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Gdańskie i Elbląskie: papierosy nie tylko dla dorosłych

ZIECI Z DYNKIEM

| zdając

średnich zaczną

|

się denerwować
w kwietniu mówią dyrek-

| torki s nr 66

yz

nych z ubiegło| rocznego egzaminu wstępnego do o

|| Mebel IBM
z
Zanim kupimy
stary kredens —

| za atrakcyją cenę, dowiedzmy
się, ile będzie
kosztować jego —
renowacja, któTra pks an

Na naszą prośbę czternastoletni Kazik bez większych problemów kupował papierosy w gdańskich kioskach. Po prawej stronie nalepka, która wkrótce pojawi się w punktach sprzedaży
Fot. Robert Kwiatek
tytoniu.

STOP:
Nie sprzedajemy papierosów

Osoliom do lat 18

ieletni nie mają problemów z kupieniem papierosów. W dziewięciu z dwuna-

nie miał kłopotu z zakupem papierosów. Problemy „robiono”
mu tylko w... sklepach mono-

młodzieży w wieku od 15 do 19
lat. Można je kupić w 150 tysiącach punktów na terenie całego

cieli handlowych wszystkich
firm tytoniowych od wtorku zaczęło odwiedzać punkty han-

stu

polowych. W Elblągu, gdzie 15letniego Łukasza, poprosiliśmy

kraju.

dlujące papierosami.

Krajowe
Stowarzyszenie
Przemysłu Tytoniowego we
współpracy z pełnomocnikiem
rządu ds. rodziny mają zamiar

- Chcemy namówić sprzedawców, żeby nie sprzedawali
papierosów nieletnim - powiedziała Aleksandra Samulewicz
z KSPT.
(zan,rye,wrób)

Wytypowanych

przez

„Dziennik” punktach Gdańska
14-letni Kazik zaopatrzył się
bez kłopotu w papierosy. W Elblągu także 15-letniemu Łukaszowi zakupy szły gładko.
W centrum Gdańska 14-latek

o kupienie papierosów, nie
udało się to m.in. w elbląskich
kioskach przy ul. Hetmańskiej.
Badania OBOP wykazują, że
w Polsce pali papierosy 13 proc.

utrudnić

nieletnim

papierosów.

1000

dostęp

do

przedstawiREKLAMA

Sport
Przepraszamy naszych Czytelni.
ków i ogłoszeniodawców za złą jakość druku wczorajszego wydania
„Dziennika Bałtyckiego” spowodowaną awarią maszyny drukarskiej.
Grzegorz Haftarczyk
Dyekany Działu naka

: Strony lokalne....%
Codziennik ...... sk

R-2011/A/886

Porażki Polaków
e Wrocławiu nie po-

mógł doping ponad
5-tysięcznej widowni na
rzecz koszykarzy.
Polacy
ulegli
75:82
(44:45) reprezentacji Rosji
i tym samym po uprzed-

Zupełnie

nie

popisali

nich porażkach z Węgrami
i Macedonią, przy tylko

się natomiast nasi piłkarze,

jednym

przegrywając

zwycięstwie

nad

w kiepskim

Rumunią, znacznie oddalili od siebie szanse awansu

stylu
towarzyski
mecz
z Izraelem w Tel Awiwie

do finałów mistrzostw Eu-

0:2-(0:1).

ropy.

*

(Paw)

str. 12, 14

OD

wie sz
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Nasza infolinia

Spotkanie Klubu AWS

Co słychać

Jak uratować

I Dlaczego tak bardzo krytykujemy rząd,
który dopiero zaczyna pracę? Wyniki ich.
działalności mogą być znane dopiero za

m

rok. Trzeba dać im szansę, aby mogli się
wykazać. Każdy popełnia błędy. Co się
w tym naszym kraju dzieje?
Witold Markowski z Gdyni
HI Na pewno wszyscy wiedzą, że W centrum Gdańska obowiązują abonamenty
na parkowanie samochodów. Na Starówce często mieszkają starzy ludzie, do których przyjeżdżają dzieci, nie tylko aby
odwiedzić rodziców czy dziadków, ale
często po to, by zawieźć staruszków do
lekarza. Dlaczego utrudnia się nam Życie? Zgłaszaliśmy to do Rady Miasta.
Przedłużono nam ubiegłoroczne abonamenty na styczeń, potem na luty. Radni
w międzyczasie mieli podjąć decyzję
w tej sprawie. Jak dotąd nic nie załatwiono, a luty się kończy. Ciekawe, co będzie
dalej?
R. C. z Moreny

I Dość sceptycznie podchodzę do tworzenia euroregionów. Z jednej strony, na
pewno pomoże to w rozwoju ekonomicz-

nym i gospodarczym niektórych regionów Polski, np. Słupska, gdzie panuje
duże bezrobocie. Jednak moje obawy budzi to, że takie posunięcie może w przy-

szłości służyć likwidacji granic państwo-.
wych. To mi zupełnie nie odpowiada.
Z. F. z Gdyni
HI Tworzenie euroregionów jest bardzo
dobrym pomysłem. Uważam,że należy
się cieszyć z tego powodu. Nie ma się
przecież czego obawiać. Taka sytuacja, to
szansa na współpracę i rozwój. Umożliwi
to także wzmocnienie wzajemnych kontaktów między młodzieżą.
Czytelnik z Gdańska
II Uważam, że należy zmniejszyć liczbę
województw, ponieważ Polska jest zbyt
. podzielona, a mniejsze województwa
często nie radzą sobie gospodarczo. Duże
województwa będą silne ekonomicznie.
Dlatego nie rozumiem, czemu tak wielu
ludzi jest temu przeciwnych? Czego oni
się boją?
P Z. z Gdańska
M Jestem starym człowiekiem i mam wiele problemów związanych z wypełnianiem pitów, przeznaczonych do urzędu
skarbowego. Kto wymyślił tak trudne
kwestionariusze? Czy nie można ich
uprościć? Przecież stwarzają one tyle
problemów i to nie tylko starszym, ale
i młodym ludziom. Kiedy nadchodzi
okres rozliczeń, większość ludzi w popłochu szuka znajomych, którzy mogą
udzielić im pomocy w wypełnieniu pitów.
Czytelnik z Sopotu
I Dobrze by było, gdyby ktoś mądry pomyślał, by w Gdańsku zaczęły obowiązywać jednolite bilety w autobusach, tramwajach oraz kolejce SKM. Dla osób codziennie korzystających z różnych środków komunikacji, byłoby to duże ułatwienie.
Z. K. z Moreny
0 800

500

39

bezpłatny telefon

BH 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.
0 601 66

52 66" Całą
dobę
dyżurny
reporter
„Dziennika Bałtyckiego” czeka na
telefon reportera
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki”

ZA
Ludzie głosowali na AWS,
bo mieli nadzieję, że AWS
stocznię uratuje.
Oczywiście najłatwiej byłoby zamknąć stocznię na
kłódkę, a jej pracowników
rozpędzić na cztery wiatry
i oznajmić: chcieliście kapitalizmu, no to go macie,
skumbrie w tomacie,
pstrąg. I sprzedać atrakcyjne tereny w centrum
miasta na przykład Niemcom lub Japończykom, którzy wybudują tu supermarkety, hotele i restauracje. I będzie wesoło.

Stocznię Gdańską

lub parlamentarny
. AWS zapoznał się
wczoraj
w Gdańsku
z propozycjami sprzedaży Stoczni Gdańskiej.
Jednak trwające kilka
godzin
spotkanie,
w którym uczestniczyli
zainteresowani kupnem
menedżerowie,
nie
przyniosło rozstrzygających decyzji.
Przewodniczący
AWS, Marian Krzaklew-

cydować

w

ciągu

kilku

umieją je budować.

zostanie

głosowali na AWS, także
dlatego, że mieli nadzieję,
iż rząd postsolidarnościowy stocznię uratuje.

Uratuje nie dlatego, że to
kolebka „Solidarności”, ale
dlatego, że budowa statków po prostu się opłaca.

>

PRZECIW
Stocznia nie może być
muzeum z kilkoma tysiącami kustoszy.

ski, powiedział dzienni-

karzom,
że
sprawa
stoczni jest zbyt poważna, by można o niej zde-

A gdańscy stoczniowcy

Można tak zrobić, ale myślę, że mieszkańcy regionu

Krzysztof Grabowski
„Wprost”

godzin. Zaznaczył, że
klub nie jest władzą wykonawczą i dlatego zamierza jedynie za 2,3
tygodnie przygotować
na ten temat opinię.
Do tej pory złożono,
kilka ofert kupna stoczni, ale żadna nie została
jeszcze
przyjęta.
Są
m.in.: propozycje inwestorów zagranicznych,
polskich
konsorcjów
oraz społecznego komitetu związanego z Radiem Maryja.
W skład jednego z
konsorcjów
wchodzą:
Stocznia Gdynia, bank
PKO SA, spółka „Nederpol” oraz Stowarzyszenie „Solidarni ze
Stocznią Gdańską”.
O tym w jaki sposób, .

Można powiedzieć też, że
nic politykom do stoczni,
bo czasy gospodarskich
wizyt minęły.

że

sprzedana

Rys. Marek Wdziękoński

stocznia

zadecyduje

syndyk i sędzia komisarz.
- Ale przy sprzedaży

tak dużego i wyjątkowego zakładu trudno uciec
od polityki - powiedział
Maciej Płażyński, marszałek Sejmu. W tym
przypadku,

zdaniem

marszałka, istotne znaczenie ma opinia załogi
o przyszłym inwestorze.
A np. do konsorcjum,
w którym zaangażowa-

ne jest Stowarzyszenie

„Solidarni ze Stocznią
Gdańską”, nieufnie odnosi się zakładowa „Solidarność”.
Wczoraj jednak Jerzy
Borowczak nie chciał
komentować ofert kupna.
- Poprzemy każdą
ofertę, która zapewni
nam miejsca pracy i po-

zwoli budować

nowo-

czesne statki - powiedział.
Natomiast Społeczny
Komitet Radia Maryja,
chce kupić od Skarbu
Państwa 60 proc. akcji
i doprowadzić do ugody
z wierzycielami. Szef
komitetu, Bolesław Hutyra, nie chciał jednak
ujawnić, ile ma pieniędzy. Zapewniał, że wystarczającą ilość, aby
uratować stocznię.

AWS chce dobrej dla
stoczni decyzji. - Zeby
później nie ponosić odpowiedzialności politycznej, że ta stocznia
postawiona w stan li-

kwidacji przez komuni-

stów dokończyła swojego losu w czasach, kiedy
rządzi „Solidarność” stwierdził Maciej Płażyński.
Barbara
Madajczyk-Krasowska

Stocznia powinna uratować się sama - przetrwać,
jeśli przemawia za tym
rachunek ekonomiczny.
Wydaje się, że jest na dobrej drodze, co musi cieszyć. Muzeum solidarnościowej rewolucji z kilkoma tysiącami kustoszy
(wśród których coraz
mniej tej rewolucji uczestników) obrażałoby pamięć
. jej ofiar. Dowodząc zara. zem, że na stoczni nadal
ciąży klątwa Lenina: jego
teza o jedności ekonomii
i polityki.
Szkopuł w tym, że nie ma
tu prostego i krystalicznie
czystego wyboru między
ekonomią a szacunkiem
dla symbolu. Każda decyzja o losach stoczni ma
wymiar polityczny,
a przynajmniej tak będzie
odbierana. Tym bardziej
jednak powinni ją podejmować dyrektor, syndyk
i sędzia-komisarz - a nie
klub AWS i jego przywód-

Okiem rezerwowego

Wykopywanie
z towarzystwa
Z myślą o młodych, w telewizji a także
w niektórych rozgłośniach radiowych
wczoraj już przez drugi dzień nagłaśniano
projekt wprowadzenia surowych ograniczeń sprzedaży papierosów. Jakże to mądra publiczna inicjatywa, choć nie będzie
jej łatwo przeprowadzić skutecznie. Nałóg
wciąga delikwenta szybko, a dzieje się to
na ogół w tej durnej fazie okresu dojrzewania, kiedy chwyta chętka pozowania na dorosłych. Taki wciąż często działa mechanizm. Toteż warto by dążyć równocześnie
do jego odwrócenia.
Z Ameryki, ku której zazwyczaj zerkamy
więcej niż chętnie, od lat dochodzą wieści
o spadkowej tendencji wchłaniania wyrobów tytoniowych. Nie kopcić - to tam Jest
teraz w dobrym tonie. Podobno palaczy
wykopuje się z towarzystwa. Rzecz jasna z dobrego towarzystwa. Jeśli tedy szukać
metod odstręczania od kopcenia papiero-

sów, metoda towarzyskiego izolowania palaczy może i u nas by poskutkowała? Tylko
że my nietolerancją się brzydzimy.
Henryk Tronowicz

czwartek 26 lutego 1998 r.
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Sycylia

Przebudzenie
wulkanu
WARSZAWA. Celem zakończonej w środę
w MSWiA narady przedstawicieli rządu z wojewodami
nie było zdyscyplinowanie

wojewodów, ale wymiana
informacji - powiedział
dziennikarzom premier Je-

rzy Buzek. Dodał, że choć
rola wojewodów nie zmieniła się, ma wobec nich
większe wymagania: chodzi
nie tylko o to, by we wszyst-

kich województwach była
sprawna administracja, ale
o udział wojewodów
w „wielkim dziele naprawy

państwa”.

Dolary

PZPR
Aleksander Kwaśniewski,
Leszek Miller i Wiesław
Huszcza ukryli i następnie
rozdysponowali 7,5 mln

dolarów pochodzących
z konta PZPR w X oddziale
PKO - twierdzi tygodnik

„Wprost”. Zdaniem tygodnika pieniądze zostały oddane w depozyt adwokatowi Mirosławowi Brychowi,
a prawo dysponowania nimi mieli obecny prezydent

Kłęby dymu wydobywające się z Etny unoszą się nad
miastem Catania. Wczoraj słynny sycylijski wulkan
znowu się przebudził.

i szef SARP. Po kilku mie-

Fot. PAP/CAF-EPA

siącach pieniądze trafiły na
konto w szwajcarskim banku. Zdaniem Wiesława

Huszczy, b. skarbnika
SdRP, znaczna część z 7,5

REKLAMA

mln dolarów została wydatkowana na odprawy dla
b. pracowników PZPR oraz

ulokowanaw dzienniku
„Irybuna”.

BŚWIAT
Śmieszne

Kryszaka
Specjalny mecenat nad Sezonem Teatralnym
producent doskonałych olejów silnikowych LOTOS

PBG S.A. Grupa PEKAOS.A. |

oddział w Gdańsku

KUBA. Rządzący od niemal
40 lat na Kubie Fidel Ca-

|

stro, który we wtorek za-

|

pewnił sobie nieograniczoną władzę na kolejnych
pięć lat, ostrzegł przeciwników rewolucji, żeby nie liczyli, iż po jego śmierci na

WOLWVO

sieć cyfrowej
telefonii komórkowej

Volvo Auto Polska

- sponsor generalny

AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT

Dziennik
|
kim

EYE
OLC
FORD ECT
Rynek Oliwski 7, Opera Bałtycka - 341 05 63
di :
REKE

Policji w Gdańsku wyjechali wczoraj do Bośni.
Przez najbliższy rok będą
służyć w policyjnym kon-

tam

40

polskich

policjan-

tów, kolejni mają wyjechać
w czerwcu. Będą tam m.in.

szkolić oraz nadzorować
pracę miejscowej policji.
Przed wyjazdem
chętni
musieli zdać egzaminy z ję-

nia
nie

samochodu. W Bośni
mogą używać broni.

Dziennie otrzymują 90 dolarów, za co muszą się wy-

żywić oraz wynająć kwaterę.
Do

sierpnia

będzie

tam

też insp. Wiktor Wąsowski
z KWP w Gdańsku, który
wyjechał do Bośni w ub.r.

i zajmuje tam kierownicze
stanowisko.
(WOS)

Kryzys w Zatoce

Irak świętuje
5 rak
* swe

świętował wczoraj
„zwycięstwo dyplonad

Stanami

p

kiem Azizem a sekretarzem
generalnym ONZ
Kofim
Annanem.
Tymczasem USA ostrzegły, że będą bardzo uważnie
śledziły działania władz
w Bagdadzie. Rada Bezpieczeństwa ma uchwalić rezolucję przestrzegającą Irak
przed wszelkim pogwałceniem zawartego porozumienia. Wywiad izraelski twierdzi, że iracki dyktator Saddam Husajn uzyskał zapew-

71-letni weteran światowe-

nienie 20 tys. naukowców
i techników, iż Irak jest na-

go komunizmu uznał za
„śmieszne” przewidywania,

dal
zdolny
produkować
broń biologiczną i chemicz-

według których rewolucja
zniknie po śmierci kogoś
takiego jak on i równocześnie wykpił pogłoski o złym

ną.

stanie swojego zdrowia.

w

wyspę powróci kapitalizm.
k NTERYAPO

Radio Gdańsk

szewicz z gdańskiej brygady antyterrorystycznej oraz
nadkomisarz
Tomasz
Błaszczyk z Wydziału Przestępczości Zorganizowanej
Komendy
Wojewódzkiej

tyngencie sił pokojowych
ONZ. Polscy funkcjonariusze W byłej Jugosławii służą
już od 1992 r. Obecnie jest

zyka
angielskiego
oraz
z umiejętności prowadze-

pisanie porozumienia między wicepremierem Tari-

z KONTAKTEM sprawuje Rafineria Gdańska

Plus
GSM

Komisarz Antoni Ciemo-

Fot. PAP/CAF

Zjednoczonymi”, czyli pod-

Opera Bałtycka:
10 marca godz. 17.30, 20.00

Hm

Dwóch gdańskich policjantów wyjechało do Bośni,
gdzie będą służyć w pokojowej misji ONZ.

matyczne

R-1895/A

.

przewidywania

Piętnastu polskich policjantów odleciało wczoraj do Bośni.

Raport,

przygotowany

przez służby wywiadowcze,
ogłosiła prasa izraelska.

Przed

ambasadą

Kuwejcie

odbyła

USA
się

Jedna z uczestniczek protestu wykrzykuje swe niezaFot. PAP/CAF
dowolenie przed ambasadą USA 25 bm.
wczoraj demonstracja zorganizowana na znak protestu przeciw ugodzie za-

głównie obywateli Kuwejtu

wartej

którzy zostali uprowadzeni

przed

sekretarza

generalnego ONZ z Irakiem. Uczestnicy demonstracji wyrażali swe niezadowolenie z powodu braku

presji na Irak w celu wyja-

śnienia

losu

do Iraku po
w 1991 roku.

600

osób,

przegranej

(PAP)

czwartek
26 lutego 1998 r.

W kiosku bez problemu

Fajki dla małolata

Grudzień | "70

Gdańsk

Łomot

Haraczownicy

w sądzie
łk Władysław Łomot,
+”
jeden z oskarżonych
w toczącym się przed Sądem
Wojewódzkim w Gdańsku
procesie związanym z wydarzeniami Grudnia '70 może
uczestniczyć w przewodzie
sądowym.
p

Taką opinię wydali leka-

Kazik z paczką papierosów. Po prawej stronie kiosk z papierosami na Długiej.
Fot. Robert Kwiatek

- O Boże, przecież ja nigdy nie sprzedaję papiero-

sów dzieciakom - denerwuje się sprzedawczyni
Z kiosku przy Podmłyńskiej. Przed chwilą sprzedała ona paczkę 14-letniemu Kazikowi. - Wiem
0 zakazie sprzedaży nieletnim, ale... on wygląda
dosyć poważnie. ,
Następnym

punktem

który odwiedził Kazik był
kiosk w tunelu prowadzącym

do Dworca

Głównego

PKP. Również tu nie było
żadnych problemów z kupieniem „fajek”. Sprzedawczyni zapytana czy sprzeda-

je papierosy nieletnim stanowczo zaprzeczyła.
- Nigdy tego nie robię,
zawsze proszę o dowód mówi z przekonaniem.
Podobny scenariusz poWtarzał się na Długiej, przy
„Locie” oraz kilku innych

miejscach w Śródmieściu.

Wszędzie sprzedający tłumaCzy że znają przepisy, ale...
. gdybym miała sprawdzać każdego małolata idąCego do szkoły to przy moim

kiosku tworzyłyby się kilometrowe kolejki - mówi rozdrażniona sprzedawczyni
Z kiosku w przejściu podziemnym przy „Locie”.

Innym

argumentem

był

rzekomo poważny wygląd
Kazika.
- Musiał pan przyprowadzić takiego wyrośniętego?
- denerwuje się pani z kiosku w tunelu przy dworcu. Nie sprzedałabym papiero-

sów dziecku, ale ten wygląda mi na 18 lat.
Kiedy Kazik pokazał legitymację szkolną pani tylko
westchnęła.
Inaczej
tłumaczył
się
sprzedawca z kiosku przy
Urzędzie Pracy.
:
- - Nic nie wiem o żadnym
przepisie

- mówi

znudzo-

nym głosem. - Zresztą, tylu
ludzi u mnie kupuje, że nie
mam czasu każdego sprawdzać.
Większą czujność wykazują pracownicy stoisk z alkoholem, w których sprzedaje się również papierosy.
Kazikowi nie udało się ku-

pić „fajek” w „Delikatesach”
i
sklepie przy Nowych
Ogrodach. Sprzedawczyni
z tego ostatniego stwierdziła, że gdyby sprzedała nie. letniemu
papierosy
to
z pewnością pożegnałaby
się z pracą. Tak samo argumentowała odmowę kioskarka z Targu Rakowego.
Kazik namawiał ją przez
pięć minut, ta jednak pozostała nieugięta.
- Naprawdę nie mogę, są
za to wysokie grzywny, a ja
mogę wylecieć z pracy twierdzi.
Wielką „troską” o nieletnich popisał się za to sprzedawca z kiosku przy Targu
Węglowym.
Sprzedał on
Kazikowi paczkę SIOrNych
i zapałki.
- Tylko się nie podpal tymi zapałkami - przestrzegł
żartobliwie. - No i nie pal
przy kiosku.
Przypomnijmy, że zakaz

sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim obowiązuje
od 1995 roku.
Łukasz Wróblewski
Bartosz Życiński
Współpraca:
Kazimierz Sękowski

rze medycyny sądowej z Poznania.
Przypomnijmy, że Władysław Łomot jest jednym
z oskarżonych o „sprawstwo
kierownicze, prowadzące do
zbrodni zabójstwa” 44 osób
podczas tłumienia przez milicję i wojsko wystąpień robotniczych w grudniu 1970 r.
na Wybrzeżu.
Oskarżony nie stawił się
na rozprawę 8 stycznia.
Przesłał do sądu kopię zaświadczenia, że nie może
samodzielnie odbywać podróży z Poznania do Gdańska. Sędzia Włodzimierz
Brazewicz uznał tę nieobecność za nie usprawiedliwioną, gdyż zaświadczenie
to nie było wydane przez
biegłych lekarzy sądowych.
Kolejna rozprawa odbędzie się w Gdańsku 25 mar-

ca.

(ASG)

Przedstawiciele handlowi wszystkich firm tytoniowych w Polsce będą namawiać sprzedawców, aby
nie sprzedawali papierosów nieletnim.
Ebląskie

który

jest regionem,

przoduje

w

króju

w zachorowaniach na raka
płuc, którego podłoże ma
związek z paleniem papierosów.
- W pełni popieram akcję
protestów - mówi Michał
Tatarek, pełnomocnik wojewody ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Elblągu. Stan zdrowia młodzieży jest
fatalny. Akcja skierowana
jest głównie do sprzedawców i powinna budzić ich
świadomość. Od nich w dużym stopniu zależy to, czy

młodzież będzie miała dostęp do papierosów.
Handlowcy
tymczasem
często sprzedają papierosy
nieletnim. Przekonaliśmy
się wczoraj, gdy 15- letniego
Łukasza, poprosiliśmy o kupienie nam papierosów. Nie
udało się w kioskach przy
ul. Hetmańskiej. W drugim
punkcie, przy ul. 1 Maja, poszło mu gładko.
- Może mi pani sprzedać
paczkę sobieskich? - pytał
młody człowiek. A gdy
otrzymał zakup, motywując
że kupuje dla taty, zapytana
przez reporterów ekspe-

dował

o wyłączeniu

sprawy do
powania.
Zmienił
dziowski
oskarżeni

odrębnego postęsię też skład sęz tego powodu
ponownie składa-

li wyjaśnienia. Twierdzili, że
nie przyznają się do zarzucanych im czynów. Domaga-

li się też uchylenia tymczasowego aresztu.

Prokuratura aresztowała
12 haraczowników w drugiej połowie 1994 roku. Temida próbuje uporać się
z ich sprawą od 1995 roku.
W listopadzie ub.r. po raz
trzeci Sąd Najwyższy przedłużył oskarżonym areszt.
Uznał, że „zebrane dowody
bardzo uprawdopodabniają
ich winę” i nie należy ich
wypuszczać na wolność.

(WOS)

ich

Gdynia - Portugalia

ORP „Piast”

Kultura
w Gdańsku
Nadbałtyckie
Centrum
Kultury jest gospodarzem
rozpoczynającej
się dziś
w Gdańsku dorocznej narady dyrektorów z urzędów
wojewódzkich z całej Polski.

Przez dwa dni szefowie
wydziałów,
odpowiedzialnych za sprawy kultury, dyskutować będą o problemach
kultury w integrującej się
Europie, a także o |systemach
informatycznych
w muzeach.
Obrady przebiegną pod
kultury i sztuki,
Wnuk-Nazarowej.

Zdrowie poszło z dymem

rzed gdańskim sądem
składali wczoraj wyjaśnienia tzw. haraczownicy.
Prokuratura oskarża ich
o wymuszanie pieniędzy od
właścicieli
trójmiejskich
agencji towarzyskich, torturowanie swoich ofiar, nielegalne posiadanie broni i posługiwanie się fałszywymi
dokumentami. Haraczownicy w zamian „za ochronę”
żądali danin od 150 zł do 5
tys. zł.
Na wczorajszej rozprawie
stawiło się 10 oskarżonych.
Jeden z nich odpowiadał
z wolnej stopy. Dwaj pozo-'
stali: Tomasz K. i Waldemar
J. ukrywają się przed wy-miarem sprawiedliwości. Są
poszukiwani listami gończymi. Sąd wczoraj zadecy-

kurs na NATO

Z całej Polski

przewodnictwem

Elbląg: papierosy nie dla dzieci

na wokandzie

minister

Joanny
(aj)

Nowość w kablu

dientka wyparła się dokonanej transakcji. - Nigdy
nie sprzedaję papierosów
nieletnim - utrzymywała.
Inicjatorem
programu
„Stop! Papierosy tylko dla
dorosłych” jest krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego. Patronuje mu.
pełnomocnik rządu ds. rodziny. Przedstawiciele koncernów tytoniowych odwiedzą 60 tys. ze 150 tys. punktów sprzedaży papierosów
w Polsce.
W sklepach pojawią się
charakterystyczne naklejki
z logo akcji, sprzedawcy
otrzymają ulotki, które wręczać będą osobom, którym
odmówiły sprzedaży.
(Mak), (zan)

kąt: ratowniczy ORP „Piast” bokona łącznie RAA
4 tys. mil morskich.
„Fot. Robert

wizja
owy program telewizyj* ny, nadawany w technologii
cyfrowej,
rusza
w sieci kablowej Polskiej
Telewizji Kablowej i z nadajników satelitarnych 18
kwietnia.
Wizja TV nie będzie jednym programem, ale pakietem 14 programów, na który
składają się m.in. znane zagraniczne kanały. Będą one
nadawane w polskiej wersji.

(bp)
Szczegóły
„Plik”

w

dodatku

ORP „Piast”, okręt ratowniczy Marynarki
Wojennej, wypłynął
wczoraj z Portu Wojennego w Gdyni Oksywiu
na międzynarodowe

ćwiczenia morskie do
Portugalii.
Okręt ma uczestniczyć
w ćwiczeniach Strong Resolute '98, które odbędą się
w ramach programu „Partnerstwo dla pokoju” na wodach
Zatoki
Biskajskiej
i otwartego Atlantyku od 6 do
21 marca. W morskich manewrach weźmie udział 15

Kwiatek

okrętów z sześciu krajów NATO i lotnictwo morskie Stanów Zjednoczonych. Jednostki będą bazować w portugalskim porcie Portimao.
Na „Piaście”, dowodzo-'
nym przez kmdr. ppor. Józefa Kaczmarskiego, popłynęła 60-osobowa załoga. Okręt
ma powrócić do Gdyni 30
marca. „Piast” i jego bliźniacza jednostka „Lech”, przeszły ostatnio gruntowną
modernizację. Wyposażono
je w nowoczesne urządzenia
okrętowe,

nawigacyjne

i sprzęt nurkowy, zgodnie ze
standardami

obowiązujący-

mi w marynarkach NATO.

(JAS)

te
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Gdańsk

W Pszczółkach

Pociąg w ogniu

|

Szkoła

Medale

przetrwania

wojewody

Rozmowa z Feliksem
Delą, szefem krajowej
Obrony Cywilnej.

2 ecyzją wojewody gdań-

skiego,

Tomasza

So-

wińskiego, na wczorajszej
uroczystości
wyróżniono
medalami szefów Obrony
Cywilnej i oddział ratownic-

- Czy Polacy mogą czuć
się bezpiecznie?
- Na pewno nie możemy

twa wodnego, uczestniczący

czuć się bezpiecznie na dro-

w akcji „Powódź”.
Wczoraj w Dworze Artusa, w związku z obchodami

Światowego

Dnia Obrony

Cywilnej odbyło się uroczyste spotkanie. Wśród gości
znaleźli się: Krzysztof Pusz wicewojewoda gdański, Tomasz

Posadzki

- prezydent

Gdańska i Feliks Dela - generał brygady, szef krajowej
OC. Przedstawiciele władz
miejskich podziękowali pracownikom

$
Jadący z prędkością 100 km na godz. pociąg palił się błys

Fot. Grzegorz Cwaliński

wicz błyskawicznie

Pociąg elektryczny z Gdyni Chyloni do Mławy stanął wczoraj w płomieniach za stacją w Pszczółkach. Znajdowało się w nim wielu pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Przyczyną pożaru było podpalenie.
Do
zdarzenia
doszło
wczoraj przed godz. 14. Na
stacji w Pszczółkach, razem
z innymi pasażerami, pospiesznie opuściło wagon
dwóch młodych mężczyzn.
Podejrzewa się ich o podpalenie.

Nastawczyni,
Bożena
Palkowska, zauważyła wy-

ewaku-

owali pasażerów. Strażacy
ugasili ogień.
- Przez ponad godzinę
był wstrzymany ruch - powiedział zawiadowca stacji
w Pszczółkach, Henryk Fidobywający się z ostatniego
bich. - Jadący z prędkością
przedziału dym, kiedy po100 km na godz. pociąg
ciąg był już za peronem.
palił się błyskawicznie.
Zdążyła zaalarmować dy- ' Straty oceniono na ok. 22
żurnego ruchu, który nakatys. zł. Pszczółkowianie
zał maszyniście zatrzymać
widzieli, jak w ostatnim
skład.
przedziale dwóch młodych
Kilometr za stacją kiemężczyzn bawiło się zarownik, Waldemar Witek
palniczką.
(Gran.)
i maszynista, Jerzy Balce-

Obrony Cywilnej

za ich ubiegłoroczną działalność. Medale otrzymali
szefowie Obrony Cywilnej
naszego regionu. Uhonorowano m.in. Jacka Karnowskiego,
Waldemara
Dowgierta, Jerzego Budnika,
Bogdana
Dąbrowskiego
i Tomasza Silarskiego. Wyróżniono także funkcjonariuszy oddziału ratownictwa
wodnego, którzy uczestniczyli w akcji „Powódź”.

(sr)

Rybołówstwo

Będą

gach, w. wielu budynkach
mieszkalnych, użyteczności
publicznej. To statystyki pokazują, że nie można tam
się czuć bezpiecznie.
- Aby to zmienić potrzeba
nowych rozwiązań prawnych czy pieniędzy?
- Rozwiązania prawnoorganizacyjne, edukacja
to najważniejsze. Pieniądze
na bezpieczeństwo - choćby
na drogach - muszą się i tak
znaleźć. Ważniejsze jest,
aby społeczeństwo
było
świadome zagrożeń i wiedziało, jak im przeciwdziałać i jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.
- W jaki jednak sposób
edukować społeczeństwo?
- Stare schematy nie nadają się do niczego. Dzieci
nie chcą się uczyć w szkole,
bo mamy złe programy.
W

zamian

Feliks Dela

ramilitarna traci rację bytu?
- Chodzi o stworzenie
systemu
samoorganizacji
społeczeństwa,
edukowania, ustalenia odpowiednich
procedur na poziomie gminy, czy w przyszłości powiatu, a nie tworzenia formacji.
I niekoniecznie system ten
będzie nazywał się obrona
cywilna. Pół wieku wystarczy, to się przejadło. Budowano system bezpieczeń-

stwa

na wypadek

wojny.

A nie mamy systemu na wypadek katastrof. Dlatego już
teraz OC podlega ministrowi spraw wewnętrznych
i administracji, a nie pod resort obrony narodowej.
- Kiedy to się zmieni?
- Jeszcze w tym roku pod
obrady Rady Ministrów trafi
projekt
nowej
ustawy
o Obronie Cywilnej. Sytuację poprawią też ustawy,
które już są w Sejmie, m.in.
o stanie wyjątkowym.

zaproponujemy

tzw. szkoły przetrwania, pokazujące jak zachować się
w sytuacjach zagrożenia.
W Japonii już w przedszkolu
uczy się dzieci jak zachować
się np. w przypadku trzęsienia ziemi. Dzieci przychodzą do domu i pokazują jak
turlają się pod ścianę.
W efekcie podczas ostatniego trzęsienia ziemi w Kobe
zginęło bardzo mało dzieci.
- Czy zatem Obrona
Cywilna jak formacja pa-

REKLAMA

Fot. Maciej Kostun

Rozmawiał
Artur Kiełbasiński

1

rowaniu ich zasobami rozmawiano podczas nadzwyczajnego posiedzenia Międzynarodowej Komisji Ry-

Wielka

bołówstwa Morza Bałtyckiego. Uczestniczyli w nich na-

romoc

ukowcy z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
- Na posiedzeniu przedstawiliśmy opracowanie dotyczące stanu i perspektyw
naszego rybactwa, czyli po-

w salonach

łowów bałtyckich, badań
oraz hodowli ryb i rybactwa
śródlądowego - powiedział

sprzedaży
MSZYSTKO

©O

dr Jan Netzel z MIR. - Podobne opracowania przedstawili delegaci z innych

państw nadbałtyckich. Teraz głównym zdaniem będzie opracowanie i wdrożenie wspólnej dla obszaru
bałtyckiego strategii połowów łososia, dorsza śledzia,

CZASIE

szprota i dorsza.

Gotowy jest już program
dotyczący zwiększenia o 50
proc. w latach 1997 - 2010
bałtyckiego stada dzikiego
łososia.
Chodzi
m.
in.

—

CITIZEN
D.T.Neptun

€

o wcześniejsze wpuszczanie
narybku
łososi do rzek,

spływającego nimi do morza. Późniejsze bowiem - jak
wykazały badania - powoduje degenerację biologiczną i zmniejszenie populacji

|

tego gatunku ryb. Program
ochrony dorsza będzie opra-

ul.Grunwaldzka 107/109

80-244 Gdańsk, 342 67 63

cowany w przyszłym roku.
Jacek Sieński
w
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Opinie. Prezencik dla asystenta

Jak zdawaliśmy
egzaminy
: naszym

kraju

osoba,

w

która
ma
wysokie
konto w banku nie musi
martwić się o egzaminy, zarówno do szkół średnich,

egzaminacyjnej.

bie, która ma wpływ na wy-

nik egzaminów, grubą kopertę. Wiem, że często się
zdarza, szczególnie przy egzaminach wstępnych na
medycynę,
że
studenci

jak i na studia.

Podobne opinie wyrażali
wszyscy, którzy zadzwonili
do nas wczoraj, by podzielić się swymi doświadczeniami „naukowymi”. Oto
najmniej konwencjonalne
przykłady.
BH Znam miłego asystenta,
który zaliczał nam swój

komisji

Czasami wystarczy dać oso-

przychodzą z rozwiązanymi

testami i tylko je podkładaJą.
Wiesława Chlebowska

to

z Gdyni

M Byłem ulubieńcem mojego wychowawcy ze szkoły
przedmiot w sopockim puśredniej, który uczył mnie
bie. Miałyśmy tylko być miłe .
matematyki. Dzień po napii rozmowne. Rozmawialisaniu matury z matematyki
śmy o wszystkim, tylko nie
zadzwonił
do mnie mój wyo zaliczeniu. Ale zaliczyłychowawca.
Powiedział krótśmy.
ko: przyjdź do mnie z tym
M.S. z Gdyni
samym długopisem, którym
M Znam kilka sposobów na
pisałeś maturę. Błędy pozaliczenie egzaminu bez
prawiłem pod okiem profezbytnich wysiłków. Jeden
sora. W taki sposób matez nich to korepetycje. Przed
matykę napisałem na piątprzystąpieniem do egzamikę. Czasami warto być punu uczeń chodzi na dodatpilkiem nauczyciela.
kowe prywatne lekcje do
T. E. z Elbląga
nauczyciela, który będzie
SAY PLO MŚ
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Projekt
kulturalny

Taksówkarski spór o nazwę

Wojna o hallo

Stare Miasto

Topole padły

Władze Gdańska zdecydowały o powołaniu komisji, która ma zająć się
rozdziałem środków finansowych na projekty
kulturalne w Gdańsku.
Komisja, której przewodzi
Adam Landowski, wiceprezydent Gdańska, oceni zgłoszone do realizacji projekty
z dziedziny kultury. Pierwsze jej posiedzenie odbędzie
sie w połowie marca.

Taksówkarskie „hallo” - znak zastrzeżony.
Fot. Robert Kwiatek

Po mieście krążą, zaopatrzeni w aparaty fotogra-

ficzne, pracownicy Zrzeszenia Super Hallo Taxi
i TUT Hallo Taxi. Próbują uwiecznić taksówki,
które używają w nazwie słowa „hallo”. Prezesi obu
firm uważają, że jest to ich nieuczciwa konkuren-

cja.
Zarówno Super Hallo Taxijaki TUT Hallo Taxi swoje działania opierają na decyzji Urzędu Patentowego
w Warszawie zatwierdzającej określone znaki słowno-

graficzne i słowne. Firmy
transportowe
używające
w nazwie „hallo” istnieją już
w Szczecinie i Tychach. Super Hallo Taxi zawarło z tyską firmą umowę umożli-

wiającą w dalszym ciągu korzystanie z nazwy.
- Przestrzegam klientów
przed nieuczciwą konkurencją - mówi Ryszard Potorski, prezes Zrzeszenia
Super Hallo Taxi.
- Docierają do nas sygna-

ły o taksówkach oznaczonych zastrzeżonym przez
nas znakiem. Mają one zupełnie

inny,

droższy

niż

u nas cennik. Bywa, że posługują się w celu zmylenia

klienta naszymi kartami rabatowymi.

Zerują więc

na

marce naszej firmy w nie-

wybredny sposób. Zdarzały
się także problemy z odzyskiwaniem pozostawionych
w pojeździe przedmiotów.
Janusz Spychalski, prezes
TUT Hallo Taxi zgadza,się
ze zdaniem Potorskiego.
Wydział Polityki Gospodarczej UM i Sąd Wojewódzki nie mają ustawowego obowiązku sprawdzania,
czy
nowo
rejestrowana
spółka taksówkarska lub
osoba prywatna nie użyją
zastrzeżonej

nazwy.

Pod-'

mioty gospodarcze nie mogą

jedynie

nosić

nazwy

identycznej.
Na gdańskich drogach
jeździ 89 zarejestrowanych
taksówek opatrzonych nazwą zawierającą wyraz „hallo” lub „hello”.
Grafiką prywatne „hallo”
przypominają często do złudzenia autoryzowane znaki
Super Hallo Taxi lub TUT
Hallo Taxi. Na prawie
wszystkich „kogutach” wid-

nieją numery kontaktowych
telefonów.
W większości przypadków po ich wykręceniu
klienta czeka niespodzianka. „Nie ma takiego numeru” - słychać głos automatu.
Bywa, że jest to mieszkanie
prywatne kierowcy i zamówić taksówkę można jedynie wcześnie rano lub późnym wieczorem.
- Nie mam zamiaru niczego odlepiać - oświadcza
chcący zachować anonimowość taksówkarz „Prymus
Hallo”. - Nasze stowarzyszenie ma decyzję Sądu Wojewódzkiego.
- Zarejestrowałem swoją
działalność i za to zapłaciłem - dodaje kierowca Super Express Hello. - Nie obchodzi mnie Urząd PatentoWY.
Wszyscy

nasi

rozmówcy

zgadzają się z tym, że taksówek w Gdańsku jest stanowczo za dużo. Ich liczba
(ponad 3,5 tys.), zróżnicowanie cenowe, polityka rabatów - pozornie opłacalna
dla klientów - to wszystko
rodzi bałagan. Na pewno
niekorzystny
przede
wszystkim dla pasażerów.
(maś)

Dodatkowe pieniądze

Na mieszkania i przebudowę

Zarząd Miasta Gdańska
przyjął projekt zagospodarowania wolnych
środków finansowych
w budżecie miasta na
1998 r.
Mimo niedoboru w miejskiej kasie, pokrytego emisją obligacji i zaciągniętym
przez miasto kredytem, na
rachunku bankowym

magi-

stratu jest dodatkowo 30
mln zł. Z tych środków gmina

Gdańsk

planuje

zakup

100 mieszkań od spółdzielni
mieszkaniowych i firm bu-

pierwszego

etapu przebu-

dowlanych.
Tyleż
samo
mieszkań zostanie pozyskane w ramach TBS i adaptacji lokali przy ul. Wajdeloty.
Zasiedlą je rodziny zajmujące budynki przeznaczone
do rozbiórki. Na ten cel zarząd zaplanował przekazanie 8 mln zł.
W budżecie na 1998 r. nie
znalazły się środki na rozpoczęcie wyciniki drzew
wzdłuż ul. Słowackiego od
ul. Matemblewskiej do Złotej Karczmy. Po korekcie zarządu na ten cel ma trafić 2

Projekt zmian w budżecie
trafi na najbliższą sesję Ra-

mln zł.

dy Miasta.

Gotowa jest już

dokumentacja

techniczna

dowy. Dodatkowe 5 mln zł
przeznaczo też na remonty
szkół i przedszkoli.
Z wolnych środków finansowych będzie też realizowany m.in. remont torowiska na ul. Hallera, na który przeznaczono 600 tys. zł,
zakończenie
przebudowy
ul. Smoluchowskiego - 2
mln zł, renowacja Złotej
Bramy - 225 tys. zł i remonty obiektów sużby zdrowia 1 mln zł.

(ASG)

- Komisja zajmie się merytoryczną oceną zgłoszonych imprez i przedsięwzięć
kulturalnych - powiedział
nam Adam Landowski. - Nie
będzie sztywnych reguł oceny, zależy nam jednak na
kontynuacji imprez, które
już zaistniały w życiu kulturalnym Gdańska.
W pracach komisji wezmą udział urzędnicy samorządowi oraz ludzie kultu

i krytycy.

=

Do prac w komisji zaproszono m.in. literata Pawła
Huelle, Joannę Chojkę, teatrologa i krytyka kultury
z UG oraz przedstawicieli
mediów - Konrada Mielnika
z Radia Gdańsk, Bożenę
Olechnowicz z TV Gdańsk
i naszą redakcyjną koleżankę Annę Jęsiak.
Na wsparcie finansowe
Z kasy miasta liczyć mogą te

przedsięwzięcia,

które już

pozyskały część funduszy na
realizację
zamierzonych
projektów.

(ASG)

Czas na zmiany

Partnerz
.; rozwoju miasta

władze

Gdańska rzadko
dyskutowały z organizacjami społecznymi i mieszkańcami.
Tymczasem Gdańsk czeka

rozbudowa. Dotychczas nie

zagospodarowane
tereny
w centrum i obszar stoczni
stopniowo
zmienią
swÓJ
pierwotny kształt.
- Aby wprowadzić zmiany
urbanistyczne,
konieczna
jest konsultacja z planistami, architektami i przyszłymi inwestorami - mówi Agata Kwiatkowska, z Biura Zarządu Miasta UM w Gdańsku. W związku z tym, już
w marcu rusza program
„Rozwoju
Społecznego”,
który poprawi dotychczasową współpracę władz miasta
z organizacjami społecznymi. W ramach czterech spotkań, przedstawiciele organizacji
pozarządowych
i świata biznesu wypowiedzą się na temat koniecznych zmian urbanistycznych w mieście.
- Różne środowiska będą
mogły wpłynąć na przygotowanie planu zagospodarowania miejskiego. W myśl
zasady: Nic o nas, bez nas -

dodaje Kwiatkowska.

(sr)

Miejsce drzew zajmie plac zabaw i parking.
Fot. Maciej Kostun

W podwórkach przy ulicy Długiej trwa wycinka
starych drzew. Choć
wiąże się to z zagospo-

darowaniem placów
przy kamienicach, część
mieszkańców jest temu
przeciwna.
- Według planów mają tu
powstać
nowe
parkingi
i place zabaw, ale przebudowa wiąże się z wycięciem
starych topoli - opowiada
mieszkanka kamienicy przy
ul. Lektykarskiej. - Na sąsiednim podwórzu z dwudziestu drzew pozostawiono
tylko trzy. Lada dzień pilarze wkroczą na nasze podwórko. W miejsce starych
drzew posadzą jakieś kikuty,
ktore będą drzewami dopiero za 40-50 lat. A przecież
na starówce jest tak mało
zieleni.
Zdaniem administratora
z ROM

nr 4 wycinka drzew

jest uzgodniona z wojewódzkim
konserwatorem
zabytków.
- Topole nie zdają tu egzaminu - mówi administrator. - Niszczą elewacje budynków, rozsadzają chodni-

ki. Z tego, co wiem nie mieliśmy w tej sprawie żadnych
interwencyjnych telefonów
od mieszkańców. Projekt remontu był do wglądu dla
każdego w Urzędzie Miasta.
Według Barbary Majewskiej, kierownika referatu
eksploatacji budownictwa
w Wydziale Budownictwa
i Lokali Urzędu Miasta,
mieszkańcy otrzymali pełną
informację o nowym zagospodarowaniu podwórek.
- Procedura nie odbywała

się cichaczem, trwała od
marca zeszłego roku - mówi
Barbara
Majewska.
Mieszkańcy byli o wszystkim od początku informowani. Mogli obejrzeć dokumentację, nanieść swoje
uwagi, były z nimi przeprowadzane rozmowy. Prace na
podwórkach rozpoczęły się
dopiero po uzgodnieniu ich
z wszystkimi zainteresowa-

nymi.
Zdaniem Barbary Majewskiej, za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków wycinką objęto stare,
chore topole i całość prac
jest prowadzona pod jego
nadzorem.
(adk)
.
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tel. 0602 715233 )
- aktywacja, NOKIA
z zestawem

3110

głośnomówiącym

- aktywacja, NOKIA 3110
z zestawem

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
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Samochodowe problemy. Wolno mieć, nie wolno jeździć

Sopot. Remont

Zmiana sopockiego budżetu

Właścicie

Rury
i włazy

Dodatki w ratach

7

EH

Hu

race, mające na celu
uszczelnienie kanalizacji pod al. Niepodległości
rozpoczną się na początku
marca br. Roboty potrwają
trzy miesiące i pochłoną ok.
1,5 mln zł.
Część pieniędzy, przeznaczonych na remont pochodzi ze szwedzkiego funduszu rządowego SIDA.
Prace,
polegające
na
uszczelnieniu
kanalizacji
deszczowej pod al. Niepodległości metodą bezodkrywkową tzw. reliningiem (zespolenie popękanych rur
kanalizacyjnych pończochą
poliestrową) wykona jedna
ze szwedzkich firm budowlanych.

Mariola
Marchlewicz,
kierownik Zakładu WodnoKanalizacyjnego w sopockim Urzędzie Miasta, jest
zdania, że choć metoda ta
jest dość droga, jednak na
tak ruchliwej ulicy, jaką jest
Rys. Marek Wdziękoński

Nominalny właściciel samochodu Opel Ascona, pan
Józef Rybczyński nie może nim jeździć. Okazało
się, że poprzedni właściciel auta nie zapłacił za nie
cła i sfałszował dowód rejestracyjny.
Józef Rybczyński kupił
w ubiegłym roku za 6100
złotych samochód od Mirosława D., byłego oficera
Wojsk Ochrony Pogranicza.
Kiedy chciał go przerejestrować zakwestionowano
dowód rejestracyjny twier-

Kiedy zaczęły
z samochodem
czyński odstawił
warsztatu, by je
twać.

dząc, że jest fałszywy.

mach z zarejestrowaniem
auta. Ten zapewnił, że sam

W tym czasie zawiadomił

byłego właściciela - Mirosława D. o swoich proble-

Jednocześnie pan Józef
dowiedział się, że za sprowadzonego sześć lat temu

Opla nie zapłacono cła. Od-

mówiono rejestracji pojazdu i rozpoczęła się długa
procedura
wyjaśniająca
okoliczności sprowadzenia
auta do Polski.

się kłopoty
Józef Rybjuż auto do
wyremon-

*

wyjaśni sprawę. Mirosław
D. jednak sprawy nie wyjaśnił i więcej nie spotkał się
z Józefem Rybczyńskim.
Wciągnięty w sprawę
Urząd Celny nie potrafił
ustalić kto i kiedy sprowadził Opla z zagranicy. -

- Kiedyś wiozłem z NRD
o jedną czekoladę za dużo
i znaleziono ją u mnie na
granicy

- wspomina

Ryb-

czyński. - Widocznie samochód można przewieźć bardziej niepostrzeżenie niż tabliczkę czekolady.
Obecnie wyremontowany
przez Józefa Rybczyńskiego
Opel Ascona niszczeje zaparekowany przed jego domem w Nowym Porcie.
- Wcześniej wynajmowałem garaż za 50 zł miesięcznie - mówi Rybczyński. Ale nie ma to już chyba da-

lej sensu. We wszystkich pismach
kierowanych
do
mnie w tej sprawie jestem
tytułowany właścicielem samochodu, a nie wolno mi go
nawet oddać na złom.

(rye)

Monitoring w Sopocie

cie. Firma wyraziła również

jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu letniego.

miastu własnej sieci kanalizacyjnej do przeprowadzenia okablowania i zasilania
urządzeń wizyjnych.
Przypomnijmy, że osiem
kamer, które mają poprawić
bezpieczeństwo w Sopocie
zostanie
zamontowanych

Dotąd nie wyłoniono firmy, która ma je zainstalować. Gmina przy współudziale TP S.A. wybierze ją
spośród siedmiu oferentów
w ciągu najbliższych kilku
dni.
(eop)

na
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Komunikat
Zarządu Gminy w Nowej Karczmie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89,
poz. 415 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 7 marca 1998 r. o godz. 10.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Karczmie odbędzie się sesja Rady Gminy, której przedmiotem będzie uchwalenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Karczma dot. fragmentu wsi Lubań z przeznaczeniem pod gminną oczyszczałnię ścieków.

- Nie możemy całkowicie

wyłączyć ulicy z ruchu - wyjaśnia Marchlewicz.
-

Prawdopodobnie

nie

obejdzie się jednak bez zamknięcia połowy, a na niektórych

odcinkach

R-2184

Uchwałę

w

sprawie

zmian gminnego budżetu
Zarząd Miasta podjął wczo-.
raj. Korekta jest wynikiem
przeznaczenia z budżetu
centralnego jedynie części
dotacji na dodatki mieszkaniowe dla sopocian.

- Otrzymaliśmy pieniądze
tylko na pierwszy kwartał
br. - wyjaśnia Zygmunt
Semmerling, skarbnik miasta. - W związku z polityką
Urzędu
Wojewódzkiego
nasz budżet będziemy musieli uaktualniać co trzy
miesiące.
W sopockim magistracie
uspokojono

nas, że zmiany

na tryb przyznawania pomocy sopocianom.
- Wszystkie osoby, którym przysługują
dodatki
mieszkaniowe na pewno je
otrzymają - twierdzi Jacek
Karnowski, prezydent miasta. - W razie konieczności
możemy przeznaczyć na ten
cel dodatkowe środki. Ponieważ nowy budżet został
uchwalony niespełna dwa
tygodnie temu, trudno mi
w tej chwili powiedzieć,
gdzie nastąpiłyby ewentualne przesunięcia. W kancelarii prezydenta
zapewniono nas, iż na razie
nie ma takiej potrzeby:

(eop)

w żaden sposób nie wpłyną

Jasień. Najemcy garaży zapłacą

Kosztowne
schronienie

nawet

całego pasa jezdni. Dlatego
roboty prowadzone będą
głównie w godzinach nocnych.
Zdaniem
Marchlewicz,
problemem mogą okazać się
również nie otwierane przez
kilkadziesiąt lat włazy do
studzienek kanalizacyjnych.
- Remontowana
sieć
znajduje się u zlewu potoków Karlikowskiego i Haffnera - mówi Marchlewicz. Mamy zatem nadzieję, że
naprawa

kanalizacji

przy-

czyni się do poprawy stanu
sanitarnego wód wpływających do Zatoki Gdańskiej.
Tym samym zaś do otwarcia
dalszego odcinka plaż.

O 400 procent więcej zapłacą za czynsz właściciele
garaży na Jasieniu.
Fot. Maciej
w

ieszkaniec
Jasienia
jest właścicielem ga-

rażu, legalnie kupionego od

Sopot

wydzierżawienie

zgodę

- nie-

(eop)

Wspólny kanał
elekomunikacja Polska
S.A. wydzierżawi miastu własną sieć kanalizacyjną do podłączenia kamer
wizyjnyth.
Przedstawiciele Telekomunikacji Polskiej S.A rozpatrzyli
pod
względem
technicznym oferty na zamontowanie kamer w Sopo-

al. Niepodległości
zbędna.

Wydatki miasta w pierwszym kwartale br. będą
niższe o ok. 250 tys. zł. O tyle bowiem zmniejszyła
się dotacja z budżetu centralnego przeznaczona na
opiekę społeczną.

Cywilu
broń się!
Uroczyste
spotkanie
z okazji Międzynarodowego
Dnia Obrony Cywilnej odbędzie się jutro w sali numer 36 Urzędu Miasta .
Obecni będą przedstawiciele Urzędu Miasta, zakładów
mających zasługi w popularyzacji Obrony Cywilnej
w Sopocie, instytucji wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Ratowniczego: sopockiej Straży Pożarnej, policji, Pogotowia
Ratunkowego oraz Garnizonu Gdynia. Zaproszeni zostali również
uczniowie
uczestnicy konkursu plastycznego
poświęconego
Obronie Cywilnej.
(oka)

Spółdzielni Mieszkaniowej
Zakoniczyn. Od 1 lutego, on
i pozostali właściciele garaży muszą zapłacić czynsz
wyższy o ponad 400 procent.
Dwa lata temu zmotoryzowani mieszkańcy osiedla
Jasień kupili od Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Zakoniczyn” garaże. Kosztowały
wtedy ponad 10000 złotych.
W opłatę wliczony był także
zakup gruntu. Przy odbiorze
garaży okazało się, że większość z nich znajduje się na
terenie podmokłym. W niektórych znajdowała się woda i z tego powodu do dzisiaj
nie zostały odebrane przez
właścicieli.
Od września 1997 roku właściciel jednego z garaży płacił

miesięczną opłatę eksploatacyjną w wysokości około 15 zł.

Na opłatę składały się: eksploatacja podstawowa oraz fundusz remontowy, który stanowił

około 1/3 wysokości stawki eksploatacyjnej.

Kostun

W styczniu właściciele
garaży otrzymali ze spółdzielni „Zakoniczyn” pismo
informujące o zmianie opłat
eksploatacyjnych.
Spółdzielnia od 1 lutego 1998 r.
podwyższyła składniki opłaty eksploatacyjnej. Podwyższyłaje o prawie 400 procent. Właściciel garażu, który płacił 15 zł miesięcznie
musi teraz płacić ponad 60
złotych. W liście do redakcji
jeden z „garażowiczów” pisze o zadłużeniu spółdzielni, o tym, że wysokie opłaty
za garaże to próba łatania
budżetowej „dziury” spółdzielni. Wspomina także
o próbach przywłaszczenia
garaży - formalnie należą
one wraz z gruntem do właścicieli. Faktycznie tylko
próbach, bo spółdzielnia
uważa, że nie jest to możliwe. Prezes spółdzielni po- '
wołuje się na odpowiednie
artykuły

prawa

spółdziel-

czego. Sytuacja nadal pozostaje nie rozwiązana. Sprawą ma się zająć rada nadzorcza spółdzielni.
(kef)
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uzdrowiska Elek

POLLENA 2000

Zdrój. Podstawą lecznictwa uzdrowiskoek są znane w całej Europie źródła
wód mineralnych. Nieskażona ekologicznie przyroda regionu i korzystny dla
zdrowia mikroklimat Połczyna Zdroju
sprzyjają pomyślnym kuracjom zdrowotnym i ożywczemu wypoczynkowi.
stalicznie czysta woda „Połczyn
Kiór tryska z głębokości 140 m.
Polecana w celach profilaktycznych
i dietetycznych. Doskonale orzeźwia
i gasi pragnienie.
A

2,4 kg kolor
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27, 28.02.

ALIMA GERBER prom.
soków "Smakus”

27, 28.02.
URODA prom. serii
pielęgnacyjnej do włosów
CLEO

RYŻ W TOREBKACH

4x 100 gino
MĄKA PSZENNA 1 kg
"POKUSA" one
SZAMPON

„OO

27, 28.02.
BENCKISER prom.
płynu do prania
PERŁA, VANISH
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NEUTRALIA SZAMPON

PRZECIWŁUPIEŻOWY......
6,42
LUDWIK 1 I CYTRYNOWY „2,89
CAREFREE
AIUFLOW FRESH...
9,00
SAGA herbata

50 torebek

27, 28.02.
: KAMIS prom. przyprawy
ś «WARZYWKO”
27, 28.02, 1.03.
KIMBERLY CLARK prom.

pieluszek HUGGIES
27, 28.02, 01.03

Ćcafaia

COCA COLA prom.

- CocaColaLight 2,5 I PET
27, 28.02.
PROCTER 8 GAMBLE

A
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A

prom. proszku do prania
S

ARIEL

największe centrum RTV i AGD
piętro

mieście!

€ SPOŻYWCZY SUPERMARKET € SKLEP MIĘSNY € SKLEP RYBNY € OWOCOWO-WARZYWNY © SIEĆ SKLEPÓW Z KONFEKCJĄ, WYPOSAŻENIEM
. WNĘTRZ URZĄDZENIAMI DOMOWYMI, SALONEM PŁYTOWYM € KWIACIARNIA© KAFETERIA ROMA © PIZZA BAR € BIURO PODRÓŻY „Visa Verde”
e PLAC ZABAW DLA DZIECI © APTEKA U FIGURSKICH € NOVA MEDICAL POLSKA - GABINETY LEKARSKIE I LABORATORIA € SALON FRYZUR
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CENTRUM

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 216, 217, fax 846-35-68 całą dobę; pon. - pt. 6.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: rz. Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, ponpl.800-16.00, Władysława IV 17,tel.fax 620-89-17, pon-pt 8.00-18.00, w sob. 900-14.0
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Egzotyczne zachcianki

W Pruszczu

Mali
:

4

OSszUuSCI

HI ŻABIANKA. W „Galeonie”

W

UL. GOSPODY 3 B. Jak poinformowała nas Iwona Bogdan, kierownik klubu „Galeon”, trwają zapisy na zajęcia
z ćwiczeń relaksacyjnych, które będą rozpoczynać się

o godz. 17.30 w środy i piątki. Kursy prawa jazdy rozpoczynają się 10 marca o godz. 17:00.

Ciepło nie podrożeje
- Mimo uwolnienia cen ciepła przez trzy pierwsze miesiące tego roku nie wzrosną opłaty dokonywane przez
mieszkańców naszych osiedli - zapewnił prezez Spółdzielni
Mieszkaniowej Młodych Wiesław Słomiński. - Miasto podwyższyło cenę za jeden metr kwadratowy do 3,25 zł, u nas
w wyniku różnych działań oszczędnościowych obowiązują
dotychczasowe ceny.

Ankiety dla kierowców
Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodych planuje utworzenie
dwóch kompleksów mejsc parkingowych przy ulicach Subisława i Gospody, każde liczące około 150 miejsc. Wszyscy
posiadacze samochodów, a także ci, którzy planują ich za„kup i chcieliby brać udział w tworzeniu nowych parkingów,
mogą się już zgłaszać w sekretariacie spółdzielni przy ul.
Gospody 19 i wypełnić specjalną ankietę.

IE GÓRNY SOPOT. Różne kolory

Przy ulicy Obrońców Westerplatte 31 wyremontowano
bramę. Furtkę, która od lat leżała oparta o płot osadzono na
nowo i pomalowano. Nie pomalowano jednak bramy. Efekt
jest taki, że odremontowana furtka jest czarna, a brama nadal niebieska.

Walka o „Siouxie”

Biurowiec w podwórku
=

r4

W podwórzu przy alei Niepodległości, obok budynku
ZBM, przy torach kolejowych powstaje nowoczesny biurowiec. Projekt wykonali i budowę nadzorują architekci Woj-

ciech i Piotr Rutkowscy oraz Zbigniew Młodzianowski.

Wiekowy proboszcz
Ksiądz kanonik Paweł Matulewicz, proboszcz parafii św.
Jerzego w Sopocie, który pełni swoje obowiązki od 1947 roku ukończył w ubiegłą sobotę, 21 lutego dziewięćdziesiąt
lat. Dostojnemu jubilatowi składamy najserdeczniejsze życzenia!

301
45 17

HB W rubryce

ubiegłym

tygodniu,

w sklepie chemicznym przy
ul. Niepodległości w Pruszczu zjawiły się dzieci z ulotkami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym.
Zachęcały sprzedawczynie
i klientów do kupna broszurek. Pieniądze z ich sprzedaży miały jakoby wesprzeć
konto pruszczańskiego koła
tego stowarzyszenia.
- Przypadkowo dowiedziała się o tym jedna
z członkiń zarządu naszego
stowarzyszenia. Nikt jednak
nie został przez nas upoważniony do zbierania na
ten cel pieniędzy. Datki
można wpłacać tylko na
konto bankowe - powiedziała
Łucja
Kleinschmidt
z pruszczańskiego koła. Chciałabym
przestrzec
wszystkie osoby, które zetkną się z kwestującymi
oszustami, aby nie dawały
im pieniędzy.
Koło zbiera środki na
adaptację
lokalu,
który
otrzymało od Urzędu Miasta
w
Pruszczu.
Powstanie
w nim Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla
podopiecznych
stowarzyszenia. Wpłaty można prze-

Trwa walka o tzw. Siouxie. Lokal usytuowany w podwórzu, w górnej części ulicy Bohaterów Monte Cassino obok
torów kolejowych. Od roku budzi niezdrowe emocje wśród
mieszkańców. Pretekstem jest podobno zbyt głośna działalność klubu.
:
W „Siouxie” odbywają się próby zespołów rockowych,
jednak pomieszczenie jest wygłuszone. W obronie „Siouxie”
wystąpili muzycy i sympatycy klubu. Pod listą podpisało się
już blisko siedemset osób. Walka trwa.
m

m

eletni oszuści wyłu* dzali pieniądze od ekspedientek i klientów. Rzekomo zbierali środki na adaptację pomieszczeń Ośrodka
Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Moja dzielnica
moja ulica

s

Modny zwierz

8

MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie
przed-

stawiamy informacje :: gdańskich dzielnic. Informacje z Żabianki
i Sopotu zebrały Anna miotk i Olga Krzyżyńska. Jutro napiszemy
o Zaspie
i Przymorzu.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSIEDLE MŁODYCH” w Gdańsku, ul. Gospody 19
ogłasza przetarg ofertowy na:
do pracy w temp. -40 do +70*C mb 500 w kanale TP SA.
:

3. Wykonanie projektów i ułożenie sieci kablowej w budynku przy ul. Gospody 10 (8 par gniazd) w korytach
natynkowo.

ll. Wykonanie projektu na modernizację wewnętrznej sieci telefonicznej
budynkami Gospody 10, 17 i 19 w kanałach
, TP SA oraz dostawę
telefonicznej 48-numerowej wraz
z aparatami telefonicznymi.
Pisemne oferty wraz Z proponowaną
ceną prosimy przesyłać
pod adresem spółdzielni, ul. Gospody19,
80-344 Gdańsk do-dnia 14 marca 1998 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 556-27-13.

132.

(AS)

Pruszcz

Pacjent
na widoku
omasz Cich przeprowadził
się
z rodziną
z Gdańska do Rotmanki.
Usługi medyczne świadczy
teraz na ich rzecz Zespół
Opieki Zdrowotnej w Pruszczu. Zastrzeżenia Czytelnika budzi sposób pobierania
od pacjentów krwi do badań
laboratoryjnych.
- Często muszę robić
dziecku analizy krwi. Jednego dnia trzeba zarejestrować
się na następny termin. Kiedy przychodzi się na pobranie krwi trzeba jeszcze cze-

REKLAMA

2. Ułożenie kabla i podłączenie. -

kazywać na konto w BIG
Banku Gdańskim SA Oddział w Pruszczu Gd. nr
10401253-253897-101114-

R2185

kać, w długiej kilkudziesięcioosobowej kolejce. Drzwi
do pokoju, w którym przyjmują pielęgniarki, zawsze są
otwarte i podobno nie można ich zamykać. Małe dzieci
często płaczą, gdy pobiera
im się krew, a w drzwiach
stoją zniecierpliwieni kolej-

kowicze i przyglądają się
pracy personelu i pacjentom
na fotelach. A podobno pacjent też ma jakieś prawa - kończy Czytelnik.
(A.S.)

Rys. Marek Wdziękloński

Mieszkańcy Trójmiasta
chętnie spełniają kaprysy swoich pociech i kupują im nieznane, egzotyczne zwierzaki. „Drogi” prezent bywa jednak
kłopotliwy.
Sklepy

zoologiczne

za-

spokoją najwybredniejsze
gusty. Chomiki lub myszki
już dawno „odeszły do lamusa”. Dzisiaj klient szuka
przede wszystkim egzotyki.
Zza szyb terrariów przyglądają się miłośnikom zwierząt legwany i kameleony.
Czarne pająki wywołują zainteresowanie głównie męskiej części klienteli.
- Zwolenników egzotyki
nie brakuje. Sprzedajemy
żółwie wodne i stepowe.
Gospodynie domowe kupują gekony - mówi Beata
Smulka, pracownik specjalistycznego sklepu na ulicy
Abrahama, w Gdyni. - Są
skuteczniejsze, niż dostępne środki chemiczne, przeciwko karaluchom - dodaje.

Nadal modne są rozmaite
węże i barwne okazy papug.
Nabywców znajdują także
myszoskoczki i małe szczurki. Poszukiwane są mysie
oseski, służące jako żywy
pokarm dla węży i jaszczurek. Do dobrego tonu należy
obecnie, posiadanie cennego okazu kota. Najlepiej, jeżeli jest nim „Balinese”
(skrzyżowanie
perskiego
z syjamskim) lub „Reks”,
poszukiwany głównie przez
alergików. Jego sierść przypomina futro baranie. Sklepy zoologiczne realizują
również indywidualne zamówienia. Z giełdy w Łodzi
trafiają

do

trójmiejskich

placówek handlowych egzotyczne jaszczurki i ptaki.
Warunek, to sprowadzane
zwierzęta nie mogą być jadowite.
- Mamy klienta, który posiada w domu krokodyla
i małpę. Mamy też niezwykle rzadkie koty norweskie mówi Beata Smulka.

W „Świecie zwierząt” na
Świętojańskiej, panuje cią-

gły ruch. Sklep odwiedzają

rodzice
uwagę

z pociechami. Ich
zwracają głównie

żółwie wodne i kolorowe ry-

by.
- Czy są piranie? - pyta
wątły chłopak. Ma nie więcej niż 10 lat.
Zdaniem pani Kasi, kierownik sklepu wielu rodziców
spełnia
zachcianki
swoich pociech. Kupują węża, ale nie wiedzą jak go
pielęgnować. Taka „zabawka” szybko się znudzi i z reguły trafia do ogrodu zoologicznego w Oliwie lub po
prostu ginie.
- Mój klient przywiózł
parę wiewiórek amerykańskich. Teraz zaczęły się kłopoty z ich utrzymaniem
i pielęgnacją - mówi pani
Kasia.
Egzotyka kosztuje. Legwan i gekon lamparci
kosztują 150 złotych. Za kameleona zapłacić trzeba aż
320 złotych. Zdaniem właścicieli małych zoo, nawet
wysokie ceny nie powstrzymają miłośników zwierząt
od zakupu nowego ulubień-

ca.

(sr)

Wrzeszcz. Synchronizacja sygnalizacji

Cud w centrum
Kierowcy narzekają na
ciągnące się ulicą Grunwaldzką korki samochodowe. W godzinach
szczytu przejazd ulicami Wrzeszcza urasta do
rangi cudu.
Zdaniem
mieszkańców
Trójmiasta, przyczyną tej
sytuacji jest zła synchronizacja sygnalizacji świetlnej
w centrum miasta. Kierowcy opuszczając jedno skrzyżowanie, na kolejnym natrafiają na czerwone światło. Sygnalizatory przy ulicy
Grunwaldzkiej we Wrzeszczu mają niemal 30 lat. Wynatychmiastowej.
magają
przebudowy. Jak nam po-

wiedział Konrad Lewicki,
inspektor Wydziału Inwestycji Miasta UM w Gdańsku obecnie trwają już prace na skrzyżowaniu ulic
Grunwaldzkiej i Do Studzienki.
- Staną tam światła, wyposażone w sterowniki i sygnały dźwiękowe - mówi inspektor. Dzięki elektronicz-

nym sterownikom, zacznie
funkcjonować tzw. zielona
fala. Możliwe będzie niemal
idealne
skoordynowanie
świateł na skrzyżowaniach.
- W tym roku, nie uda
nam się niestety zmodernizować wszystkich przejść,
we Wrzeszczu, Inwestycja
wymaga czasu i pieniędzy dodaje.

Na przebudowę brakuje
funduszy. Zdaniem pracowników Urzędu Miejskiego
w Gdańsku uliczne korki
samochodowe nie są wynikiem wyłącznie źle funkcjonujących świateł. Konieczna jest także, poprawa geometrii ulicy Grunwaldzkiej.
Przeniesienie przystanków
tramwajowych i wybudowanie podziemnych przejść
dla
pieszych
znacznie
usprawnią ruch samochodowy.
- W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój motoryzacji. Niestety, nowych
dróg

w

Trójmieście

nie

przybyło - mówi Konrad Lewicki.

(sr)

Gdyńscy przewoźnicy

Wstępnie
do prywatyzacji
Komunalne spółki przeWozowe zostaną sprywatyzowane - postano-

wiła Rada Miasta Gdyni.
,

Na wczorajszej

sesji trzy

Jednoosobowe spółki Gminy
Gdynia zostały wstępnie zakwalifikowane do udziału
W Programie Wspierania

I:
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Na Morskiej ćwiczyli strażacy

Wiosna w Gdyni

Bez dymu i ognia

Jeżeli...

Dwudziestu strażaków

Jeśli na początku marca
będzie duży mróz, budzące się do życia krze-

gasiło wczoraj pozorowa-

Prywatyzacji
Przedsiębiorstw Komunalnych. Są
to: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0.,
Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. Z 0.0.
i Przedsiębiorstwo Naprawy
Taboru Komunikacji Miejskiej sp. z 0.0. - wszystkie
z siedzibą w Gdyni. Docelowo ich akcje będą mogli zakupić
pić pryw atni inwestorzy.
( AGA)

Po burzliwej sesji

ny pożar na stacji benzynowej Shella przy ul.

wy mogą wymarznąć.

Morskiej.

Michał
Machnikowski,
miejski ogrodnik, trochę się
martwi wczesnym nadejściem

Ćwiczenia rozpoczęły się
o godz. 10. Wzięło w nich
udział dwudziestu strażaków

wiosny.
- Taka sytuacja zdarzyła się

z jednostek z Chyloni i Śród-

trzy lata temu - mówi Machnikowski. - Wcześnie nade-

mieścia. Według scenariusza
tankująca na stacji ciężarów-

szła wiosna, a potem, z powodu dużego mrozu w marcu,

ka potrąciła jeden z dystrybutorów. W efekcie zapaliła się
wyciekająca z niego ropa.
Pracownik stacji, który próbował ugasić pożar, poparzył
się i stracił przytomność. Kie-

wymarzły drzewa i krzewy.
„Szczególnie wrażliwe w naszym klimacie są iglaki oraz
cyprysy i sekwoje.
Jeśli temperatura w Gdyni

rownictwo stacji powiadomiło

straż. Przybyli na miejsce ratownicy zaczęli gasić pożar
specjalną pianą. Aby ogień
nie rozprzestrzenił się na sąsiednie budynki, postawili

za reformą

również tzw. kurtyny wodne.
Były to pierwsze ćwiczenia

Gdyńscy radni przyjęli rezolucję popierającą re-

formę samorządu terytorialnego. Zdecydowano

o zaciągnięciu kredytu na zakup nowych autobusów i zatwierdzono politykę transportową Gdyni.

dować o zasadach sprzedaży
komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców. Jednak uchwała nie
Weszła pod obrady. W imieniu Zarządu Miasta wycofał
ją wiceprezydent Wiesław
Byczkowski, twierdząc, że

Rada Miasta zaciągnie
długoterminowy
kredyt
w wys. 16 milionów zł, na
zakup nowych autobusów
i trolejbusów.
- Zarząd Miasta dokona
wyboru banku na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych - informował

skarbnik

miasta,

nie jest ona dopracowana.
Andrzej Goldmann. - Do
Po długiej dyskusji przyroku 2000 planujemy całkowicie rozliczyć poprzedjęto rezolucję Rady Miasta
nie kredyty. „Pudła” do 6
popierającą reformę samorządu terytorialnego. Rezonowych trolejbusów miałylucja powstała w odpowieby być zakupione w Jelczu,
dzi na apel radnych z UPR,
natomiast całym wyposaktórzy chcieli apelować do
żeniem zajęłoby się Przedparlamentarzystów o odrzu- '* siębiorstwo Naprawy Ta-'
boru Komunikacji Miejcenie tejże reformy.
skiej w Gdyni. Pozwoliłoby
- Wprowadzenie tej re-

formy, spowoduje zwiększe-

to uniknąć

nie obciążeń podatkowych
1 zwiększońy wpływ urzędników na gospodarkę - argumentował radny UPR,
Edward Niedźwiedź.

zakładu.

likwidacji

tego

Zatwierdzono także po-

litykę transportową miasta

Gdyni.

=

(JAGA)

Ulica Źródło Marii

To nie znajomości
16 lutego zamieściliśmy
notatkę, w której Czytelniczka sugerowała, że ul.

trzeb inwestycyjnych dzielnicy i fakt, że nie został jeszcze
opracowany

miejscowy

wano i wybrukowano „po

wykonano już oświetlenie
ulic: Wesoła, Solna, Chlebowa
i Lipowa (odcinek za obwodnicą) i opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą dla ulicy Górniczej i Ornej, których budowa rozpoczęta zostanie w roku bieżącym. W roku 1998 ma być
opracowany projekt budowlano-wykondwczy ul. Starodworcowej i obszaru objętego
ulicami Nowodworcową i Starodworcową.
„Po zakończeniu budowy

znajomości”.
„Mieszkam niedaleko wymienionej

ul.

Źródło

Marii

i chciałam powiedzieć, że
wszyscy tu wiedzą dlaczego
tak jest. Na tej ulicy mieszka
gdyński radny” - twierdziła
Czytelniczka.
Z Wydziału
Inwestycji
Urzędu Miejskiego w Gdyni
otrzymaliśmy pisemne wyjaśnienie. Z-ca naczelnika tego
wydziału, Tadeusz Mękal,

wyjaśnia w nim, że w ciągu 56 lat ma być uporządkowany

Kacka.

W

roku

O tym, że pierwsza została

czelnik.

ul.

Źródło

Marii zdecydowała ocena po-

z siedzibą przy ul. Cygańska Góra 1 w Gdańsku
tel. 302 12 31 do 35; fax 302 08 72

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę
dotyczącą ochrony i nadzoru obiektów
należących do Gminy Gdańsk, położonych przy
ul. Jedności Robotniczej 167 B
1. Termin realizacji - 1.04.98 - 31.12.98
2. Postępowanie nie zostanie poprzedzone wstępną kwalifikacją.
3. Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego w pokoju nr 28 w dni od poniedziałku do piątku, w
godz. od 9.00 do 14.00, po uprzednim uiszczeniu w kasie
bezzwrotnej opłaty w wysokości 3,00 zł.
4. Oferty wyłącznie na opracowanym przez zamawiającego
formularzu należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do

ogłasza przetarg
nieograniczony
na wyłonienie |
ubezpieczyciela
majątku Urzędu
Celnego.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 76, poz. 344
z 1994 r. z późn. zm.) należy odebrać
w Dziale Gospodarczym Urzędu Celnego, ul. Północna 9A, pokój 504, IV piętro.
Oferty przetargowe należy składać
w Dziale Gospodarczym Urzędu Celnego, do dnia 18 marca 1998 roku, do godziny 12.00.

podstawowego układu drogo-

uporządkowana

system wodociągowo- -kanalizacyjny i układ drogowy.

Urząd Celny w Gdyni,
ul. Polska 8,
81-339 Gdynia,

dnia 9 marca do godz. 14.00 w sekretariacie PGM, pokój nr 23.
5. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani

Grażyna Tarczyńska, pokój nr 31, pani Lidia Szrarmuk, pokój nr
28, w godz. od 9.00 do 14.00, tel. 302-12-31 wewn. 30.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 11.03.98
o godz. 12.00, pokój nr 9.
7. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji
krajowych.
8. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:
- spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 Ustawy o
*
zamówieniach publicznych;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19
ww. ustawy:
R-2182

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym
w WEJHEROWIE ogłasza, że: dnia 1 kwietnia 1998 o godz.
11.00 w SĄDZIE REJONOWYM W WEJHEROWIE przy
SOBIESKIEGO 302, sala nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do

1997

wego dzielnicy Wielki Kack
przystąpimy do wykonania
uzbrojenia pozostałych rejonów dzielnicy” - obiecuje na(JAGA)

minus

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Gdańsk-Śródmieście Zakład Budżetowy

plan

kiego

poniżej

REKLAMA

zagospodarowania dla Wiel-

Źródło Marii skanalizo-

spadnie

dziesięciu stopni, to krzewom
nic nie powinno się stać.
Ogrodnik jest bardziej spokojny o rośliny rosnące na teByły to pierwsze ćwiczenia strażaków na tej sta ji.
Fot, Krzysztof Chyliński
renach bliżej zatoki, która
cych w tych obiektach ludzi działa jak wielki kaloryfer. Na
nych wybuchem pożaru. Staewakuować - mówi mł. kpt. ' gdyńskich górkach jest zacja Shella położona jest przy
Robert Blicharz, jeden z ofi- wsze nieco chłodniej.
jednej z głównych ulic miasta,
cerów uczestniczących w ćwiobok znajdują się restauracja
Zaczynają kwitnąć leszczyczeniach.
McDonald' s i sklep „Komny i wierzby. W lasach pojawiZe stacji korzysta codzienły się już przebiśniegi. Lata
fort”, po przeciwległej stronie
nie około 500 kierowców. Sta- też motyl cytrynek i aktywne
usytuowany jest gmach Wyżcja posiada pięć zbiorników,
zaczynają być pszczoły. Na
szej Szkoły Morskiej.
które mogą pomieścić łącznie początku marca mogą przyle- Gdyby doszło do prawokoło 225 tys. litrów paliwa.
cieć skowronki i bociany.
dziwego pożaru musieliby(AWi)
(TEF)
śmy wszystkich przebywają-

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca
1998 roku o godzinie 13.00.
S-362/A/919

GRZESZCZAK JERZY i JANINA
zameldowani STRZEBIELINO, ul. ŁĄKOWA 3
stanowiącej:
Działka nr 422/4 o powierzchni 6700 m* ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno-ustugowym, nie zamieszkałym i nie użytkowanym,

położonej: STRZEBIELINO, UL. ŁĄKOWA 3
dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PRZY SĄDZIE
REJ. W WEJHEROWIE prowadzi księgę wieczystą nr KW
-22951.
*

Na wczorajszej sesji Rada

Miasta Gdyni miała zdecy-

strażaków na tej stacji. Przyglądało się im również 30
młodych adeptów pożarnictwa z ośrodka szkoleniowego
przy Komendzie Rejonowej
PSP w Gdyni.
Stacje benzynowe zaliczane są przez strażaków do
miejsc szczególnie zagrożo-

nie

Niewydzieloną część 4/5 nieruchomości oszacowano na
kwotę 312 696,47 zł.
Cena wywołania stanowi 3/4 kwoty oszacowania i wynosi
234 522,36 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania
tj. 31 269,65 zł w gotówce lub książeczce oszczędnościowej.
R-2186

Komornik
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3; NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI
I ELBLĄGU
2) PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Uwaga grający!
Zakłady Specjalne z okazji DNIA KOBIET

DNIA 7 MARCA 1998
Wstąp do kolektury! Zagraj!
Zrób prezent swojej Pani.
http://www.lotto.pl

©

Jes tylko Jed taki bank
najwyższe oprocentowanie
LOKATA WALUTOWA

S-254/A/536/b]

HMMERGAS
KOTŁY GAZOWE

CLIFF TOUR
Biuro Turystyki Sp. Z 0.0.
80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 199/201
zawiadamia, że z dniem
1.12.1997 otwarta została lik-

WISZĄCE; ŻELIWNE; 9+29 kW
PROWOCYJNE CERY

Wzywam wierzycieli w trybie art. 268 KK do zgłaszania
swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy
od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia.
R1558
Likwidator

ul. Łużycka 2

LE

tel. 058 626-13-72, 626-19-54

fo

UWAGA!
ZIMOWA
PROMOCJA

©.
HMMERGAS

Generalny Importer NOWAWESER

CALDAJE

PROFI GIPS

KILKULETNIE

Nu

NA

N

RYNKU

CENOWO - OTWARCI
WSPÓŁPRACĘ

TELEFAx 678

48

CENTVRIONE

:

DOŚWIADCZENIE
NIEMIECKIM

ELASTYCZNI

DEL

NA

24.

m.)

CENNE NAGRODY
JEDEN
Z NAJWIĘKSZYCH
W POLSCE

3-300 Kartuzy, ul. Kościerska 13
„fax 681 23 92,681 40 02,681 44 87:

PRODUCENTÓW

Nasi klienci

dotychczas otrzymali:

I _ PRODUKUJE:

STOLARKI Z PCV
I ALUMINIUM

Zaufaj doświadczeniu

py PRZWI
PCV ; ALUMINIUM

Gdańsk-Oliwa
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

zespolone, bezpieczne
antywłamaniowe i kuloodnół

ul. Bażyńskiego 32

tel. 552-21-63

tel./fax 552-49-21

$

R-2012/A

PTSB *Transbud-Gdańsk”
ul. Jedności Robotniczej 253
ogłasza przetarg nieograniczony pisemny (zbieranie ofert)
na sprzedaż nw. środków transportowych:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyczepa samowyładowcza HL 8011
Przyczepa samowyładowcza HL 8011
Przyczepa skrzyniowa GKB 8350
Naczepa skrzyniowa D-18
Przyczepa Sanok D-83

nr
nr
nr
nr
nr

rej.
rej.
rej.
rej.
rej.

GDA 343D
GDO127D
GDN 176D
GDO 619D
GDA 014D

rok
rok
rok
rok
rok

prod.
prod.
prod.
prod.
prod.

1978
1981
1979
1987
1976

cena
cena
cena
cena
cena

5000
6000
4000
2500
1000

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

Przy zakupie nie będzie pobierany podatek VAT.
Oferty należy składać w sekretariacie przedsiębiorstwa do dnia 13.03.1998 r. do godz.
9.00.
Przetarg (komisyjne otwarcie ofert) odbędzie się dnia 12.03.1998 r. o godz. 10.00 w
siedzibie przedsiębiorstwa.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w kasie
przedsiębiorstwa do dnia 12.03.1998 r.
Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty przy ofertach zawierających tą samą cenę,
2. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,
3. przepadku na rzecz sprzedawcy wadium, o ile oferent, którego oferta została
przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
Ww. środki można oglądać w siedzibie PTSB "Transbud-Gdańsk” w godzinach
7.00-14.00, tel. 309-07-14, 309-00-71 w. 314.

PW.
*VOLFRAM?” S.C.
WŁADYSŁAWOWO, UL. ŻYTNIA 3

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Sopocie
ul. Jana z Kolna 3, tel. 551-14-70

ogłasza przetarg nieograniczony

OFERUJEMY:

na wykonanie remontu stropodachu
oraz robót ogólnobudowlanych

MALOWANIE
PROSZKOWE

w budynku

przedszkola.

Termin realizacji: 16 marca - 19 kwietnia 1998 r.

z profesjonalnym (chemicznym) przygotowaniem
powierzchni do malowania

Formularz

warunków

zamówienia

można

uzyskać w Dyrekcji Przedszkola (cena 10 zł).

Niskie ceny:
- €lo negocjacji

Oferty należy składać w Dyrekcji Przedszkola
Miejskiego Nr 8 w zamkniętych kopertach z napisem
„Remont

stropodachu” do dnia 6.03.1998 r. do godz.

8.00.

tel. 674-17-41, 674-17-40, 674-15-18, fax 674-09-49
S-342/B

Otwarcie ofert nastąpi

w Dyrekcji Przedszkola

Nr 8 dnia 6.03.1998 r. o godz. 9.00
R-2089

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TSA

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tax 301-80-62, 346-35-68, el. entr. 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. 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. 6.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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Wojskowi czy cywile?

Ul. Bema

Spóro ratowanie

Możesz
tańczyć
Grupa baletowo-jazzowa „Live” prowadzi nabór nowych członków do
swojego zespołu.
Każdy kto marzył o tańcu,
a jego

dotychczasowe

plany

się nie spełniły, ma szanse na
nadrobienie strat.
Pełnoletnia,
pracowita
i utalentowana młodzież może dołączyć do zespołu „Live”,
który przez ostatnie dwa lata
działał przy YMCA. Teraz za-

jęcia prowadzone są w Młodzieżowym Domu Kultury
W Gdyni przy ul. Bema 33.
- Zajęcia z młodzieżą pro-

Wadzi choreograf - mówi Alicja Wiśniewska, kierownik
grupy. - W jego układach tanecznych są również elementy tańców latynoamerykańSkich.
Chętni liczyć się muszą
Z comiesięcznym wydatkiem
W wysokości 30 złotych. Zajęcia odbywają się w ponie-

m

środy i piątki o godz.

Bliższych informacji udzie-

la osobiście pani Alicja Wiśniewska w MDK lub pod numerem telefonu 622-50-35.
(ROSO)

Wszystko
dla bezdomnych

YMCA

Na konferencji poświęconej bezpieczeństwu nad morzem zorganizowanej przez Marynarkę Wojenną nie zjawił się nikt z PRO.
Od dłuższego czasu między Marynarką Wojenną a Polskim Ratownictwem Okrętowym trwa spór o kompetencje podczas akcji ratowniczych.

Kto jest lepszy?
Polskie Ratownictwo Okrętowe nie
ma ani jednego śmigłowca. Marynarka Wojenna posiada Mi-14 PS, Mi-2
i W3 R„Anakondy”. W 12 polskich
portach w ciągłej gotowości stoi 14
statków należących do PRO. Wybudowane zostały w latach 70. Najnowocześniejszy polski statek ratowniczy
„Cyklon” jest trzykrotnie szybszy od
pozostałych. Osiąga prędkość 30 węzłów. Krzysztof Luks, wiceminister
transportu i gospodarki morskiej
obiecuje pieniądze na drugi taki statek. „Cyklon” kosztuje 1,2 mln dolarów.
Jak powiedział „Dziennikowi” Marek Długosz, rzecznik prasowy PRO,
90 procent morskich akcji ratowniczych prowadzą brzegowe stacje ratownicze. PRO ma ich 8. MW - cztery.

Złote minuty
Podczas akcji ratowniczej czy się
czas. Od momentu odebrania sygnału
o zdarzeniu do powiadomienia dyżurnego na lotnisku, zgodnie z instrukcją,
upływa pięć minut. Zdaniem ratowników z MW faktycznie czas ten jest
znacznie dłuższy. W tym czasie dyżurny sprawdza, czy zgłoszenie to nie jest

głupim żartem. Zbierane są informacje o warunkach pogodowych. Jeżeli
śmigłowiec dopiero wrócił z innej akcji, trzeba w nim uzupełnić nawet
płyn do spryskiwania szyb. Każdą zaoszczędzoną podczas akcji ratowni-

dołożyła

cz minutę nazywa się złotą minutą.

Wiele zamieszania
wśród czytelników wywołała informacja zamieszczona w „Ratuszu”, tygodniku Zarządu
i Rady Miasta, dotycząca zorganizowania
przez YMCA wigilii dla
bezdomnych.

migłowiec W-3 czyli „Anakonda”

akwen o wymiarach 60 na 30 km

przeszukuje za pomocą przyrządów
w 30 minut. Do śmigłowca Mi-14 może wejść 19 rozbitków. Ratownicy mogą wyrzucić z niego 20 tratew „Mewa6” łącznie dla 120 osób. 100 km śmigłowce pokonują w 30 minut.

Życie i mienie
Do patrolowania 32,5 tys. km kwa"dratowych polskiego akwenu morskiego i pasa w głąb lądu o szerokości
100 km MW ma 7 śmigłowców.
Od

czerwca

ub. roku

obowiązuje

rozporządzenie Ministerstwa Transportu, zgodnie z którym zadania poszukiwawcze i ratowanie ludzi na morzu należą do PRO. Trwają prace nad
ustawą, która wyłączy z PRO część
zajmującą się ratowaniem życia. Siły
te połączone ze śmigłowcami MW
utworzą system SAR. Pozostała część
PRO zostanie sprywatyzowana i będzie zajmowała się odpłatnym ratowaniem mienia uszkodzonych statków.
Nie wiadomo kto personalnie będzie odpowiadał za koordynację działań ratowniczych. Minister nie precy-'

zuje czy będzie to osoba cywilna czy
wojskowa.
Zdaniem ministra Luksa, Marynarce Wojennej nie wolno brać pieniędzy za ratowanie mienia, mimo, że

takie działania MW podejmuje. Sprywatyzowana część PRO będzie się sa-

ma utrzymywać właśnie z ratowania
mienia.
W tym roku w budżecie Ministerstwa Transportu znajdą się pieniądze
na zakup „Cyklona” i przebudowę falochronu w Łebie i Kołobrzegu.
Małgorzata Skibińska

Fodczas akcji ratowniczej liczy się czas.
Fot. Krzysztof Chyliński

Spór o działki

Osiedle w ogródkach
|

- Z informacji wynika, że
akcję zbierania funduszy na
zorganizowanie wigilii przeprowadzali wolontariusze.

Udało im się zebrać 4000
złotych.

Koszty

związane

z przeprowadzeniem

akcji

wyniosły 2400 złotych. Jak to
możliwe? I po co takie działania, skoro organizacja
kosztowała
więcej
niż
wyniosła kwota dla bezdomnych? Wydaje nam się, że
szkoda na takie działania
zachodu - podsumowywali
zdziwieni czytelnicy.
- To nieporozumienie,
które wynikło ze złego sformułowania prasowej informacji - mówi Maciej Felmin,
kierownik programowy YMCA. - Suma 4000 złotych
w całości przeznaczona

zo-

stała na potrzeby bezdomnych. Zaś kwotą 2400 złotych YMCA dofinansowała
całą akcję. Za te pieniądze
kupiliśmy jednorazowe naczynia, dokupiliśmy produkty spożywcze oraz opłaciliśmy transport większych
partii darowizny.
(ROSO)

W marcu tego roku miną dwa lata
przez Radę Miasta Gdyni uchwały
na terenie ogródków działkowych
pobliżu peronu kolejki) zabudowę
z uzupełniającymi ją usługami.
Od zakończenia prac nad
planem miejscowego zagospodarowania tego terenu
minął już ponad rok. Władze
miasta nie zdołały jednak
podjąć jeszcze żadnej konkretnej decyzji w sprawie dalszych jego losów.
Na
terenie
ogródków
działkowych
w
Orłowie
mieszkają już kolejne pokolenia. Ludzie, którzy nie mieli
dachu nad głową, mimo braku odpowiednich pozwoleń,
stawiali prowizoryczne chałupki. Kolejne władze przymykały oko na rozrastające
się z roku na rok na działkach
osiedle mieszkaniowe. Nietypowi działkowcy byli meldo-

wani w swoich małych dom-

kach. Żyli nadzieją, że będą
mogli tu zostać i wybudować już zgodnie z prawem - po-

od podjęcia
dopuszczającej
w Redłowie (w
mieszkaniową

rządne domy.

Uchwała nadzieją
Nadzieja na rozwiązanie
problemu zrodziła się, kiedy
w marcu 1996 r. Rada Miasta
Gdyni przyjęła uchwałę o dopuszczeniu na terenie ogródków działkowych przy al.
Zwycięstwa 138 zabudowy
mieszkaniowej z uzupełniającymi ją usługami. Zarząd
Miasta zlecił sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
tego terenu. Na ten cel przeznaczono z budżetu miasta 30
tys. zł.
- Prace nad planem zostały zakończone jeszcze w 1996
r. - mówi Michał Zołnierkiewicz, jeden z autorów planu. Kilkakrotnie korygowany bądź na życzenie mieszkańców działek, bądź zlecenio-

dawcy - był już wiele razy
prezentowany na posiedzeniach zarządu. Zdaniem Żołnierkiewicza, przy współudziale „działkowców” udało
się stworzyć dobry plan, dający szansę na uporządkowanie
terenu i wskazujący możliwości jego rozwoju.
Tymczasem zapisy planu
budzą niepokój mieszkańców
działek.

| - Obawiamy się, że kiedy
rozpocznie się realizacja, niektóre jego punkty zadziałają
na naszą niekorzyść i umożliwią inwestorom zewnętrznym przejęcie terenu - mówi.
Hanna
Lorkowska-Osicka
z komitetu społecznego utwo-

rzonego przez mieszkańców
działek. - Natomiast nasz
problem,

który jest przecież:

również

problemem

miasta,

nie zostanie rozwiązany.

Brak zaufania
Winą za brak decyzji dotyczącej rozpoczęcia procedury

związanej z zatwierdzeniem
planu władze Gdyni obciążają mieszkańców działek, któ-

rzy „nie dopuszczają do przyjęcia planu, żądając kolejnych
poprawek”. Ci z kolei, jako
winowajcę wskazują zarząd,
który „nie podejmuje decyzji
o wykreśleniu
spornych
punktów planu”.
- Problem polega przede
wszystkim na braku wzajemnego zaufania - twierdzi Maciej Brzeski, wiceprezydent
Gdyni. - Moim zdaniem, plan
jest dobry. Nie rozumiem,
dlaczego mieszkańcy zasypują nas pismami, domagając
się kolejnych poprawek. Aby
możliwe było zrealizowanie
planu, mieszkańcy ogródków
powinni wystąpić ze związku
działkowców.
- Mieszkańcy żywią irracjonalne obawy, że kiedy wystąpią ze związku, miasto puści działki na przetarg - mówi
Brzeski. - Gdzie znaleźlibyśmy inwestora, który zdecydowałby się na kupno terenu
z 60 zameldowanymi tam rodzinami.

Kłopot ze związkiem
Do rozwiązania pozostaje

też problem własności terenu,
użytkowanego
przez

związek działkowców, który
na mocy ustawy z 1995 r. wystąpił o przekazanie mu
gruntu.
- „Działkowcy” powinni
stać się dzierżawcami swoich
działek - mówi Brzeski. - Jednak aby to było możliwe, konieczne są uzgodnienia ze
związkiem działkowców, który może zażądać terenu zastępczego, jeśli działki zmienią swoje przeznaczenie,
Zdaniem
mieszkańców
ogródków, powołujących się
na opinię prawną, zanim dojdzie do rozmów ze związkiem
działkowców, powinien zostać
uchwalony plan.
- Wówczas już w naszym
interesie będzie leżało wynegocjowanie jak najlepszych
warunków porozumienia ze
związkiem działkowców twierdzi Hanna LorkowskaOsicka.
Sprawa działek przy al.
Zwycięstwa 138 trafi ponow-

nie na obrady Zarządu Miasta
na początku marca.

=

i
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IRYDOLOG
Na podstawie tęczówki oka określi stan zdrowia całego
organizmu i poszczególnych organów
USUWANIE NASTĘPUJĄCYCH DOLEGLIWOŚCI:
- zwyrodnień kręgosłupa i stawów, dyskopatii,
- nerwic, migren, bólów głowy, astmy,
- nałogu palenia tytoniu, alkoholizmu (seanse z kodowaniem),
- otyłości, bezsenności, bezpłodności,
- alergii, niewydolności układu pokarmowego.
Rejestracja telefoniczna od 9.00 do 19.00

Tel. 621-06-00

R-2148/A/80

OKNA
©
Produkujemy

stolarkę w systemach

NEKA RA.
PROFILATI (aluminium)
10% rabatu
w styczniu i lutym 98 r.
Fo

s? Tę

OKNO

tel./fax 661-12-913

SYSTEM

tel.661-56-95

ż

WÓZKI PALETOWE —
R-2147/A

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
ogłasza przetarg

Lokata złotowa MULTIPROFIT
minimalna wpłata: 1000 PLN
okres: 6 lub 12 miesięcy

nieograniczony dwustopniowy

21,8%

na dzierżawę pawilonu handlowego
o pow. ca 1300 m” na os. Suchostrzygi w Tczewie.

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

kupon premiowy.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10.03.1998r.,
Lokata PROGRESYWNA

godz. 12.00 w sekretariacie spółdzielni.

do 19,7%

minimalna wpłata: 400 PLN
okres: 12 miesięcy

Szczegółowych informacji o warunkach przetargu

Atuty: stałe, rosnące oprocentowanie, co miesiąc możliwość
wypłaty odsetek, przy wycofywaniu wkładu w

trakcie

udziela dział GZM, tel. 31-44-07 wew. 45.

trwania umowy nie tracimy oprocentowania.

Zarząd spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyny.
R-2157/A/571

Zarząd SM *Bałtyk” w Gdyni,
ul. Zgoda 8
ogłasza nieograniczony przetarg
na najem lokali użytkowych w Gdyni
przy ulicy:
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

- 1. Śląska 38 - powierzchnia 93 m? na działalność handlową
- stawka wywoławcza 9,00 zł/m2 p.u.
- wadium 500,00 zł. '

nam

ARR

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
w Pucku

ŚRO

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

1. studium ochrony środowiska naszej wytwórni mas
bitumicznych w Parszczycach
2. założeń techniczno-ekonomicznych zmiany systemu
zasilania powyższej wytwórni z dotychczasowego
systemu jakim jest spalanie olejów opałowych na
spalanie gazu ziemnego
3. projektu technicznego dotyczącego zastosowania gazu
ziemnego do ogrzewania naszych urządzeń
technologicznych na ww. wytwórni
4. prac adaptacyjnych wynikających z projektu
wymienionego w pkt. 3
Wytwórnię mas bitumicznych można oglądać po uprzednim kontakcie z Dz. Gł. Mechanika, tel. 673-25-11.
Oferty dotyczące wykonawstwa powyższych zadań można
składać łącznie jak i oddzielnie na poszczególne tematy w
ciągu miesiąca od daty ukazania się powyższego ogłoszenia
w sekretariacie naszego przedsiębiorstwa.
Nasz adres: 84-100 Puck, ul. Kolejowa 1.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta.
R-2150/A/995

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BRJR OGŁOSZEŃ: TS//

2. Zgoda 8 - 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 33,90 m?
- stawka wywoławcza 12,00 zł/m? p.u.
- pomieszczenie wspólne 10,50 m? ze stawką 1,00 zł/m?
- wadium 500,00 zł.

3. Skwer Kościuszki 13 - piwnica o powierzchni 20,70 m? (wejście od
strony Salonu Gabriel)
- stawka wywoławcza 6,00 zł/p.u.

- wadium 100,00 zł.
4. Pomorska 10 - powierzchnia 52 m?
- stawka wywoławcza 8,50 zł/m? p.u.

i:
ź

- wadium 500,00 zł

! OKAZJA

!

PLANDEKI
OKRYCIOWE
W
2,12 zł/m?

Ę

Ś

| 5. Narcyzowa 1/2 o powierzchni 34,90 m? w tym 6.90 m? powierzchni wspólnej, na cele biurowe

ź

s

- stawka wywoławcza 6,20 zł/m? p.u.

- powierzchnia wspólna 1,00 zł/m?
:
- wadium 500,00 zł
6. II MPS 9 o powierzchni 43,07 m?

ć

|
ć
|

z

- stawka wywoławcza 6,00 zł/m p.u.

|

- wadium 500,00 zł.

E

Podane powyżej stawki nie obejmują kosztów dostawców i podatku VAT. |
- Przetarg odbędzie się 12.03.1998 r., godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni przy ul. Zgoda 8, pok. 109.
Pisemne oferty zawierające proponowaną stawkę, kserokopię postanowienia sądu o rejestracji lub wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej należy składać w sekretariacie spółdzielni w terminie do 11.03.1998 r.
W przetargu mogą brać udział podmioty gospodarcze mające zabezpieczenie finansowe za trzymiesięczny okres

+ VAT

np. wielkość 11/7,5 m
cena 175 zł + VAT

*JACOBSEN” Sp. z 0.0.
ul. Koronowska 97, 85-405 Bydgoszcz
tel. (052) 277-662, 211-443

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. 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

czwartek
26 lutego 1998

EH AUTOPOMOC

I) JEDZENIE

Fotografie do obejrzenia w Ratuszu Staromiejskim

|

a

GDAŃSK - As Transport, tel.
302-66-67, 0 601 61-01-23,
Atest, tel. 301-99-86,
Auto -Hal,

tel. 556-98-10, Auto-Pomoc,
tel. 301-77-36, 0 90 52-19-59

(całą dobę), Dąbrowski Mirosław, tel. 302-28-40, Dąbrowski
Piotr, tel. 553-61-65, 0 90 5035-92 (całą dobę), Dyków Jerzy,
tel. 309-42-72, Express, tel. 341-

46-17, Holservic, te. 552-29-

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

tel. 343-50-60,a

|

NA TELEFON

Węgrzyna

* GDAŃSK - Familia, ul. Fowstania listopadowego 2e, tel. 348-84-77; La

|

tel. 345-49-27 (pn-nd. 12-22); Napoli
Długa 62/63, tel. ata

zg itold Węgrzyn
' to fotografik od
' lat kreujący we
własnych pracach arty-

70 (pn-nd. 11-22); Pizeria
Królewska, Targ Węglowy Pasaźkić.
Jewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt. 10-20,

styczne wizje rzeczywi-

. sobJnd. 10-22); Pizza Hut, KFC. Za-

stości. Dominującymi
motywami jego zdjęć są
wnikliwe obserwacje
zjawisk współczesnych,
ale sposób ich odczytania i interpretacji twórca pozostawia odbiorcy.
W Galerii Ratusza Staromiejskiego w Gdań-

Auto - holowanie, tel. 620-5468, 96-37, 0 90 50-40-05, GlobHol, tel. 620-71-41, inter Hol, —
tel. 621-14-27, Mado, tel. 090
550-80-47, Pomexim, tel. 0 601

|

:

SOPOT- Transwheel, tel 551
14-77, 0602 25-56-84

PRUSZCZ GD. - Majster,
ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 50.
43- 15

|
a

LE 342-13-13 (pn-nd. 1122); Rimini, Skarżynskiego4, tel. 346
36.66, Damtoki 1 tel. 303
05 16;
- GDYNIA - AMD, Abrahama
13, tel.

620-14-47 (pn.-sob. 11-20,
nd. 1220); Bistro Prima, 3 Maja 21, tel.
621-09-23 (pn.-sob. 1149); Monte,

uk

Świętojańska 50, tel. 661 -26-46

(pon.-niedz. 11-22); La Piazza, Wa-

sku, przy ul. Korzennej

61-24-80

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,

| „niiowa6, tel. 629-075 (pnp.

33/35, czynna jest wystawa fotografii Węgrzyna. Ekspozycję zatytułowaną „Sytuacje.
Ingerencje - interwen-

kala,tel 551-539 (pn-nd 12:
22), Pizza Sapri, Podjazd 2, tel. 55157-22 m ad ks Bar ME u
Si.

cje” można obejrzeć do
- 8 marca, codziennie

w godz. od 10 do 18.
Wstęp wolny.
Ę
(ald)

yami, tai dk
geo częsc

25 kHz oraz

Witold Węgrzyn prezentuje swoją pracę na wystawie w Ratuszu Staromiejskim.
Fot. Aleksandra Chytra

Piosenka aktorska

Dziesięć obrazów

W jednym z odcinków „Posterunku 13” na pierwszym planie Marek Walczewski, z lewej Cezary Pazu344, 345, 3475, 3477,, 34780, |
34783, 34787, 34789... tel. 341- 12-21, 3460, 3461... tel. 34612-21, 3476 , 3479... tel. 341
02-66, 348... tel. 341-02-66
GDYNIA

o

ra

Fot. PKT Canal+

Posterunek 13

6294, 6295, 664... tel. 629-12-

21, 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...
tel. 622-12-21

SOPOT- dla numerów zaczynających się od cyfr: 550, 551... tel.*
551-12-21

INF.PKP |
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

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

"NEiOy

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

wybijają się: Cezary Pazura, Marek Perepeczko,
Aleksandra Woźniak, Marek Walczewski, a na oma-

w konwencji kina absur-

wianej kasecie dodatkowo

Aleksandra
i Mirosława

Helenę z Przedmieścia

Dariusz Siastacz, muzyka Tomasz Krezymon.
.
Spektakl odbędzie się dzisiaj w Teatrze Miejskim
w Gdyni, przy ul. Bema 26.
Bilety w cenie 10 i 15 zł.

oraz Kieszonkowca (w tych

rolach Olga Barbara Dłu-

gońska); Dziewicę Wirtualną (Sylwia Głaszczyk);
Konkubinę i Wariatkę (Ur-

riusz Bazaczek, reżyseruje

(ht)

stów te. 557, 33-33

| * Całodobowe
wizyty lekarskie - Fa75-64, 551-67-37, 665-75-14 —
* Weterynaryjnewizyty
"Trójmiasto tel. 559-89-56
* Pogotowie weterynaryjne - tel.

KONCE

haterów wywija przykład-

Seria telewizyjna „Posterunek 13” znana jest widzom z programu Canal+,
ale oto pojawiła się już kolejna kaseta z wyborem
niektórych odcinków tego
humorystycznego cyklu.
Krotochwilne skecze
wieńczą rozwiązania
du, a dialog oparty na purnonsensie co rusz wywołuje sporo wesołości. Zasada III części kasetowej
polega ha tym, że w każdym z jej trzech odcinków
przynajmniej jeden z bo-

szula Kowalska), Niejakiego Bigoskiego (Dariusz
Siastacz); Pianistę przez
kobiety Opętanego i Żeglarza Peronowego (Bogdan
Smagacki).
Autorem tekstów jest Da-

mily Medical, tel. 302-07-09, 341-

TÓW ZANE

jących się od cyfr: 623... tel.
623-00-21, 6291, 6292, 6293,

Pełny tytuł brzmi: „Dziesięć obrazów naturalnej
wielkości”. Oryginalny
spektakl piosenki aktorskiej, składający się z 10
utworów-obrazów, przedstawiających m.in.: Apoteozę Dusz-Duszkiewicz;

nego orła.
Do mocnych stron farsy
należy obsada aktorska,
W której na plan pierwszy

Ewa Szykulska i Joanna
Sienkiewicz.
Kasetą dysponuje wypożyczalnia Beverly Hills Video na gdańskiej Zaspie,
przy ul. Zwirkii wiĘEy I:
t

983: 0601/62-36.70 (całodobowo)

Wieczór
muzyczny
Jak co tydzień, w cyklu
czwartkowych sopockich

Wieczorów Muzycznych,
dzisiaj z koncertem wystąpią Irena Albrecht - altówka oraz Emilia Grażyńska -

w Gdańsku
* Pogotowie weterynaryjne -- tel.
622-21-48 w Gdyni

| PALIWO
Gdańsk - Arał Serwice Center, al.

fortepian. Impreza odbędzie się w Dworku Sierakowskićh, przy ul. Czyżew-

16, tel. 553-11-70, Petra, Żagłowa
2, tel. 343-10-59, Port- Trans, Rako-

czego 7, tel. 347-66-25 (przerwa

skiego 12.

23-24); Gdynia - CPN SA, Morska

Wstęp wolny.

:

Urodzeni...

Ważne daty

26 lutego - są pracowici, może nawet zbyt

1585 - Przywilej króla Batorego dla

obowiązkowi. mogą mieć problemy ze zdrowiem.

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 SA, Dąbrowszczaków

Gdańska, tzw. palowy
1971 - zm. Fernandel, aktor francuski

(x)

495, tel. 623-68-68 (przerwa 8.009.00), Kolibki, Zwycięstwa, tel. 62486-77, Shell, Morska 58, tel. 62022-93, Rafineria Gdańska SA, Kontenerowa 2, tel. 621-34-89, Ser Pan
SC, stacja tankowania gazem, Hutnicza 2A, tel. 623-21-41, Statoil,
Zwycięstwa 132, tel. 622-62-02; $opot - Naste, al. Niepodległości
627/637, tel. 551-33-61, Stacja paliw, 3 Maja 51, tel. 551-39-61

16

IM CODZIENNIK

Miejscowość

"GDAŃSK

yuł7 Ona

jar

wykinswty

Titanic ****

reż.: James Cameron

dukce”"

wyk.: Leonardo DiCaprio

—

Sodkine

katastroficzny (15 |.

9, 12.30

USA, 3 godz. 14 min.

16, 19.30

15zł

Neptun
ul. Długa 57

e

Kiler ****
Pukając do nieba
bram ***

Kiler

Szakal ***

o
;
a 620-00-01, 620wad
a
Przewozy chorych,
625-19-98; 625-19-99,
|
: OpAże

: e A

Pukając do nieba
bram ***

dziesiątych. Film jest pełen odwołań
artów dotyczących znanych filmów. Co
rze
ki
on jest winien, że nazywa się Kiler...

Kiler

* dzielnic: Obluże, Pogórze, Oksy-

...

wdni pon 15307: ambula-

tryczne,

reż.: Michael Caton-Jones

dramat sensacyjny (15 I.)

as

BE

n. ia

Janiellońskie

16.15

Titanic ****

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 I.)

18

17.30

4

Hd |

U.

n. 8 zł

Watra-Syrena

15 zł

tel. 305-45-64

u.7 zł

za Murami 2-10

— — USA, 3 godz. 14 min.

reż.: Les Mayfield

komedia (b.o.)

16

USA (dubbing), 93 min.

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

| ŚĄ

oanowskiego

wa

18

8 zł

tel. 341-09-11

:

USA, 124 min.

Koszmar minionego
lata ***

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

20.15

8 zł

Spice W

reż.: Bob Spiers

muzyczny (12 l.)

16

8zł

Bajka

Młode wilki 1/2 ***

reż.; Jarosław Żamojda |

sensacyjny (15 I.)

18

gzł

tel. 341-22-94

20

8zł

16.15

8zł

18.30

8 zł

20.15

8zł

16.30

6zł

wyk.: Richard S. Grant___

G. l. Jane ***
Tajemnice Los _
a>
Kiler ****
Dobermann ***

USA

dramat obycz. (15 I.)

wyk.: Demi Moore

USA. Brytania, 125 min.

reż.: Curtis Hanson
wyk.: Kevin Spacey
reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura
reż.: Jan Kounen

kryminalny (15 I).
USA, 135 min.
komedia (15 I).
Polska, 90 min.
sensacyjny (21 |.)

.: Vincent Cassel

Francja, 103 min.
I
:

z Glat Lubaszenko
wyk.lan Nowicki

nigdy ***

-_

Jaśkowa Dolina

_ Polska

reż.: Ridley Scott

mk
>

Sztos ***

GDYNIA

Żak.

:

u7ł

19.30

USA (dubbing), 93 min.

wyk.: Bruce Willis

licjantów, gangsterzy są niezwyciężeni.
Po skoku udają się do nocnego lokalu,

R, Ś Z

komedia (b.o.)

Szakal ***

napad

tel. 301-53-31

reż.: Les Mayfield

wyk.: Anna Mucha

AR

8
R.
u.7 zł

Flubber ***

wyk.: Robin Williams

na paryski bank.
WiaSciwy SKOK
poprzedzony jest akcjami pozorowanymi,
mającymi zmylić władze. Ginie wielu po-

18

Polska, 90 min.

bada wrak statku. Znajdują rysowane

kz
Dobermann
Grupa a

Helikon
ul. Długa 57

wyk.: Jerzy Stuhr

Flubber ***

portrety, dzięki którym nawiązują kontakt
LE
ao

n. 8 zł
u.7zł

psychologiczny (15 l.)

wyk.: Robin Williams

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

(
6.20

reż.: Jerzy Stuhr

*

USA, 113 min.

zł
zł
zł
zł

n. 8 zł

komedia (15 I.)

znanej w dziejach ludzkości katastrofy.

Ponad 80 lat po wypadku grupa nurków

(151
6 A

8
7
8
7

20

reż.: Kevin Smith

wyk.: Ben Affleck

wyk.: Leonardo DiCaprio

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej

USA, 124 min
iny

n.
u.
n.
u.

18

ch
:
komedia (15 I.)
Polska, 90 min.

wie, gm. Kosakowo- lekarz

to

16

TI
reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura *

Historie miłosne ****

ogólny, gabinet zabiegowy,

komedia (15 I.)
Polska, 90 min.
sensacyjny (15 |.)
Niemcy, 85 min.

2: Th
yk A

W pogoni za Amy **

ia ra

reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura
reż.: Thomas Jahn
wyk.: Til Schweiger

wyk.: Bruce Wilis

miesza się wielki świat przestępczy. Przezabawnie pokazanó Polska lat dziewięć-

Podac pz Po

tel. 301-82-56

sensacyjny (15 ).
Polska, 90 min.

Wyk.: Pierce Brosnan

USA, 120 min.

Szczęśliwego Nowego
Jorku **

reż.: Janusz Zaorski
wyk.: Cezary Pazura

tragikomedia (15 |.)
Polska, 90 min.

Titanic ****

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

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

Maduś
Marynarki Polskiej

:
20

6zł

9, 12.30
16, 19.30

15zł

— - Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

:
Kon JA
astolatki

z małego

A:

Flubber ***
R

miasta

R

FOR

hucznie

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams -_
A Jim AA

R

sk i start w

: Jennifer

G. I. Jane ***

reż.: w
:

komedia (b.o.)
- USA (dubbing), 93 min.
. (15

Hewitt _

Scott

|

Demi Moore

101

USAM. Brytania,

Drżące ciało ****

I

Nie wiedzieli,
zaczną się
bać
jesienią, gdyże prawdziwie
owe

ay
kk
Anna Karenina

reż:s”. Bernard Rose
wyk.: Sophie Marceau

dramat (15 l.)

|

Kiler ****

SOPOT

16.15

n.8zł
u.7zł
gzł

18.15

8zł

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

min.

dramat obycz. (15 h

przejeżdżają nieznajomego człowieka.

Postanawiają wrzucić martwą (jak sądzą)
ofiarę do morza. Byli przerażeni i pijani.

a Almodovar

USA,

1430

125

min.

tragikomedia Gs I; e

wyk:: libetonabal * -- Hiszpan, : Sm.

sz
16.30

8zł

Fala

USA, 112 min.

reż.: Juliusz Machulski

komedia (15 |).

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

Dobermann ***

reż.: Jan Kounen
wyk.: Vincent Cassel

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk. : Leonardo, DiCaprioi

ul. Mireckiego

18.30

8zł

sensacyjny (21 |.)
Francja, 103 min.

20.10

8zł

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

15.30, 19

15zł

tel. 620-69-63

sk
.
Boh. 30
Monte
sssino
tel. 551-18-56

Titanic ****
Pukając do nieba
bram ***

Gra

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 |.)

wyk.: Leonardo DiCaprio____

USA, 3 godz. 14 min.

14.30,20

|

a

reż.: Thomas Jahn
wyk.: Til Schweiger

sensacyjny (15 l.)
Niemcy, 85 min.

18

a
reż.: Raja Gosnell
wyk.: Alex D. Linz

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

18, 20

5zł

reż.: David Fincher

sensacyjny (15 I.)

18.30

sł

wyk.: Michael Douglas

USA, 128 min.

Ą Boh
Ca

8zł

M

i : 55/57

tel. 551-05-34
:

Nichols znajduje w swym domu natural-

nej wielkości lalkę w miejscu gdzie umarł
jego ojciec. Potem w pokoju hotelowym
A
narkotyki i zostaje opr

PRUSZCZ

- Alex sam w domu **

Ą

z

a tym właśnie polega gra, za

sowicie zapłaci ając coz to
nowych

rozrywek.

REKLAMA

W
ul. Derdowskiego
. 6710245
PRUSZCZ GD., Komenda Rejonowa Policji uł. Wita Stwosza9,
tel. 682-22-41 do 43

kar
ul. Powstańców
Warszawy

Gra ***

sy

Krakus
ul. Grunwaldzka

czwartek 26 lutego 1998r.

pisarza z 63 dni |
Wiesław Górski | Miron Białoszewski | Impresje
Pamiętnik z Powstania - reż.
owstania Warszawskiego.
wyk.: Ryszard Ronczewski 0

GDAŃSK
©
|

Warszawskiego |

: |

GDYNIA

|

Ę

ź

Sknera

: z

|

: '

(DużaScen)

wk:

10 obrazów naturalnej

wielkości

ss: T

:

ź

Leslie Bricuss

| |

O

W partii Pietzsch - Fusch
powstała następująca

na

motywach

„Opowieści

|

6 zł

10

s
A

Gdzie

z

ul. Kołodziejska 4
Miniatura

ul. Grunwaldzka 16

Spektakl piosenki aktorskiej

A

z

. 18.

10-15zł

Miejski

ul. Bema26

tel. 621 0226 —

Białe zagrały 1. H:h5 i
wydaje się, że sytuacja

pozycja patowa.

(N-S)

Ten jamnik szorstkowłosy
urodził
się Fudze (mama)

i Borkowi. Rodzice są rasowymi jamnikami. Właścicielka, Bożena Biernat -

Ropelewska nadała ich pociesze imię Borek.

Jeśli chcielibyście zobaczyć

swoich pupili w gazecie, za-

praszamy do Codziennika.
Przysyłajcie
do redakcji
zdjęcia z krótkim opisem, kto
się na nich znajduje i z nazwiskiem autora.
Nasz adres: 80-886 Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7, z dopi-

skiem na kopercie „Nasze
zwierzaki”.

>

Przeziębienie
Bóle mięśni i głowy, występujące w czasie przeziębienia

złagodzi apap lub polopiryna
czenie nógw gorącej wodzie.
grzewa się w łóżku.
Na czas przeziębienia warto
pierosowy poraża aktywność

S. Dobre efekty daje wymoJeżeli ktoś może, niech wy-

rzucić palenie, bo dym parzęsek, które pomagają

12o M2

usunąć mikroby i śluz z dróg oddechowych.

RAŁEM....

Chore gardło można płukać roztworem soli kuchennej,

oczyszczonej sody lub azulanem (łyżeczka na szklankę

letniej wody). W czasie przeziębienia należy pić 6-8
szklanek napojów dziennie, gdyż nawilżają się w ten sposób śluzówki. Zmniejsza to suchy kaszel, powodujący ból

w piersiach.

od sł

:

M POGODA NA JUTRO

Zachmurzenie duże —
w ciągu dnia większe

Zac hmur
zmie nne, okresami
przelotne opady

| deszczu lub deszczu |
ze śniegiem, wiatr

przejaśnienia, wiatr

zachodni do połu-

. dniowo-zachodniego,
dość silny. .

TE

Wigiljnej? Dickensa

czarnych jest kiepska.
Jednak w obliczu przegranej pojawiła się pewna
możliwość: 1. ... Hd7+ 2.
-Ke4 (2. Gd6? S£4!) 2. ...
Hc6+ 3. Kf5, Sg7+ 4. G:g71i
niespodzianka- 4. ... Hgó.
Okazuje się, że bez
względu na to, czym białe
zabiją hetmana, powstała

-

pozycja:

Musical

a

Dariusz Bazaczek
Tomasz Krezymon

reż. Dariusz Siastacz
wyk.:Barbara Długońska

0

i poświęceniu.

wyk.: Arkadiusz Urban

diabła

I

I

o wielkiej miłości, wierności
— Historia

Kornel Makuszyński

reż.: Krystyna Jakóbczyk

Przyjaciel wesołego

Cena

Godzina

Opis

Autor

Reżyser, wykonawcy

Tytuł

Miejscowość

-

północno-zachodni,
silny.

Anna Olga
'Gierman
z Dolnego Miasta,
ur. 17.02.98 r., g.16.25,
4500 g, 60 cm,
Wojewódzki Szpital
Zespolony

Wizja domu dziś
zmieniona, bo na

Patryk Wiktor Morawski z Zaspy, ur. 12.02.98
r., godz. 9.10, 3580 g, 55
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Syn Doroty i Zbigniewa Pawlaków z Osowej, ur. 14.02.98 r.,
godz. 8.00, 3300 g, 58
cm, Szpital Specjalistyczny na Zaspie

Katarzyna Maria i Marek Stanisław Matyjaszczuk
z Gdańska Śródmieścia, ur. 16.02.98 r.,

Krzysztof Wojewoda
z Chełma, ur. 16.02.98

Krystian Jóźwiak z Siedlec, ur. 16.02.98 r.,

Oliwia Znajewska
z Moreny, ur. 16.02.98

Kamil Gołecki z Wrzeszcza, ur. 17.02.98 r., godz.

Oliwia Świderska
z Chełma, ur. 17.02.98 T.,

Kinga Kończal z Chełma, ur. 11.02.98 r.,

Świecie EU

godz. 19.55, 3500g, 57

ONA. Śliczne

— m, Szpital Specjali-

wyśnione maleństwo styczny na Zaspie
przybyło, które
Wasze życie

|

godz. 7.40
i 7.35, 2700 g i 2590 g, 51 cm i 50 cm,
Szpital Specjalistyczny na Zaspie

szczęściem
wypełniło.

Marcie i Januszowi
Gierman gratulacje z
okazji narodzin córki
Ani
składają

57 cm, Szpital Specja-

cm, Szpital Specjali-

cm, Szpital Specjali-

Szpital Specjalistyczny

cm, Szpital Specjali-

z pracy

listyczny na Zaspie

styczny na Zaspie
y
y
p

styczny na Zaspie

na Zaspie

styczny na Zaspie

Juli

:

R-573/19

zy!

Dominik Jacek Gostkowski z Pszczółek, ur.
17.02.98 r., godz. 12.20,
3300 g, 54 cm, Woj.
Szpital Zespolony

Maria Stachowska z Ja-

Adrian Piotr Kozerski

Monika Orłowska

Córka Agnieszki i Arka-

z Kolbud, ur. 18.02.98

diusza Boszat ze Wzgó-

sława Uścińskich z Wi-

styczny na Zaspie

Aleksandra Kadłubiska
z Łostowic, ur. 17.02.98
r., godz. 12.30, 3200 g, 56
cm, Woj. Szpital Zespolony

godz. 12.35, 3500 g, 55
cm, Woj. Szpital Zespolony

godz. 15.50, 3500 g, 57
cm, Woj. Szpital Zespolony

r., godz. 8.45, 3100 g,
55 cm, Woj. Szpital
Zespolony

rza Maksymiliana, ur.
14.02.98 r., godz. 13.05,
3100 g, 54 cm, Szpital
Morski w Gdyni

godz. 17.40, 3900 g, 57
cm, Szpital Morski
w Gdyni

Sebastian Rymkiewicz z Grabówka, ur.
15.02.98 r., godz, 5.05,
4300 g, 57 cm, Szpital
Morski w Gdyni

Patryk Wittstock
z Osowej, ur. 15.02.98
r., godz. 8.15, 3450 g,
53 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Wiktoria Szewczyk
z Gdyni Śródmieścia,
ur. 15.02.98 r., godz.
13.50, 3850 g, 56 cm,
Szpital Morski

Marta Kulesza z Cisowej, ur. 15.02.98 r.,
godz. 20.50, 3300 g,
57 cm, Szpital Morski
w Gdyni

Angelika Jabłońska
z Grabówka, ur.
15.02.98 r., godz.
18.20, 3300 g, 54 cm,
Szpital Morski w Gdy-

Piotr Pytka z Kartuz,
ur. 15.02.98 r., godz.
14.30, 3790 g, 54 cm,
Szpital Morski
w Gdyni

Syn Joannyi Piotra
Własów z Sopotu, ur.
16.02.98 r., godz.
17.00, 4450 g, 57 cm,
Szpital Morski

Miłosz Szymczak
z Chyloni, ur.
17.02.98 r., godz. 5.55,
3250 g, 50 cm, Szpital
Morski w Gdyni

z Zaspy, ur. 18.02.98 r.,
- godz. 14.35, 3650 g, 58
cm, Szpital Specjali-

w Gdyni

sienia, ur. 17.02.98 r.,

z Siedlec, ur. 17.02.98 r.,

ni

Syn Magdaleny i Jaro-

tomina, ur. 14.02.98 r.,

w Gdyni

REKLAMA

:

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
W GDYNI,
UL. JANA Z KOLNA 55

ul. orkowa

*

12

_ informuje o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych
do
30 000 ECU na dostawy:
|
1. Wędlin,

„Budowa Szkoły Podstawowej w
Gdyni - osiedle Chwarzno, ul. Jowisza”,
- o powierzchni zabudowy 4200 m” i kubaturze

|

2. Drobiu i orków drobiowych,

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 24/98 z dn. 17.02.1998 r. poz. 4146
ogłoszony został przetarg nieograniczony:

Formularze olerlowe oraz specyfikacje onych warunków
dańsk, ul.

CHEMIA

Grunwaldzka

owiana można uzyskać u nspokiora ds. yoejciowych

3

tel. 552 29 01; 554 44 00

Elbląg, ul. Grunwaldzka 31
tel. 233 85 40; fax 235 26 06

19 987 m'.

_—

Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa.
Otwarcie ofert odbędzie się 8.04.1998 r., godz. 10.00,
pok. nr 10 - IV piętro w siedzibie BOI w Gdyni.
Wysokość wadium- 120 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opła/ | tą 950 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego,
pok. nr 2, Il p.
Termin
ni
:
„04.1
r.
:
retariaci
i
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem
o
o
Krajowych.
1. Spełniają wymogi określone W sperylikacji
istotnych warunków zamówienia.
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o
zamówieniach publicznych oraz spełniają warunki
dodatkowe:
1. Zatrudniają minimum 30 osób związanych
bezpośrednio z działalnością remontowobudowlaną.
2. Minimalny przerób w 1997 r. - 4 mln zł.
3. Wykonanie co najmniej 1 obiektu oświatowego
kubaturowego o kubaturze min. 10 tys. m* w

ostatnich 5 latach.

U:

Areszt Śledczy

80-803 Gdańsk,

OEWANE::

ai

niy Rz

ogłasza przetargi nieograniczone na

Saur Neptun Gdańsk S.A.
informuje mieszkańców dzielnicy Osowa,
że rozpoczął sektorowe płukanie sieci
wodociągowej całego osiedla.
Planowany termin zakończenia - 18.03.1998 r.
Podczas prowadzonych prac na sieci
mogą wystąpić chwilowe, lokalne
zanieczyszczenia wody związkami żelaza
i manganu.
Za wszelkie niedogodności i utrudnienia
z tym związane Saur Neptun Gdańsk S.A.
przeprasza mieszkańców dzielnicy Osowa.
R-2187

wykonanie II i III etapu prac
rek
acji
Gaju Swiętopełka
w Kartuzach.

Przetargi odbędą się dnia 17 marca 1998 r.
w sali 105 tut. Urzędu Gminy,
w godz. 12.00 i 13.00.

Materiały przetargowe można odebrać w pok. 209
tut. urzędu (tel. 681-15-05) za bezzwrotną kwotę
20 zł. Oferty należy składać w sekretariacie
burmistrza (pok. 109) tut. urzędu do godz. 15.00,

dnia 16 marca 1998 r.

|

a

godz. 2.55, 3400 g, 59

— 1 godz: 15.10, 3850 g,

8

Krystian

14.40, 3300 g, 58 cm,

r., godz. 8.35, 2450 g, 49

godz. 20.05, 3500 g, 59

koleżanki i kolega

R-2163
o

czwartek 26 lutego 1998 r.

Tylko u nas

Rozwiązanie zadań z egzaminu
wstępnego z matematyki
do Liceum Ekonomicznego w Gdańsku
Zadanie 5
DANE:

Zadanie 1
a

152.5

=

e

10

—
13

4290

3-19

—
15

=

gs

—
10

o
13

p

66

—
15

s

— +
2

—
15

opł 12:27
=

30

—_—
30

Tylko w „Dzienniku” możesz znaleźć rozwiązania
zadań z egzaminów wstępnych do szkół średnich
z lat ubiegłych.
Dzisiaj

A

=

24:8

Odp.:

+

+2

r - promień podstawy
1I=2r

3030

Ppb = Tlrl = 50 cm”

z b

roz-

zadań publikowaliśmy we
wtorek. W „Korepetycjach

Ppb = 50 cm”

1 - tworząca
b

drukujemy

wiązania zadań matematycznych do Liceum Ekonomicznego w Gdańsku. Treść

cieli. i pedagogów z różnych
szkół. A także opinie rodziców. Interesujące bytyby
również
wypowiedzi
uczniów zdających egzami-

ny. Czekamy na listy i tele-

z Dziennikiem” będziemy
też zamieszczać wypowiedzi

fony.

i porady specjalistów z Centrum Kształcenia Nauczy-

Nasz bezpłatny
tel. 0 800 500 39

numer:

Ilr * 2r = 50 cm*
2nr* - Oem

Zadanie 2

r

(2-2) 421

lx -1e+)-Ż/

+5

/

Gorączka

:21

= si

21

r = em”

x

5(2x)* +2x -1 )s(x* -1)-3
r

5(4-4x +x*)+2x-1)5x*-5-3

=

SZUKANE:

——=cmn

1

VH

y="

20 — 20x + 5x* + 2x -1 )5x* -5-3

w A prostokątnym AOB

5x* - 5x

H'+r'=fF

-20x +2x )-5-3+1-20

-18x )- 27 : (-18)
(3
*>2

H* +r' = (2r)

TSA
ł
ią
0
1 3/2

H* =4r' -r"
H=

Odp.: Największa liczba całkowita spełniająca tę nierówność to 1.

m5

H* =3r"

[3— cm
vII

[3

H =5/—

Vn

o

y=ax+2

V= lu

3]

z:5

Odp.:V = =

0=a-1+2

A

Jo

(rom!

a=-2
y =-2x+2

0=-2x+2
2x=2

X =1

|
p
|
+

a

+

b

r
b
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|
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18

=

18

b

=

18

a

=

24

ę
a

z tw. Pitagorasa

kąt DAO+ kąt ADO+

kąt AOD= 180

2 kąt ADQ 60? = 180"

+ 6

Odp.: a = 24, b= 18

b

p

SZUKANE

+2

o

= 4cm

P=a-b

2b = 36 /
=

60*

kąt AOD-60?

a=b+6

b

A AOD jest równoramienny

kąt DAO= kąt ADO
DB

Maria Węgłowska i Teresa Kwiatkowska

B

A

42

a=b+6

a

=

W prostokącie przekątne przecinają się w połowie i są równe.
| więc

więc

=

6
ni

b

a

b

xe(-o1)

% | odcinek|DO| = odcinek |A0| = 2cm

Zadanie4
a

Zadanie nr6

miejsce zerowe funkcji

b) funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla
c) funkcja jest malejąca.

a =|DB|'-v*

2 kąt ADO=

a” =16-4

120

kąt ADG: 60* = kąt DAO
trójkąt AOD jest równoboczny

b = odcinek |AD] = 2cm

- Czy czuje się już wśród
uczniów ósmych klas przedegzaminacyjną gorączkę?
zaczną

denerwować się dopiero
gdzieś w kwietniu. Choć ci
najpilniejsi, już zaczynają

a” =12

się dodatkowo uczyć
skiego i matematyki.

a= 23cm

Pza-b=2-

Rozmowa z dyrektorkami Szkoły Podstawowej
66 w Gdańsku, matematyczką - Teresą Kwiatk
ską i polonistką - Marią Węgłowską.

- Nie, uczniowie

b* +a? = odcinek ps]

2 kąt ADO= 180" - 60?

203 =43cm"

Odp.: Pole prostokąta wynosi

4/3 cm?

pol-

- Ale rodzice już się denerwują.

- Rzeczywiście,

rodzice

zwykle denerwują się bar
dziej. I dobrze, bo zapędzają
dzieci do nauki.

- Czy warto analizować
z dziećmi pytania, na które
opowiadali uczniowie podczas egzaminów wstępnych
do szkół średnich w poprzednich latach?
- To jest konieczne, chodzi o to, by uczeń podczas

egzaminu nie był czymś zaskoczony. Choć oczywiście
jeśli uczy

się systematycz-

nie, to nie powinien być niczym zaskoczony.

- Czy na egzaminach tych
są tylko zadania z zakresu
szkoły podstawowej, czy też
pytania obejmują szerszy
zakres zagadnień.
- Na ogół są to zadania typowe. Ale ponieważ szkoły
mogą same układać testy egzaminacyjne, w niektórych
zdarzają się tematy, których
w programie szkoły podstawowej nie ma. Generalnie
jednak z matematyki uczeń
musi Tozwiązać piętrowe
ułamki, funkcję, zadanie
z treścią z planimetrii i zadanie z geometrii przestrzen-

Podobno uczniowie zaczynają denerwować się dopiero w kwietniu.
Fot. Robert Kwiatek

Fot. Mac

nej oraz układ równań.
. - A z polskiego?
- Musi umieć zrobić wykres zdania pojedynczego

"wstur

r

i złożonego, znać częśc
wy i zdania, noiwyka:
umiejętnością zrozap

%
3

tekstu literz ckieg
mością termi7:v
il
kich. Modne są x '3'T
związki frazeologi.: i€
- Analizują, »anie e
nia z poprze: :uib a
są one dla pri 1 t <Q

«-

nia trudne, czy U tw?
- Egzaminy do niec
liceów mogą byś d a:

a

negorucznia-truduie. V :ć sję
nam się, że najlepsze s, ;osty
kuratoryjne, bo badaj: - cej

inteligencję, ogólne ro: xanie w temacie, niż szc2. «lo
we wiadomości. 1 awe „Je
*

stateczy” uczeń nowini

j-

bie z nimi porz... i
**Ale czy zd:za s ,, że
uczeń nie zdz * ;7?rotmu
do szkoły śred:
rzej,
rza
nie

Na ogół ie, ie) © % go
ale zdają wszyscy 7 ''asię oczywisze
% %xoś
dostaje sie do zkuły,

którą sobie wył *.', 4: vtedy idzie do innsj: X. r śwywiście szkoły ia! ie, j:x sm.
VLOwoOliwe,;
«sstają
się tylko najlep<
: 1 wie.
-Czyłatwiej
:. « do
publicznego liceum, ; *» do
prywatnego, społeczne ' *:!
- Zdecydowanie |: wiej
do prywatnego.

- Czyli lepsze są pr * cz:ne?
- Różnie to bywa, a * wy

daje się, że w szkoła! pu-

blicznych jest po postu
większa dyscyplina. : nie
Każde dziecko potrafi czyć
się samo, bez nakazów : vy
gorów.
Rozm iwiała
Barbara Szc:epuła

*, NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
" W GDAŃSKU, GDYNII ELBLĄGU

PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

OGŁOSZENIE

To znak
oszczędnych
zakupów!

Zarząd Miasta Ostródy
ogłasza nieograniczony
przetarg ustny
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie 5 Ostródy przy ul. Mickiewicza,
na wschodnim brzegu Jeziora Drwęckiego, uregulowanej
w KW 20090, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 24/1,
o powierzchni 512 m” i 25, o powierzchni 723 m”, przeznaczonej

w planie pod kompleks Dworca Żeglugi wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (handel, usługi hotelarskie i gastronomiczne).
Przetarg odbędzie się o godzinie 10.00 w dniu
12.03.1998 r., w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
Cena wywoławcza wynosi 200 000 zł.

Wadium w wysokości 20 000 zł należy wpłacić w kasie
Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto w Banku Gdańskim Oddział w Ostródzie nr 10401468-736-139-329, do dnia
9.03.1998 r.
Postępowanie wynosi 2000 zł lub wielokrotność.
UWAGA:

Pieczarki
1kg

Dżem
Stovit babuni

2.09

-Grejpfrut
czerwony
1kg

Nieruchomość znajduje się w strefie ochrony

konserwatorskiej *A”. Wymagane jest uzgodnienie projektowanej zabudowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie. Inwestor zobowiązany jest do wykonania
badań archeologicznych przed rozpoczęciem inwestycji, na
własny koszt.
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741) wylicytowana cena podlega obniżeniu o 50%.
Nabywca ponosi koszty nabycia. Wadium zalicza się
na poczet ceny nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny. W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy
notarialnej, wadium podlega przepadkowi.
Zastrzega się prawo

odwołania

unieważnienia przetargu.

Twarożek

lub

Informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Archi-

ziarnisty 200g

tektury Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. 0-88 46-32-91 w.
122.

Kołduny

N-0144/A/380

Elbro 500g

HAKI
Haki jest nr. 1 w dziedzinie rusztowań
stosowanych
w budownictwie.

Szczoteczka
Oral Squish,

HAKI Sp. z 0.0. reprezentuje
macierzystą, szwedzką firmę, której
siedziba mieści się w SIBBHULT.

Squeezy

Bombonierka
125

2.2

Wilkinson Duplo

3.99

NOWOŚĆ W POLSCE:

Ś

HAKI - no problems!

NIESKOMPLIKOWANE

Z niewielu prostych modułów można zbudować rusztowania

208/A

Merci Toffifee

.
z
Pistacje
Felix 50g

typu HAKI - o dowolnych wymiarach.
Wytrzymałe, stabilne i bezpieczne rusztowania HAKI są wykonane ze szwedzkiej stali - dozwolone obciążenie robocze
wynosi 450 kg/m*

Rusztowania typu HAKI można zbudować w wersji stojącej,
przejezdnej lub zawieszanej.
Zmiana układu postawionych rusztowań jest bardzo łatwa i
nieskomplikowana. Kompletny wachlarz wyposażenia czyni
HAKI prawdziwie wszechstronnym systemem rusztowań.

.

Reurezentjemy
również frme

BHAKI

Sp.z o.o.

ul. Morska 455
81-014 Gdynia

l. Zwycięstwa 256, pon. -. sob. 9:
Firma EDEKA Polska zastrzega sobie prawo do źmian w gazetce snow

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:
T//

— CARA

21

a szczególnie
przy rusztowaniach
- wynajem, sprzedaż

tel. 058-664-24-44

tel. 058-664-24-44

fax 058-664-02-00

fax 058-664-02-00

niedziela 11% - 21"

Oferta ważna do wyczerpania asortymentu,
tax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41w. 210, 215, 216, 217, tax 346-35-68
całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, 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

GEDA - niemieckie oryginalne windy,
mające szerokie zastosowanie
w budownictwie,

*

M O programach szerzej

w piątkowym
dodatku TV PILOT

czwartek
Film dnia

26 lutego 1998

rzem pacjentom pewnego psychiatry
daleko jest do doskonałości. Pewnego

razu wpadają autem w dziurę po wykopach. Zdenerwowani tym wydarzeniem,
postanawiają za wszelką cenę wyegzekwować od magistratu odszkodowanie...

Leonard 1 Pietraszak Ryszard Pie- :
truski, Anna Seniuk, Elżbieta Sta-

rostecka,

Edmund

(50 min)
786. : „Świat ny

Fot: AKPA

Fetting

TV Połonia
Punoyc Serial ko-

z

NA

Susan Clark

Elodie Bouchez w 1994 r. otrzymała Cezara dla najlepszej młodej aktorki roku.

Kochankowie
mojej mamy

Dramat psychologiczny, 109 min., Fra
1994
Reżyseria: Andre Tóchinć
Scenariusz: Andrć Tóchine, Giles Taurand,
Olivier Massart
Muzyka: Samuel Barber
Występują: Elodie Bouchez, Gael Morel,
Stephane Rideau i inni.
Kilka lat temu francusko-niemiecka telewizja satelitarna ARTE zamówiła u różnych
reżyserów 10-odcinkowy cykl godzinnych
filmów o życiu młodych ludzi u progu dojrzałości pod wspólnym tytułem „Tous les
garcons et les filles de leur age” (Wszyscy
chłopcy i dziewczęta w ich wieku). Jeden
z filmów z tego cyklu - „Dąb i trzcina” - zrealizował Andre Tóchinće i otrzymał za niego
nagrodę Okomedia na festiwalu telewizyj-

sz ohater tej opowieści - Rafał - ma mat"s kę alkoholiczkę, która lubi towarzystwo
obcych mężczyzn. Syn często musi opiekować się nietrzeźwą matką. Sam niejedno-'
krotnie idzie głodny do szkoły. Pewnego ra-

zu kradnie w szkole kolegom kanapki. Ten
incydent inicjuje ciąg wydarzeń, którym
muszą stawić czoło główni bohaterowie.

nym we Freiburgu. Telewizyjne dziełko rozbudował

potem

do

niemal

dwugodzinnej

wersji kinowej, zatytułowanej „Dzikie trzciny”.
Reżyser przyznawał w licznych wywiadach, że jest to film bardzo osobisty, oparty
na faktach z jego biografii. Tóchinć przywołuje wspomnienia własnej młodości, swojej
licealnej klasy przed maturą, swoich kolegów i samego siebie.
Miasteczko. w południowo-zachodniej
Francji, rok 1962. Subtelny i wrażliwy Francois, żyjący poezją Rimbauda, kinem Bergmana i Demy'ego, zakochuje się pierwszą
młodzieńczą miłością w Maite. Dziewczyna
jest ładna i sympatyczna, ale chłopak ma
ciągle niejasne poczucie niedosytu i niespełnienia...

9465 „Ośmiornica” r
0

prod włoskiej.

U: 20. 00

Zabójcza ciekawość
ękna modelka nalega, by jej chłopak,

7”
Cat Thomas, wrócił razem z nią na Florydę, jednak on nie chce o tym słyszeć. Następnego dnia Cat znajduje ciało swojego
sąsiada i przyjaciela, który popełnił samo-

bójstwo. Nie wierzy jednak, by to była prawda. Nie wie, że na swej drodze spotka psychopatycznego mordercę.

W głównych

Krystyna Janda, Rafał Węgrzyn

rolach wystąpili C. Thomas
Howell, Rae Down Chong.

Słowa, słówka i półsłowi
leturniej dla mł. widzów
Domowe przedszkole: Bajka
o trzech piórkach
TVP 1
13.00

„Opowieści z Zielonego Lasu” |
(10) - serial animowany TVN”

|

A

kobiet
19. 1 Dobranocka: „Duszek George” :
|

TV Polonia

|

ligi piłki ręcznej

Styroplast

Stard

- Gdańsk- Nata AWF Gdańsk,
TVG

2. 5,
prod. USA (90 min)
owanie: B
Kamińsk
301 50 41 KRA ARPA
PAP/CAF Archiwum
telefon

w.321

M Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie

czwartek 26 lutego 1998r.

6.00 Kawa :czy herbata? 8.05 „Szalone
dziewczyny” — serial 8.30 Wiadomości

8.45 Mama i ja 9.00 Dla dzieci: Słowa,
słówka i półsłówka 9.30 Domowe przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzieciach
10.00 „Cagney i Lacey” — serial 10.50
Tańce polskie 11.10 Gotowanie na ekranie 11.20 Mamo, coś się stało (3/11): Porażenie prądem 11.25 Kwitnące okienko:

Frezea 11.30 Opowieści bałtyckie: Czekając na sygnał 12.00 Wiadomości 12.10

7.25 „Pielęgniarki” (33) — serial 7.50 Studio urody 8.00 Program lokalny 8.30
„W labiryncie” - serial 9.00 „Stawka

(powt.) 8.30 „Zar tropików” (38) — se-

ton - magazyn muzyki klasycznej 9.30

sensacyjny,

Kanada/Izrael

1991

rial

obyczajowy,

Kanada

10.30

„Sprycjan i Fanatsio” (3) — serial anim.

„Drużyna A” (73) - serial sensacyjny,
USA (powt.) 11.30 „Ostry dyżur” (2) serial obyczajowy, USA 1997 (powt.)

Klub Filipa - program dla dzieci 10.00
Wielka Brytania dziś 10.30 Na planie
filmowym 10.40 Kontury —- mag. kulturalny 11.00 „Doktor Przytuliński” — se-

11.10 „Złotopolscy” — telenowela

12.00

Kabaret Czyści Jak Łza w widowisku
„Ballada o dniach ostatnich” 12.30 Tele

rzęta świata: „Pawiany. Zbyt bliskie są-

demia Zdrowia Dwójki 13.00 Panorama
13.20 Dziennik krajowy (powt.) 13.40

szula Dudziak w Warszawie 12.50 Aka-

świat przez pryzmat miłości do przyrody

„Tulipan” = serial

13.50 Łowcy ognia

1986, reż. Janusz Dymek

14.10 Piąta pora roku: Portowe drobno-

ustroje
14.30 Wiadomości

.

14.40 Dla dzieci: Ciuchcia
15.05 „Szczenięce lata Toma i Jerry'ego”

7.50 Program dnia 8.00 Panorama 8.10
Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 Temat
wiejski 8.55 Co jest grane? 9.00 Kamer-

rial

wizje kultury: Malowane ptaki, czyli Ur-

13.30 Przyrodnicy: Patrzę na

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Polityczne graffiti 7.55 Poranne informacje
8.00 „Batman” (72) - serial animowany

większa niż życie” — serial wojenny, Polska 1965/6, reż. Janusz Morgensterm/Andrzej Konic 10.15 Po prostu żyć 10.40

Agrobiznes 12.20 Magazyn Notowań
12.45 Spacery z dziadkiem 13.00 Zwiesiedztwo”

14

7.00 Studio sport 7.05 Dziennik krajowy

obyczajowy,

(powt.) 9.30 „Żar młodości” (388) — se1973

12.30 Miłość od pierwszego wejrzenia
— pr. rozrywkowy 13.00 Rekiny kart —
teleturniej 13.30 Twój lekarz - maga-

zyn medyczny

Polska

14.30 Clipol - magazyn muzyczny
14.50 Akademia Zdrowia Dwójki (powt.)
15.00 Rada ita Erwina Ryś Fe15.25 „Bodzio mały helikopter” - anim.

15.35 Teatr jak życie

15.50 Kronika MŚ juniorów w narciar-

20.10 „Miasto na luzie” ZA - serial
kryminalny, USA 1996, wyk. Tony Crane, Susan Walters, Barry

20.00 Klub Dwójki

— seriale anim.

rial animowany 11.25 „Zobacz to” — serial dokumentalny 11.50 „Historia miłości” — serial obyczajowy 12.40 „Wizja

11.30 „Wydział zabójstw” - film krym.

rial animowany 11.20 „Mysz i kret” — se-

przyszłości” — serial dok. 13.05 „Piloci
z Big Sky” (8/26) - serial przygodowy,
Australia 1996, reż. Scott Hartford Davis 13.50 „Nienawiść” - film dokumen-

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

14.50 Program dnia
14.55 Panorama

15.00 „Gdzie się podziała Carmen SanDiego?” (33) — serial animowany
15.30 Wolnoć Tomku... - mag. o budow

15.10 „Człowiek z gór” - serial animowany
15.35 „Były sobie Ameryki” - serial animowany

nictwie

;

dla młodzieży
12.25 Teleshopping

M
14.05 Muzyka w RTL 7
14.35 „Prawo i bezprawie” - serial
15.25 Siódemka dzieciakom: „Kacper”,
„Niebezpieczne dinozaury” - seriale anim.

W

EE
OPO
PII

20.50 Weekend w Dwójce
21.00 „Z archiwum X” (20) — serial sen-

sacyjny, USA, reż. William Gra-

Corbin (43 min)
21.00 W centrum uwagi — program publicystyczno-informacyjny
21.20 W interesie publicznym - program publicystyczny

21.55 Czas na dokument: „Too jednak
byłam ja”
22.30 Pegaz

23.00 Wiadomości oraz Sport
23.10 „Dzikie trzciny” - dramat psycho-

logiczny; Francja 1994, reż. Andre Techine, wyk. Elodie Bouchez, Gael Morel, Stephane Rideau, Frederic Gorny (110 min)
1.00 „Klan” - telenowela, Polska
1997,
reż. Paweł
Karpiński
(powt.)

ham, wyk. David Duchovny, Gil-

lian Anderson (50 min)
21.50 Sport telegram

20.00 „A nuż się uda” - komedia, USA
1981, reż. Peter Bonerz, wyk.
Gabe Kaplan, Alex Karras, Ro-

22.40 „M.A.S.H” (84) - serial komediowy, USA 1983, wyk. Alan Alda;
William Christopher, Jamie Farr,
. Loretta Smit (25 min)
23.05 Studio Teatralne Dwójki: Karol
Pinter - „Z prochu powstałeś...”,

reż. Mariusz Grzegorzek, wyk.
Dorota Pomykała, Marek Kalita
„Ostatni z Czartaka, czyli Franciszek Suknarowski i inni” — film
dok. Stefana Szlachtycza
0.55 Zakończenie programu
0.15

20.00 „Poranek z z Moniką -- film obyczajowy, Niemcy 1995, reż. Ra-

bert Klein, Susan Clark (92 min)
20.50 Losowanie LOTTO

21.50 „Kojak” (45) — serial kryminalny,
USA 1973, wyk. Telly Savalas,

22.00 Panorama

Dan Frazer,
min)

Kevin Dobson

22.50 Wyniki losowania LOTTO

(50

21.30

Birmingham

23.45 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
23.55 „Zabójcza ciekawość” - film
krym., USA 1990

21.45 Panorama
21.55 Punkt - temat dnia

22.15 Co mnie gryzie?
22.45 Sport w Trójce - retransmisja
fragmentu
derbowego meczu

1.55
2.25

Cosmix
Pożegnanie

krym., USA 1988
21.40 7 minut — wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.50 „W cudzej skórze” - serial
22.40 „Seks, cenzura i srebrny ekran” film dokumentalny

23.15 Polityczne graffiti

1.25 Link New Look

20.00 Fiskieliy związek” - dramat

iner Kaufmann, wyk. Katja Riemann, Kai Wiesinger, Moritz J.
Bleibtreu, Karin Rasenack (90
min)
Odyseja
siostry
Wendy
-

22.55 Informacje i biznes informacje
23.25 Bumerang - pr. publicystyczny
23.55 4 x 4 - mag. motoryzacyjny
0.25 Przytul mnie

„Kac-

per”, „Niebezpieczne dinozaury”
8.20 „Z ust do ust” - serial dla młodzieży
8.45 „Sunset Beach” - serial
9.30 „Sztandar” — film sensac., Francja 1935
;
11.05 „Czy boisz się ciemności” — serial

talny

stwie alpejskim- Szczyrk '98

' 7.00 RTL 7 zaprasza
7.35 Siódemka dzieciakom:

I ligi piłki ręcznej kobiet Styroplast Stard Gdańsk - Nata AWF
Gdańsk.
23.15 Na europejskiej scenie
23.40 Rodno zemia - magazyn kaszubski
0.00 Zakończenie programu

zzz KERR

yy

czwartek
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POLONIA

TV POLONIA
8.00 Nasze wiadomości 8.05 Nasz pora-

nek 8.30 Nasza dzieciom 9.30 Nasz sklep
— zakupy w TV 10.00 „Lekarz domowy”
(28) - serial 11.05 „Aniołki Charliego”
(11) - serial sensacyjny, USA 12.00 Nasze
wiadomości 12.05 „City” (31) - serial,
12.30 „Dziedziczna nienawiść” (28) — serial, Brazylia 13.20 Gry południowe 13.30
„Klub na plaży” (3) — serial, Brazylia
14.00 Nasza dzieciom
14.55 Nasz Sklep - zakupy w TV
15.10 Nasze popołudnie — Studio AGNES
15.45 Zanim kupisz — poradnik dla kupu-

14.25 (K) „Nietykalni i Elliot Mysz” — serial anim.
14.55 (K) „Star Trek. Voyager 3” - serial

SF
15.50 (K) „Nawiedzony” - thriller, USA

1996
17.35 (K) „I żyli długo i szczęśliwie” — serial anim.

18.00-20.00
OKNO
GAPĘ”:
18.00 NIE PRZEGAP

jących

rial, Brażylia
18.50 Splot plot - La Strada

19.25 „Świat według Dave'a” - serial komediowy

19.50 Aktualności filmowe
19.55 Łapu-capu
20.00 (K) „Marion du Faouet — królowa
złodziei” - film przyg., Francja

1996
21.45 (K) KLUB FILMU POLSKIEGO:
„Mąż swojej żony” - komedia, Pol-

21.00 Nasze wiadomości
21.15 „Kochankowie mojej mamy” — dramat obyczajowy, Polska 1985, reż.
Radosław Piwowarski
22.50 Puls Biznesu
23.00 Nasze auto
23.25 Muzyczny sklep CD
23.40 Nasza dobranocka

PANTOFLE

- mag.

poranny,

prowadzą Sandra Walter i Norbi 7.25
Przegląd prasy 7.30 TVN Fakty - informacje 7.35 „Pacific Drive” (100) — serial

obyczajowy 8.00 „Opowieści z Zielone-

Królewskim Trakcie (24): Pałacyk Sobańskich
(powt.)
11.00
Gościniec
(powt.) 11.30 30 ton! Lista, lista — lista

z Kuroniem 10.30 „Anna” (100) - tele-

nowela, Argentyna 11.30 „Jolanda” (34)
- telenowela, Argentyna 12.00 Telesklep 12.30 Co za dzień — rozrywka, in-

formacja 13.00 „Opowieści z Zielonego
Lasu” (10) - serial animowany dla dzie-

ci 13.30 Dance Time - mag. muzyczny
14.00 Twój problem, nasza głowa - pr.
na żywo dla dzieci

14.45 - 16.45 NIEZŁY KANAŁ
14.45 „California Dreams” (75-ost.) —
serial dla młodzieży, USA

15.15 „Szkoła złamanych serc” - serial
15.45 „Star Trek” (46) - serial SĘ USA

ska 1960
23.15 (K) „Mary Reilly” - dramat sensac.,

USA 1995
1.00 (K) „Z dziewczynami jest inaczej”
- film obycz., W. Brytania 1996

2.35 (K) „Wystrzałowe dziewczyny” film sensac., USA 1994
4.15 (K) „Złe intencje” - film sensac

9.00

„Biały Kieł 2. Legenda o białym
wilku” - film przyg., USA 1994
10.45 „Rycerz pierwszej damy” - kome-

dia, USA 1994
12.20
14.30
16.05
17.00
18.35

film obyczajowy, Polska 1991, reż. Andrzej Barański (powt.) 13.35 Złote lata

20.00 „Szczeniacka miłość” - film obycz.

21.25 „Mortal Kombat — Śmiertelna rozgrywka” - film sensac., USA 1995
23.05 „Egzekutor” - film sensac., USA
1.00 „Niebezpieczna strefa” - film

sensac., USA 1995
2.30

sześćdziesiąte: Zespół „Żuki” - program
rozrywkowy (powt.)
14.10 „Lenica” - film dokumentalny
Wojtka J. Kukli (powt.)
14.40 Auto-Moto-Klub (powt.)
15.00 Panorama
15.20 Program dnia
15.25 Uczmy się polskiego (23): Niech
żyje so jologia!

17.00
17.30
18.00
18.30
19.00

8.30 Piłka nożna: Puchar Narodów
Afryki w Burkina Faso - półfinały
10.00 IO Nagano '98
12.00 Magazyn sportów motorowych

13.00 Snowboard: PŚ w Oberstdorfie —
slalom gigant
14.00 Lekkoatletyka: Halowy mityng

—

15.00 Piłka nożna: Puchar Narodów — |
Afryki w Burkina Faso - półfinały |
17.00 (P) Piłka nożna: Mecze towarzyskie
z udziałem reprezentacji Niemiec

23.00 Piłka nożna: Mecze towarzyskie
z udziałem reprezentacji Niemiec
i Holandii
1.00 Magazyn sportów motorowych
1.30 Zakończenie programu

Wędkarskie przygody Rexa Hunta
Katastrofy: Radioaktywny wyciek
Bzik czterech kółek
Terra X: Tajemnica Yaro
:
Dzikie Discovery: Warunki ekstremalne

20.00 Poza rok 2000
20.30 Punkty zwrotne historii: Oblężenie
:
Konstantynopola
21.00 Szpieg na niebie

22.00 Katastrofy: Duma i upadek
22.30 Medycyna sądowa: Brzydki zapach
(23.00 Podpisane Discovery: Spaczone

|

umysły - zabić i jeszcze raz zabić
| 0.00 Medycyna
sądowa:
Zabójcze

skłonności
1.00 Skrzydła Luftwaffe: V-1
2.00 Punkty zwrotne historii: Oblężenie Konstantynopola
2.30 Poza rok 2000

3.00 Zakończenie programu

6.00
6.30

Punkt 6 - mag. informacyjny
Dzień dobry Niemcy - mag. Tegionalny
7.00 Punkt 7 - mag. informacyjny
7.35 „Między nami” - serial
8.15 „Dobre czasy, złe czasy” — serial
8.50 „Ellen” — serial
9.20 „Historia Springfieldów” - serial
10.05 „Moda na sukces” - serial
10.35 „Sunset Beach” - serial
11.30 Pojedynek rodzinny - teleturniej
12.00 Punkt 12 —- mag. informacyjny

12.30 „Magnum” - serial
13.30 „Home Improvement" - serial

14.00-Barbel Schifer: „Powinieneś się
wstydzić”
15.00 Iona Christen „Pieniądze - przy-

czyna rozpadu naszego związku”
16.00 Hans Meiser: „Przemoc w małżeństwie”

17.00
17.30
18.00
18.30
12.30 „Dwa oblicza miłości” — serial

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

20.00 TEATR TV: Włodzimierz Perzyński - „Dziękuję za służbę”, reż.

Sylwester Chęciński, wyk. Grażyna Barszczewska, Piotr Fronczewski,

Edwin

Petrykat,

Agnieszka Krukówna (75 min)
21.15 „Wspomnienie o Jerzym Jurando-

cie” (1): „Moje małe szczęście” film dokumentalny Katarzyny
Sobol
2155 MdM - program rozrywk

13.30 TV Shop
14.00 Na topie - pr. muz.

14.30 Dance Jump - mag. muz.
15.00 Gramy News
15.05 Mute - pr. muz.

15.30 Halogramy - pr. muz.
16.00 „Z ostatniej chwili” - serial, Kanada
16.55 „Czarodziejka z Księżyca” - serial
anim.

17.25-,Power Rangers” - serial

23.00 TVN Fakty Regionalne - infor-

22.30 Panorama

17.50 Informacje
18.00 „MacGyver” - serial

macje
23.15 Auto Auto - magazyn
23.45 Nic straconego: „Beverly Hills

23.05 „Dotknięci” —- dramat obyczajowy,
. Polska 1988, reż. Wiesław Sa-

20.00 „Dwa oblicza miłości” — serial

Rymanowski

90210” (98) — serial obyczajowy,
USA

„Wdowa, terrorystka i komandos” - film dokumentalny

R

w Londynie
21.00 (P) Piłka nożna: Mecz towarzyski
Włochy - Argentyna

mediowy, USA

„Silverado” — western, USA 1985
„Tak trzymaj doktorku” —- komedia
„Najmniejszy ssak świata”
„House party 3” —- komedia, USA
„Anioł stróż” —- komedia obycz., USA

przebojów - program Waltera Chełstowskiego (powt.) 12:00 Wiadomości
12.10 Reżyser miesiąca: Andrzej Barański - „Nad rzeką, której nie ma” -

i Holandii
19.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP

20.00 Sport
20.05 „Prawnicy z Miasta Aniołów” (20)
- serial obyczajowy, USA
21.00 „Drew Carey Show” (21) - serial
komediowy, USA
21.30 „Naga prawda” (20) — serial ko-

Werdykt - pr. publicystyczny
Escape — mag. komputerowy
Blok muz. :
„Klub Hawaje” - serial
„Celeste” - serial
Auto Salon —- mag. motoryzacyjny
Pełnym gazem
Top Shop

Klasztory polskie (powt.) 10.00 BIOGRAFIE: „Adolf Rudnicki - pisarz
osobny” - film dok. (powt.) 10.45 Na

dla

(9) - serial animowany

17.45 „Namiętności” — serial
18.45
19.15
19.45
20.00
20.30
21.30
22.00
22.30

8.30 Wiadomości 8.45 Teledyski na życzenie (powt.) 8.55 Prognoza pogody
'9.00 Dla dzieci: Szafiki (powt.) 9.30

dzieci 8.30 „Przygody Bosco” (7) - serial
animowany dla dzieci 9.00 Zostań
gwiazdą - pr. rozrywkowy 10.00 Gotuj

go Lasu”

14.30 Bliżej filmu - mag. filmowy
17.15 Seriale anim.

19.20 Łapu-capu.

19.45 „Ośmiornica” (6) — serial sensac.

6.00 Telesklep 6.30 - 7.25 CIĘŻKO

13.30 „Celeste” - serial

19.15 NIE PRZEGAP

19.20,Klub na plaży” (4) — serial

RANNE

,NA

18.05 Diabelski Młyn - filmy anim.
18.45 „Kroniki Seinfelda” — serial komediowy
19.10 Cyberia

16.00 „City” (32) - serial, USA
16.30 „Lekarz domowy” (29) - serial,
Hiszpania
17.40 Zagraj z nami - Domino - teleturniej na żywo
17.55 Szczęśliwa ósemka — propozycje do
listy przebojów
18.00 „Dziedziczna nienawiść” (29) — se-

OTWARTE

10.30 Werdykt — pr. publicystyczny

niewski, wyk. Piotr Fronczewski, Ewa
Wiśniewska,
Ewa
Błaszczyk, Joanna Trzepiecińska

1.00 Powitanie widzów

amerykań-

skich
1.05 „Duszek George” - film animo-

19.00 „Żar młodości” - serial

21.00 CNN News
21.15 „Palić? Nie palić?” - dramat obycz.,
22.30 Przytul mnie - nocny pr. muz.
23.30 Dance Jump — mag. muz.
0.00 Mute - pr. muz.

0.30 Zakończenie programu

17.00 „Beverly Hills Teenagers” - serial
17.30 „Troskliwe misie” — serial

Jeopardy! — quiz
„Między nami” - serial
Dobry wieczór - mag. regionalny
EXCLUSIV - mag. gwiazd

18.45 Wiadomości
19.10 Explosiv — mag.

19.40 „Dobre czasy, złe czasy” — serial

18.00 „74.5 Nowa Fala” - serial

20.15 „Dr Stefan Frank - lekarz, któremu

18.40 Dookoła sławy — mag. filmowy
19.45 Video Soul - pr. muz.

21.15 „Balko” - serial

20.00 „Lata dzieciństwa” — dramat wojenny, Francja/Włochy/USA 1993

21.30 „Haggard” - serial
22.00 „Noce i dnie” - serial

23.00 Midnight Love - pr. muz.
23.30 Muzyczne dobranoc
Akademicka Telewizja Edukacyjna
Kanał 1
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)

17.10 Inside Britain: „Edukacja”
17.40 „Niderlandy budują statek Batawia” - reportaż (17 min)
17.57 Program na dzień następny

kobiety ufają” - serial
22.15 „W imieniu prawa” - nowy serial
23.15 „Prawo Burke'a” — nowy serial
0.10 Wiadomości
0.40 „Ellen” - serial
1.10 „Nie przynoś mi kwiatów” - se-

rial
1.40 „Home Improvement" - serial

2.10 „Magnum” - serial
3.00 Wiadomości
3.30 Hans Meiser

4.20 Ilona Christen
5.10 Barbel Schafer

czwartek 26 lutego 1998 r,

ALPACH
MECHANIKA
i elektromechanika sa-

| Firma
ma zleci |
|
projekt
i wykonanie
.

ABSOLWENTÓW- sprzedawców 2
osoby- samochód osobowy, Żabianka

Subisława 29 | piętro- foto»
ABSOLWENTÓW Szkół Handlowych

HANDLOWCA (z grupą: inwalidzka),
z doświadczeniem w handlu meblami

CIEŚLI i murarzy zatrudni P. B.

ra, tel.554-18-62, 554-17-49
inwalidzką na stałą umowę o pracę
we Wrzeszczu zatrudni pilnie Zakład
Pracy Chronionej, tel. 622-35-26

557-40-47; 557-40-48
MAGAZYNIERÓW do 35 lat, 551-1153 (8.00- 16.00)
PRACOWNIKA d/s marketingu, mło-

STOLARZA (z grupą inwalidzką)
w Rejkowcach gm. Pelplin, tel. (0-69)

MONTERÓW wentylacji, majstrów wentylacji i klimatyzacji, ję-

SZWACZKI, tapicerów zatrudni

UCZNIA do piekarni, mieszkanie za-

zyk niemiecki, kontrakt w RFN,
345-13-95, 0601-666-952

„Meblo- Mak” tel. 671-69-25

pewnione, Wrzeszcz, Chrobrego 54

PRACOWNIKÓW kuchni- obsługi

NIEPEŁNOSPRAWNĄ maszynistkę

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

zatrudni firma, tel. 683-29-55

346-38-10

ma, tel. 301-69-61

OSOBY niepełnosprawne zatrudni firOSOBY niepełnosprawne zatrudnimy
w dziale windykacji oraz w magazynie
surowców (komputer), tel. 682-22-26,

682-34-53

MALARZA okresowo, 625-09-48

MURARZY, stolarzy, 552-72-81

19-06

TYNKARZY, Przymorze Czamy

KIEROWCĘ- mechanika z doświadczeniem do prowadzenia ciężarówki
Star z przyczepą, tel. 346-45-03

Dynamicznie rozwijająca się sieć salonów
OPTYK Express poszukuje pracowników
na niżej wymienione stanowiska:

przy montażu sekcji kadłubowych- ry-

GŁÓWNĄ księgową zatrudni funda-

KRAWCOWE, szwaczki, Komandorska 18, 620-66-21

BLACHARZY samochodowych wy-

Dwór 8, pok. 24

KIEROWNIKA aptreki zatrudnię,
622-73-79
MONTERÓW prowadzących,

KRAWCA zatrudnię, 682-28-73 po
18.00
cja, 301-49-51
GŁÓWNĄ księgową ze znajomością
pracy na komputerze, (stanowisko
jednoosobowe), do firmy handlowej,

SZWACZKI pomoce zatrudnię
Gdańsk- Oliwa, 552-12-36

kwalifkowanych zatrudnimy, tel. 621-

pilnie potrzebna, tel. 553-07-87 od
8.00do 12.00
KSIĘGOWEGO z praktyką do biura
rachunkowego. 681-65-65; 0602-294373

SEKRETARKĘ zatrudni „Invest
Komfort”. Wymagana znajomość
obsługi komputera i. minimum
roczne doświadczenie zawodowe. Zgłoszenia pisemne lub oso-

KIEROWCĘ- sprzedawcę, 2 osoby.

Gdańsk, 090-533-248
KIEROWCĘ kat C'. Tel. 682-89-61

KSIĘGOWYCH, atrakcyjna praca po przeszkoleniu, 301-4754, Wałowa 19 (obok GazowniZ

KIEROWCĘ
z kat. Bi C zatrudnię, te.
551-25-23

biste codziennie w e 15.0018.00
w Sopocie, ul. Żeromskiego
12

KIEROWCÓW
młodych z własnym

SEKRETARKĘz bardzo dobrą znajo-

samochodem
zatrudni Pizza Hut So-

mością języka angielskiego i obsługą

pot, Al. Niepodległości
759, tel. 551-

KSIĘGWĄ w niepełnym wymiarze

czasu, 620-65-85

komputera zatrudni „Meblo- Mak*

w Rumi. Tel. 671-69-25

20-46

LAKIERNIKÓW samochodowych, do-

świadczonych zatrudnimy, tel. 62119-06

SEKRETARKĘ ze znajomością kadr
firma zatrudni. Oferty 10539110
Gdy-

nia Władysława
IV 17

EKSPEDIENTKĘ z praktryką do skle-

pu mięsno- spożywczego, może być

rencistka, tel. 341-28-43
EKSPEDIENTKI, 551-88-43
HANDLOWCA do 35 lat, wymagany
samochód, tel. 550-68-39

HANDLOWCA do pracy w hurtowni,

wykształcenie średnie, tel. 552-12-61
MGR, technika farmacji, kierownika
apteki, 622-73-79

MGR farmacji, po stażu, atrakcyjne zarobki
tel. 557-80-12

AGENTÓW z doświadczeniem poszukuje Firma Leasingowa.Tel. 341-55z

AKWIZYTORAdealera, 550-67-20
EKSPEDIENTKA sklep RTV, AGD,
Świętojańska
86, Góynia

olka 6 e a Ten
asp
KUJ
o EO
handlowego METRO poszukuje kandydatów na stanowiska:

Oferujemy:

przemysłowego na Żabiance, 621-7113

189 oraz na dyżury

SAP - PROJEKT - PÓŁNOC Sp. 0.0.
|

EKSPEDIENTKĘ na stoisko spożywczo- wędliniarskie, sklep Piastowska
9%, 557-28-16
EKSPEDIENTKĘ zatrudnię do sklepu

MGR farmacji zatrudnię, 661-71-70
(8.00- 10.00)
PRZEDSTAWICIELA handlowego
(obuwie) do lat 30, prawo jazdy B, Avista, Gdańsk, Grunwaldzka 216
(12.00- 15.00)
do baru bistro 0-60269-23-22, 550-00-91 wew. 41 .
SPRZEDAWCĘ do baru piwnego,
Grunwaldzka 135
SPRZEDAWCÓW, bezrobotnych,
hurtownia odzieżowa, 30-385-69

SPRZEDAWCÓW- młodych prze-

* pracę w dobrze zorganizowanym zespole,
* motywacyjny system wynagradzania,
+ zmianowy system pracy,
* możliwość rozwoju i awansu.

szkolimy. 343-50-71

» Kierownika projektu (inż. budowlany)
» Kierownika zespołu nadzoru (inż. budowl. z uprawnieniami)

PRACOWNIKÓW

CUKIERNIKA zatrudnię, tel. 551-2528
KELNERKI, barmanki, Brzeźno 0-

- znajomości jęz. niemieckiego lub angielskiego,
- umiejętności współpracy z zespołem,
- niezbędnego doświadczenia w realizacji prac projektowych i montażowych,
- samodzielności i stanowczości w działaniu,
edytorem tekstów i
- umiejętności posługiwaniasię dowolnym zaawansowanym

uprawnień zawodowych oraz oczekiwania finansowe należy przesłać
w terminie 14 dni pod adresem:

SAP - e

*od godziny 13.00

81-7

III 1998 r.

Gdańsku,

ErmaR aaa

ul. Wał

ice

PRACOWNIKA do prac gospodarczych z prawem jazdy, tel. 346-20-35,

0601-655-720
PRACOWNIKA na samodzielne stanowisko w piekarni. Oferty Gdańsk,

tel. ,

s

551-72-92,
551-72-92,

08-14 (10.00- 18.00)
RECEPCJONISTKĘ, kucharza zatrudni hotel, Straszyn 682-02-95
SPAWACZAWDT, 342-16-27
SPRZĄTACZA- praca nocna, przy
sprzątaniu wnętrz, 0601-79-27-79
SPRZĄTACZY klatek schodowych

fax

1

AGENTA

RZ

STOLARZY zatrudnię; Gdańsk ul.
Kartuska 292

szuiFieRzy DUrSZtynu

KIEROWCA
lat 32, kat. A, B, C, D, E,

ŚLUSARZY, Pruszcz Gdański, tel.

trudnię. Sopot, Al. Niepodległości
665A godz. 9.00- 11.00
ZŁOTNIKApraca stała, tel. 664-94- *
7

CHAŁUPNICTWO, 0-700-71-195

Uwierz
w swoją szansę, tel. 664-81- 74
w godz. 10.00- 15.00

820 305-22-99, 305-29-69 (9.00-

16.00)

aom7nies |

DYSPOZYCYJNE osoby 8.00- 17.00,
średnie, 6-217-932
FURONNAKD, | 15 s, 120
120

z

|

za

p

firmy

AE

E

ycka

A

zatrudni

ZEFA REJONU

PRACOWNIKA BIURA | |

|

w

”

REKLAMY

i

- doświadczenie w Karowa

Ay TCZEWIE

ciekawą, samodzielną pracę, możliwość dalszego rozwoju zawodowego, szkolenia i

ce

nace

„ po

do 07.03.1998

"s1374 Gdynia
z dopiskiem „KADRY”
8-333

R-1962

:

.

r. pod adresem:

Fary80-886
Drzewny
Sy
Gdańsk

e

1

,

dynamicznym
EE
ść

szkoleniai dalszego

sio

owak

stanowiska.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cyY., listu

PRASA BAŁTYCKA sp. Z 0.0. ,
Dział Kadr , pok. 233

onzaa

łu

ziom

wył

R

Prosimy o przesłanie ofert (Cv. + list motywacyjny + zdjęcie)

ki zagraniczne.

e Y

biegi

komunikatywną, w wieku do 35 lat.
pracę w młodym zespole, szkolenia oraz

interesującą
Jemy

Odyn

- wykształceni Maia

OGŁOSZEN

Oczekujemy na osobę ze średnim wykształceniem, kulturą osobistą,
Oferuj

i zdjęcia do dnia R
„PRASA
R-1979

opady
" Sp. z 0.0.

Targarg Drzewny ył , ze

:

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

ZAPRSZAY
D SZYCH R OsOSEK: SZA

|

li i Sprzedaży - Kolportaż Domowy

aka OR

za ile?

rasa

bał

samorealizacji oraz wynagrodzenie zależne

omości zagadnień budowlanych.
ze znajomością

kiedy?

||

Wydawca

i skuteczności działania,

zat
5
N

średnie, Elbląg, 055-235-56-48

683-30-67
TOKARZA, ślusarza- spawacza za-

ycka

DZIENNIKA

£

EKSPEDIENTKA szuka pracy. 55725-52

66-01

" IWIECZORU WYBRZEŻA”

„ei

BLACHARZ początkujący, 0602-371691

„Dziennika Bałtyckiego”

Firma z 100% kapitałem zagranicznym

: R

301-24-76

ochrony- konwojenta.

te

as8sa

bał

"ROZ?

-inicj

BHP-OWIEC, szkolenia,
624-07-30, 0601-651-669

zyje

śe

lub kontakt
tel. 301-83-91 - w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia.

poszukuje

602-301-916

z Sopotu, 620-65-85

+ samodzielność i krealywność,

C.v. i list motywacyjny pod

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

ABSOLWENÓW
szkół ponadpodstawowych zarobki od 1.000 zł/ mc. tel.

Ochrony „Cobra”, ul. Heweliusza
11/

-79.
551-72-93

i okrętowych rynków wschodnich,

ieraj

ZATRUDNIMY, 0601-66-50-32

MŁODYCH, ambitnych, min. zawodowe, 303-85-69

Targ Drzewny 3/7 nr 10528656

- wykształcenie wyższe - elektryczne, | - obsługa komputera,

Oferujemy ciekawą pracę,

wyższe wykształcenie, dyspozycyjność i doświadczenie. Fakturzystkę
do działu sprzedaży oraz kierowcę
zkat. C, tel. 682-36-17, 682-15-76

Kurs zawodowy
na licencję l:go
stopnia. Centrum Szkolenia
Służb

- Północ Sp. z o.o.
Sopot, ul.

ds. MARKETINGU - obsługa rynków wschodnich
Kandydat powinien spełniać warunki:
- biegła znajomość języka rosyjskiego,

ZAKŁADY Mięsne „Nowak* Pruszcz
Gdański zatrudnią pracowników na
stanowiska kierownicze, wymagane

602-628-846
POMOC kuchenna pilnie!!! Restauracja Skorpion, 624-88-44, 620-72-30

R-2190

LMO

szych marynarzy zatrudni Żeglu-

ga Gdańska, tel. 301-89-31

STAŁA praca, paszport, 0602-76-0606

Oferty pisemne dotyczące zatrudnienia, zawierające życiorys (c.v., zdjęcie, kopie

w SJO, ul. Ogarna 27/28
2

OFICERÓW mechaników i star

dzenie, 303-85-69

672-25-08

» Inspektora instalacji sanitarnych (inż. z uprawnieniami)
» Inspektora instalacji elektrycznych (inż. z uprawnieniami)

kwalifikacyjne od
w

sunek, 627-79-49, 0601-62-90-79

79-32
OD zaraz 11 osób, wysokie wynagro-

magazynowych,

arkuszem kalkulacyjnym (dot. stanowiska sekretarki).

dniu:

MŁODYCH na stałe od zaraz, tel.

629-80-29, 9.00- 16.00

» Sekretarki (osoba do prowadzenia biura na budowie)

Zainteresowane osoby uprzejmie prosimy o
składanie ofert do dnia 2 marca 1998 r.
do godziny 10.00 w Szkole Języków Obcych
EMPiK Sp. z 0.0., ul. Długi Targ 28/29.

Rozmo

MŁODE reprezentacyjne
osoby od zaraz, tel. kom. 0-602-38-30-48

MŁODYCH średnie, praca pilnie, 621-

wew. 1375

ELEKTROMECHANIKA samochodowego 682-26-70

MURARZY, kafelkarzy, tel. 0602-115098

praca fizyczna, 058/305-37-48

INTROLIGATORA krajacza zatrudni
drukamia, tel. 551-05-32, 551-00-61

nie oraz dobra znajomość komputera,

R-2052/A/944

136-31-94

de, energiczne
osoby do pracy
w dziale reklamy, 0602-35-52-20 po 15.00

|

|

HURTOWNIA książek, działy różne,

ny, urządzenia gratis, informacje bezpłatne. Agencja Usługowo- handlowa

FRYZJERÓW, 0602-39-12-95

_ chodowego, wyksztalcenie min. śred

cja obsługi, tel. 621-19-06

CHAŁUPNIKÓW. Zbyt gwarantowa„Zatoka” Piotr Pasik 81-704 Sopot,
Kościuszki
11/4
FRYZJERKĘ damsko- męską tel.
556-73-68

SPRZEDAWCÓW
do salonu samo-

Wiadomość: telefon
0602 63-51-69
lub 0602 39-42-42.

MALARZY, płytkarzy, 661-74-47, 62901-07

Boo O ASY OE

leniu, 301-48-59 Wałowa
EH
SEPIA

w magazynie,

SPRZĄTACZKI i sprzątaczy z grupą

na znajomość branży muzycznej. Tel.

W: LOSE LET

około 1000 m*
posadzki betonowej

oraz umiejętnością obsługi kompute-

i studentów zaocznych zatrudni na

SEKRETARKI, asystentki

Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7, tel./fax 301-80-62, 346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210, 215, 218, fax 346-35-68
całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
WładysławaIV 17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RO

benzyna,

gaz,

autoalarm, granatowy, tel. 303-44-93,

0602-343-698
AUDI 100, 2.3, 1989, dodatki, auto-

mat, 19 tys, tel. 0602-381-568
AUDI 100, 2.31, XII/ 1990, sprowadzony 1997, 21.500 zł, 150.000 km, ABS,
elektryka. Pilnie! Tel. 0602-217-371

BMW 316, 1994, 42.000 zł. lub zamienię na tańszy, 344-53-15, 682-26-55
CITROEN ZX kombi, 1,4, 1995, immobiliser, centralny zamek, alarm, ga-

rażowany, bezwypadkowy, 26.800,-

552-40-83
DAEWOO Nexia GLE, 1997, tel. 62237-98
FIAT 125p, Pick- Up rok prod. 1987,

tor, radio, WK, komplet opon zimo-

wych, 19.000 zł, 626-51-21
HUYNDAI Pony GLS 91, 055-233-7769

HYUNDAI
Acoeent, 1.5 GLS, 4 d, rok

produkcji
1995, przebieg 52 tys. km,

hak, 1990, tel. 625-18-63
FIAT Cinquecento 700, 1995, 090-5232-17, 661-37-58

FIAT Ciquecento 700, 1993, 345-652%
FIAT Ducato, maxi 94, 623-42-46
FIAT FSM 126p EL, 1996, stan bardzo dobry, zielony, 0602-272-595,
664-67-04
FIAT Punto ELX, 1996, 28.000 przebieg, centralzamek, silnik 1300, grafit
cena 28.000, możliwość rat, 551-417
FORD Escort 1,4 rok produkcji 1988,
150 tys km, biały w b. dobrym stanie,
12.000 zł, 661-41-86
FORD Fiesta, 1.1, granat metalic,
rok produkcji 1995, rejestracji
1996, przebieg 30.000, cena
25.500,- AA, R, J, garażowany, |wszy właściciel, stan b. dobry,
090-54-06-90
FORD Sierra 2,0 DOHC 92 rok, cencja gazowa, 627-07-19
FORD Sierra 2.3D, 1986/87. 306-0307 po 18.00

FORD Transit, mikrobus, 623-42-46

te wyposażenie, 78.000 km, 27.000,-

W Polo, 1986, 1.3, stan idealny, 550-

(0-55)271-52-60 po 15.00
OPEL Corsa, 93, 055-23-52-307
OPEL Kadett 1.6D, 1986, sedan, serwisowany, stan bardzo dobry, 12.000

zł. 344-97-77
PEUGEOT 205, 1.9D, 1992, tel. 34825-52
POLONEZ, 1983, dobry, zadbany, rejstracja X 1998, 3.400 zł, wyjeżdżam
za granicę, tel. 552-04-92
POLONEZ
1,6 GLE 1995, AA, BS, ra-

MERCEDES, VW TA, inne, dostaw
cze, mikrobusy, 344-77-55, 344-77-33

348-87-77; 556-20-89
POLONEZ 1990, tanio! 552-48-60
POLONEZ Atu, 1996, 1.4, rover, 0601-61-11-78
POLONEZ Caro 1,6 GLE, 1995,
75.000 km, alarm, radio, blokada

benz- gaz po remoncie, 4200 zł, 625FIAT 125p, zenzyna gaz, 5-biegowy,

Tel. 309-91-99
OPEL Astra 16 Si Combi 1994, boga-

W Passat 1.6, 1988, tel. 0601-611-041
W Passat 1.6 turbo diesel, składak
1991/ 1994, 25.000 zł. Tel. 682-23-20

stan bardzo dobry- pierwszy właściciel, tl. 341-42-54 po godz. 18.00
ŁADA Samara 1500, rok prod. 12/
1988 stan dobry, Rzucewo 19/ 3, k/
Pucka
MAZDA 626 1991, zadbana, 0-602216-955
MAZDA
626 2.0, 1994, 78 tys. km,

34.98

MERCEDES 200D, E-Klasa, maj
94, cena 65.000,- tel. 0-601-626737
MERCEDES
250, turbo diesel, 1991 r,
pierwszy właściciel, 0601-63-34-36,
6648-691
serwo, aluminiowe koła, po Taxi

w RFN- wersja wzmocniona, stan b.
dobry, składak, Okazja! Cena
42.000,- tel. 341-67-85, 0602-215-888
MERCEDES 409D, maxi, na bliżniakach, 1988, cena 40.000 zł, stan b.db,
0-601-64-82-21
MERCEDES C klasa, elegant, 66125-33, 0601-63-34-36
EU PRI UE PRZ
KRZY AA SZ

NISSAN Alima, 1995, 73tys.km, 24,

elektryczne

45.000 PLN. Tel. 0601-629-665
NISSAN Primera 1,6 1991, 21.500,tel. 557-35-01

DAEWOO
AUTORYZOWANY SERWIS
POLONEZ, TICO, NEXIA, ESPERO
ABI GDAŃSK, ul. ŁOSTOWICKA4

czynny:
8-17 (pon.-pt.)
9-14 sobota
TEL. 303-15-20
SERWIS GWARANCYJNY
i POGWARANCYJNY
R-2180

W Passat 1,8l, 1992; stan idealny,
wyposażenie, 055-232-04-33

dio, gaz, grafitowy matalik, 620-68-94
POLONEZ 1500, 1990, tył Caro, ben-

62-70, kom. 0-601-64-67-25
W Ta, 1994, (0-69)162-81-93, 0601-665-101
WARDBURG 353, combi, 1984, cena
do uzgodnienia. Piece ul. Działkowa 9
gmina Kaliska

WARTBURG 1.3, 1990, tel. 621-7555 od 16.00- 20.00
GOLF 1993, 5D, 1.8, 25.500,-. 0602620-820
POSIADAM Nysę zamienię na malu-.
cha, 0601-25-90-28

AUTA po wypadku kupię, 090-51-06-15
OKAZYJNIE każdy, również uszko-

dzony, 0601-321-181
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71 w. 341,
0601-642-181, 0602-217-666
USZKODZONY, zachodni, 302-56-94,
552-11-81

ZACHODNI okazyjnie, 302-56-04,
552-11-81

AUTO-SZYBY Jaan sprzedaż, montaż. Wrzeszcz 344-1281 Kościuszki 8; Orunia 309-02-51
Jedności Robotniczej 233; Gdynia

620-49-77 Kapitańska 2
CAR-

GLASS oxpresowy mon-

taż, Elbląska 54/64, 305-39-39

AUTOGAZ, 664-70-80
KLOCKI, hamulcowe, zawiesze-

nia, 346-47-88, 305-32-02
FIAT 126p, Cinquecento, uszkodzone, 090-353-865

REMONTY silników, od 400,- gwarancja, raty, 343-21-38, 557-46-92

ROZRUSZNIKI, alternatory,

warsztat-

sklep,

(058)552-14-48

zyna/ gaz, stan bdb, garażowany.

skrzyni, biały, 12.000 zł, tel. 0602-

KOMBAJN 20-56, rok prod. 1984,
055-276-24-37
PRZYCZEPA jednoosiowa
o nośności
500 kg, tel. 306-34-09
PRZYCZEPA kampingowa „Knaus”,
661-25-33, 0601-63-34-36

258-973

POLONEZ Truck, 1994, gaz, 303-593
RENAULT 21, 1989, p. 1700, stan
bdb, ekonomiczny, wygodny, 678-3200, 678-32-91

ROBUR LD 3000 izoterma, stan bdb,
rok 1989, cena 4.500 zł, tel. 0602-7172-50, 090-52-45-49

SEAT Marbela, 900, 1991, cena
10.500,- tel. 0-601-626-737 -

SKODA 105, 1985, 3.000 zł. Tel.
0601-622-339
SKODA 120 L, 1989, 5 biegów, 6.600,
tel. 629-31-36
SKODA Favori, 1991, 302-35-17
SKODA Felicja, 1996, 0601-63-34-36,
6648-691

ABECADŁO, 0601-78-40-02, auta powypadkowe

ABSOLUTNIE auta powypadkowe,

kupię, 0-601-624-184
ABSOLUTNIE każdy, powypać-

kowy, 0-602-726-296
. ABSOLUTNIE powypadkowe, 090290-720, pilnie
AKTUALNIE auta osobowe, dostawcze, 0-90-290-721
AUTA: Fiat 126, Polonez, Mercedes
123, W, do remontu, uszkodzone,
powypadkowe, Gdańsk, 302-99-66
a po wypadku kupię, 0602-60-37-

KAŻDE,

zuzyte,

ABC, samochody na zamówienie, możliwość wyjazdu, 661-6545

„Niedźwiedź Lock', Autogaz, „Górz-

na zamówienie oferuje kompleksową

ALARMY Prestige bywają

obsługę, 664-32-13 9.00-17.00, 060165-74-08
HOLANDIA wyjazdy po zakup samochodów: osobowe, dostawcze, ciężarowe, (pierwsi właściciele),
solidność rzetelność, tradycja, 66160-93, 621-16-86, 624-35-52

, auto-handel, kupno- sprzedaż- za-

CHŁODNICE, tłumiki, zbiorniki naprawa, 346-47-88

wspomaganie

POWYPADKOWE,
090/271-549

W Jetta, 1.6 benzyna, 1990, 303-4705
W [T-4, biały kontener, 1994, 0601-61-34-70, 550-67-88 po 17.00
W Passat, 1.6, benzyna, 1986, stan
idealny, 0-602-360-755

CZĘŚCI do samochodów dostawTŁUMKI- sprzedaż, mechanika pojazdowa, 305-32-02
VOLWO, Scania, tanie części zamienne. DTC 343-00-81 wew. 51

ABSOLUTNIE auta
gotówka, 0-90-27-53-72

AUTO powypadkowe,
;
kupię, 0-90-376-261
OKAZYJNIE lub do remontu, 0-90353-865

ceny, 0-602-726-296
W

DOBA
blokady,
głośniki,
(BRZ

każdy, inne powypadkowe, 671-

16-80

ABC Auto Szyby, Gdynia, Morska
306, 623-68-88, 664-25-69, 663-9686

487. Tel. 552-22-31, 552-28-14,
Gdynia, ul.Jana z Kolna 34, tel.
620-86-38 wew.3, 0-601-662-377

TEUUNA LULU USA
znakowanie, radia,
zestwy głośnomówią:
A]

AUTA

TRANSPORT

>

CPOO OOOCPOEPOOPO DECA

chłodnia

1,5T, tel.

0602-71-72-50, 090-52-45-49
TRANSPORT tanio, 302-63-42
ŻWIR, 090-50-98-74, 348-89-77
ŻWIR, 348-83-95
ŻWIR, 556-00-34
ŻWIR, 622-22-66

COPCO GOO

SPLINTER
554-21-24

:

:.R10261/A/368..

AUTOBUSY 20-osobowe, mikrobusy,

NAJART meblowóz, przeprowadzki,
551-53-54, 090-52-21-78
IICUDMOII 556-59-48; 346-39-21
lk ACHILLES, 343-58-59
„A,AMI* przeprowadzki, 341-91-90
„A,AMI* przeprowadzki, 624-20-39

550-14-43

AJA, 346-39-21; 556-59-48 Przepro-

BUS, 629-34-08
KONCESJONOWANE przewozy mikrobusem, 550-18-47, 551-14-37
MIKROBUS, 0602-331-026
MIKROBUSY, 309-03-15

wadzki

33-64
AUTO- Kamel, osobowe, busy,
345-15-85

AUTOFEST, 629-30-30, dostawcze, osobowe

AAA, Przeprowadzka 556-51-57; 556-

59-48; 0602-658-257
ACZKIEWICZ przeprowadzki, 345-746
ADA. Transport- przeprowadzki, cały
kraj. 5.5 tony. Tanio. 301-22-11; 0601-

65-91-96
ATRAKCYJNIE, 347-97-21
KTRAKCYJNIE- Europa, przepro:

602-39-48-45
DŁUGIE Limuzyny, supertanio, 0-602255-077
DOSTAWCZE, 347-99-24
DOSTAWCZE, 552-75-22; 0601-651672
LAWETY, 347-97-21

OSOBOWE Polonez Truck, 0-601659-115

OSOBOWY z kierowcą, 110,-. 55601-83
PRZYCZEPY, 556-01-83
PRZYCZEPY, lawety, 552-80-72
PRZYCZEPY: wypożyczanie;
serwis, części, 552-57-04

SARKO- najtaniej, dostawcze
osobowe, 0-90-53-76-22

WYPOŻYCZALNIA dostawcze, 0602-

ABAKAN 2.5, kraj, Europa, 620-70-73

MEBLOWÓZ, 342-94-18

AS Transport- dostawcze, 302-66-67,

PRZEPROWADZKA, 623-46-07
PRZEPROWADZKI, transport, 55712-68, 090-523-103
PRZEPROWADZKI 556-36-96
557-47-33, 0602-229-263

WYPOŻYCZALNIA — samochodów,
301-99-86

0-601-61-01-23

AUTA dostawcze, 0601-657-667
AUTO-

Mercedes

244-403

0602-21-87-77

dt, 557-47-33,

0602-229-263
BLASZAK LT 557-04-64, 090-56-6668

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

AUTOALARMY, radioodtwarzacze,
montaż, 62-28-600, 0602-334-187

DOSTAWCZE, 090-52-26-96
DOSTAWCZY- Mercedes-

AUTOALARMY prestige tytan, Witomino, 624-16-73

AUTA osobowe, 623-12-65, 0-601-61-

B8- ACHILLES, 343-58-59

nie, sezonowa obniżka, 341-83-37,
0602-212-564, Top Car

AUTOALARMY Boxer MuliiTytan-Lock, 550-30-95 raty
AUTOALARMY immobilisery,
radia, głośniki, „AMB* Orłowo, Zwycięstwa 236, 664-94-55

osobowe.

ATRAKCYJNIE 557-98-94, 0-602358-991, 557-74-61
:
KASZMIR przeprowadzki, 348-72-48

AUTOALARMY, blokady, znakowa-

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

dostawcze,

„Piast*- 552-26-33

BUS-y 8-osobowe, 629-06-31, 0-

GDANSK OLIWA
:
GRUNWALDZKA 487 :

chody dostawcze. 0601-62-57-69

AUTOALARM, auto- gaz,
raty, Coala", 554-8016

AUTA - dostawcze, mikrobusy, Tex 344-77-55

31-96

ATRAKCYJNE ceny! Samo-

AUTOALARM, 345-55-05

ASTRA- 309-30-25

SIGNUS autoalarmy, Reda, 678-

MIKROBUSY
9 i 11-osobowe, 305-

czych, używane i nowe, tel. 34521-58

A po wypadku kupię, 0601-62-54-

we, dostawcze, 0-601-67-66-65

ABSOLUTNIE najkorzystnej osobo-

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

MIKROBUSY, 623-74-05

montaż. 342-15-72

353-865

AUTA powypadkowe, 0601-784-002

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

ABB, 556-97-08

TRANSPORT 3.5 T, blaszak, 664-44-

AMORTYZATORY! Monroe, sprzdaż,

zatory. 309-02-21

ABSOLUTNIE auta powypadkowe,

0602-730-812

wadzki, 344-77-33

AMORTYZATORY, tłumiki, katali-

090-281-492 pilnie

2:

95-04

OKAZYJNIE lub do remontu, 0-90-

WW Garbus, 1966, stan dobry, tel.
Słupsk (059)42-61-17
WGoff VR.6, 1996, wszystkie dodat:
ki, 0601-63-34-36, 6648-691

dworcowa 21, 629-42-95

26-15 w. 331
SPROWADZAM samochody tanio! (069)162-99-86, 0-602-72-22-36

054/848-279

centralny zamek, cena 31.500 zł, tel.
0602-71-72-50, 090-52-45-49
TOYOTA Carina, 1986, 2000D, 5l/
100 km, dobry stan, 9.700 zł, 661-39%
TOYOTA Carina 1,6E, 1995, 43.000
zł, 105.000 km. Tel. 346-24-18 czwartek po 10.00

tańsze ale nie ma lepszych. Urządzenie antyporwaniowe, blokady,
znakowania, telefony, radioodtwarzacze, osobowe, ciężarowe „Ara' Gdynia, Nowo-

miana: raty, Kołobrzeska 30, tel. 557-

powypadkowe.

zniszczone.

ny”, 306-46-75

MOBILES

TOYOTA Camry V6, 36.000,- 0601633-501
TOYOTACarina, 1.6 VE, rok 1992,
, autoalarm,

ALARMY „Cheetah', blokady

ATRAKCYJNE wyjazdy Niemcy, Holandia, osobowe, dostawcze również

ABA- Volkswageny, 309-28-95,

MERCEDESI 40 metrów sześć. 060164-52-64
MERCEDES 2 t, 347-60-77

MIĘDZYNARODOWY, 347-97-21
TONI, 343-92-24
TRANSPORT 1 T, tanio, 0-602-75-3672

SALON AUTO HI-FI

tel. (0-58) 552-47-49,
Oliwa - Kubusia Puchatka

KRAJ, Europa, 090-50-27-80

z

wh

NISSAN Suny, 1.4 benzyna, 1992,
bezwypadkowy, stan b. dobry, srebrny metalik, alarm, radio, 21.500 zł.

: AUTOALARM
: IMMOBILIZER
z

,

HONDA Civic 1.5, 16v, 92 r. granatowy matalik, stan idealny, pierwszy
właściciel, szyberdach, 23.500 zł, tel.
621-87-82, 0-602-385-005
HONDA Concerto 1991, benzyna, 78
tys. km, biała, AL, CZ, EW, kataliza-

:

tanio,

0602-39-25-64

1661-49-28
8302-96-40, 0601-63-61-43
8661-41-97
8Aś 621-63-93 zachodnie
BABAB, 625-14-92, 0601-610-685,

DOSTAWCZY 551-01-49

DOSTAWCZY Volkswagen, 341-1359
EUROPA, kraj, 1- 4 ton, tanio,
344-77-55
FIAT Ducato Kontener, 664-86-46, 090-539-103

8-OSOBOWY. 0602-337-368
A8A, 625-30-84, 0602-250-220 tanio
A, osobowe, 556-38-82
AAA -osobowe, 345-38-90, 0-602631-102

AUTOHAKI 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 1- 3 auta, 44-7733
AUTOHOLOWANIE, 347-97-21
AUTOHOLOWANIE, 671-45-55, kom.

0-602-61-78-78
AUTO na gaz 550-30-95
BEZPŁATNA wymiana
rów, oleju 552-31-55
POSZUKIWANIE skradzionych samochodów. (0-602) 231-920 Cały kraj.

NI cRUCHOMOŚCI— VM
USTA
U TH
- LOKALE

RUMIA- budowlane,
Świętego Józefa

KOLECZKOWO, do wykończenia,
z piękną działką, Apeks, 346-08-46

556-41-40, 553-38-93, 553-09-28 Hanna!!! (10.00- 20.00)

OMR
uzbrojona
1360 m kw, 55 tys, tel.
0602-381-568
budowlane
razem lub oddzielnie, 055-

woda, gaz) 30 zł/ m kw, tel. 620-3513, 0-90-542-120
GDAŃSK, Kartuska, (8.000), pod inwestycję, 301-12-28
GDAŃSK- Jasień, ogrodniczaz roz-

247-83-67
WYGONIN okolice Starej Kiszewy,
działka 2.000 m kw, jezioro,
las, 55309-62

poczętym domkiem. 349-44-04

GDAŃSK Kowale, 3 ha przy obwodnicy, możliwość
zjazdu, 661-39-96

GDAŃSK- centrum, duży komfor-

towy dom. Tel. 090-54-14-24; 0602-234-602

GDAŃSK:
Jasień, wolno stojący 247
GDYNIA- Redłowo, budowlana,
1500
m kw, 500 m od morza, przy parku
krajobrazowym,
110 USD/ 1 m kw.

m kw, 200.000,, Karczemki wolno
stojący 244 m kw, Wrzeszcz ul. Podleśna,
648 m kw, komfortowy; Reboszewo wolno stojący całoroczny 134

Kancelaria Koprowski 8%
Sopot, Kościuszki
61, tel. 550-44-27; 550-44-28; 550-2680
GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana,bu-

6-pokojowe,

131

m,

cena

245.000,tel. 303-04-35
ELBLĄG sprzedam nad Jarem M-4,

_ 98-93 (10.00-20.00) -Hanna!!!

GDAŃSKI Hi Pe pe
(Rzeczypospolitej, falowiec
ME 1 m śro), aa
IV,45 m,

wbudowana
zmy

warka, 80.000,-) 556-41-40, 530.
28, 553-38-93 -Hanna!!! (10.00-

m
GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 552-42-34

GDAŃSKI Okazje!!! 1-pokojowe: Tysiąclecia, 32 m kw, 51.000,- (Chłop-

661-21-00

GDAŃSK, 2-, 3-pokojowe, Domus,

PRUSZCZ,
dom jednorodzinny SOrze- GDAŃSK, 2-pokojowe, „Domus”, 344dam, odnajmę. 0602-67-17-18
74-72, 344-74-73
RUMIA, bliźniak, 620-81-56
- GDAŃSK, M-3, 45 m, 0602-269-640,
RUMIA, Reda, duży wybór, przystęp- 557-47-97
ne ceny, „Michalak 671-59-32,
GDAŃSK,
ul. Głęboka, Mostek, 1-1 2671-18-59
pokojowe, Orunia,
Chełm 2-pokojowe,
STAROGARD Gdański, dom komfortowy 450 m kw, z garażem, działka 302-48-13, 557-36-09 wieczorem
785 m kw, tel. 052/342-66-99
554-44-65
WŁADYSŁAWOWO, 661-79-27
DOM komfortowy
450 m kw, przy le- GDAŃSK- Chełm, tanio, dwupokojosie, 50 km od Gdańska, działka 785 we, wolne, 622-14-59
m kw, tel. 052/342-66-99
GDAŃSK- Jasień, 2-poziomowe,

GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe!
Duży! -Wybór!- 553-09-28, 553-

MECHELINKI,
no, „Drex” 620-71-51
MISZEWO
3 ha pod budownictwo indywidualne
lub stacje paliw przy trasie
Gdynia- Żukowo 621-44-95,
0-90-5425-13

MOC OE

344-74-72, 344-74-73

tel. 232-01-50

dowlana, 812 m kw, widok na morze,
tel. 622-13-31

działka 4000 m kw, jezioro, las, uzbrojona, tel. (058)341-39-17 po 17.00

32-12, 0601-64-27-62

WK

ska, 30 m, 51.000,-), (Obrońców Wybrzeża, falowiec, lp, 31 m, 51.000,-)

we, 120 m, 305-32-12, 301-15-58

GDAŃSK- Morena, (63,5), Kancelaria
Rajek AB, 550-70-35
GDAŃSK- Morena, (dobry
punkt), M-4, 56 m kw, V/X, częściowo

umeblowane, dodatki, 115.000zł, tel.
306-35-40

GDAŃSK- Oliwa, Żabianka, 31 m;
Gdynia- Brodwino, 2-pokojowe,
Atrium, 557-73-19
„Unikat' 551-55-59

GDAŃSK: Przymorze, 2-pokojowe,45
m kw, IVp, umeblowane, telefon, wo-

domierze. 553-28-06

GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe,
Apeks, 346-08-47

GDAŃSK- Przymorze 2-pokojowe,
dobrze urządzone, IV/IV, 0602-269640, 557-47-97

GDAŃSK- Starówka 47 m kw,

GDYNIA, 2, 3-pokojowe,
„Berg” 6613
|

GDYNIA, kakalerka, „Dre 620-7151

GDYNIA, kawalerka,
0601-63-34-36

661-25-33,

GDYNIA, Partyzantów, trzypokojowe
(55), „Michalak 661-51-71

parter, 140.000
zł; Jasień 94 m kw

GDYNIA, Śląska, dwupokojowe, 622-

dwa poziomy; Suchanino 4-pokojowe
VIV; Żabianka 3-pokojowe, 80.000 zł;
Gdynia Obłuże 74 m kw i 30 m kw, ka-

14-59

walerka- piętro domu z ogrodem:
156.000 zł. Kancelaria Kucharski,

GDYNIA: centrum (125) czteropokojoe, 622-45-90
GDYNIA- centrum (47) trzypokojoe.

301-62-16, 305-87-67 (kre-

Widok morza, 622-45-90

dył)

GDYNIA- centrum, 2-pokojowe, 344-

GDAŃSK: Wrzeszcz, (48), Ip, Apeks,
345-12-89

74-72, 344-74-73

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojowe,
(42), 80.000,- „Olimp”, 55-36-136

GDAŃSK- Wrzeszcz, mieszkanie

sprzedam, 2-pokoje,
Olak 345-20-01

GDAŃSK:

Wrzeszcz,

własnościo We,

4-pokojowe, stare budownictwo, 3

GDYNIA- Centrum, 50 m kw, cena
80.000 zł, 626-57-53
GDYNIA: centrum, dwupokojowe (47)

620-18-76
GDYNIA- centrum, jednopokojowe
(26) 620-18-76

piętro, duży balkon, tel. 661-55-56 po

GDYNIA- Dąbrowa, (55 m), (42 m),

19.30

„Drex' 620-71-51

GDAŃSK. Żabianka, (27), (38), (48),

ładne. 348-30-24; 0601-65-97-61

Kancelaria RajekAB, 550-70-35

GDYNIA- Dąbrowa, 3pokoje, 56

GDAŃSK- Oliwa, 2-pokojowe, ładna

GDAŃSK-

tys. zł. Kancelaria Prawni-

GDAŃSK. Morena, 3-pokojowe, w 4piętrowym, środkowa Klatka, Ill piętro,

pot- Brodwino 1-pokojowe, „Temida”
554-80-01

GDYNIA Witomino, trzypokojowe, ka-

GDANSK Zaspa, Burzyńskiego
3, (64+ 2 m kw.); z telefonem |
V, cena: 135.000 zł, 090-52-48zk

68-42

KOŚCIERZYNA mieszkanie 3- poko:

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe,
45 mkw, I pietro, 77.000,-,Bona* 67122-26
:

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe, tel. 623-55-64
GDYNIA- Kack, trzypokojowe (59),
661-23-00

Kopernika,

4, dobry standard; telefon, „Dobrowolski-

Trybulec 550-20-66,

661-21-00
GDYNIA- Obłuże, 2- 4 -pokojowe,
665-53-00
GDYNIA- Obłuże, 3 pokoje, 65 m kw,
679-14-40

GDYNIA- Oksywie, okazja, 3 pokoje
65 m kw, własność, hipoteka, 0-

52/373-10-94
GDYNIA- Oś. Moniuszki, 56 m, 6243-40
GDYNIA- Redłowo, trzypokojowe (78)
661-23-00

GDYNIA- Śródmieście (41) jednopokojowe, 622-14-59

GDAŃSK sprzedam M-2, 30.5 m kw,

nicy" Sopot, Kościuszki 61, tel.

GDYNIA- Witomino, dwupokojowe

559-77-37

550-44-07; 550-44-28; 550-26-80

(50,8) „Arenda” 625-42-08

m kw, 1 piętro, wydanie od zaraz, 110

.

LĘBORK sprzedam mieszkanie 2-po-

cza „Koprowski 8 Wspól-

Apeks, 345-12-69

(63), IIAV,

WEJHEROWO dwupokojowe (44),
50.000,- Michalak 672-26-61, 672-4538

jowe, tel. 0-601-654-101

kojoe, 622-45-90
GDYNIA- Witomino, czteropokojowe
(60), 661-23-00

Żabianka,

£

kojowe, spółdzielcze, tel. (0-59) 627363 _
PRUSZCZ Gdański, M-4, 682: 35-60
REDA, 3 pokoje, parter, 678-68-54
RUMIA- Janowo, dwupokojowe (34)
„Michalak* 671-59-32, 671-18-59
RUMIA- Janowo, M3, 47,6 m kw,
dwupokojowe IVp/ IV, parkirt, telefon,
69.000,- 671-28-59
SOPOT, (32), (36), (42), 3-pokojowe,

(50), (55), 4-pokojowe, (63)- Kancela-

ria Rajek AB, 550-70-35
SOPOT- Brodwino,
33 m kw, 1 pokój,
widna kuchnia, 1 piętro. Kancelaria

Prawnicza

„Koprow-

ski 8. Wspólnicy" Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-27; 550-4428; 550-26-80

(62) „Michalak 551-60-77, 5553-04
SOPOT- Brodwino, Kamienny Potok,

trzypokojowe, 622-14-59
SOPOT- Dolina Gołębiewska , 76
m kw, 557-98-19

SOPOT- Kamienny Potok, dwupokojowe (38) 73.000 „Michalak
551-60-77, 551-53-04
SOPOT 2-pokojowe, 3-pokojowe, 4pokojowe. Agencja „Konieczka” 55166-92

SOPOT jednopokojowe, dwupokojo-

we, trzypokojowe, „Unikat* 550-05-32

GDAŃSK- Chelm,
4 pawilony 65- 350

m kw, 0601-62-69-00
GDAŃSK- Chełm, pawilon 90 m kw,
200.000,- 0-0601-62-69-00
GDAŃSK- Wrzeszcz, lokal handlowy
powyzej25 m kw, „A.B. 621-34-41
GDAŃSK- Wrzeszcz k/ Pogotowia Ratunkowego3 nieruchomości (razem lub osobno)
pow. użył-

kowa 198, 589, 594 m kw, na
handel, usługi, biura. Tel. 090-5414-24; 0-602-234-602

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- pawilon 215 m kw i 26
m kw, tel. 664-87-75
m kw, 622-14-59
GDYNIA dworzec PKP, pawilon han-

dlowy, 625-19-33
PRUSZCZ Gdański- sklep sprzedam
lub zamianię na samochód, 682-3488

4

SA

kiedy?
za ile?

Na piętekogoszenia drobne przyjmowane są w godz. 86.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku
i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopłaty(1 słowo
* 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15zł,
/e sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopiaty (1 stowo - 2,02 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł.

ZAPRASZA
DO MASZYCH BU OGŁOSZEŃ COS

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, A
u pon. - pt. 8.00-16,00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia8, 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

czwartek
26 lutego 1998 r.

SOPOT- 200 m, budynek biurowy

w doskonałej lokalizacji, 160 tyś.
USD. Kancelaria Prawnicza „Ko-

GDAŃSK- Śródmieście, kawalerka,

we, dwupokojowe, trzypokojowe,
czteropokojowe, inne, 621*63-13,

Apeks, 345-12-89

621-62-64
GDYNIA, 624-37-30

prowski 8. Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-27; 55044-28; 550-26-80
na trasa przelotowa Gdańsk- Sopot-

Gdynia, pawilon biurowo- handlowy,
120 m kw, siła, woda, 3 linie telefoniczne nadający się na każdą działal-

ność pilnie! tel. 0602-651-179

ELBLĄG garaż, 055-234-00-25
GDAŃSK
Nowy Port, ul. Wyzwolenia,
murowany, tel. 343-12-24

WEJHEROWO, na hurtownię, Apeks,
346-08-47

TE

rr

je,, 1 piętro, miejsce garażowe, ulgi,
wydanie grudzień 98. Kancelaria Prawnicza „Koprow-

CHWASZCZYNO, Rumia plac 1500

ski 8 Wspólnicy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-44-27; 550-4428; 550-26-80

434
GDAŃSK- Osowa, działki z pozwóle-

GDYNIA wokół Kamiennej Góry, 3pokojowe (parter, wieżowiec wykluczony) 665-12-78
REDA, 1, 2-pokojowe, tylko nowe,

GDYNIA, blisko centrum, duże, trzypokojowe, telefon, komfortowe, 661-

TRÓJMIASTO „Agpol 621-84-94,
661-14-70

GDYNIA okolice ulic: Hutnicza,

ANIE odnajmę pokój, tel. 343-45-

60-77, 556-97-69 po 18.00

GDYNIA, „Drex* 620-71-51, 66163-80
GDYNIA, 621-06-52

74-73

Umi
ok.

TRÓJMIASTO, 1-, 2-pokojowe, pilnie,
0602-25-90-30
TRÓJMIASTO, 2-, 3-pokojowe, Domus, 344-74-72, 344-74-73
TRÓJMIASTO- mieszkanie, 623-4607, 0602-355-439

HALĘ, grunt 551-67-66

PRUSZCZGdański, budowlaną od

31-56
GDYNIA- centrum, 1-, 2-pokojowe,
661-79-27
GDYNIA- Centrum, 2-pokojowe, 65
m kw, umeblowane, telefon, 150 m od
Prezydium i kolejki, 600 pln+ opłaty,

622-24-30
GDYNIA- Dąbrówka, dwupokojowe,
(65), garaż, „Arenda” 625-42-08
GDYNIA- Os. Zielone, komfortowe, garaż, 620-81-56
GDYNIA: Redtowo, 58 m kw, 2 pokoje, garderoba, miejscew garażu, komfortowe, nowe, nieumeblowane,
czynsz 400 USD/ m-c. Kancela-

ściuszki 61, tel. 550-44-27; 550-4428; 550-26-80
SOPOT, Gdańsk Starówka, Zaspa,
mieszkania dwupokojowe wynajmę
„Dobrowolski- rybulec

700 do 1.000 m kw, zdecydowanie,

683-16-73

550-20-66, 661-21-00

REDA, działkę budowlaną przy ul.

chomości, 621-62-22

Obwodowej, powyżej 700 m kw,

GDAŃSK: Oliwa, (250), Osowa (200)-

0-601-61-00-48

na biuro, Kancelaria Rajek AB, 550-

70-35
SOPOT- centrum dom wolno stojący 400 m kw, 8 pokoi, 2 garaże,
sauna,
3 tazienki, 3 linie telefonicznena biuro lub mieszkanie,
3475-465

SOPOT, ul. Ceynowy, trzypokojowe,

ok. 100 m kw, wysoki standard, „Dobrowolski- Trybulec 550-20-

66, 661-21-00
SOPOT75 m kw, 2 piętro, nietypowe,
2 pokoje, 1500 zł, w tym opłaty.
Kancelaria
Prawnicza
„Koprowski

8

GDYNIA- niedrogie, adne mieszka-

nie, 305-44-52
GDYNIA- Ortowo, lokal 30 m kw, 0601-665-188
GDYNIA- pawilon 26 m kw, tel. 66487-75
GDYNIA- pawion Batorego, 624-4637
GDYNIA- Śródmieście, Orłowo, powierzchnie biurowe, 622-14-59
SOPOT, (86), komfortowy, Kancelaria

RajekAB, 550-70-35
SOPOT- centrum, lokal biurowo- usługowy, 64 m, niezależne
wejście od ulicy. Kancelaria Prawnicza
„Koprowski 8 Wspólni-

cy” Sopot, Kościuszki 61, tel. 55044-27; 550-44-28; 550-26-80
40 m kw, 2.500,- miesięcznie 346-5140
SOPOT centrum, (30), „Unikat! 55155-59
STAROGARD: centrum, sklep, cena
500 zł, 061-866-55-19
TRÓJMIASTO+ okolice. Setki ofert,
305-44-50
WEJHEROWO, pomieszczenia biuro-

we lub gabinety lekarskie, itp, 0-601666-844
POMIESZCZENIA biurowe, 557-6559

Wspólni-

cy** Sopot, Kościuszki 61, tel. 550-

GDYNIA kamienice, 624-17-92

GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe! -Większe! -Duży! Atrakcyjny! Wybór!- 553-09-28, 553-38-93
(10.00- 20.00) -Hanna!!!

GDAŃSKI 305-36-46, 301-85-99 Trójmiasto „Global”

GDAŃSKI 346-07-66
GDAŃSKI 347-67-64! Trójmiasto!
GDAŃSKI 1-, 2:, 3-, 4-, 5-pokojowe! »
Natychmiast!- 553-07-61

- GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe!«

Superpilnie!. 553-09-28,

Polstar

GDAŃSK: Diugie Ogrody, 27 m, 1-ponych opłat!!! 556-41-40, 553-09-28,
0602-373-522

GDAŃSK- Nowy Port, częściowo

GDAŃSK- kawalerkę, pilnie! 301-2476; 553-75-81
GDAŃSK- Zaspa, Przymorze, Morena, Oliwa, Sopot, inne, 1-, 2-pokojowe, tel. 554-29-01

umeblowane, 3. pokoje, odnajmę tel.
554-53-78

GDAŃSK: Oliwa- kawalerka, 307-04-92
GDAŃSK- Przymorze, że
umeblowane, firmie zagranicznej,tel

0601-62-73-95
GDAŃSK- Siedlce, %pokojowe, telefon, ogródek, kontakt 0601-659-288
jowcowi luksusowy apartament, częściowo umeblowany, długi termin,

0601-45-51-45

GDAŃSKI
Biura! -Gabinety! -Magazy-

GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK, Gdynia- duże powierzchnie magazynowe, biurowe, 346-12-91- Lege Artis

GDAŃSK- Wrzeszcz, Al. Wojska Polskiego 6, pawilon 18 m kw, piwnica,

m kw, 0601-61-02-18

AL-ABI Polstar Kancelaria! Kupno!
Sprzedaż! Wynajem! Zamiana! 34767-64!
A-ARCAN, kupno sprzedaż, wynajem, 621-63-13, 621-62-64, Gdynia,
Starowiejska25
AAB -Rękawek, Miszewskiego
16; 341-90-31
AABALD- Woliński, Kupno- Sprzedaż:
Zamiana, 551-22-51, Sopot, Armii
Krajowej66
ABAKUS-

Nieruchomości,

ABIS- Kupno- Sprzedaż: Wynajem- 346-78-67
Gdańsk, Za Murami (Dom Harcerza) 301-62-16, 305-8766 (kredyty hipoteczne)
AGENCJA „Antidotum”, Grunwaldzka/
Dmowskiego, 346-00-38

551-66-92
Olak, Wrzeszcz, ul. Że345-20-01
Tekieli Przymorze, Ja2, kupno -sprzedaż miesz-

poracji
Nieruchomości!!!*Forum"- Gdynia, Bema

pokój lub kawalerkę, 0602-391-

GDAŃSK: Wrzeszcz, parter domu na

nto'"-

Lutego 19/7, 620-74-48, 621-96-53, i

lia 623-54-41! „Odrzywolska”. Gdynia, Władysława IV
AGPOL 621-84-94, 661-14-70

AKME, 551-26-41 Sopot, Grunwaldzka 67/2
ALFA- Pośrednictwo, zgłoszenia darmowe, 623-87-21

no- Sprzedaż: Wynajem, tel.
(tax) 346-69-91, 346-70-19,
0602-65-64-47

biuro, 0-602-631-102

GDAŃSK: Wrzeszcz lokal handlowobiurowy w dobrym punkcie, tel. 303-

68-90po 17.00
Pis D.H. Jantar, 40 m kw, 307-

ARENDA 625-42-08
ATRUIM, kupno- sprzedaż, zamiany, 557-73-19

GDN or
ak
osańa jek AB, 550-70-35

AVERE- Nieruchomości, wycena,
620-22-21
BERG Pułaskiego
2, Gdynia, 661-3952

inpro

SIDING, dachówki bitumiczne, papy,
wełna mineralna, panele podłogowe,
„Koncept' Gdynia, Rozewska 1, 62314-50

kolem, 302-85-69
MALOWANIE, 302-06-10

NALOWANIE, 557-69-78

CONSULTANT- Nieruchomości,
620-00-13, 66-16-617 zaprasza:
630, 341-17-37
TRÓJMIASTO, kawalerki, 557-97-02
1-2-3-POKOJOWE, 663-42-25

* MIESZKANIA POD KLUCZ
* LOKALE UŻYTKOWE
* MIEJSCA POSTOJOWE W GARAŻU
WIELOSTANOWISKOWYM

„ KAWALERKI, pine, 557-65-59

w atrakcyjnie położonym
OSIEDLU MIESZKANIOWYM ”NA WZGÓRZU”
GDYNIA-KARWINY,
UL. GRYFA POMORSKIEGO
- na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej **Karwiny”.

Realizacja 1998-1999 rok

MALOWANIE, 623-52-42
MALOWANIE, gładzenie, solidnie, tanio, 306-38-73, 0602-69-83-97
MALOWANIE, szpachlowanie, remonty, 557-97-12, 0601-65-09-14

MALOWANIE, tapetowanie, 302-19-

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

KRYSTYNA BERNECKA
Gdynia, ul. Korzenna nr 15
tel. 629-42-26 wew. 14
Gdańsk, ul. Strzelców Karpackich 6c/13
tel. 306-90-66, 0601-611-476

TRÓJMIASTO
lokale biurowe i miesz.
kalne, Kancelaria
Rajek AB, al. Niepodległości 7391 550-70-35

LOKALI użytkowych, 557-65-59

BONIFIKATY, VAT, 557-06-48

(058)553-30-29,

DRZWI

telkowanie
FLIZA, glazurnictwo, 629-25-78,
0601-62-88-33

(058) 556-46-85,

GLAZURA, hydraulika, 341-89-30

producent
DRZWI, 552-21-17, 0601-254389
- DRZWI, metalowe, drewniane, ra„ty, 301-34-48, 551-34-18, kraty
DRZWI, zamki, karnisze, drzwi
przesuwane, harmonijkowe, 341-45DRZWI izraelskie antywłamaniowe- ,Witex Super Lock'
Gdynia, Jana z Kolna 12, 661-62-60,

661-60-81
FOLIE antywłamaniowe, przeciwsłoneczne. 0601-632-364

NAPRAWA, uszczelnianie, 553-51-12
MALOWANIE, tapetowanie, 302-83-- OKNA, Dama, produkcja, mon" taż, Gdynia, 661-48-88, Wrzeszcz,
88
MALOWANE tapetowanie, 625-57- 346-08-95
OKNA- PCV, drewno, montaż, 305-

LOWE

MIS

O

wane, montaż płyt gipsowych. 684-

CYKLINIARSKIE! 301-66-66

[Gmnwrseree|
CYKLINIARSKIE! 620-7481
CYKLINIARSKIE ,AB' 620-14-77,
661-47-84
CYKLINIARSKIE, 21-85-23
CYKLINIARSKIE, 302-06-10
e ARJ
0601-63-52-73

RO

MALOWANE tapetowanie,
wanie, ścianki gipsowe, 550-21-84

MALOWANIE- tapetowanie. VAT.
554-24-67
we, remonty, 0601-61-11-86

75-37, raty
OKNA PCV, drzwi, witryny, kompleksowa obsługa „Okno- System"

producent, 66-11-291, tel./ fax 66-15695
OKNA PCV,

hydraulika, solidnie, 0602-277-775

FIRMA- fachowcy 556-95-14, ka-

zamki, tapicerka

53

MURARSTWO ogólnobudowlane,
623-25-33, 090-52-53-07

producent, 683-14-

nie, 683-01-31
GLAZURNICTWO- hydrauliczne.
30944-98
GLAZURNICTWO hydrauliczne, remonty, referencje, gwarancje, doradztwo, atrakcyjne ceny. 664-48-37, 623-

89-04
KAFELKI, hydraulika, płyty gipsowe,
malowanie, remonty, podłogi szwedz-

202
KAFELKOWANIE

(2), 681-47-39
KAFELKOWANIE,
KAFELKOWANIE,
KAFELKOWANIE,
36-99-21
KAFELKOWANIE,
monty, 623-89-04,
KAFELKOWANIE,
055/247-32-25
KAFELKOWANIE,
12-39

(20), malowanie

305-56-90
623-52-42
681-79-24; 0602hydrauliczne, re629-21-16
hydraulika,
hydraulika, 306-

KAFELKOWANIE, hydraulika, soKAFELKOWANIE, malowanie, 5519-02
AKON solidnie, 303-41-

OKNA PCV- Rabat 10%

22-30

EWA

CYKLINIARSKIE, 341-68-81

CYKLINIARSKIE, 553-18-40

SZPACHLOWANE,
malowanie, tape6

ROLETY, Re okna, 672-12-

TAPETOWANIE, malowanie, tel.

ery Antywłamaniowe 671-23-79

anie ZAST O ITA

CYKLNIARSKIE, 556-01-95

CYKLINIARSKIE, 559-89-45, VAT
CYKLINIARSKIE, 620-19-75

625-09-48
TAPETOWANIE, natryskowe,

CYKLINIARSKIE, 621-88-60

621-07-46, 0-601-61-66-33

ROLETY tekstylne, antywia-

te

pionowe, pozio-

557-70-12, 5511240 (9.00- 16. 0

STOLARKA

CYKUNIARSKO- parkieciarskie, pro
fesjonalnie, VAT, 671-65-41

i

rolety.

Berg, 551-51-26

AWARIE,
33-24, 0601-630-180
C.O., gazowe, hydrauliczne, 342-9279
HYDRAULICZNE, 302-86-97
HYDRAULICZNE, 623-04-39
HYDRAULICZNE, 623-61-77, 0-601642-949
PARE gazowe, 0602-372HYDRAULICZNE, gazowe, 553-09-27
HYDRAULICZNE- gazowe, 342-00-

CYKLINOWANIE, bezpy-owe, układanie, 664-88-12

PRMOĘ układanie parkietu,

solidnie, tanio, VAT, 341-45-29, 34121-91
CYKLINOWANIE
bezpułowe, |
układanie, tel. 625-09-48
DESKA podłogowa, tel. 676-05-12,
676-05-13
DESKI, parkiet, podłoga szwedzka,
układanie, cyklinowanie, Żukowo,
681-76-48
PARKIET „Drewus”układa, cyklinuje,
lakieruje, 551-05-83
PARKIET
dębowy i bukowy, ceny
prodecenta,
od 18,- 620-33-39
PARKIET
gwarancja

ENO
tel. 550-83-90
DEKARSKO- blacharskie, 302-40-55
DEKARSKO- blacharskie, 664-81-41
PAPY zgrzewalne
i tradycyjne. Ceny

producenta. „Koncept 623-14-50

72-82, 629-38-99
ŻALUZJE, rolety, 302-39-84
ŻALUZJE, rolety, tanio! 623-5569

rolety,
producent,
tanio!

49-55

556-46-85
ŻALUZJE
Fa
prów 17a,
661-12-62

PARKIETUS!
yy

Berg, 551-51-26

BRAMY garażowe, rolety antywłama:

ETUS: układanie

niowe, Rołux, 3059-119, 3059-121

raaryce
gweznymo

GEM, 341-46-93
HOME, ul. Rzeźnicka 2; 305-34-60;
346-20-37

lety, taniej!
ŻALUZJE, 661-48-88, Rolety
producent, Dama,
Słupecka

ŻALUZJE:

eksportowy,
jakości, 557-

HH ppóbstiy PPE
„ekerowanie. 551-26-04

ORAN

eybór, Kleje, lakiery,
PARKIEdużyTY,
wirów Giłsk OO

PODŁOGI szwedzkie, 550-20-07

GDAŃSK! 553-07-61 -Superpilnie!
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK: główny, Wrzeszcz,
lokal na
sklep 150 m, 0601-64-81-99
GDAŃSK- lokalu t-pokojowego, kawalerki (mały metraż), ataki Aa
w domku j
3452.74 (800. 16.0)
GDAŃSK. Starówka
lub Gdynia- centrum, lokalu 80 m na działalność
gasironomiczną,
pilnie, 0-601-61-71-81
GDYNIA, Rumia- 70 metrów powierzchnia
na piętrze, 623-67-16

Sprzedaż:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE *INPRO”
Gdańsk-Oliwa, ul. Opata Jacka Rybińskiego 8,
tel. 554-14-40, 552-00-70

DRZWI,

92, Politechniczna9

CENTRODOM, 301-80-10

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
oferuje do sprzedaży

ATRAKCYJNE ceny, kafelkowanie,

panele, tynki japońskie, 629-31-12,

MATERIAŁY budowlane. Okazja- | 682-14-62 Pruszcz

=!

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

Gdynia, Abrahama 10, 621-69-64,

34B/2, 620-36-22, 661-70-01!!!

GDAŃSK: wynajmę niekrępujący

0602-715-347
MALARSKIE, rygipsy, docieplanie,

kupno,

GDAŃSK, 1, 2-pokojowe, 345-14-26,

nie wynajmę, tel. 341-30-69

wanie, gładzie, podłogi szwedzkie,

od fundamentu po dach.
Pruszcz, Łukasiewicza 2a, 683-36-16

sprzedaż. 348-58-59

6/1, 621-09-95, 661-72-70!

i wykończeniowe
wnętrz, gipsy, malo-

BOAZERIA, 342-54-31
MATERIAŁY budowlane, „Mach”,

PARKIET dętowy, mle Koś AO,

620-98-93!!! „Fides” Gdynia, 10-

624-26-77

KOMPLEKSOWE prace remontowe

0

bal. Pilnie!
GDAŃSKI 347-67-64! Trójmiasto!
Polstar

GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK- Wrzeszcz, duże mieszka-

30-68, 0-601-691-109
GŁADZENIE 340-83-73 malowanie, tanio
GŁADZENIE malowanie, 344-73-98
GŁADZIE, malarskie- natychmist, tanio, 620-12-36

rabaty od 5 %, dostawy, 348-78- | MALARSKIE: wygładzanie ce-

działek 557-53-40
AGENCJE Trójmiejskiej Kor-

GDAŃSKI 301-85-99 Trójmiasto „Glo-

kojowe- telefon, całkowicie umeblowane, 850,- m-c. Eleganckiel! Żad-

GDAŃSK, pilnie, 341-46-93

TRÓJMIASTO 2-pokojowe, 554-4610
KAWALERKĘ, pinie, 557-65-59

ny! -553-09-28, 553-38-93 (10.0020.00) -Hanna!!!

nowo-- produkcyjnej minimum 250

kań, 553-86-84; 553-26-40; Domów,

GDAŃSK, 400 zł, 345-14-26

GDAŃSKI 341-22-22
GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 1-, 2-, 3-,

4- pokojowe, 552-42-34
GDAŃSKI Starówka. 301-62-16

65-59

GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK, ładne mieszkanie, niedrogo, 305-44-52"
GDAŃSK, pokój. Tanio! 343-16-05

301-62-16; 305-87-66

m kw, 061-866-55-19, 022-641,81-12
TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe, 557-

GDAŃSKI1-, 2-pokojowe! 307-42-91
GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe! 341-22-22

553-38-93
GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe.
Kancelaria Kucharski"

TRÓJMIASTO, okolice, hali magazy-

ka* Sopot,
AGENCJA
glarska4,
AGENCJA
giellońska

mieszkanie ewentualnie biuro 80

GDAŃSK, 2 pokoje, 302-45-77

niem, domu wolnostojącego, domu
szeregowego, 551-47-02

346-08-47; 346-08-46; wynajem 34105-33

dwupokojowe,
„Unikał” 551-55-59
STAROGARD- Gdański centrum,

GŁADZENIE, płyty, tapetowanie, 623-

m, najlepiej utwardzony, 0601-624-

AGENCJA „Apeks”, ul. Grunwaldzka 102; sprzedaż: 345-12-89;

44-27; 550-44-28; 550-26-80
SOPOT- apartament

(200), „Forum” 621-09-95

jący (rzy pokoje) z dziaką 800- 1000
m kw, tel. 341-42-84

POMIESZCZEŃ użytkowych, 557-6559

„A.B.* 621-95-42
GDYNIA- Karwiny, 95 m kw, 4 poko-

GDYNIA, dzielnice, 661-79-27
GDYNIA: dzielnice, „Drex” 620-71-51
GDYNIA- jednopokojowe, 624-85-38

niezasiedlone lub w budowie, ul. Brzechwy, Szkolna, 0-601-61-00-48
SOPOT,2-pokojowe, 344-74-72, 344-

GDYNIA- centrum, pierwsze pietro,
174 m kw, z telefonem, komfortowe,

GDAŃSK- Zaspa 3-pokojowe, 347-

GDYNIA, dwupokojowe, 622-64-45

TRÓJMIASTO- centralny punkt, głów

ga, Bosmańska, kin
1200m, 628-52-95

GDYNIA, *A-Arcan"* jednopokojo-

ERUCHOMOŚCI= OM
Rake

DŁ AL

ET

ELEKTROINSTALACJE pomiary+ poKa552-45-22,

ŻALUZJE pionowe, roTE

UAE
CB

System, Gdańsk,
552-37-36

z

wykonastwem, w

-

rts, 343748 552-56-12

KONTRAKT 550-46-13
POSESJA, 620-32-17, 620-6134, Świętojańska91
RADIUS- 552-04-70, 060165-34-21
SPRZEDAŻ, wynajem 66112-65

WIKTORIA, 23-73-18, 64-29-33

sów, wykonuje zakład- mistrz gazownictwa, 624-17-94
ELGAZ autoryzowany serwis kotłów,

Gwarancja dwuletnia.

620-86-80
GAZOWE naprawy,
ła do marca, 664-75-55, 0-602-280487,po 17.00 303-14-89

gwarancja, 307-35-95

MONTAŻ, kotły, gaz, naprawa, 67144.91
0602-638-498

Serwis"

GŁADZENIE, malarskie, 305-84-77,

0-602-330-292
GŁADZENIE, malowanie, montaż re-

grow SI53E5

INSTALACJE, elektryczne i remonty,
629-68-74
INSTALACJE, VAT, 684-40-52 ,
341-51-79
621-76-93, 0601-64-09-52
623-29-12

625-31-49
AlBAAA naprawa kuchenek, junker-

.

BOAZERYJNE panele, podłogi
. Arakojne ceny!
0601-66-59-26

, 344-

AIABA*- Gaz, naprawa, konserwacja,

DRZWI!

VAT, doświadczenie z USA, bonifika-

„Komandor

40-74, 0602-118-244

ŻALUZJE tanio, 671-16-31

0552-31-88
wręcz srs] | „W
montaż.
Solidny a
ys
jakość. ok
»

gotowie, 348-75-29
ELEKTROINSTALA

fachoDRZWI (058)342-90-63,

wość usługi
(058)346-93-46,
DRZWI

ALARMY 0-602-234-261, 553-12-

drewniane, zbrojone

R-2207/A/30

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

ZAPRSZAY
DO ASZCH R OsOSEK: TSA

Gdynia, Świętojańska 141, tel/fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,
Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
całą dobę; pon. - pam 18.00, soboty 9.00-15.00;
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, 3019042, 46-058, l oe 301-50-41w. 210, 215, 216, 217, fax 346-35-68
Władysława
IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

RG

—

czwartek 26 lutego 1998 r.

—

.

ALARMY, domofony, 552-36-11

DOMOFONY: naprawa, 553-08-25

ALARMY, domotony, 672-18-63,
0-602-61-45-10

DOMOFONY 341-66-40

302-65-51 wew. 208, 209; 090-50-6431; 620-21-89

DRZWI!

ALARMY, domofony, centrale telefoniczne, 0-602-33-97-83

05 301-66-66

ROLETY antywłamaniowe, bramy, kraty zwijane „Rollgate”
345-30-13
ROLETY antywłamaniowe, producent Dama, 661-48-88,
Gdynia, Słupecka 21, Wrzeszcz

DRZWI
053) 552-31-88
BALKONY, kraty, 307-37-83
BALKONY, kraty, bramy, zadaszenia,
341-12-44

ROLETY antywłamaniowe, Bogumił 8. Górka, bramy, okna.

Antywłamaniowe.
DRZWI (058)342-90-63. Fa-

ROLETY antywłamaniowe, Rolux, 305-91-19, 305-9121

my, 624-00-90

DRZWI

(058)346-93-46,

zbrojone, drewniane

DRZWI (058)622-19-82, drewniane,
antywłamaniowe, dodatkowe
KRATY, balustrady, 302-45-57

ROLETY antywłamaniowe 671-16-31

ROLETY zabezpieczające, bramy
Top Kartuzy, Gdańska 41, 681-4239
ZABUDOWY, kraty, 302-41-75

ADAPTACJE, remonty,
wnętrz, 305-75-36

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

ADAPTACJA pomieszczeń, re-

monty- ściany, sufity, karton/ gips,
konstrukcje stalowe, ogrodzenia,

kraty przemysłowe. 0601-62-5769
ADAPTACJE, budowy, remonty, 62180-21 w. 300
ADAPTACJE,
, pro-

jekty, 623-25-33, 090-52.58-07

projekty

ADAPTACJE, remonty, vat, 303-25-

25, 0-601-691-109

00

Grunwaldzka 70, 346-08-95, 302-2904

chowość usługi

91-63, 0-601-61-03.52
DOMOFONY, instalacje, serwis.
Berg, 551-51-26
DOMOFONY, montaż, sprzedaż, alar-

ZAMKI, wkładki atestowane,
og zy o Era ELA
WICI
„Key”, Gdańsk, Grunwaldzka
100, Supersam Zatoka, 344-97-

CRUCHOMOŚCI— VM
KOMPLEKSOWE remonty, doradztwo, projektowanie, 556-58-

70, 090-505-184

ZABUDOWY wnętrz, mobtaż

ADAPTACJE i kompleksowe re-

KOMPLEKSOWE remonty
mieszkań. 623-12-57

monty wnętrz, sklepy, biura,
mieszkania, tel. 302-12-91

KOMPLEKSOWE wykańczanie pomieszczeń biurowych, mieszkalnych;

ARCHITEKT wnętrz, projekty, nadzory, 0602-35-25-10
BUDOWA domów: remonty, 344-7454
IZOLACJE

przeciwwilgo-

ciowe murów, poziome i pionowe
metodą iniekcji krystalicznej. Więź
by

dachowe,

posadzki, PBK

342-59-85
IZOLACJE

przeciwwilgociowe

murów metodą iniekcji krystalicznej,
552-20-89, 0601-62-88-90
KOMINKI, protesjonalnie, 664-86-77

lokali,

sufity podwieszane, ściany z płyt gipsowo- kartonowych, szpachlowanie,

malowanie, 622-48-66, 672-31-99
KOMPLEKSOWE

WYBURZENIA, transport, załadunek,
623-25-33, 090-52-53-07

boazerii,

paneli

ściennych

ipodłogowych, montaż płyt karton- gipsowych, malowanie,
szpachlowanie,* Drew-Mont' s.

c., 309-97-80

CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, 664-43-83
CZYSZCZENIE, trzepanie dywanów,
559-85-19
CZYSZCZENIE dywanów, 347-87-90

DEZYNSEKCJA, 556-53-95
DEZYNSEKCJA,

559-85-

19, 0601-65-06-07
DEZYNSEKCJA, deratyzacja, Vat,
CZYSZCZENIE!

663-13-43,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,

dywanów,

620-24-25
301-53-21
306-18-70
341-32-01
556-53-95
621-47-04

CZYSZCZENIE, 621-62-75

MEBLE na zamówienie, 625-47-65,
624-85-54

SZAFY, zabudowy z drzwiami przesuwnymi, tanio, solidnie, 250 zł, 67610-27

DEZYNSEKCJA, 557-72-42

305-70-63

wykończenia

wnętrz: kafelki, sufity podwieszane,
ścianki działowe, VAT, 622-53-03,
0602-619-578
NADZORY budowlane, VAT, 341-1332
REMONTY- wykończenia dów
mieszkań, 090-52-26-96
UKŁADANIE kostki brukowej, 665-349%, 0601-65-10-02
WKŁADY kominowe- (ogrzewanie ga:
zowe), 0602-29-89-16

CZYSZCZENIE, 622-62-20

551-87-59
DEZYNSEKCJA, VAT, 0602:
25-88-47
DEZYNSEKCJA. Gwarancja! Vat!
556-48-32, 0602-277-234
MYCIE okien, czyszczenie dywanów,
348-71-19

SPRZĄTANIE biur, pranie. wykładzin,
tapicerek, 0602-384-989
WANIEN odnawianie, 624-25-53

SZAFY wnękowe- drzwi przesuwane,
0601-625-187
TAPICERSKIE, 305-02-35
TAPICERSKIE 553-50-18, 0-601-6143-06

KOMINKI norweskie, 683-38-49, 0602-733-743
OCZKA wodne, 0-602krk

KATUCI
12-36; 341-12-31 wew. 312, 313; 34440-12

PROFESJONALNE,
najtańsze w Trójmieście kursy księgowo
ści komputerowej, seJEJ OBCA CH
kie, 30-14-754, 30-14PEAR]
14
Gazowniczej)

ODDK zaprasza na kursy samodzielnych księgowych:
310 godzin, przygotowujemy
do profe- "
NE
cja,
pjs

dr Roman Nilidziński,

we, asystent menedżera, ABO

przedsiębiorczości, kasy fiskalne,
podstawy księgowości, inne na
zlecenie-Pracodawcy 305-23-25,
305-22-44,
A PE jeż
BET
AGENT,

doradcy

OŚWIATA
TES
4 YE AJJ
do egzaminu eksternistycznego z zakre-

su szkoły średniej.
Egzamin przed Komi:
sią
Egzaminacyjną
daje możliwość uzyskania
świadectwa
ukończenia
szkoły
STUIĄ
Gdańsk, 302-98-88,
Reda 678-35-29

Celny, księgowości,

podatkowego, kadrowe,

Nieruchomości

„Profil*

34-60-311
ASYSTENTKI, sekretarki, komputero"wy, internetowy, WordExcel, MasZYie
toe

-« kursy samochodo7
ej A

UA
DEK
- 2,40;

ETZ

-6,12;

UTA AWA

KAI

kubek termo
mieszadełko

OR
- 0,67;

doskonała, posiada atest Instytunienia, 341-86-47
BIURO Rachunkowe „Alfa”. Licencjonowane. 090-393-609

tu Matki i Dziecka, atrakcyjne ceny- przedstawiciel handlowy, 30293-46
cze, ochrony, konfekcja- Gdynia,

Spółdzielcza1, 624-82-06

BIURO rachunkowe, Centrum WieBIURO Rachunkowe Audytor- Komp,
346-01-16

BUCHALTER: audytor- pełnaobsługa księgowa firm, 621-80-21
wew. 210, 203
DORADZTWO podatkowe (icencjonowane), 347-02-22, 0602-2346-01, 552-07-05
nia. Tel. 52-12-58 wew. 24, 21; 0602298-191

KONSULTACJE: prawo pracy, ZUS,
34-52-42

Malczewskiego, 302-98-88,
Waryńskiego, 341-65-62

ułożony, okazyjnie, tel. 551-08-53 po

18.00
JAMNIKI długowiose miniaturowe,
551-03-53

KOŃ pod wierzch siedmiolatek, (wa
łach), 622-28-04
KURY nioski, tel. 686-20-83 Kościerzyna

wanie. Tel. 344-40-54; 341-53-47

- obsługi
agregatów,
sprężarek,
wind, wciągarek,
PEAT
AE
gów budowlanych,
BY
GA
WILG
wych,
sprzedawców z obsługą kas
fiskalnych,
Waryńskiego 341-65-62,
Reda 678-35-29

BIURO Tłumaczeń
Babel, Sopot, Kościuszki 61, 550-01-32, 551-72-58,

KURS prawa jazdy, 624-13-42, 0602, 357-806
KURSY prawa jazdy, wszystkieka-

tegorie- Maxel, 344-66-07, 341-72Y

KURSY

prawa

Towarzystwo

Ekonomiczne organizuje kursy:
dla Członków Rad Nadzorczych z 09:

Asystentka
Pracy, ZUS, Społeczny Inspwktor

US ZEE
READ LI
kategorie Credo, Gdańsk

jazdy-

Poldek, 556-66-61 wew. 46;
0601-61-56-28
NAJTAŃSZEkursy sekretarek, ma-

Pracy. Informacje: 301-54-61, 301-997
POLSKI Związek Motorowy kat. A, B,
C, D, E 342-93-40 oraz 55607-07 Promocja
PRAWO Jazdy, 624-81-36, 622-0215, 0602-38-79-40
*
PRAWO Jazdy, ośrodek szkolenia
„Auto-Uno”, duży plac manewro-

nia- Grabówek, 627-03-03

środkowoazjatyckie

wy, 622-70-00

ROTTWEILERY rodowodowe, 68301-96
SZNAUCERY średnie po interchampionie, 551-47-02

babelQikp.atm.com.pl

BIURO tłumaczy, 342-18-16
NIEMIECKI, 341-37-61 wieczorem
techniczne, 341-07-54
ROSYJSKI: kontrakty, urzędowe, pry-

watnie. Chełm, 302-87-51
POLSKIE

67
MPGK

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

PRALKI, lodówki, kuchenki, zmywarki, telewizory: używane, gwarancja,
transport gratis, 552-23-57, 661-47-57

CHŁODNICTWO! (058)302-0005
CHŁODNICTWO!
0601-611-729,
557-21-65. Lodówki

BIŻUTERIĘ
srebrną i bursztynową kupię, 0-601-64-30-93
MEBLE używane, współczesne,
przedwojenne, 305-53-22
ZŁOM kupię- odbiorę własnym
transportem, płatność gotówką. VAT.
0602-763-386

DETEKTYWISTYCZNE, 307-43-11
DŁUGI- odzysk, 30-74-456, 30-74521

LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKII 341-25-98

LODÓWKI! 551-84-61
LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 629-02-33

EXPRESOWE pożyczki pod nieruchomość, 624-59-00

LODÓWKI, 664-85-85 usługi domowe

wykrojniki, zapięcia,
KOMPUTEROWE maszynopisanie,

zamrażarki, 622-10-29,

303-70-33, dojazd bezplatny

554-41-59

LODÓWKI i zamrażarki, 624-00-44,
624-29-18

KUPIĘ długi341-70-27
ŚCIĄGAM długi341-70-27

MIKROFALÓWKI, 553-43-79

WRÓŻBITKA, 621-01-71
WRÓŻENIE- Tarot, Astrolog, 551-40-

PRALKI 302-28-48

PRALKII 302-00-05

51
ZESPÓŁ: 349-46-87

ANTYKI domowe, 346-11-57
BOAZERIA 342-54-31
BOJLER el. Elektrolux
100I- gwaran-

ZESPÓŁ muzyczny, 682-92-50

DŁUŻYCA
dębu i buka, ok. 50 m 3,
KORE

PRALKI, 303-29-54
PRALKI, 349-41-60, tanio, solidniegwarancja
PRALKI, 553-43-79

KW, stan dobry, 62-48-302
po 18.00
co

PRALKI! 303-61-61

PRALKI, 341-97-74

cja- piec gazowy „Hydro- Therm*- 15
tel. 686-

PRALKI, 553-52-53

GARAŻE

blaszane FF

PRALKI, 556-20-21

(058)344-88-77

PRALKI, 556-61-11

DODATKOWA praca w Trójmieście,

GARAŻE blaszane tynk
(058)344-88-77, Gdańsk,
: Chwaszczyńska 2A, róg Twar-

50 zł/ godz. Wymagania: samochód,

średnie wykształcenie, tel. 623-89-21
w godz. 10.00- 16.00

KOPERTY C-6 NK tanio 14,90 zł za

KREDYTY dk firm, (058)345-1955
PRODUCENT rajstop PA6.6 poszu-

KRATY, ogrodzenia, spawarka, noży-

kuje dystrybutora. 0424-50-749
WSPÓLNIKA (gotówka) dochodowy

kuję, 0601-313-101

1000 szt. tel. (0-22) 41-31-37

ce, telefon komórkowy, 34-112-44
LADA chłodnicza 800 zł, 347-60-77

PRALKI, 620-19-75, 623.44.
48
>
AHU Lombard- Komis, 66344: 50
DWORZEC Główny PKP do 19.00,
soboty do 14.00, tel. 346-33-42
GDYNIA, Morska 11/A, vis a vis dwor-

ca głównego PKP, 621-79-58

KOMIS techniczny, lombard. Sopot,

24; 301-79-14
KOMPUTERY, podzespoły, ar-

chiwizaja danych. Super ceny,
552-25-85

PRALKI, zmywarki, 305-46-55
PRALKI 622-29-38, 623-74-27, 0601-63-57-05
PRALKI automatyczne, 624-00-44,
624-29-18

Podjazd 7 550-39-49

LODÓWKA, kuchnia węglowa, dojar-

LOMBARD, samochody, RTV, złoto,

ka dwubaniakowa- stan dobry, Stefan

Patoka tel. 684-36-74
MASZYNĘ amerykańską do cięcia

Gdańsk, Kołobrzeska 39f, tel. 553-0468
LOMBARD, samochody, RTV, złoto,

KAMERĘ Video Fuji X-8, Stereo, tel

betonu 220 V, 0-602-38-11-77

Sopot, Niepodległości 743, 551-15-50

682-26-78

PEGAZ

Europa, 621-96-

04

PROGRAM obsługi rachunkowej
(Windows), 665-28-80

ADAPTERY! (050)10-00-00, Tele-'

AAALASKA" 661-36-95. Gwatemala, Belize, Honduras
A Balt-Tur Sopot, Al.Niepodległości 766 /Hotel Europa/ 551-64-44, Au-

wideonaprawa, 302-9762, 551-73-30. Wszystkie mar-

stria -narty tydzień śniadanie i skipass
722 zł. Wycieczki zagraniczne, tury-

ki. Bezpłatny Dojazd!
ADMIRAL! (0)058 301-78-09,
302-61-11,
550-51-07,
620-98-83 Axion, Sony, Curiis,
Orion, Funnai, Royal, Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny dojazd. Gwa-

styka krajowa. Wczasy odchudzające
w Jastrzębiej Górze od 590 zł. Bilety
lotnicze. Ubezpieczenia.
AUTOCENTRALA! Narty w Alpach, 370
zł. Zakopane, Szczawnica, 330 zł, Cypr,
Tunezja, Teneryfa. Wizy, 305-62-25

BALTICANA- Sopot, Kościuszki 60, 55120-74- Amsterdam+ Paryż, Wenecja+
Lazurowe Wybrzeże, Szwajcaria, Praga, .

rancja

ADMIRAL! (050)10-00-00, Akai, Fu
nai, Royal, Otake, Sony... Bezpłatny
Dojazd! 341-83-87, 346-9462
ADMIRAL! (058)301-88-63, 341-3866, 551-30-45, Axion, Clatronic,
Curtis, Neptun, Jowisz, inne, dojazd bezpłatny
ADMIRAL, Biazet, Curtis, Nep-

CHŁODNICTWO, 552-16-53, lo- tun, Unimor- Siesta, Jowisz,
Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd
dówki
„” bezpłatny, 341-69-66, 344-12-84,
346-79-45, 554-16-42
LODÓWKI! (058)303-61-61
ANTENA, 302-68-85, satelitarne,

DŁUGI odzysk, 307-42-16, 307-44-17

683-27-70

przewozy najtaniej. 301-13-

Dojazd Bezpłatny!
Gwarancja
12 miesięcy ,.

AO UA

PSY AE
YA IKE)

LOWA

Sony + Panasonic =
Wszystkie! Marki!

309-46-63; 306-86-41 po 17.00

listowniki, cenniki, foldery, druki,
telfax 341-05-67

U

OLIVIA

no

TELEPOGOTOWIE!

PLBL

LODÓWKI! 550-65-78

PUDEL czarny suczka 8-tygodniowa,
342-65-29
- ROTTWEILERKA rodowodowa, 55102-82
ROTTWEILERY rodowodowe, 67606-83

- kursy zawodowe,

ści, Gdynia, 622-76-38

od 5 lat wyposażoną w 14 stanowisk
odstąpię. Cena ok. 15.600 zł. Tel.

ALTEX: wizytówki, pieczątki, nalepki,

FAXY, kserokopiarki,

*

OWCZARKI niemieckie, rodowodo-

16.00
OŚWIATA

622-76-38

RUSZTOWANIE, chłodnica chłodni
cza, 302-98-62
SILNIK elektryczny 7 KW, 2900 obrotów, łączony w gwiazdę, cena do
uzgodnienia, Gdynia 81-211, Opata
Hackiego 23/ 25, Białk
SOLARIUM Ergolaine, 24+ 1, 1.500
zł, 303-12-48
SIŁOWNIĘ. usytuowaną w dobrym
punkcie na Zaspie (XV LO) działającą

we, (raty), 551-03-53

cach, tel. 622-88-66 w godz. 8.00-

- spawanie gazowoelektryczne,

PIANINA nowe (2760,-!), używane
(owarancja!); (058)341-52-40

DALMATYŃCZYK 6-cio miesięczny,

szcenięta, po utytułowanych rodzi-

wy, Word Excel, maszynopisanie, graf
ka Corel Draw, księgowość, programo:

59) 620-244

cena, 301-70-76; 0602-35-14-65
AMSTAFFY 303-35-63
BOKSERY szczenieta, tel. 303-44-55

BCI profesjonalna szkoła sekretarek- maszynopisanie, kursy

- palaczy kotłów,

POŻYCZKI, samochody, nieruchomo-

AMSTAFFY, mocna budowa, doskonałe pochodzenie, umiarkowana

OWCZARKI

20-18 wew. 41; 341-22-62

PATELNIA elektryczna, duża, tel. (0-

O O
UO BA

ści, 345-47-50, 341-49-19
rowe, ksiegowości, 621-71-10
BIOSTUDIO- zawodowy kurs

LOMBARD- komis, Świętojańska 135,

dzy, 621-90-66

FIN-EL Biuro rachunkowe, uprawnieOŚWIATA

AGENT celny, Studium Wyceny

TAE]
EIA
IT E]

WODA mineralna Pawłowita-

12-78

AGENCJA Promocji Zawodowej
Kobiet (Stowarzyszenie non- pro-

YALE

UST Jojo UK
O
hurtownikom- upusty

341-12-36; 341-12-31 wew. 312, 313;
344-40-12

ABC masażu leczniczego, aku
presury, odnowy biologicznej. Kursy,
Dyplom, 621-10-73 13.00- 17.00

łyżka

pojemniki różne,

j, koncep-

ABC- kursy bezwzrokowego 10-palcowego pisania komputerowego na
edytorze tekstu, Windows, Excel; 346-

SZTUĆCE: 1,80 zł/ 100 sztuk;

MIESZARKA Mora 2+ dzieże 5 szt.
oraz rogalikówka, (0-69) 31-18-98

ANTENA, 552-29-71
ANTENA, 624-42-74, satelitarneRTV

ANTENA, TV SAT, 664-75-72
ANTENA 661-33-47 satelitarne,
rtv
ANTENY! 554-41-51; 554-22-54
ANTENY, instalacje, Tv-Sat, 622-

AALTOURISTnajtańsze

bilety,
301-89-51,
307-45-58,
307-45-43

nyo- Royal- Curtis: Neptun... Spe-

Codziennie. 301-51-11, 301-57-35
ANTRAVEL. Siety auokarow,
556-06-26
AUTOBUSOWE przewozy Euro-

pa. Zniżki! Wynajem mikrobusów.
„Eurotour”* 550-14-24

AUTOCENTRALA
305-62-25

Wszystkie marki. Bezpłatny Do-

VIDEOCAMERY. Videonaprawa.
Dojazd... Gwarancja! 553-11-26
VIDEOFILMOWANIE, 347-67-64, fotoreportaż, profesjonalnie- montaże
VIDEOFILMOWANIE, 55985-19, 0601-65-06-07
VIDEOFILMOWANIE, 623-29-12
VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59
VIDEOFILMOWANIE: cyfrowa kamera, 566-68-40

AKTYWACJA, Era Gsm 120 PLN,

- 602-389-822, 306-19-03

301-79-14; 301-13-24

PENSJONAT „Hubertówka!- Wieżyca. Tel/fax 684-38-96
WŁOCHY z pobytem na Sycylii. Promocja. „Globex” tel. 620-07-27

AHS
Koln

CURTIS- Siesta- inne. SanyoSony- inne. 302-91-40, 556-28-66

jazd. 556-24-97, 341-83-87
TELENAPRAWA, 341-72-72.
Dojazd bezpłatny
TELENAPRAWA, przestraja:
, 629-02-33

Bruksela od 399 z

Europa, 551-64-44

cjalistyczny serwis. Dojazd bezpłatny,
302-37-30, 623-51-04

SERWIMOR- dawny fabryczny
serwis Unimor-u. Naprawy TV;
Siesta, Neptun, inne. 307-53-75
TELENAPRAWA!
Wideoserwis.

NAJTANIEJ w Polsce Paryż

A Balt-Tur przewozy autokarami, mikrobusami do Niemiec
i innych krajów. Wynajem mikrobusów. Bilety lotnicze -cały świat.
Sopot, Al.Niepodległści 766 Hotel

11-28

ANTENY Tv-Sat, 551-19-57
COLORLUX! Curtis, Otake, Samsung, Sanyo, Royal, Siesta... Specjalizacja! Bezpłatny Dojazd! 30297-62, 623-39-86
COLORMAT, Sony- Samsung- Sa-

Chorwacja- wczasy, wycieczki

ALERGIA, „Bicomem” bezbolesne testy, odczulanie, leczenie schorzeń, Gdynia, 0-602-723-005
GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG, 552-08-33
GINEKOLOG, bardzo tanio,
0602-795-903
GINEKOLOG, bezpiecznie, tanio, 0601-65-85-23

Najtańsze przewozy!

GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-43-30

307-44-06

GINEKOLOG: bezpiecznie, najtaniej,

CENTRUM Informacji przejazdów autokarowych, Dom Technika,

Rajska 6, 305-28-28
CENTRUM

międzynarodo-

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

0-601-64-04-79
GINEKOLOG:
51, 0-602-652-123

Gdynia, 671-02-

GINEKOLOG: szeroki zakres, 0-60163-38-74
GINEKOLOGIA porady dr
Glinczewski, 551-33-68
GINEKOLOGIA Kalinin
grad, 551-44-14

EST wynajem autokarów, prze- |. | INTERNISTA EKG, 347-80-20,
jazdy autokarowe- Niemcy, 3010-601-62-48-63
55-25, Brama Wyżynna (siedziba
PTTK). Biuro Brokerów, 346-20-

46 (siedziba NOT). Falcon Centrum Handlowe Zaspa, 346-5452. PandaTczew,

(069)31-46-60
HAMBURG, Lubeck, Kiel, tylko
100 zł, 302-36-80, 682-89-86
HAMBURG Koln codziennie.
Stuttgart, Monachium, 550-01-45,
550-70-31
MARTTOUR: bank najkorzystniejszych
przewozów
międzynarodowych, wycieczek- zniż-

ki, 0-58/621-92-25

INTERNISTA

gabinet, wizyty

domowe, 302-10-07
LARYNGOLOG, 661-28-13
OPERACJE bezkrwawe- filipińskich
uzdrowicieli- zapisy Ogród Nadziei"

tel. 6-270-666
PEDIATRA, wizyty, 34799-83, 0602-266-178
PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet,
wizyty, 0602-66-75-03
PSYCHIATRA: specjalista, Piotr
Stefanowicz. Porady psychiatryczne,
przeciwalkoholowe, 0-602-334-

716

-

z
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Na piątek 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,
/e sobotę 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.

ZAPRUSZAWY
DO MASZYCH BR OGŁOSZE | C95, gdzie?

Elbląg, Łączności 3, tel. (056) 232-70-94, tel, 233-54-09, fax (055) 236-27-77,
pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia8, tel.Aax 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

czwartek
26 lutego 1998 r,

NZKATCI
PSYCHIATRA Piasecki. 551-37-78;

a

NE

ŻYLAKI

ce

niskie ceny.

0602-70-50-28

odbytu-

nieope-

racyjnie. Madaliński: gastroenterolog, 341-63-29, 563-12-36
|

koholowe,

ZAGINĘŁY dokumenty; dowód osobi- - | skradzionego 20 lutego 1998 z ul.
Sty i legitymacja studencka na nazwi- | Pilotów. przy targowisku, 0602-

302-07-09

s
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43, Cen-

ZŁAM konwenanse- rozpoczni
wlutym! Jednoroczne Studium

ZAGUBIONO legitymację studencką
A
nr.21/69996/ 92/93 na nazwisko Brzę. _ NAGRODA za pomoc w odnalezieniu

|551-67-37

fun
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341-75-64
-
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wi sk bezpłatna nauka zawodu

Slomalaogiozne -- „Vis=

HO

narkoza; 341-92-96; 341-85-04
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ANGIELSKI, 306-87-18

R

iedzi

ANGIELSKI niemiecki, szwedzki,

AALKMED

Stefanowicz,

1;

specjali-

49

Parku

!

ież

wież stol,

Victoria" 620-85-03

EKG Lekarz Domowy inter|| - 0601-629.013
naw

R-1330

NEUROLOG, 556-12-49

Ne

CAŁODOBOWO,
miasto,

Trój-

internista,

chirurg, laryngolog,
pediatra, 96-46, 341ky :1)

CHIRURG
Łącki, zabiegi (esperal),

ced
ma 74/5, tel. 661-19-86

PEDIATRA dr. Joanna

APARATY siuchowe GEERS,

Stefanowicz, 551-97-

e

gama 26, Gdańskie. 06-73-47

[okno zapisy dzieci, dom, 0
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DZIEKANAT Wydziału Prawa

„Tamer Sp.z

na a Ni

pn

TY

nagroda! Tel. 007-01-12-350-745;

WYDZIAŁ Nauk Społecznych UG
96669/NS/3135 na nazwisko Szaw-

DNIA20 lutego
1998 zz ul.ul. ŚwiętoŚwiętojańutego 1998

368/FH na nazwisko
Dorota Dziuba | 007-01-1259-25-54

niniejszego ogłoszenia.nd

Audi 80
unieważnia legiymację studencką nr skiej 69 w Gdyni skradziono
czukiewicz Wojciech

VIDEO Rondo 620-98-87

e

źni IA

H A
a
DR. MED. Andrzej Rogoza informuje: — 0. tel. 663-94-82

—

sine

Gabinet Lekarski, Andrologia i lecze-

PHILIPS Aparaty słuchowe, Taty, możliwość częściowej ,

HR
U

EA

EE

OOO

PRYWATNY Dom Opieki „Zacisze
przyjmie osoby starsze, również leżące, 671-47-12

:
ś.P p.

z powodu śmierci
:

Prezes „Społem” PSS w Pucku

szczere wyrazy współczucia

MĘŻA
składają |
Rada Nadzorcza

składamy najserdeczni ejsze podziękowania.

Mąż i Dzieci |

Łączymy się w bólu po śmierci
*
:

OJCA

Z głębokim bólem współczujemy Żonie, Dzieciom i Wnukom
z powodu śmierci w dniu 21 lutego 1998 r.

mgr. inż. "TADEUSZA
KRUŻYCKIEGO

z naszą Koleżanką

SYLWIĄ MROZOWSKĄ

- BRUNONA BAŁAMĄCZKA

Kierownictwo i Współpracownicy
Delikatesów - "34

Rodzinie Zmarłego

BOGUSŁAWA
WARCHLEWSKIEGO

prawego patrioty, dobrego katolika, przyjaciela ludzi!
Bracia i Bratowe z Rodzinami -

: 10047425

Koleżance'e RENACIE ŁYSIŃSKIEJ

Panuu JACKOWI PAWLEN KO

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

Pracownika ProkomfSoftware S.A.

głębokie wyrazy współczucia

składają
Zarząd i Pracownicy.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli

OJCA

składaj

e

:

Zarząd „Społem” PSS w Sopocie.

: 10047424

ś.f p.

serdeczne podziękowania składa Żona.

Koleżanki i Koledzy

Koleżanki i Koledzy

ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 przy PSK Nr 1
| | 10047457

Panu JACKOWI PAWLENKO

Serdeczne podziękowania
za uczestnictwo w ostatniej drodze
Męża

wyrazy szczerego współczucia
. z powodu śmierci

w ostatnim pożegnaniu
naszego najukochańszego Męża i Taty

RYSZARDA
STAWSKIEGO

MIKOŁAJA
GAWRYLUKA

OJCA

składa
pogrążona w smutku

|
|

Żona Elżbieta Stawska.

|

Panom JERZEMU i GRZEGORZOWI BORÓWKA
głębokie wyrazy współczucia
Szczególnie serdeczne podziękowanie

Zarząd i Pracownicy „OLECH” S.A.

Wyrazy współczucia
Panu Ordynatorowi Oddziału Ocznego

dr. MACIEJOWI JANUCHCIE

z powodu śmierci

z powodu śmierci

za okazaną pomoc i wsparcie

w tych trudnych dla nas chwilach

składamy Zarządowi,

ŻONY i MATKI

Radzie Nadzorczej

stndją |

oraz Pracownikom GPRD SA.
Zarząd
i Pracownicy

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TĄ

ONET

Panii URSZULI BUGAJSKIEJ

TERESY
ALEKSIEJCZYK

100% refundacji, „Marke- Med"
Gdynia, Plac Kaszubski 1, 620-39-32

Serdeczne ocziękowania księdzu Proboszczowi parafii pw.
św. Stanisława Kostki w Gd. Oliwie - Henrykowi Trybowskiemu,
Zarządowi PPU „Zieleń” s-ka z o.o. w Gdańsku,
Przyjaciołom, Koleżankom, Kolegom, Sąsiadom, Znajomym,
którzy uczestniczyli w uroczystościach żałobnych,
okazali serdeczną pomoc i współczucie,
odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku

BCL 0897, niebieski metalic. Nagro-

da! (0532)17-033

"PODZIĘKOWANIE
Wszystkim Osobom uczestniczącym
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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Ale kres wszystkich jest zawsze jeden.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
o godz. 10.30 w kościele pw. Najświętszego
Pogrzeb tego samego dnia o
na cmentarzu Komunalnym

dnia 27 lutego 1998 r.
Serca Pana Jezusa w Gdyni. :
godz. 12.00
|
Witomino.

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 27 lutego 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele w Pręgowie.
Pogrzeb tego samego dnia po mszy św.
na cmentarzu w Pręgowie.
Pogrążona w żałobie

|

E-10007802

"Choć umarła, dla nas żyć będzie wiecznie”.

FD

TERESA BARBARA BORÓWKA

Synowa, Zięć
i Wnuki

zmarł nasz ukochany Mąż, Tatuś i Dziadek

ś.f p.

URSZULĘ KAPKOWSKĄ

GIL

ją
Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Koleżanki i Koledzy z PRSP „Sanipor” w Gdyni. |

:

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 22 lutego 1998 roku

ś.fp.

EDWARD

- Rodzina
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku
przy ul. Świętojańskiej 72, w piątek 27 lutego 1998 r. o godz. 10.00.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kaplicy na cmentarzu Katolickim
| 10047591
w Sopocie przy ul. Malczewskiego o godz. 11.30.

|: 5000557/164

m zawiadamiamy, że w dniu 22 lutego 1998 r.
zmarł nasz długoletni Pracownik

Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny i życzliwy Kolega.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 26 lutego 1998 r. o godz. 12.00
w kościele pw. św. Pawła Apostoła w SJ
M
Uroczystości pogrzebowe po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Kosakowie.
Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego wyrazy szczerego wóz
sali

i

RYSZARDA ZEIDLERA

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 27 lutego 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. św. Jana z Kęt w Rumi-Janowie.
Pogrzeb po mszy św. na cmentarzu Komunalnym w Rumi.

Pogrążeni
w smutku |
Żona, Dzi eci,

Żona, Córka z Mężem i Wnuczka.

„życie Twoje zmienia się, ale nie kończy...
„nie umierasz ale wchodzisz w nowe Życie...
„a my nie przestajemy Cię kochać, a kochamy Cię jeszcze bardziej...”
Z ogromnym bólem zawiadamiamy o śmierci naszego
Najukochańszego Męża, Taty, Dziadka i Teścia

Dnia 23 lutego 1998 r. odeszła od nas na zawsze

Msza św. zostanie odprawiona w dniu 2 marca 1998 r.
o godz. 9.00 w kościele NMP Gwiazda Morza w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

:

PON

o—
| >>>

lat 80

KOWALSKI

ANDRZEJ

RYSZARD LIEDTKE

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 lutego 1998 r.
zmarł nasz Najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść i Dziadek

BOLESŁAW
MORAWSKI

przeżywszy lat 62
zmarł nasz najdroższy Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

ś.f p.

Po prostu trzeba umierać.”

śFp.

Z głęboki

z głębokim smutkiem zawi
po ciężkich cierpieniach zmarł Mój ukochany Mąż, Tatuś, Dziadek

„Przez życie wiodą rozliczne drogi,
zaprawdę jest w czym wybierać.

ś.f p.

HENRYK

wieloletnią Pracownicę Urzędu Miasta Gdyni.
Rodzinie Zmarłej serdeczne wyrazy współczucia
:
składa Rada i Zarząd Miasta oraz Pracownicy UM.
| Mszaśw. żałobna odprawiona zostanie 26 lutego 1998 r. o godz. 10.30
w kościele oo. Jezuitów w Gdyni.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00

|
|

| * 10047599

20086242

WIECH

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 28 lutego 1998 r.
w kościele'w Cedrach Małych o godz. 12.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu w Giemlicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku
Rodzina

* „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ś.f p.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 22 lutego 1998 r.
zmarł najukochańszy Mąż, Tatuś, Teść

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że dnia 22 lutego 1998 r.

HALINY zMOSOWSKIEJ
d. DANILUK

zasnęła w Bogu, w wieku 89 lat,

długoletnia nauczycielka
z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Rodzinę, Przyjaciół i Znajomych Zmarłej
prosimy o chwilę wspomnienia.
Msza św. odprawiona zostanie 1 marca 1998 r. o godz. 14.00
w kościele pw. św. Michała w Sopocie.

ś.f p.

PAWEŁ
PAWLENKO

ś.f p.

NATALIA
SOKOŁÓW

żył lat68

10047422

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 28 lutego 1998 r.
o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni Demptowie.
Pogrzeb odbędzie się tego sariego dnia około godz. 12.00
na cmentarzu w Gdyni Cisowej.
ś 1
O czym zawiadamia pogrążona w smutku ;

Żona z Rodziną |

2008606/r O

edek at ate toto at eat i
WN

dzie, którzy mają zdolność zawsze i wszędzie -

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

| |

zjednywać przyjaciół i pozostawiają ich w żalu odchodząc.

że dnia 24 lutego 1998 r.

A!

STEFAN latWYSOCKI
74

(Brama Oliwska).

Pogrążona w smutku

i Wnuki

fp.

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

Es
Pogrzeb bezpośrednio po mszy św. na cmentarzu Marynarki
Wojennej w Gdyni Oksywie, ul. Ks. Muchowskiego.
:

Dzieci

g
zmarł Nasz Kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

Nasza dobra Mama, wspaniała Babcia,
nasz najlepszy Przyjaciel
i życiowy Przewodnik.

Msza św. odprawiona zostanie dnia 27 lutego 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele garnizonowym
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywie.

Mąż,

23 lutego odszedł na wieczną wachtę w 88. roku

swego pracowitego, uczciwego i godnego życia

(Faber) p

nasz Najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

po długiej i ciężkiej chorobie
zmarła nasza kochana Siostra,

: "enia zmarł23 wego
19981.
nagle

Szwagierka i Ciocia

U

r

<.f p.

ś.f p.

ELEONORA
- MEISSNER

płk w
ADAM
.

były emerytowany Komendant Garnizonu Gdańsk

ŁAWRYNOWICZ

|

marynarz z powołania, weteran Marynarki Wojennej RP,

b

uczestnik walk w Obronie Wybrzeża,

”

st. spoczynku
BODZIOCH
:

inż. ROMUALD ANDRZEJ

r

podwodniak z ORP *Źbik”,

||

więzień obozów jenieckich, żołnierz Armii Krajowej

l
[|

ps. "Chmura" i Wojska Polskiego, wieloletni oficer PMH,
st. mech. okrętowy zasłużony dla Polskich Linii Oceanicznych,

[|

— odznaczony wieloma najwyższymi odznaczeniami bojowymi

b
Wyprowadzenie Zwłok z kostnicy przyszpitalnej nastąpi
dnia 28 lutego 1998 r. o godz. 11.30

do kościoła NPM w Kartuzach.

. Msza św. odprawiona zostanie 27 lutego 1998 r. o godz. 9.30
-

w kościele Garnizonowym przy ul. Sobótki we Wrzeszczu.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 10.30
na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.
Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH

BIUR OGŁOSZEŃ:

i państwowymi, Zasłużony Pracownik Morza,
któremu poświęcił 50 najlepszych lat swego życia,
Człowiek wielkiego serca, prawości, godności,

|
l
|
"
0

honoru i oddania Ojczyźnie.
|

ze
Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 lutego 1998 r.
o godz. 11.30 na cmentarzu Centralnym Srebrzysko.
. Msza św. zostanie odprawiona 28 lutego 1998 r.
o godz. 9.00 w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu.
:
10047595
Rodzina

CX

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, tax (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

CEJ

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

RG
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Stare jest piękne

Odplamianie i konserwacja drewna

Wielka piana

Stoi

Wojna
plamom

na wiele lat

% eżeli zawiodą
gotowe
s” środki do czyszczenia tapicerki, możemy wypróbować sprawdzone metody na-

po bahci

szych babć.

Tłuste plamy posypujemy

W zależności od warunków użytkowania na meblach mogą powstawać różnego rodzaju zanieczyszczenia z kurzu, tłuszczu, plamy z soków, herbaty, czy kawy. Najmniej kłopotu sprawi nam
czyszczenie laminowanych powierzchni, trudniej
- będzie z meblami z surowego drewna.
Na zabrudzenie szczególnie narażone są szafki kuchenne, stoły i biurka. Najła-

twiej oczyścić laminowane
powierzchnie, nawet zwyktym płynem do mycia naczyń. Przy mocnym zabrudzeniu powinien to być płyn
W koncentracie. Meblościan-

'kii regały z drewna lub materiałów
drewnopochodnych, pokrytych różnego rodzaju lakierami i politurami,
najlepiej czyścić specjalnymi
środkami, różnego rodzaju
sprayami,
mleczkami.
W żadnym przypadku nie
należy używać do czyszcze-

nia preparatów zawierających środki. ścierne, a więc
proszków i past, a nawet
mleczek
do
czyszczenia
urządzeń łazienkowych, bowiem mogą one zniszczyć
gładką powierzchnię. Mebel
może zmatowieć lub powstaną zarysowania.
Trudniej dbać o czystość
mebli wykonanych z surowego drewna, najwięcej kłopotów sprawi nam usunięcie
wszelkiego rodzaju plam.
Jest jednak kilka wypróbowanych
sposobów.
HE Plamy po atramencie należy przetrzeć lekko zwilżoną

szmatką z kwaskiem cytrynowym. Można też nałożyć
papkę przygotowaną z magnezji, wody i kwaśnego
szczawianu potasowego.

M Plamy po sokach z owoców możemy usunąć wybielaczami do tkanin, np. popularną wybielinką.
M Miejsca zaplamione tłuszczami przecieramy benzyną

lub preparatami do wywabiania tłustych plam. Na stare plamy możemy nałożyć
mieszaninę magnezji i benzyny. Jeżeli uda_nam się usunąć plamy możemy przejść
do konserwacji.
Meble trzeba też zakonserwować- najlepiej dostępnymi w sklepach środkami
z woskiem. Nowością są też
preparaty

antystatyczne,

które zapobiegają osadzaniu
się kurzu.
(HIK)

warstwą talku i przykrywamy

czystą szmatką. Po kilku godzinach

strzepujemy

sem denaturowanym.
Nie
trzeba ich zbyt mocno pocie-

rać, aby nie spowodować odbarwienia. Plam z krwi możemy pozbyć się wodą utlenioną i ciepłą wodą z mydłem. Można je też usunąć
przez tarcie szmatką obficie
nasączoną

spirytusem

lub

ciepłą wodą z solą.

Świeże plamy z soków należy posypać solą i polać gorącą wodą, a starsze czyścić
wodą z niewielką domieszką
boraksu.

Ślady z tuszu lub atramentu usuwamy sokiem z cytryny
i spłukujemy wodą.
Możemy też skorzystać
z usług zakładów zajmujących się czyszczeniem

Do wa kY/w

pro-

szek. Robimy to kilkakrotnie.
Talk nie zniszczy tkaniny
i nie spowoduje zacieków.
Plamy pochodzenia roślinnego usuwa się spirytu-

tapi-

cerki. Wyczyszczenie kanapy
w domu kosztuje ok. 30 zł, fotela 9 zł, a krzesła 5 zł.
(HIK)

HL

Targowiska

Tańszy
fotel
”* upno nowych mebli to
nadal spory wydatek.
Za nowy fotel zapłacimy 200
- 800 zł, a za zestaw kuchenny
przynajmniej 1000 zł.
Taniej uda nam się kupić
meble na targowisku, np.
w Pruszczu Gd., Oliwie i we
Wrzeszczu. Na całym zestawie

mebli

tapicerowanych

zaoszczędzimy
przynajmniej 200 zł. Takie zakupy
nie są jednak pozbawione
ryzyka. Materiały, z których

Niedostępny kryształ

Szkło w witrynce

Szkło kryształowe, zawierające tlenek ołowiu, charakteryzuje się lekko żółtawą
barwą i małą odpornością na
ścieranie.
Jeżeli w meblu zachowało
się
lustro
kryształowe
z uszkodzoną powłoką lustrzaną,

można

odnowienie.

zlecić

Szklarz

jego

roz-

puszcza kwasem stare, łuszczące się powłoki srebrne
i zabezpieczające oraz nakła-

da nowe. Niestety, odnowio-

nich. Produkuje się je z flotu,
szkła wysokiej jakości, idealnie wygładzonego metodą
ogniową i odpornego na ścieranie.

Z tego samego

szkła

można wycinać oszlifowane
szybki meblowe. Nikt jednak
nie wygina już szkła. Potrzebne są do tego specjalne,

ne lustro nie będzie już takiej
- duże piece do wygrzewania
jakości, jak poprzednio.
tafli, których nie mają zakła- W przypadku braku ludy szklarskie. Wyginane szystra w meblu możemy je doby zastępuje szlifowanym lirobić w wymaganym kształstwami szklanymi.
cie, łącznie ze szlifowanymi
Metr kwadratowy tafli lukrawędziami - mówi Stanistrzanej tzw. kryształowej
sław Małuszek, właściciel
koszuje 72 zł, a szkła o gruwarsztatu
szklarskiego
bości 15 mm z fozą (oszlifow Gdańsku. - Obecnie gotowe

tafle lustrzane,

sprowa-

dzane są z krajów zachod-

Jeżeli mamy stylowy sekretarzyk czy stół, które
wymagają odnowienia,
możemy skorzystać
z usług warsztatu zajmującego się renowacją
starych mebli. Ale niekoniecznie; wystarczy
zgłębić tajniki tej sztuki i proste prace możemy

Pronto Classic spray 250 ml

W stylowych witrynkach, biblioteczkach, szafach
czy toaletkach montowano kryształowe szybki lub
lustra oraz szyby gięte. Dzisiaj żadna huta szkła
w Europie nie wytwarza kryształowych tafli, które
zastępuje tzw. flot, szkło szlifowane ogniowo.

Rys. Marek Wdziękoński

wane) - 200 zł.

(JAS, HIK)

wykonane są meble są podatne na warunki atmosferyczne, a handel na giełdach
odbywa się pod gołym niebem. Szczególnie należy
uważać przy zakupie ostatnio modnych krzesełek i komódek z rotangu, bambusa
lub wikliny. Przy dużej wilgotności mogą pęcznieć lub
kurczyć się. Jeżeli ustawimy
je w ciepłym pokoju wyschną, ale mogą powstać
szczeliny między elementami, które powinny przylegać
do siebie.
Jeżeli możliwości finansowe nie pozwolą nam na zakup nowych mebli, możemy
zajrzeć do komisów lub skorzystać z ogłoszeń prasowych. Ceny są atrakcyjne, np.
za kanapę narożną i dwa fotele zapłacimy 300 zł, za ławę
dębową z kafelkami 200 zł,
a za komodę sosnową 400 zł.
(HIK)

wykonać sami.

i położenie

politury zapłacić wielokrotność tej kwoty. Przykładowo
za
odnowienie
krzesła
z orzecha kaukaskiego z wymianą skóry na siedzeniu
i oparciu zażądano od nas
w jednym z zakładów 700
złotych.
Odnawiający meble tłu.maczą, że jest to benedyktyńska praca, polegająca na
rozmontowaniu,

niu.

Ostatni

proces

|

jest

żmudny jeżeli stosuje się politurę naturalną. Tańsze (nawet trzykrotnie) i szybsze
jest kładzenie politury synte- :
tycznej, którą może zidentyfikować wielki koneser sztuki, a nie zwykły użytkownik,

dla którego mebel musi być
funkcjonalny i z tzw. duszą.
Choćby dlatego warto po-

kusić się samemu o renowa-

Na rynku starych mebli
przeważają wyroby przedwojenne, w tym poniemieckie. Przeważnie są w nie najlepszym stanie. Ich renowacja w specjalistycznym zakładzie jest bardzo droga.
Bywa, że przewyższa cenę
zakupu. Eklektyczną bieliźniarkę możemy kupić z ogłoszenia już
za 300 złotych, a za
wyczyszczenie

niu, uzupełnieniu ewentualnych ubytków i politurowa-

oczyszcze-

cję. Na rynku są gotowe pre-

paraty do usuwania

starej

politury (prym wiodą wyroby

|

skandynawskie), niektórzy
z dużą cierpliwością używają
do tego denaturatu, a nawet

sody kaustycznej. W przypadku tej ostatniej prace
trzeba wykonać w garażu czy
piwnicy, bo środek jest żrący.
Gotowe są też specjalne
szpachle do usuwania ubytków. Potem pozostaje politura, najlepiej syntetyczna, bo
łatwa do położenia.
Jeżeli nie mamy smykałki
do takich prac, przęd zakupem upatrzonego mebla zasięgnijmy informacji, ile będzie kosztować jego renowa-

cja. Cena może nas tak zaszokować, że półantyk spocznie w piwnicy jako przechowalnia zimowych zapraw.

(elp, JAS)

'
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Gdańskie „Fosfory” na liście największych trucicieli

Deutsche Bank na Wybrzeżu

superfosfat

pocznie działalność oddział
Deutsche
Banku
w Gdańsku. Jest to trzeci co
do wielkości bank na świecie, działa w Polsce od września 1995 roku. Po centrali

Nieszczęsny

Tylko dla firm
a początku marca

roz-

Gdańskie Zakłady Na-

„Fosfory” znalazły się

Adam

Zielonka,

Deutsche

Banku

dyrektor

w

Gdań-

sku.

na Wrocław, Kraków, Poznań,
Katowice,
Łódź
i Szczecin. Gdański oddział
banku rozpocznie swoją

Oferta Deutsche Banku,
w której oprócz typowych
usług bankowych są również produkty inwestycyjne,
zainteresuje przede wszyst-

działalność

kim firmy, które utrzymują

w Warszawie przyszła kolej

wozów Fosforowych

klientów
indywidualnych
obsługuje
nasz
oddział
w Warszawie - informuje

na

początku

na liście największych
polskich trucicieli. Spis
ogłosił Główny Inspek-

marca.
- Będziemy świadczyć
usługi przedsiębiorstwom,

ska.

Minister ostrzega

ścisłe kontakty gospodarcze
za granicą.

(B.Mar.)

torat Ochrony Środowi-

Obecność na liście oznacza, że firma musi do 2002
roku zacząć ekologiczną
to
Wynika
produkcję:
z układu stowarzyszeniowego, jaki Polska podpisała
z Unią Europejską. Zakłady,
które nie dostosują się do
zaostrzonych
wymogów
ekologicznych będą zamykane. Do tej pory ze względu na uciążliwość dla środowiska zlikwidowano tylko 6
przedsiębiorstw.
Fosfogipsy są to odpady, które powstają przy produk- Zamknięcie na pewno
nawozu superfosfatu potrójnego - bardzo popucji
nam nie grozi - zapewnia
larnego
wśród rolników.
Andrzej Szymańczak, prezes gdańskich „Fosforów”. Na razie fabryka stara się
Produkcja superfosfatu
Od trzech lat nasz zakład
zmniejszyć ilość odprowastaje się dla firmy coraz
przypomina wielki plac budzanych odpadów. Ponad
bardziej
kosztowna.
Do
dowy, ciągle coś remontujepołowa produktów jest już
opłat za korzystanie ze śromy i modernizujemy
- dowiska naturalnego trzeba
wytwarzana w technologii
w ubiegłym roku za niebabezodpadowej lub o obniżojeszcze
doliczyć
koszty
gatelną kwotę 24 mln zł.
nej ich ilości. Jedną piątą
transportu
(składowisko
Problemem zakładu nadochodów spółki stanowią
fosfogipsów jest oddalone
dal są fosfogipsy - odpady,
wpływy za usługi przełaaż
o
20
km
od
fabryki).
które powstają przy pro- ,
dunkowe. Po zakończeniu
„Fosfory” chcą wytwarzać
dukcji nawozu superfosfatu
budowy
terminalu sodowesuperfosfat
najdalej
do
potrójnego.
go i drugiego stanowiska dla
2000 roku. Nie wszystkim
- Każda fabryka, która
statków ich udział zapewne
jednak zależy na tym, by
produkuje superfosfat bowzrośnie.
tak się stało. Opłaty za skłaryka się z takim probleWniosek o wykreślenie z
dowanie
fosfogipsów to
mem. Holandia zrzuca foslisty największych trucicieli
około
połowa
budżetu
fogipsy do Renu, a Maroko
poparty AP
Wydział
Pruszcza
Gdańskiego,
do oceanu. Hałdowanie poOchrony
Srodowiska przy
a transport fosfogipsów zaza Polską stosują również
Urzędzie
Wojewódzkim
pewnia Żegludze Gdańskiej | w Gdańsku trafił już do
Stany Zjednoczone, Rosja
i Tunezja - twierdzi prezes
prawie 90 procent dochoGłównego
Inspektoratu
dów za przewozy towarowe. + Ochrony Środowiska. ReSzymańczak.
kultywacja składowiska ma
Jenie „Fosfory” za korzy gani 199ze rodowiska natusiogo św inz)
się rozpocząć jeszcze przed
całkowitym
hałdy.

zępełnieniem

Barbara Marszall
|

NOTOWANIA
.
Dane z kantorów (25.02)
|
|
„Petrus
| „Green Gdańsk

— Gdańsk |
Piwne 67168

Grunwaldzka 92

Przedzawałowy
stan gospodarki

Styczeń był
był miesi
miesiącem
dużego wzrostu cen
i płac w przedsłębiarstwach.
Jeśli sytuacja powtórzy
się także w następnych miesiącach, to zapewnienia rządu o zmniejszeniu inflacji
będzie można włożyć do lamusa.
Dwa razy więcej niż przewiduje ustawa budżetowa
wzrosły w styczniu nasze
wynagrodzenia, a aż o 3,2
procenta wzrosły ceny

- Średni miesięczny po-

ziom inflacji powinien teraz
wynieść zaledwie 0,5 procenta, żeby inflacja nie

przekroczyła do końca roku
9,5 proc. - ocenił Jerzy Kropiwnicki, szef Rządowego

Centrum Studiów Strategicznych. - Obawiam się, że
jest to mało realne.
Prawdopodobnie w tym
roku nie czeka nas wzrost
bezrobocia. Wprost przeciwnie - liczba zatrudnionych ma wzrosnąć o 100 tysięcy i osiągnąć na koniec
1998 r. 15 mln 670 tys. osób.
Jeśli te założenia zostaną
spełnione, to stopa bezrobocia wyniesie w grudniu 9,8
proc.
Coraz bardziej zmieniają
się nasze dochody - świadczenia cywilne wzrosną
o 1,5 proc., a mundurowe

-

aż o 7,6 proc. Obecnie renty
i emerytury mundurowe są
już o 18 procent wyższe niż
przeciętne wynagrodzenia
w gospodarce narodowej.
(B.Mar., PAP)

Nowe monety

Z olimpiadą
Narodowy

2-złotowe monety niekrusz-

cowe ukażą się w 400 eg*:zemplarzach
oraz srebrne
dził do obiegu monety okoo wartości nominalnej 10 zł,
licznościowe
pod
nazwą
które sprzedawane będą

XVIII

Zimowe

Igrzyska

w cenie 33 zł.

Olimpijskie - Nagano 1998.

(ap)

oz
r

=
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„Silvant”

— Elbląg.

TONY ZOWANY

Dw.PKP

INFORMACJĄ HANDLOWA
0 601 33 44 55

PRZEDSTAWICIEL

Gdynia, ul. Śląska 23/25 (budynek BBC)
tel. 6-275-205, 6-275-254, 6-275-252

Gdynia, ul. Świętojańska 46 tel. 621 930.
ńsk, Targ W
, budynek Teatru

195/199

Wybrzeże, tel. 30190 2

Kontakt i swoboda
GBP - funt brytyjOznaczenia: USD- dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka,

Płus Gsm to pełna swoboda i kontakt.
TVłko do końca lutego możesz zostać abonentem sieci Płus Gsm już za 100 złotych netto.
Do wyboru masz markowe telefony cyfrowe w doskonałej cenie.

ski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
10 000)
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla- za

Nie czekaj, odwiedź punkt sprzedaży sieci Płus Gsm, a potem pakuj
telefon i jazda na narty.
Z sieci Płus osM możesz teraz
korzystać w niemal każdej
Europie, a dzięki świetnemu
zasięgowi na drogach będziesz
w stałym kontakcie

Ś
m

już w trakcie podróży.

szwy
o

:

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

W

AUTORYZOWANY

uża firma handlowa prowadząca sieć sklepów
ogólnospożywczych poszukuje na terenie
Gdańska

*

ZESTAWY GŁOŚNOMÓWIĄCE

lokali użytkowych

Oferty prosimy zgłaszać pod adresem:

Biuro Ogłoszeń „Prasy Bałtyckiej”
Gdańsk, era Drzewny 3/7, nrar ogłoszania R-2051

e

PI

u 5

COLTE

COMTRONIĆ Sp. z 0.0.
ul. Czyżewskiego 14, 80-336 Gdańsk

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

. R2051/A/944

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku zawiadamia, że w dniach
5i6ll98 r. o godz. 11.00 na parkingu przy ul. Zawodników
odbędzie się licytacja samochodu dostawczego marki

G,

ul, OlsSzy,

ŻUK A-11 - blaszak, rok produkcji
1992,

kasowe, bankowe, magazynowe, RAT
ZUS, budowlane, inwentaryzacyjne,
materiałowe, handlowe i inne

cena szacunkowa

- 5000 zł.

Wymienioną ruchomość można oglądać na pół godziny przed
rozpoczęciem licytacji w miejscu jej ogłoszenia.
Przed przystąpieniem do licytacji będzie pobierane wadium
w wysokości 10% ceny szacunkowej.
Pierwszy Urząd Skarbowy zastrzega sobie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyn.
Komornik Skarbowy

ARTYKUŁY
*

v

)

AKCESORIA TELEFONÓW :ż
KOMÓRKOWYCH
AUTOALARMY ENFORCER" ::

powyżej 200 m”
odpowiednich na działalność handlową.

AKCYDENSOWE
[1
księgowe, kadrowe, płacowe, celne,

N

mm

ppn

EZ

KKK
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GDAŃSK-PRZYMORZE

e

Gdańsk-Wrzeszcz,

Manhattan pawilon 11,

tel. (0-58) 345-60-15
e 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. Lubichowska8,
tel. (0-69) 16-13-088
e Wejherowo, ul. Rzeźnicka 2F paw. 17, tel. (0-58) 6726349

R-2128

długopisy, zszywki, kleje, segregatory, | gi, Olsztyńska 3

koperty, kalendarze, skoroszyty, teczki, | sej, 553-94-53

obwoluty, pisaki i 1000 innych artykułów|

TECZKI DO AKT OSOBOWYCH

7

7

:

| GDĄNSK-SRODMIEŚCIE
ul. Św. Trójcy 3

MATERIAŁY :.. 301-90-15

EKSPLOATACYJNE Gpańsk-wnzeszcz
taśmy, tusze, tonery do drukarek, tonery | ul. Grunwaldzka 76/78
do kserokopiarek, dyskietki, CD,
tel. 341-12-31 w. 327
pojemniki na dyskietki, kalkulatory

"|

GDYNIA

ul. Obrońców

Wybrzeża 10
papier ksero, fax, pakowy, toaletowy, | tel. 626-30-32
składanka komputerowa, rolki do kas,
taśmy do metkownic, ręczniki papierowe

SOPOT

WYKONUJEMY

tel. 551-48-81

ul. 23 Marca 77 C

wn PIEUCZGĄTIKI 253,
UDRSUŁ
KARSKIE :.r:/v0::

KALENDARZE '98

R-1112/A/894

ELBLĄG

WIZYTÓWKI

Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże Spółka Akcyjna
w Gdańsku, ul. Swojska 9
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie łącznika dla pieszych
w Elektrociepłowni Gdyńsktej w Gdyni, ul. Pucka 118,
w terminie:

rozpoczęcie 1.04.1998 r.,

Szczegółowy

zakres

prac

objętych

zakończenie 30.09.1998 f.
przetargiem

zawarty jest

w materiałach przetargowych.
:
Składane oferty (wyłącznie w języku polskim i złotych polskich)
winny odpowiadać
szczegółowym
warunkom
przetargu
określonym w materiałach przetargowych, które można
otrzymać w budynku Pionu Technicznego ZEcCW S.A.
w Gdańsku, ul. Swojska 15, pokój nr 14 (tel. 0-58 347-44-25) za
cenę 200 zł + VAT, bezpośrednio po ukazaniu się ogłoszenia
w godz. 7.00-8.00 oraz 11.00-13.00. Warunki stawiane oferentom
określone są w materiałach przetargowych.
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w sprawie przetargu
jest pan mgr inż. Andrzej Wysokiński, tel. 347-44-34.
Oferty należy składać w sekretariacie Pionu Technicznego,
ul. Swojska 15, do dnia 25.03.1998 r. do godz. 11.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w
wysokości 6500,00 zł w formie określonej w zapytaniu ofertowym.
Obowiązkowa wizja lokalna odbędzie się w dniu 12.03.1998r.

o godz. 12.00 w Elektrociepłowni Gdyńskiej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.1998 r. o godz. 12.00 w sali

konferencyjnej budynku Pionu Technicznego, ul. Swojska 15,
a ogłoszenie wyniku
w
części
jawnej

przetargu nastąpi w terminie podanym
posiedzenia
komisji
przetargowej.

Zespół Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. zastrzega sobie prawo
do swobodnego wyboru jednej oferty na cały przedmiot
przetargu lub kilku ofert na zakresy częściowe, albo uznania że
przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.
R-1915/B

ZAPRASZAMY DO NASZYCH

BIUR OCŁOSZEŃ:

Js

ZAPRASZAMY

DO WSPÓŁPRACY

ARCHITEKTÓW WYRTE:

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, tax 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. 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

SKLEPY. |

SPORT33
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O Puchar Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego

Podnoszenie ciężarów

Kandydaci

Jutro start !

na mistrzów
W siłowni Floty Gdynia odbył się pierwszy rzut
zawodów ligi juniorów Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów Gdańsk. Startowali młodzi
sztangiści wszystkich klubów, zrzeszonych
w OZPC.
MKS

Atleta

Gdańsk,

WKS Flota Gdynia, BKS Lechia Gdańsk, MKS Kaszubia

Kościerzyna, LKS Agro-Kociewie Starogard Gdański
i OLKS Pomerania Gdańsk
Osowa. Najlepsza okazała
się młodzież Lechii - 1093,2
pkt., wyprzedzając rówieśników Floty - 976 pkt.
i Atlety - 965,9 pkt.
Jak nas poinformował
prezes OZPC, Jan Szatkow-

ski, najlepsi indywidualnie
byli: Artur Serafin (Atleta) 240 kg w dwuboju wagi 85
kg; Sławomir Szkudlarek
(Flota) - 207 kg w kat. 69 kg
oraz troje lechistów: Jarosław Kontowicz - 242,5
W kat. 77 kg; Łukasz Kostrzewski - 240 kg w kat. powyżej 85 kg i Paweł Derkacz
- 202,5 kg w wadze 69 kg.
(Paw)

REKLAMA

Grupa Kredyt Banku PBI S.A.
* Kredyt Bank PBI S.A. * Prosper Bank S.A. *

oferuje bardzo atrakcyjne

Lokaty terminowe Prosper Banku 5.A.
W Gdańsku zobaczymy Sylwię Nowak i Sebastiana Kolasińskiego.
Już jutro hala „Olivia” zapełni się łyżwiarzami

i łyżwiarkami z osiemnastu państw, którzy do niedzieli będą walczyć o medale i Puchar PZŁF. Gorące rytmy Jive'a i Tanga Argetyńskiego będą rozbrzmiewać podczas tańców oryginalnych i obo-

:
wiązkowych par tanecznych.
W konkurencji solistek "wia Nowaki Sebastian Kola-

faworytką jest Polka Anna
Jurkiewicz, która zajęła pią-

te

miejsce

podczas

Mi-

strzostw Świata Juniorów.

O dobre miejsce będzie walczyło18 zawodniczek m.in.
Verenique Lainesse z Kanady, Iriną Nikolaevą z Rosji
i z Erin Pearl z USA. Stoczniowiec będzie reprezentowała Dominika Laska, która
na ostatnich Mistrzostwach
Polski zajęła piąte miejsce.
W rywalizacji par tanecznych juniorskich największe szanse na medal mają
Polacy Aleksandra Kauc
i Filip Bernadowski, ósma

para MŚ. Aspiracje do me-

dalu mają także reprezentanci Rosji Natalia Rommanuta i Daniil Bazantsev oraz
Ukraińcy

Tatiana

Kurku-

dym i Yury Kocherzhenko.
Agnieszka Szot i Michał
Zych ze Stoczniowca mają
nadzieję na zajęcie dobrego
miejsca.

Mieszana

para

łódzko - gdańska Dominika
Polakowska i Marcin Trębacki chcą się zaprezentować jak najlepiej.
Liderem wsród par tanecznych

są łodzianie

Syl-

ni

21,25%
21,50%
21,75%
22,00%
22,50%

Fot. Robert Kwiatek

ioio

i o

| 5-miesięczne

|

niowcy którzy ostatnio trenowali w Londynie Joli Bury
i Łukasza Zalewskiego, ponieważ zakończyli wspólną

|6-miesięczne

przebywa w roaracę. a JolaA
został w Londynie gdzie

| 8-miesięczne

obecnie studiuje.
siński, dwunasta para olimSześć par bierze udział
piady w Nagano. O dobre
w tańcach sportowych, Domiejsce walczyć będzie para
rota Zagórska i Mariusz
Stoczniowca Agata Błażowska i Marcin Kozubek z parą - Siudek 10 para olimpiady
w Nagano ma pewne miejrosyjską Olgą Sharutenko
sce medalowe.
i Dmitrim Naumkinem. DoWstęp na imprezę jest
brze zaprezentować powinbezpłatny.
:
ni się Włosi Francesca FerAnna Kostecka
mi i Andrea Baldi. Niestety

; 12-miesięczne

oprocentowanie w skali roku

* stałe oprocentowanie w całym zadeklarowanym okresie
* możliwość wycofania wkładu przed terminem

przy zachowaniu oprocentowania w wysokości 11% w skali roku
za okres faktycznego przechowywania
Ea
* minimalna kwota - 2.000 zł
* przyjmujemy wpłaty przelewem

I Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 177, 80-868, Gdańsk, tel. (0-58) 301 03 14, 301 27 43;
I Oddział w Gdańsku, Filia nr 1 w Starogardzie Gdańskim, Al. Niepodległości 4, 83-200, Starogard Gdański, tel. (0-69) 162 50 86 lub 87;
I Oddział w Gdańsku, Filia nr 2 w Gdyni, ul. | Armii Wojska Polskiego 3-11, 81-383, Gdynia, tel. (0-58) 661 51 28;
Il Oddział w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 345, 80-309, Gdańsk, tel. (0-58) 552 20 05, 552 20 05;
Ill Oddział w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 135, 80-264, Gdańsk, tel. (0-58) 347 73 40;
IU Oddział w Gdańsku, Filia nr 1 w Gdyni, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-155, Gdynia, tel. (0-58) 621 35 69;
4 U Oddział w Gdańsku, Filia nr 2 w Gdańsku Rębiechowie, ul. Słowackiego 200, 80-298, Gdańsk, tel. (0-58) 341 52 51 wew 1208;
Oddział w Sopocie, ul. 1 Maja 7, 81-807, Sopot, tel. (0-58) 551 20 31 (33);
:
Oddział w Sopocie, Filia nr 1 w Gdyni, ul. Hutnicza 36, 81-038, Gdynia, tel./fax (0-58) 664 38 38;
I Oddział w Koszalinie, ul. J. Piłsudskiego 85, 75-523, Koszalin, tel. (0-94) 41 08 10, 41 41 92;
1 Oddział w Koszalinie, Filia nr 1 w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032, Mielno, tel. (0-94) 18 93 45; |
I Oddziałw Koszalinie, Filia nr 2 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 20-24, 75-035, Koszalin, tel.fax (0-94) 42 35 58;
I Oddział w Koszalinie, Filia nr 3 w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-950, Koszalin, tel. (0-94) 43 11 55;
I Oddział w Koszalinie, Filia nr 4 w Manowie, Manowo 40,, 76-009, Bonin, tel./fax (0-94) 18 32 89;
ll Oddział w Koszalinie, ul. J. Piłsudskiego 32, 75-016, Koszalin, tel. (0-94) 41 01 75;
:

IrOddział w Koszalinie, Filia nr 1 w Kołobrzegu, ul. Mieszka | 6a, 78-100, Kolobrzeg, tel. (0-965) 354 68 75 (79);

Il Oddział
Oddział w
Oddział w
Oddziałw
Oddział w
Oddział w

w Koszalinie, Filia nr 2 w Koszalinie, ul. Gnieźnieńska 38, 75-737, Koszalin, tel./fax (0-94) 46 05 83;
Słupsku, ul. Stary Rynek 2, 76-200, Słupsk, tel. (0-59) 42 60 21;
Słupsku, Filia nr 1 w Lęborku, ul. Staromiejska 42, 84-300, Lębork, tel. (0-59) 62 80 11, 62 80 22;
Elblągu, ul. 1 Maja 16, 82-300, Elbląg, tel. (0-55) 232 55 01, fax (0-55) 232 51 36, 232 71 66;
Elblągu, Filia nr 1 w Suszu, ul. Wybickiego 6, 83-540, Susz, tel, (0-88) 278 67 35;
Elblągu, Filia nr 2 w Prabutach, ul. Bolesława Prusa 1, 82-550, Prabuty, tel. (0-55) 278 26 09;

Prosper Bank,

Oddział w Gdańsku, ul. Karłowicza 86, 80-287 Gdańsk, tel. (0-58) 347 73 81, tax (0-58) 41 16 42.
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czwartek 26 lutego 1998 r.

Siatkówka

Koszykówka: Polska - Rosja 75:82

Koszykówka

Spadek
formy?

Walczymy dalej

Zachowane
status quo

Przykrą niespodziankę
sprawiły swoim sympatykom walczące o utrzymanie w serii B I ligi
siatkarki Gedanii DGT.
Gdańszczanki, które odniosły w drugiej części
rozgrywek trzy zwycięstwa tym razem niespodziewanie uległy na wyjeździe najsłabszej Częstochowiance 1:3 (13:15,

Przed ostatnią kolejką zasadniczej części sezonu
w ekstraklasie koszykarek nie zaszły żadne zmiany. Prowadzące w tabeli koszykarki Foty Porta
Gdynia i ŁKS Łódź wygrały na wyjazdach swoje
mecze.

doskonałej

Stech,

stwo 94:72

Gor-

nadto

zagrywki.

skutecznie

Po-

radziły

lęzy

sobie ze znacznie wyższym

co było w zasadzie kluczem

geda-

do stanu 7:7. Potem gospo-

dynie poukładały grę i do
końca powiększały przewagę.
Najbardziej wyrównany
był set trzeci, kiedy na ta-

blicy najczęściej widniał

wyniki:

O miejsca 1-4 Start Heros
Łódź - Nike Węgrów 2:3
(15:5:-15:5.: 13:15, 11:15;
16:18), AZS AWF Warszawa - Kolejarz Katowice 0:3
(9:15, 5:15, 7:15); O miejsca
5-8 Siarka Tarnobrzeg SMS PZPS Sosnowiec 1:3
46:15, 15:8, 7:15, 12:15):

(pol)

BJ

Fot. PAP/CAF

W czwartym meczu pierwszej rundy eliminacji

ME '99 reprezentacja polskich koszykarzy, walcząca w grupie B, uległa we Wrocławiu Rosji 75:82

(44:45).

Wrocławiu ponad 5 tys. kibiców było świadkami emo-

cjonującego i toczącego się
w szybkim tempie spotkania.
W naszym zespole zabrakło kontuzjowanego Adama
Wójcika, ale jego koledzy do
37 min. radzili sobie nadspodziewanie

dobrze.

Wprawdzie częściej prowadzili Rosjanie, ale Polacy nie
pozwalali im uzyskać wyraźnej przewagi. Co więcej
niedługo przed zakończeniem konfrontacji za trzy
punkty trafił Mariusz Bacik,
a dwa rzuty wolne wykorzystał Tomasz Jankowski i było 65:61 dla naszych koszy-

paz

s

dzi Sy

ŚŚ

Cennik prenumeraty dla osób fizycznych:

2050:1758

W towarzyskim meczu piłkarskim rozegranym na
stadionie Ramat Gan w Tel Awiwie reprezentacja

Andrzej Pluta (na pierwszym planie) blokowany przez Jewgienija Paszutina.

remis. Koniec «okazał się „ Polska: Dominik Tomczyk
jednak pomyślny dla Ge16 punktów, Mariusz Bacik
danii. Niestety ten sukces
11, Maciej Zieliński 11, Rozmobilizował przyjezdne
bert Kościuk 9, Piotr Szybilna krótko.
ski 8, Krzysztof Sidor 6,
. W czwartym secie tylko
Krzysztof Dryja 6, Andrzej
na początku rywalizacja
Pluta 4, Tomasz Jankowski
przebiegała
„na
styku”
4, Michał Hlebowicki 0.
(5:5), po czym nastąpił niePolacy przegrali, ale jeszspodziewany „odjazd” Częcze nie stracili szans na
stochowianki.
awans do finałów ME. We
Pozostałe

49

Monika

Izrael - Polska 2:0

ki przez jedną z gdańszczawalkę

21,

Piłka nożna

cydujący punkt miejscowe
zdobyły po dotknięciu siat-

partii

wandowska
14

18,

* Star Foods Prospan Pa-

Niestety w końcówce zabrakło im szczęścia, a de-

nawiązywały

więcej punktów: dla Wisły Eugenia Nikonowa 18, Krystyna Szymańska-Lara 16;
dla Stilonu - Wioletta Le-

bianice - ŁKS Zywiec Łódź

gdyby siatkarki Gedanii
wygrały pierwszego seta.

drugiej

Lorek

e Wisła Cristal Kraków Stilon Gobit Gorzów Wielkopolski 67:66 (32:27). Naj-

1-6:

do sukcesu. Losy spotkania
mogły się potoczyć inaczej,

nistki

- Joanna

deikaite 10.

Edyta Łapka 15, Ingrida
Krikściukajte 13, Ewa Ślotała 10.
Pozostałe mecze grupy

blokiem rywalek.
Częstochowianki najczęściej atakowały skrzydłami

nek.
W

(35:36) i zacho-

wały pierwsze miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce
gdynianki podejmują Wisłę
Kraków, a łodzianki Stilon
Gorzów.
Fota: Pantelejewa 31 pkt,
Szwichtenberg 30, Owczarenko 20, Karpowa 7, Mruk
2, Błażkiewicz 2, Wróbel 2.
Najwięcej punktów: dla

szite, Reimus, Rosner oraz
Zberowska, Kryzel, Roszkowiak i Lewandowska.
Gospodynie
przewyższały gdańszczanki pod
kilkoma względami. Nie
miały większych kłopotów

Najwięcej

Mądra 14, Marzena Grabowska
13,
Marzena
Głaszcz 13, dla ŁKS - Elżbieta
Trześniewska
33,
Agnieszka Jaroszewicz 11,
Edyta Koryzna 11, Daiva Jo-

połowie

koszykarki Foty Porta odniosły żdecydowane zwycię-

szyniecka, Suszinskite, Bak-

z odbiorem

drugiej

(35:32).

punktów: dla Star Foods Beata Bińkowska 15, Ilona

we Wrocławiu zacięty opór.
Ostatecznie jednak dzięki

8:15, 15:13, 7:15).
GEDANIA:

73:79

Zgodnie z naszymi prze-

widywaniami Ślęza stawiała

są
$SSŚ

2”

karzy. Niestety Polacy mając
na koncie sporo fauli mu-

sieli grać asekuracyjnie, co
znacznie ułatwiło rywalom
penetrację strefy podkoszowej.

Kiedy jednak plac gry
opuścił Krzysztof Dryja
(piąte przewinienie) gospodarze wyraźnie się pogubili.
Błąd

rzuty,

za

błędem,

sprawiły,

niecelne

że rywale

szybko odrobili straty i błyskawicznie objęli prowa-

dzenie 81:70. Stało się jasne,
że Polacy tego spotkania nie

Izraela pokonała Polskę 2:0

Rozmiary prowadzenia
przeciwnika
zmniejszył
wprawdzie po celnej „trójce” Maciej Zieliński, ale

Bramki - 1:0 Jan Talesznikow (28 min.), 2:0 Alon
Harazi (82 min.).
Polska: Matysek (46 Dudek) - Ratajczyk (71 Kryger), Zieliński, Jóźwiak (52

w ostatniej minucie Rosjanie długo rozgrywali piłkę

Rudy

wygrają.

i bez kłopotów „dowieźli”
wygraną do końca.
Polacy na tle znacznie
wyższych

koszykarzy

Rosji

nie wypadli źle. Gdyby tak
lepiej

wykonywali.

rzuty

wolne, a w końcówce wykazali się większą odpornością
psychiczną,
doszłoby
niespodzianki.

do

Maciej Polny

Hajto) - Ledwoń, Wałdoch,

(65 Świerczewski),

Brzęczek, Iwan - Juskowiak
(75 Majak), Dembiński (46
Saganowski).
Trener Janusz Wójcik powiedział przed meczem,

że

interesuje go tylko zwycięstwo i że po tym spotkaniu
ostatecznie
ustabilizuje
skład kadry na jesienne mecze eliminacyjne mistrzostw

EURO '2000.
Selekcjoner ma teraz niezły dylemat. Po kompromitującej postawie „krajowców” w Ameryce Południowej, teraz zawiedli go „legionerzy”. Wprawdzie przez
cały mecz Polacy byli częściej w posiadaniu piłki, ale
nic z tego nie wynikało. Nie
. stworzyliśmy pod izraelską
bramką żadnej dogodnej sytuacji do zdobycia gola.
W 28 minucie dość niewinnie rozpoczęty rajd pra-

wą stroną kompletnie zaskoczył Wałdocha, Zielińskiego, Jóźwiaka i Ledwo-

(1:0).
nia. Pozostawiony bez opieki Jan Talesznikow, otrzymał
precyzyjne podanie z prawego skrzydła i mając przed
sobą tylko bramkarza Ada- ,
ma Matyska technicznym,
celnym strzałem wpakował
piłkę do siatki.
Po przerwie Wójcik dokonał

zapowiadanych

zmian. Jednak obraz gry nie
uległ zmianie. Znów to my
mieliśmy częciej piłkę przy
nodze, ale to gospodarze
zdobyli bramkę. Po kontrze
celnym strzałem popisał się
Alon Harazi. Inna sprawa,

że w sytuacji tej „zaspali”
nasi obrońcy
a przede
wszystkim bramkarz, Jerzy
Dudek.
***

Przypomnijmy,

że lepiej

od swoich starszych kolegów
spisali się dzień wcześniej
„olimpijczycy”. Podopieczni
Pawła Janasa pokonali Izrael
3:1 po dwóch bramkach Marka Saganowskiego i jednej
Artura Wichniarka. Wszystkie gole padły po podaniach
gracza

gdańskiej

Polonii,

- Ariela Jakubowskiego. Grał
też, przez 65 minut, inny polonista - Jacek Paszulewicz.
(kast)
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Hokej: Andriej Raszczyński

em spokojny

Koszykówka

Koszykówka: Tadeusz Huciński

Jednak mistrz

My możemy

;

czoraj prezes PZKosz.
Kajetan
Hądzelek

podtrzymał stanowisko zarządu związku z 28 lutego
ub.r. mówiące o tym , że
w przypadku wywalczenia
miejsc w Eurolidze przez

polską drużynę w tych rozgrywkach będzie grał mistrz
Polski. Po awansie ŁKS Żywiec Łódź do półfinału Pucharu Ronchetti działacze
tego klubu twierdzili, że to

im, a nie mistrzowi kraju
należy się miejsce w Eurolidze.
(sus, PAP)

Lekkoatletyka

Znowu trzy

medale?
, d najbliższego piątku
do niedzieli w Walencji
odbędą się 25. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce. Ostetecznie na tę
imprezę wyjechało wczoraj
rano

Andriej Raszczyński (nr 15) w urodzinowym prezencie strzelił Siergiejowi Szabanowowi dwie bramki. Hokeiści Stoczniowca pokonali Unię Oświęcim rzutami karnymi

2:1. Po dogrywce był remis 1:1.

Fot. Robert Kwiatek.

21-letni Andriej Raszczyński był obok bramkarza
Wojciecha Bacy bohaterem drugiego półfinałowego
meczu play off hokeistów Stoczniowca z Unią

Oświęcim.

Białorusin w ostatniej se-

rii rzutów karnych doprowadził
do
remisu,
a w pierwszej serii strzałów
dodatkowych
zapewnił
gdańszczanom zwycięstwo.
- Na treningach ostatnio
dużo ćwiczyliście strzelanie
rzutów karnych, ale tylko
tobie udało się pokonać
Siergieja Szabanowa, który
wcześniej obronił cztery
strzały twoich kolegów.
- Kiedy dostaliśmy od
trenera kartkę z nazwiskami strzelców, wszyscy mówili że Szabanowowi należy
strzelać

ponad

odbijaczką

(rękawica, w której trzyma
kij). Okazało się jednak, że

oprócz mnie, nikt tak nie
strzelił.
- Gdyby ci się nie udało,
przegralibyście ten mecz.
Czy czułeś na sobie odpowiedzialność za losy spotka-nia?
- Raczej nie. Byłem spokojny, gdyż wiedziałem, że
jeśli mi się nie powiedzie,
nikt w drużynie nie będzie
miał o to do mnie pretensji.
- Za drugim razem strzeliłeś już jednak inaczej.

- Wiedziałem, iż bramkarz będzie myślał, że znowu będę strzelać górą. Kiedy wyjechał do mnie, zobaczyłem jak się unosi i natychmiast uderzyłem krążek
po lodzie.
- Znałeś Szabanowa jeszcze z gry na Białorusi? nej

- Nie grałem z nim w jeddrużynie, tak jak moi

koledzy ze Stoczniowca,
Aleksander Rymsza i Jurij
Karpienko. Oni pochodzą
z Tivali Mińsk, podczas kiedy ja przyszedłem z Polimi-

ru Nowopołock.
- Stawałeś kiedyś w przeszłości przed tak odpowiedzialnym zadaniem?
- W poprzednim meczu
play off z Sanokiem też
strzelaliśmy karne. Jechałem jako trzeci i gdybym
wówczas

trafił,

wcześniej

zapewnilibyśmy sobie zwycięstwo. Wówczas jednak
mi się to nie udało.
- Teraz pewnie przeciwnicy będą Raszczyńskiemu

poświęcali

więcej

uwagi

w obronie.
- Nie szkodzi. Jeśli tak
będzie, to koledzy z drużyny

będą mieli więcej swobody
i wyręczą mnie w zdobywaniu goli.

- Liczysz, że Stoczniowcowi uda się w Oświęcimiu
pokonać Unię?
- Mam taką nadzieję, tylko musimy zagrać tak samo
jak w Gdańsku, to znaczy na
cztery ataki. Na lodowisku
w Oświęcimiu jest okropnie
gorąco. Przeciwnik posiada
cztery równe piątki. Grając
mniejszą liczbą zawodników, bardziej się męczymy.
W trzeciej tercji trudno jest
nam już oddychać.

- Czy poznałeś już w Polsce jakąś ładną dziewczynę?
;
- Jest tutaj bardzo wiele
dziewcząt, które mi się podobają. Poznałem nawet kilka, ale na razie o żadnej
z nich nie myślę jeszcze poważnie.
- Zadowolony jesteś z gry
w Stoczniowcu i czy zostaniesz w tym klubie na przyszły sezon.
- Na razie bardzo chciałbym wywalczyć z tą drużyną
jakiś medal. O przyszłości
będę rozmawiał dopiero po
zakończeniu sezonu. Na
swoje warunki nie mogę narzekać, choć nigdy nie jest
tak dobrze, aby nie mogło
być lepiej.
:
Adam Suska

wybrzeżowi piłkarze. Nie zabrakło niespodzianek.
I Wierzyca Starogard - Wisła Tczew 1:4 (1:2). Bramki
zdobyli: dla Wierzycy - Mariusz Majewski; dla Wisły:
Piotr Pustkowski 2 oraz
Grzegorz Pawłuszek i Marcin Cetera.

za-

wodniczek i dziewięciu zawodników. Ze startu
w Hiszpanii musieli, ze względów
zdrowotnych (choroby, kontuzje) zrezygnować: Agata
Karczmarczyk, Artur Kohutek i Paweł Januszewski.
Pojechali
natomiast
(w nawiasach rekordy życiowe w hali): KOBIETY - Kinga
Leszczyńska
200
m (23,87), Dorota Fiut 800
m (2.02,15), Aleksandra Dereń 800 m (2.03,87), Lidia
Chojecka 1500 m (4.06,25),
Anna Leszczyńska - Łazor 60
m ppł. (8,14), Krystyna Zabawska kula (19,04), Urszula
ACR
5-bój (4 668).

MĘŻCZYŹNI - Marcin Krzy-

wański 60 m (6,54), Ryszard
Pilarczyk 60 m (6,62) i 200
m

(21,49),

Tomasz

|

oni muszą

M Bałtyk Gdynia - Gwardia
Warszawa 2:3 (2:1). Bramki

M Wietcisa Skarszewy Stolem Gniewino 0:2 (0:0).
Bramki zdobyli: Grzegorz
Mleczek i Artur Pawlak.

wykorzystał

M Kaszubia Kościerzyna Gedania Gdańsk 1:0 (0:0).

Decydujący gol padł w końcówce,
(kast)

rzutu karnego.

:

Spory sukces odnieśli koszykarze Pakmetu. Starogardzki drugoligowiec zakończył pierwszą część
—
rozgrywek na wysokim ósmym miejscu. To sprawia, że podopieczni Tadeusza Hucińskiego utrzymali się już w tej klasie rozgrywek. Co więcej
przystąpią do walki o pierwszoligowy awans.
- Niemożliwe stało się
możliwe...
- Zawsze staram się być
realistą. Tak było również
przed ostatnią kolejką spotkań. Założyłem, że jedziemy do Pleszewa bronić
dziewiątego miejsca. Cel zo-

także życzliwość działaczy
i kibiców.
- W pierwszej rundzie
trafiacie na lidera Stal
Ostrówi nie jesteście chyba
bez szans...
- Ostrowianie są wyma-

stał zrealizowany, bo wygra-

na ich pokonać. Oni walczą
o awans i muszą wygrać. My
możemy zwyciężyć. Rywalizacja toczy się do dwóch
wygranych (pierwszy mecz
w Ostrowie - 28 bm., drugi

liśmy. A że dla nas zagrali
również Czarni Słupsk wygrywając z Kotwicą Kołobrzeg znaleźliśmy się w „8”.
- Pracę z drugoligowym
Pakmetem rozpoczął pan
w grudniu ubiegłego roku.
Czy przez tak krótki okres
można zmienić diametralnie grę zespołu?

gającym rywalem,

w

Starogardzie

ale moż-

-

4

bm.,

ewentualnie trzeci - 7 bm.
ponownie na parkiecie rywala). Wierzę, że w mojej
drużynie drzemią jeszcze
- Jest to praktycznie nie- - większe możliwości i tanio
możliwe, niemniej starałem
skóry nie sprzedamy.
się zrobić wszystko, aby ze- Dodatkowego smaczku
spół
grał
skuteczniej
dodaje fakt, że w Stali i Paki przede wszystkim odnosił
mecie występują eks-koszyzwycięstwa. Zaczęło się od
karze Wybrzeża.
roszad personalnych. Ode- Zgadza się. Piotr Gasłałem do domu dwóch Jujewski i Vadim Czeczuro ze
gosławian. W zamian ściąStali grali razem m.in. z
gnąłem Amerykanina. DoWojtkiem Golińskim, Jacszli
krajowi
zawodnicy.
kiem Szymkiewiczem oraz
W sumie udało się skompleAndrzejem Kwaśniewskim.
tować niezłą ekipę, której
Obie strony będą chciały się
pokazać. Ponadto półgoprzedstawiciele uwierzyli
w swoje możliwości. Niedzinną relację planuje telewizyjna „3”. W sumie emocji
wątpliwie najbardziej ponie powinno zabraknąć.
mógł dobór odpowiedniej
taktyki. Wynikom sprzyjała
Rozmawiał Maciej Polny

Czubak

400 m (46,86), Robert Maćkowiak 400 m (45,96), Leszek
Zblewski 1500 m (3.43,65),
Ronald Mehlich 60 m ppł

(7,66), Tomasz Ścigaczewski

60 m ppł. (7,60), Artur Patryka wzwyż (2,37) i Sebastian
Chmara 7-bój (6 154).
Na poprzednich halowych
ME w Sztokholmie, podobnie
jak cztery lata temu w paryskiej hali Bercy, Polacy zdo-

byli trzy medale. Czyżby historia miała się znowu po-'
wtórzyć? Byłoby nieźle.
(Paw, PAP)

Piłka nożna

Spotkanie
z kibicami
iałacze gdańskiej Le* chii serdecznie zapraszają kibiców tego klubu na
spotkanie przed zbliżającą

dla Bałtyku: Mikołaj Pod„górniak i Cezary Dąbrowski.
Gdynianie prowadzili już
2:0. Później Podgórniak nie

Bramka: Adam Merchut.

polskich

Ś

Koszykówka

Arizona zdobyta
31-letni skrzydłowy Philadelphii Derrick Coleman
rzutem na 0,6 sek. przed ostatnią syreną zapewnił

swojej drużynie sukces w Phoenix 85:84. Ostatnie
11 spotkań tych drużyn w lidze NBA na własnym
parkiecie wygrywali koszykarze z Arizony.
Goście z Philadelphii
w pewnym momencie przegrywali różnicą 20 pkt.
W Los Angeles omal nie
doszło do sensacji. Miejscowi
Clippers,
jedna
z najsłabszych drużyn NBA
o mało nie pokonała lidera

rozgrywek z Seattle. Ostatecznie jednak Nożyce uległy 100:101.Gospodarzom
nie pomogło nawet 10 uda-

Piłkarskie sparingi
Ostatecznie cztery gry kontrolne rozegrali wczoraj

siedem

m

się rundą wiosenną. Odbędzie się ono w najbliższy
piątek o godzinie 17.00 na
trybunie głównej stadionu
przy ul. Traugutta. Jednocześnie klub informuje, że
sprzedaż karnetów na mecze
rozpocznie się w najbliższy
poniedziałek. Można je bę-

dzie nabywać w kasie numer
1, w godzinach 10.00 - 16.00.
(kast)

nych rzutów za 3 pkt., ani
dobra dyspozycja Lamonda
Murraya - 27 pkt.
Obrońcy mistrzowskiego
tytułu nie mieli najmniejszych problemów z poko-

naniem

Cleveland

Cava-

liers (97:75). Była to już
ósma kolejna wygrana Chicago Bullś od meczu All
Stars. W ten sposób Byki
wyrównały swoje najdłuższe pasmo sukcesów w sezonie. W Salt Lake City doszło do spotkania liderów
Midwest

Division

-

Utah

Jazz i Atlantic Division Miami
Heat. Zwycięsko
z tej konfrontacji wyszli go-

ście, wygrywając
Najlepszymi

104:102.

zawodnikami

w drużynie Heat byli Alonzo Mourning i Voshon Lenard, którzy zdobyli po 20
pkt. Heat odnieśli siódme
pod rząd zwycięstwo, przerywając serię siedmiu kolejnych wygranych Jazzma-

nów.
Wyniki: Detroit - Sacramento 111: 85, Chicago Cavaliers 97:75, Denver Charlotte 98:118, LA Clippers - Seattle 100:101; Washigton - Houston 124:112,
New Jersey - Vancouver
110:101, New York - Golden
State 82:87, Utah - Miami
102:104, Milwaukee - LA
Lakers 81:98, San Antonio Minnesota

105:99, Phoenix

- Philadelphia 84:85.
(sus, PAP)

m Piłka nożna

Izrael - Polska 2:0 =. «|
Czwartek
26 lutego 1998 r..

M Bojery

Koszykówka

Dobra wiadomość napłynęła
z bojerowych mistrzostw świata w fińskiej miejscowości Jakobstad. Liczący sobie 51 lat

Polak Piotr Burczyński z AZS
Olsztyn zdobył tam brązowy

medal. Mistrzem świata został
Amerykanin Ron Sherry a wicemistrzem - Holender Dan
Shutte.
:

Piłka nożna

POLSKA-ROSJA”....
15
z

o

Ostatni mecz kontrolny
na Cyprze rozegrali piłkarze gdańskiej Polonii.
Ulegli oni pierwszoligowej drużynie tego kraju
- Alel Limassol 0:1

*
HE

El Tenis —
Podczas urnieju jenisoWego
W Filadelfii (pula nagród 715
tys. USD) tenisista świata numer 1, Amerykanin Pete Sampras potrzebował aż trzech se-

POLONIA: Skrzyński Cuch, Kaczmarek, Mauro
(Julcimar) - Saulo, Golecki,

Jaskulski, Skierka (Szymura),

tów, aby uporać się w pierw-

-

Danielewicz

-

Feith

(Kugiel), Bruno (Mulinek).
- Rywale grali na dwa

szej rundzie imprezy z 17-letnin Belgiem Xavierem Malissem (dopiero 851. miejsce na
liście rankingowej). „Chłopak
ma ogromny talent” - powie-

składy - powiedział trener
Polonii, Witold Kulik.
Mecz był zacięty i wyrównany. Indywidualny błąd
sprawił, że niestety prze-

dział Sampras 0 Beg.

graliśmy
z

w

najmniejszym

możliwych

rozmiarów.

Generalnie i tak jestem za-.
dowolony z postawy moich
podopiecznych w tym spotkaniu.

20 tyswidzów aopingowału
a
mityngu
w Melbourne Emmę George, gdy ta starała się
pobić własny rekord świata.
- Próbani powiodła się - pozeczka zawieszona na wyso-

Dużo walczyliśmy, stworzyliśmy kilka groźnych sytuacji. Widać już było jednak. lekkie znużenie cypryjskim
zgrupowaniem,
stąd w naszych poczynaniach zabrakło nieco dyna-

kości 4, 57 (1 cm wyżej od RŚ)
ź trzykrotnie spadała po sko-

miki.
Ale

kach Australijki. Bieg na 100
m kobiet wygrała mistrzyni

że

mimo

W drużynie Polonii wystąpiło trzech nowych Brazylijczyków - Mauro, Julcimar i Bruno. Jeszcze wczoraj wieczorem miały się odbyć rozmowy z prezesem
Antonim Ptakiem na temat,

Komentarz dnia

Obojętnie
kto gra
=

uważam,

wszystko mogliśmy pokusić
się o zwycięstwo.

świata z Aten, Marion Jones
(USA). Mimo przeciwnego
wiatru uzyskała 11,01.

|

którzy z nich zasilą zespół
Polonii.
- Tak naprawdę to najbardziej zainteresowani jesteśmy przyjściem zawodnika, który nie zagrał u nas

w żadnym spotkaniu - mówi Kulik. - Chodzi o Batatę.

Piłkarska reprezentacja Polski poniosła
kolejną porażkę. Tym razem przegrała

0:2 z Izraelem, na boisku rywali. Trener
Janusz Wójcik ma powody do narzekań.
Kiedy niedawno za ocean zabrał zawodników występujących w polskiej
ekstraklasie, to przegrał z Paragwajem
0:4. Teraz zmienił koncepcję powołując
na mecz z Izraelem zawodników wystę-

Jednak ściągnięcie go nie
będzie takie łatwe, gdyż
przymierzany jest on także
do gry w ŁKS.
Bliższe zrealizowania jest

pujących na co dzień w klubach zagra-

driga de Nascimento.
Wyjaśnienia wymaga też

przyjście Mauro,

nicznych. Praktycznie więc tych pol-

sprawa Austina Hamleta.
Jeśli chodzi o zawodników

skich piłkarzy, którzy powinni być najlepsi, a już na pewno tych, którzy na
piłce najlepiej zarabiają.

polskich, to nie należy spodziewać się żadnych zmian.
- Czy tak samo będzie

I co? W zasadzie można by było wysnuć
wniosek, że obojętnie kto gra, to i tak

w przypadku „olimpijczyków” - Jacka Paszulewicza

zawsze „leją naszych”. Izraelscy piłkarze oddałi na polską bramkę dwa strzały. W obu przypadkach piłka trafiła do
siatki. Cóż z tego, że we wczorajszym

i Ariela Jakubowskiego?
spytaliśmy.
- Tak - odpowiedział trener Kulik. - Wiosną na
pewno będą grali w Polonii.
Dziś
rano
zawodnicy

meczu to nasi byli częściej przy piłce,

mieli tzw. optyczną przewagę, skoro nie

" Eliminacyjny
mecz do
:

mieliśmy ani skutecznego napastnika,
ani lidera z prawdziwego zdarzenia.

ź Mistrzostw Europy

Dzisiaj można powiedzieć, że ani nie
o
Janusz Woźniak

i trenerzy

| koszykarzy Polska - Rosja | brzeżowego
zakończył się zwycięstwem
wybrali

mamy drużyny, ani koncepcji na jej bu-

dowę.

Julcimara

i chyba Bruno, gdyż raczej
nie zdecydujemy się na Ro-

75:
Rosjiii 75:82.

Fot. ap/cAr
34
st

Wrotną ą do

jedynego

wy-

drugoligowca
W drogę poGdańska.

po

-

