Sibiga - Kożanowski 8, Czebrow 6, Wardziński 6, Kuptel 4, Leowski
4, Janowski 2, Babicki 1, Panas 1.
Gdańszczanie wygrali bez
większych problemów, kontrolując od pierwszej do
ostatniej minuty przebieg
rywalizacji. Jedynym zmartwieniem trenera Spójni,
Wojciecha Nowińskiego, była kontuzja kolana Mariusza
Kożanowskiego, odniesiona
pod koniec drugiej połowy.

(pol)

prenumeraty dla osóbEC
00 zł

3 miesiące

- 52,00 zł

- 9% taniej niż w kiosku

stanęli przed olbrzymią
szansą na wyrównanie, gdyż
wykonywali rzut karny. Jednak piłka, po strzale Dariusza
Jaskulskiego
trafiła
w poprzeczkę. Popularny
„Jaskuła” doprowadził jednak wkrótce do remisu, po
przeprowadzeniu indywidualnej
akcji.
Później
gdańszczanie mieli kilka
szans na strzelenie decydującej bramki, ale ich nie wykorzystali. Za to .rywale
w końcowych fragmentach
spotkania zdołali przechylić
losy meczu na swoją ko-

kierownik

- Wciąż
sprawdzamy
przydatność Brazylijczyków
- mówi Gorzkowski. - Najprawdopodobniej trafią do
nas Mauro i Bruno. Być może wróci też Nigeryjczyk
Austin Hamlet.
(kast)

drużyny

Polonii,

rzyść.

Piłka nożna

Brzeźno
Andriej Raszczyński zadecydował o zwycięstwie Stoczniowca.
W drugim meczu półfinału play off hokeiści Stoczniowca pokonali Unię Oświęcim 3:2 (0:0, 1:1, 0:0,
dogrywka 0:0, karne 2:1). Po dwóch meczach stan
1:1, trzecie spotkanie odbędzie się w piątek,
w Oświęcimiu. Gra toczy się do trzech zwycięstw.
Bramki: 0:1 Artur Malicki
- podanie Adrian Parzyszek
(22 min.);;)
1:1 Tomasz
Proszkiewicz - Krzysztof
Rytlewski (25); 1:2 Andrzej
Kotoński (71); 2:2 Andriej
Raszczyński (71); 3:2 Raszczyński (71).
Stoczniowiec:
Baca
Korczak, Leśniak - Waszak
(2 min. kary), Gulbinowicz,
Proszkiewicz (2), Rytlewski,

Raszczyński - Rymsza, Kar-

pienko, Wysocki - Zwoliński, Błażowski, Heltman.
Kary łącznie: 10 min.
Unia: Szabanow - Cholewa - Czerwik - Gonera, Magiera - Kuberski, Piątek (2)
- Puzio, Parzyszek, Malicki

- Wieloch, Garbocz, Kotoński - Płatek, Justka, Sadło-

cha (4) - Wojciechowski - I.
Jarosz, K. Jarosz. Kary łącznie: 6 min.
Sędziowali:
Waldemar
Matuszak
(Bydgoszcz),
Grzegorz Dzięciołowski, Jacek Waszak (obaj Toruń).
Widzów 3 tys.
Choć w pierwszej tercji
nie padła żadna bramka, kirę
- Elżbieta Przewoźniak

AE

-

Cuch, Kaczmarek, Mauro
(Szymura) - Danielewicz,
Golecki, Pajfa (Jaskulski),
Saulo, Skierka - Rodrigo de
Nascimento (Kugiel), Feith
(Mulinek).
Rywalami gdańszczan był
zespół, grający w I lidze
amatorskiej Szwajcarii. Polonia miała w tym spotkaniu
sporą przewagę, ale nie
ustrzegała się błędów w defensywie.
- Szczególnie słabo wypadli Zbigniew Kaczmarek
i Jacek Cuch - powiedział
Henryk Gorzkowski.
Błędy obrońców spowodowały, że Helweci przepro. wadzili dwie kontry, po których zdobyli obie bramki.
Po przerwie było już nieco lepiej. Trener Witold Ku-

Dzennik some day tą ga

Dziennik ISSN 0137/9062

Skrzyński

lik przeprowadził
kilka
zmian i dało to wymierne
efekty. Rozmiary wyniku na
1:2 zmniejszył Mirosław Feith. Za chwilę gdańszczanie

O

Gramy
dalej

Piłka nożna

bice na brak emocji nie mogli narzekać. Obie drużyny
od pierwszych minut forsowały ogromne tempo. Gospodarze, którzy tym razem
wystawili cztery pierwsze
formacje ataku, zaskoczyli
Unię

otwartą

grą.

Gorsze

wyszkolenie
techniczne
nadrabiali kolosalną ambicją i ofiarnością. Na lodowisku raz po raz dochodziło do
ostrych starć na dozwolonej
przepisami granicy. Oba zespoły
nie
wykorzystały
w tym czasie swoich okresów 2-minutowej przewagi
jednego zawodnika.
Na początku drugiej tercji zagapił się gdański
obrońca Piotr Korczak, pozwalając Malickiemu na
strzał z bulika, który zasłonięty bramkarz Stoczniowca
Wojciech Baca, przepuścił
do siatki. Nie zrażeni utratą
bramki stoczniowcy ruszyli
do odrabiania strat. Krzysztof Rytlewski popisał się kapitalnym rajdem po lewym
skrzydle i wyłożeniem krąż-

ka na czystą pozycję Toma-

szowi Proszkiewiczowi, który z najbliższej odległości

Fot. Robert Kwiatek

zdobył wyrównującą bramkę.
W ostatniej odsłonie gospodarze postawili wszystko
na jedną kartę. Zepchnęli

przeciwnika do defensywy,
ale mimo dwóch doskonałych sytuacji (Mariusz Przewoźny 47 min., Sebastian
Łada 52 min.), bramki nie
zdobyli. Doszło do dogrywki, w której oba zespoły zagrały
bardzo
uważnie
w obronie. Rozstrzygnięcie
zapadło dopiero w rzutach
karnych. W trzeciej serii
Bacę pokonał Kotoński. Gdy
oświęcimianie witali się już
z
przysłowiową
gąską,
w strzale ostatniej szansy
Raszczyński wyrównał straty. W pierwszej serii strzałów dodatkowych spudłował
zawodnik Unii, Michał Garbocz, a Raszczyński skopiował swój wyczyn sprzed kilkunastu sekund.
Adam Suska

da o?

Piłka ręczna - PP

w Szamotułach
pory sukces odnieśli
Krugły, Adam Jankowski,
Daniel Mirecki, Łukasz Jumłodzi piłkarze GKP
rewicz.
Brzeźno (rocznik 1985) podczas
halowego
turnieju
Dobrze wypadł też GKP
w Szamotułach. Pierwsza
Brzeźno II (pod opieką Waldrużyna tego klubu została
demara Gryszuna) - drużypokonana dopiero w finale,
na złożona z chłopców o rok
a druga zajęła piąte miejsce.
młodszych
od
innych
uczestników. Zagrali oni bez
W
zawodach
wzięła
respektu przed renomowaudział cała krajowa czołówka oraz goście z Niemiec - - nymi rywalami i w spotkaniu o piąte miejsce wygrali
Blau Weiss Berlin. Pierwsza
z Blau Weiss Berlin 2:1.
drużyna GKP Brzeźno pod
Chłopcy z Brzeźna zagarwodzą trenera Krzysztofa
nęli też wszystkie nagrody
Finstera spisała się znakoindywidualne. Najlepszym
micie. Dotarła aż do finału,
zawodnikiem, a zarazem
gdzie po emocjonującym
królem strzelców został Kai dramatycznym meczu ulemil Kamiński (GKP Brzeźno
gła Jagiellonii Białystok 1:2.
II), a bramkarzem Cezary
Skład
drużyny
GKP
Kaniewski (GKP Brzeźno I).
Brzeźno I: Cezary KaniewW turnieju wziął udział
ski, Tomasz Gryszun, Barjeszcze jeden zespół z natek Polak, Maciej Sikorski,
szego regionu - Celtic Reda,
Łukasz Dziengielewicz, Maktóry uplasował się na dwurek Banaszkiewicz, Michał
(kast)
Wójcik, Damian Mróz, Jacek. nastej pozycji.

***

Drugi mecz półfinałowy:
KKH 100 % Hortex Katowice - Podhale Nowy Targ 4:3
(2:0, 2:0, 0:3). Bramki: dla
KKH - Zbigniew Garski 2
(14, 28), Piotr Sarnik 2 (14,
29); dla Podhala - Jacek Zamojski (52), Janusz Hajnos
(54), Witalij Semenczenko
(55). Kary: KKH - 8; Podhale - 26 min. Widzów 1500.
Stan rywalizacji 1:1.
(kast)

Koszykówka

Dla trenerów
13 marca o godz. 17 w hali Agro-Kociewie w Starogardzie Gdańskim odbędzie
się konferencja szkoleniowa
dla trenerów, instruktorów
i nauczycieli wf. poświęcona
obronie w koszykówce.

Organizatorami konferencji są, komisja szkoleniowa GOZKosz. oraz klub
sportowy Pakmet. W jej
trakcie temat poprowadzi
praktycznie trener Tadeusz
Huciński.
(sus)
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Żużel - Wybrzeże

Pitka nożna. Izrael - Polska
w

Koszykówka

Żużlowcy

Egzamin

„obcokrajowców

na łyżwach
- Nie możemy ich wpuścić. Rosjanie przybyli
z czystymi paszportami,
bez wiz - z tymi słowami oficer służby granicznej na warszawskim
lotnisku Okęcie zwrócił
się do prezesa PZKosz.
Kajetana Hądzelka.

odbędzie
mecz

się

towarzyski

reprezentacji

Izraela

i Polski. Będzie to już dziewiąta potyczka obu drużyn.
Trener Janusz Wójcik zabrał do Izraela 17 zawodników. W kadrze nastąpiła
jedna zmiana. Kontuzjowa-

nego Tomasza Łapińskiego
Koszykarze rosyjscy, trenowani przez słynnego Siergieja Biełowa, przylecieli do
naszego kraju, aby dzisiaj
z Polską rozegrać eliminacyjny mecz ME'99 we Wrocławiu.
Ekipa
gości
braki
w paszportach tłumaczyła
tym, że źle poinformowała
ich ambasada polska w Mo-

Sam Ermolenko

Amerykański żużlowiec,
Sam Ermolenko, na sto
procent będzie reprezentował barwy drugo-

ligowego Wybrzeża
Gdańsk. „Sudden Sam”
wystąpi w dziesięciu
spotkaniach.
Nadal nie wiadomo kto
będzie jego zmiennikiem.
Kandydatura młodego Fina
- Kaia Laukkanena nie jest
taka pewna jak powszechnie przypuszczano. Trener
Lech Kędziora wolałby zatrudnić bardziej doświadczonego zawodnika.
- Wielkiego wyboru jednak nie ma - uważa Kędziora. - Praktycznie cała czołówka znalazła zatrudnienie
w innych polskich klubach.
Nie dotyczy to jedynie
uczestnika cyklu GP - Petera Karlssona.
Szwed był podobno jedną.
nogą w RKM Rybnik, ale
okazuje się, że nie doszedł
do porozumienia z rybnickimi działaczami. Przysłał
więc swoją ofertę do Wybrzeża, która jest w trakcie

Fot. Maciej Polny

rozpatrywania. Na biurko
wicedyrektora Lechosława
Bartnickiego trafił także
faks od Stevie'a Schofielda.
Anglik w przeszłości, najczęściej udanie, reprezentował barwy
społu.

gdańskiego

ze-

- Nie lubię powracać do
historii, dlatego Schofielda
nie zobaczą gdańscy kibice.
Wspomniał pan o Karlssonie, ale ja mam jeszcze na
liście jednego żużlowca. Na
razie nie zdradzę jego nazwiska - zakończył Kędziora.

Być może chodzi o do-.

świadczonego
Duńczyka,
Johna Joergensena.
Kędziora pochwalił zawodników za pracę na treningach.
- Trenujemy od poniedziałku do piątku, w hali, siłowni i w terenie. Ostatnio
doszły jeszcze zajęcia na lodowisku hali „Olivia”, gdzie
znaleźliśmy się dzięki staraniom trenera grup młodzieżowych
sekcji
hokeja

w

Stoczniowcu,

Tomasza

Świetlika - zakończył wypo-

wiedź Kędziora.

p

(pol)

skwie.
- Powiedziano nam, że
nie potrzebujemy wiz, wystarczy zaproszenie i dolary - stwierdził Biełow.
Na szczęście wstawiennictwo prezesa Hądzelka

w Eurolidze), że pokonanie
ich będzie bardzo trudne.

Skład Rosjan: obrońcy -

. rozegrają dzisiaj wybrzeżowi piłkarze. Większość drużyn, po tradycyjnym „śledziku”, nie planuje
gier kontrolnych.
Najbardziej interesujące
spotkanie zapowiada się
w Gdyni. O godzinie 16.00
miejscowy Bałtyk podejmował będzie lidera warszawskiej grupy II ligi, stołeczną

Gwardię.
Pół godziny wcześniej zaplanowano dwa spotkania.
W Skarszewach miejscowa

Wietcisa zagra ze Stolemem
Gniewino. Natomiast w Sta-

(FC Guetersloh), Jerzy Dudek
(Feyenoord
Rotterdam);
obrońcy i pomocnicy: Jacek
Zieliński (Legia Warszawa),
Krzysztof Ratajczyk (Rapid

:lidze

międzywoje-

zwycięstwo

upatruje

kazują, że przeważnie wy-

w drugiej rundzie jeszcze
nie wygrała, ale z pewno-

będzie

I-ligowy

imponować rzutem za 3 pkt
lub szybkim mijaniem ry-

wali pod koszem.
(kast)

zmianę

-

ski i Iwan.

Bezpośrednią
z meczu Izrael
przeprowadzi

relację
- Polska

TVN.

Począ-

tek o godzinie 17.00.
(kast)

stawiało szansę na zajęcie
drugiego miejsca i tym samym udział w turniejach
barażowych o awans do
drugiej ligi. Gospodarze wygrali wyraźnie i zdobyte
punkty przybliżyły ich do
celu.
Treflowcy muszą jeszcze
pokonać w zaległym spo-.
tkaniu AZS Gdańsk (mecz
odbędzie się w hali AWF).
Wtedy nawet wygrana najgroźniejszego
rywala
w ostatniej kolejce - AZS II
Toruń nad Pałacem Młodzieży Gdańsk - premiować
będzie naszą drużynę.
W pierwszej połowie żadnemu z zespołów nie udało

się

wypracować

większej

niż 4-5 pkt. przewagi. Zna-

komią partię rozegrał w tym
okresie Gibbs. Zdobył 22
pkt., trafiając trzykrotnie
zza linii 6,25.
Po przerwie miejscowi
zaatakowali z większym
rozmachem.
Przełomowy
moment nastąpił w 35 min.
Przy stanie 72:68 za trzy
punkty rzucił Gibbs i z gości
uszło powietrze,

(pol)

Trener Krzysztof Wino:

Jego zdaniem brak kon--

rywalem
Lech.

na

rowski zabrał pod Jasną Górę wszystkie podstawowe
zawodniczki. W pierwszej
szóstce wystąpią najprawdopodobniej Gorszyniecka,
Bakszite, Suszinskite, Stech,
Reimus i Rosner. Teoretycz-

tuzjowanego Adama Wójcika jest sporym osłabieniem
reprezentacji. Z kolei Maciej Zieliński musi się przełamać i ponownie zacząć

roku
do
Wielkopolski.
W czwartek zagrają z II-ligową Wartą, a w sobotę ich

pewno:

Gedania w Częstochowie

Jutro natomiast w Pozna-

o tej porze

na

w bramce Matysek i Dudek,
rozgrywającymi będą Brzęczek i Rudy, w ataku Juskowiak i Majak oraz Dembiń-

Siatkówka

niu wystąpi gdańska Lechia. Biało-zieloni tradycyjnie wyjeżdżają

powie-

Szczyt dla Trefla |

nie faworytem spotkania są

Harcerskiej,
Wierzyca
zmierzy się z Wisłą Tczew.

Tomasz Hajto (MSV Duisburg), Andrzej Rudy (Ajax
Amsterdam), Jerzy Brzęczek
(Tirol Innsbruck); napastnicy:
Tomasz Iwan (PSV Eindhoven), Jacek Dembiński (Hamburger SV), Sławomir Majak
(Hansa Rostock), Andrzej Juskowiak (Borussia Moenchengladbach).
Wójcik, pamiętając nieporozumienia jakie już na

„bunt” w Moskwie),

dział jasno, czego oczekuje
i na co mogą liczyć zawodnicy. W Tel Awiwie zagrają

Koszykówka

grywa zespół mający 80-85
procent z rzutów wolnych
i około 60 procent z gry uważa Hądzelek.

rogardzie, na boisku przy ul.

Piotr Świerczewski (Bastia),

początku wspólnej pracy
miał ze swymi wybrańcami
Antoni Piechniczek (słynny

Wasilij
Karasiew
(Alba
Berlin), Jewgienij Paszutin
(Awtodorożnik
Saratow),
Siergiej Babkow - (Unicaja.
Malaga),
Anton
Judin,
Czwarty mecz w Le
Dmitrij
Domani,
(obaj
B
I ligi czeka dzisiaj
CSKA Moskwa); skrzydłowi
siatkarki
Gedanii DGT.
- Nikita Morgunow (Atletas
Siergiej
Panow
'
Kowno),
(CSKA); środkowi - MichaGdańszczanki
już we
it Michajłow (Real Madryt),
wtorek udały się do CzęstoWitalij Nosow (Olimpija
chowy na spotkanie z ostatLublana), Igor Kuraszow
nią w tabeli drużyn, walczą(CSKA).
cych o utrzymanie- Częsta:
Prezes Hądzelek szansy
chowianką.

głównie w dużej skuteczności drużyny Eugeniusza Kijewskiego.
- Dużo jeżdżę po Europie. Statystyki z meczów
pucharowych dobitnie wy-

Trzy sparingi...

bramkarze - Adam Matysek

wódzkiej koszykarzy
rozegrano awansem spotkaprzyspieszyło
procedurę
. nie drużyn z czołówki tabewystawiania wiz.
li. W Gdyni rezerwy Trefla
Ekipa Biełowa z Warszazwyciężyły lidera - Meduzę
wy, również drogą lotniczą,
Bepol Sopot 90:78 (44:41).
udała się do Wrocławia.
TREFL: Gibbs 37 punkWśród wybrańców Bietów, Król 19, Potulski. 12,
łowa, którzy wystąpią przeWąchalski 9, Dylewicz 8,
ciw Polsce we Wrocławiu,
Machynia 5, Węglorz 0
brakuje czterech zawodnii Mańko 0.
ków z drużyny brązowych
MEDUZA: Bruździak 20,
medalistów z ostatnich ME
Ignatowicz 19, Telecki 13,
w Barcelonie.
Chojnacki 12, Siewierow 6,
Niewolski 5, Węsierski 5,
Kontuzje zmogły AndreBerling 0 i Widz 0.
ja Fietisowa, Jewgienija KiDla koszykarzy Trefla II
surina, Zachara Paszutina
i Igora Kudielina. Pozostali było to arcyważne spotkanie. Tylko zwycięstwo pozoprezentują na tyle wysoki
poziom
(większość
gra

na

Piłka nożna

zastąpił Jacek Zieliński.
Reprezentacja na Izrael:

Wiedeń), Marek Jóźwiak (Guingamp), Waldemar Kryger
(VfL Wolfsburg), Adam Ledwoń (Bayer Leverkusen), Tomasz Wałdoch (VfL Bochum),
Marek Koźmiński (Brescia),

Li

(pol)

gdańszczanki. Mają na koncie komplet trzech zwycięstw.
Częstochowianka
ścią będzie to chciała uczynić dzisiaj.

- Oczywiście życzyłbym
sobie, aby dziewczyny podtrzymały

zwycięską

passę.

Wtedy nasze szanse na
miejsce piąte przed decydującą o utrzymaniu fazą play

Wschodni zaciąg Gedanii. Od lewej Lina Suszinskite i Audronia Bakszite.
Fot. Robert Kwiatek
off byłyby bardzo realne.
Najprawdopodobniej zmie-

rzylibyśmy
się
właśnie
z Częstochowianką, która
jest

chyba

łatwiejszym

przeciwnikiem

niż

Siarka

Tarnobrzeg - uważa dyrektor Gedanii, Janusz Biesiada.

(pol)

Ermolenko

na 100 procent

..
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Piłka nożna
w towarzyskim zeczy

—

STOCZNIOWIEC UNIA
- (rzuty karne 2:1)

piłkarskim drużyn olimpijskich Polska ek

ak

miejs-

W meczu Pucharu Zdobywczyń Pucharów siatkarki Dick |
Black La Festa Andrychów po-

konały Isola Tongeren 3:0

(15:10, 15:13, 15:12). Nato| miast mecz siódmej, ostatniej
rundy grupowej Ligi Mistrzów

w siatkówce kobiet między
Iskrą Ługańsk (Ukraina) a Augusto Kalisz został przełożony
na Śrouę (godz. 12. .00). Sędziowie
as do

Komentarz dnia

Nauczyciele
zUSA

.

, zisiaj we Wrocławiu podopieczni
" Eugeniusza Kijewskiego staną naprzeciwko Rosjan. Od tego zależy sporo. W przypadku porażki biało-czerwo-

ni mogą stracić szanse na awans do finałów mistrzostw Europy. Niektórzy
słusznie uważają, że pokonanie Rosji
graniczy niemalże z cudem. Polski
szkoleniowiec z pewnością postawi na
sprawdzonych graczy. Wielkiego wybo-

ru nie ma, bo mimo wszystko w ekstraklasie występuje niewielu klasowych ko-

szykarzy. W I lidze nadal wyróżniają się
Amerykanie, którzy pojawiają się coraz

częściej w niższych klasach. Tam ich
dominacja nie podlega dyskusji. Tak
jest np. w drugoligowym Pakmecie Starogard czy trzecioligowych rezerwach
Trefla Sopot. I chyba dobrze, że tak się

dzieje. Dobry nauczyciel to połowa sukcesu.
Tymczasem niektórzy nie potrafią zrozumieć dlaczego Polacy są gorsi.
Maciej Polny
REKLAMA

tel./fax 308 57 97,308 57 98, ;090 52 15 85,090 52 16 27
DORADZTWO SPRZEDAŻ TRANSPORT RABATY
R-10899/C/235

Stoczniowiec wygrał z Unią!
Fot. Robert Kwiatek

