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Zarobić
na szkodzie
Drogie

nili to 15 razy.

o
stę,

od osób ubezpieczonych. W ostatnim bowiem czasie lawinowo zaczęły napływać
wnioski o odszkodowania okazujące się
próbą wyłudzenia.
Jak szacują ubezpieczyciele co dzie-

JE
AM

s

siąte zgłoszenie może być próbą wyłu-

Wszystko jużbyło - rzeki filozof
arabski, Ben Akiba. - Egzaminy
z matematyki też. Wykorzystane
w poprzednich latach rozwiązania
przydadzą się z pewnością tegorocznym kandydatom do szkół
średnich.
s

za granicę

prób wyłudzeń odszkodowań.
Większość firm ubezpieczeniowych
powołała sekcje weryfikowania zgłoszeń

ycje

PUE

wywiezione

wypadek z bardzo drogą wersją Mitsubishi, ubezpieczanie nie istniejących pojazdów - to tylko niektóre przypadki

Ich opiekuno|
wie nie potrafią
już zapanować. 15-letni Damian
zł

Volvo

i zgłoszone jako skradzione, pozorowany

wankowie uczy-

Miłosz zaginął 13 lutego.

Coraz więcej wyłudzeń

dzenia. Zatajanie „drobnych okoliczności” wypadku, czy kradzieży jest nagmin-

ne.
(sr, AT)

EW

Kto komu poddany

i

= Ratunek :z> nieba

Królewskie
Darłowo

W ratowaniu

życia ludzkiego
na morzu najbardziej skuteczne są śmi-

, arłowo nie jest już takim sobie zwykłym miastem, jeno zgodnie ze
styczniową uchwałą rady miejskiej i zapisem w statucie - grodem „królewskim”,
więc doskonale nadaje się do roli suwe-

głowce, najszybciej docierające na miejsce akcji. Wykorzystywane są
one zarówno do

>

:

poszukiwania

rozbitkówi zagrożonych statków,
jak i podejmowania z wody lub
A wakuowania z jednostek pływających osób potrzebujących pomocy. .
a

e
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19-letniego,

Społecznej.

Piotra

kończonej budowy,
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uczestnikiem
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej
przy
tamtejszym Domu Pomocy
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Darłowa. - Łeba nie powinna być odcięPiotr Kajmer

19-latka
wstrząsnęła
Tolkmickiem.
Policja zatrzymała czterech podejrza-

Ł.

zwabiono w pobliże nie do-
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Tadeusz Zięba, szkolny woźny, pokazuje miejsce
Fot.
zbrodni. Na trawie pozostały ślady krwi.

rena-zwierzchnika państw lennych oznajmił Jerzy Buziałkowski, burmistrz

nieopo-

dal Szkoły Podstawowej.
Tam spadły na jego głowę
dwa

ciosy,

zadane

tępym

-

Tego

wieczoru

miał

przyjść na zabawę. Przeżywał to już od kilku dni - powiedział
nam
Mirosław

Semka, instruktor z WTZ.
Policja nie ustaliła motywów zbrodni. W środę zatrzymano jednak czterech
mężczyzn, w wieku od 18 do
27
lat,
podejrzewanych
o dokonanie zbrodni.
- Jednego z nich znam

narzędziem. Chłopak zmarł
na miejscu.
Piotr Ł. znany był jako

jeszcze z czasów szkolnych.

spokojny

Już wtedy był niezłym roz-

młodzieniec,

cie-

rabiaką - stwierdził Tadeusz
Zięba, szkolny woźny, który
jako pierwszy zidentyfiko-

wał zwłoki Piotra. - Teraz
włóczy się po knajpach
i wszędzie szuka zaczepki.
Tego

samego

wieczoru

w Tolkmicku napadnięto na
piekarza, Marka J. Nieznani
sprawcy obezwładnili go
miotaczem gazowym i zabrali 300 zł. Jedna z wersji
wyjaśniających motywy zamordowania Piotra zakłada,
że niepełnosprawny był
niewygodnym
świadkiem
tego zajścia.

ta od świata. Dlatego przesłaliśmy fax
z powiadomieniem, że ciąży nań obowiązek hołdu lennego. Jako władcy społegliwi zwalniamy ich z lenna. Hołd polegać
będzie jedynie na ceremoniale - niskim
ukłonie, wzorem Hołdu pruskiego z ob-

razu Matejki.
- Próba przesłania faxu była, ale papier się wkręcił i zapis był nieczytelny odpowiada Henryk Ruszewski, jeden
z kandydatów na księcia w księstwie łebskim. - O hołdzie lennym wiem od dziennikarzy i odpowiadam: Łeba wasalem
Darłowa nie będzie! Hołd lenny złożymy

królowej duńskiej Maigorzacie II, ponieważ nosi równocześnie tytuł księżnej
Kaszubów i Wendów. Wolimy podlegać
pod dwór duński i basta - kończy.

Olga Dębicka
(zan)

Nasza infolinia

Tylko dla bogatych

Co słychać

Pigułka bez dotacji

HI Uważam, że Stocznię Gdańską należa-

łoby sprywatyzować. Powinien odbyć się
uczciwy przetarg. Nieważne czy miałby
ją kupić obcokrajowiec czy Polak. Mogłaby to być normalna licytacja i osoba,
która daje więcej pieniędzy staje się właścicielem. Myślę, że w ten sposób stocznia stanęłaby na nogi.
K. L. z Gdyni
HM Stocznię Gdańską powinna kupić jakaś
solidna i dobrze prosperująca polska firma. Nie możemy jej sprzedać zagranicznemu inwestorowi. To jest nasza kolebka
„Solidarności”. Mam nadzieję, że za jakiś
czas znowu ruszą do pracy ogromne
dźwigi a stocznia będzie naszą wizytówką. Wszyscy na to czekamy!

Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki”

PRZECIW
Można domagać się też
dopłat do kalendarzyków
i termometrów.

Słaba jest wiara naszych
urzędników.

czeń. Ale ich producenci

sywane tylko w celu zapobiegania ciąży:
Czasami lekarz zapisuje je kobietom, ja-

Sądzę, że nie chodzi o po-

W. R. z Sopotu

ko lek pomagający w leczeniu innych
dolegliwości.

B. P z Gdańska
HI Uważam, że lekarstwa nie powinny
. być dotowane przez państwo. Podatek,
który płacę na leki wolałabym zatrzymać
w swojej kieszeni. W takiej sytuacji stać
by mnie było, na zakup tabletek antykoncepcyjnych i innych potrzebnych lekarstw.
I. Ch. z Gdańska
I Jestem wdową po Kazimierzu Jurewiczu, urodzonym w Wilnie. Dołączam do
tych Czytelników, którzy poruszają temat serialu „Boża Podszewka”. Nie widziałam jeszcze tak okropnego filmu!
Dobrze, że się kończy. Jest tam tyle
kłamstw i nieprzyzwoitości o Bogu du-

cha winnych kresowiakach, którzy na to
sobie nie zasłużyli. Kresy i kresowiacy to
wspaniała historia naszej ojczyzny. Je-

stem ogromnie oburzona tym filmem.
Oby nigdy w Polsce nikt nie nakręcił podobnego filmu. Naprawdę, szkoda pieniędzy, które pochłonęła jego realizacja.

litykę, ale o pieniądze. Jaka jest sytuacja służby
zdrowia, każdy widzi. Ile
wydaje przeciętny emeryt
miesięcznie na leki, strach
pomyśleć. Ciągle brakuje
pieniędzy na środki ratujące życie.
Ale jeśli już musimy dopłacać do regulacji urodzin, to dlaczego tylko tym
paniom, które stosują pigułki? Sprowadzając rzecz
do absurdu, można domagać się dopłat do kalendarzyków i termometrów dla
kobiet, które wybrały metody naturalne. I rozdawać
gratis broszurę Fijałkowskiego.

Antykoncepcyjne środki nie są lekiem niezbędnym do ratowania zdrowia.
Fot. Adam Warżawa
ięć doustnych pre-

7”
paratów antykoncepcyjnych wykreśliło
z listy refundacyjnej:

Ministerstwo

Zdrowia.

Za realizację recepty
na: Cilest, Femoden,
Marvelon,
Mercilon
i Minulet kobiety będą

musiały płacić
cenę leku.
Brakiem

nych w Europie,

pełną

pieniędzy

w budżecie tłumaczy Michał Troszyński, rzecznik

prasowy

Minister-

stwa Zdrowia decyzję
resortu o skreśleniu pięciu środków antykoncepcyjnych z tzw. listy
leków płatnych 50 proc.
Preparaty

wpisane

na tę listę zaledwie
przed rokiem należą
zdaniem
większości
gdańskich ginekologów
do środków najnowszej

„generacji, skutecznych
i bezpiecznych dla kobiety. M.in. Cilest i Mercilon zajmują pierwszą
pozycję na liście środków antykoncepcyjnych
najbardziej
populargłów-

nie ze względu na małą
zawartość hormonów.
- Uważam, że decyzja
ta jest krzywdząca dla
wielu kobiet - twierdzi
lek. med. Janina Ratnicka, specjalista ginekolog
i endokrynolog
z Przychodni przy Szpitalu
Wojewódzkim
w Gdańsku. - 80 proc.
moich młodych pacjentek, jeżeli decyduje się
na antykoncepcję wybiera pigułkę.
Zdaniem doktor Ratnickiej - tabletka antykoncepcyjna

leczy

też

łagodne
zaburzenia
miesiączkowania, a stosowana przez pewien

Zdaniem dr med. Lecha Bolta, wojewódz-

kiego
konsultanta
w dziedzinie położnictwa
i
ginekologii
w Gdańsku - antykoncepcja
Nie

jest

Leszek Miller, SdRP:
Powierzenie pieniędzy b. PZPR adwokatowi odbyło się w drodze przelewu bankowego,
zostało dokonane w złotówkach, a cała ope-

IN

racja była legalna.

Ks. Zbigniew Bryk

M

Tomasz Arabski

K. W. z Wrzeszcza

gnie po papierosa.
Czytelnik z Gdyni
0 800 500 39
bezpłatny telefon

H 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.

nie-

wiedzieć, że antykoncepcja
jest w Polsce mało popularna, pigułka zaś należy
. do metod najrzadziej stosowanych. Oszczędności
będą więc znikome. Nie
o pieniądze zatem chodzi,
lecz o to, by wszyscy Polacy rozmnażali się po Bożemu. Słaba jest wiara naszych urzędników, skoro
pragną ją ukryć za parawanem obłudy. Bo przecież
chyba nie pomylili rodaka
Z królikiem?

Jak wytłumaczyć
przelane dolary PZPR?

chyba potrafi odróżnić dziecko piętna-

szansę na to, że młodzież rzadziej się-

kobiety.

lekiem

a przynajmniej powinni

Pytanie dnia

Personalia

problemu mogą kupić wyroby tytoniowe
w każdym kiosku „Ruchu”. Nie rozumiem kto na to pozwala. Fkspedientka

organizmowi palenie tytoniu, mamy

prywatną

zbędnym do ratowania
życia i zdrowia.
- Dotowanie środków
antykoncepcyjnych może i ma swoje społeczne
uzasadnienie, ale na
pewno nie jest tak ważne jak dopłacanie do insuliny.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

w każdym sklepie. Teraz dzieciaki bez

o strasznym spustoszeniu jakie niesie

jest

sprawą każdej

Aleksandra Jurewicz z Gdańska

HI Duże reklamy zachęcają do kupna papierosów. Młodzi ludzie widząc śliczne
panie i przystojnych panów w reklamówkach, częściej sięgną po szkodliwego papierosa. Uważam, że należałoby
wprowadzić antyreklamy papierosów. Jeżeli będziemy częściej mówić i pisać

nom) poczucie bezpieczeń-

stwa. Przedstawiciele ministerstwa twierdzą, że decyzja jest podyktowana
względami ekonomicznymi, a nie ideologicznymi.
Ale przecież wiedzą,

czas pozwala wykorzystać tzw. efekt odbicia
w terapii bezpłodności.

I Zakaz sprzedaży papierosów dzieciom
i młodzieży, powinien obowiązywać

stoletnie od pełnoletniego.

Dla kobiet, które korzystaJą z pigułek antykoncepcyjnych, by uchronić się przed
niechcianą ciążą, kilkuzłotowa zaledwie różnica
w cenie nie będzie stanowić problemu - one z pewnością tę wyższą cenę zapłacą, ponieważ za nią kupują sobie (i swoim rodzi-

Apteki pełne są środków
antykoncepcyjnych i można je kupować bez ogranii feministki uważają, że
państwo powinno do antykoncepcji dopłacać. Cofnięcie ulg na pigułki to ich zdaniem - sprawa polityczna. Polityka wchodzi
nam do łóżek!

HB Nie rozumiem, dlaczego zostały zniesione dotacje na tabletki antykoncepcyjne? Przecież nie zawsze są one przepi-

Krzysztof Grabowski

Funkcję
Radia

Plus

dyrektora
pełni,

administracyjnego

decyzją

abp

Tadeusza

Gocłowskiego, od 1 lutego. Zastąpił Jacka
Rusickiego, który objął stanowisko prezesa
ze strony polskiej w Fundacji Polsko-Niemieckiej w Warszawie.
Ks. Bryk ma 50 lat. Ukończył gdańskie
seminarium duchowne. W 1972 r. przyjął
święcenia kapłańskie. Przez dwa lata pełnił
funkcję wikariusza w parafii pw. św. Franciszka w Gdańsku. Potem przez 19 lat jako
kapelan służył biskupom Lechowi Kaczmarkowi i Tadeuszowi

Gocłowskiemu.

Od

1993 r. pełni funkcję proboszcza w sopoc-

kiej parafii pw. św. Bernarda. Jest dyrekto-

rem
Wydawnictwa
archidiecezjalnego
i prezydentem Fundacji Krzewienia Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta.
Na pytanie, czy za jego rządów w gdańskim Plusie zajdą jakieś zmiany, odpowiada pytaniem: „Dlaczego miałyby nastąpić
zmiany?”

Z dniem 1 marca, decyzją abp Tadeusza
Gocłowskiego, ustanowiony został redaktorem naczelnym Radia Plus.
Ma
30 lat. Ukończył
studia na
Politechnice Gdańskiej i czeka na obronę
pracy magisterskiej. W latach 1992-96 pracował w Radiu Plus. Potem był korespondentem Radia Zet. Współpracował z
gdańską prasą i współtworzył telewizyjny
cykl dokumentalny o Gdańsku.
Na pytanie, czy w radiu za jego rządów
zajdą

radykalne

zmiany

odpowiada,

że

„nie”.
Zabiegając o słuchacza, radio nadawać
będzie program dorównujący tempu życia
dzisiejszego człowieka - zarówno biznes-

mana z telefonem komórkowym, jak i
matki opiekującej się w domu dziećmi.
- Nadal będziemy radiem katolickim.
Katolickim czyli powszechnym. Mam
nadzieję, że też i powszechnie słuchanym dodaje.

Pieniądze zostały wypła-

cone byłym pracownikom, a także posłużyły
do utrzymania nieruchomości PZPR, wsparcia „Trybuny”, organizacji społecznych i gospodarczych.

W umowie z zespołem adwokackim nie
ma wzmianki o zamianie dewiz na złotówki,
gdyż to było oczywiste. Zgodnie z ówczesnymi przepisami bank, który dysponował dewizami przekazywał po prostu przelicznik złotówkowy.
:

Edmund Krasowski (ROP):
- Przyjęcie przez SARP pożyczek od ra. dzieckich komunistów w 1990 r. było niezgodne z polskim prawem dewizowym.
W tamtym czasie, mimo determinacji kikludziesięciu posłów OKP. zabrakło woli politycznej do ukarania winnych tego przestępstwa. Dlatego prokuratorzy przewlekali
sprawę. I w końcu umorzył ją minister z SLD.
Mam nadzieję, że tym razem nie zabraknie determinacji polityków, by wyjaśnić
ukrycie 7,5 mln USD.

(PAP bmk)

Gdańsk. Policjanci w agencji towarzyskiej

akt

Sześć

Śledztwo

Czas na gdańskie radio

wznowione

Śladem

Prawo
i polityka

I trzech panów

czarnych dni

rokuratura Rejonowa
w Gdańsku wznowiła
śledztwo, umorzone przed
miesiącem, w sprawie zniszczenia
siedziby
SdRP
w Gdańsku podczas protestów stoczniowców wiosną
ubiegłego roku.
Przesłuchiwany w Charakterze świadka, Karol Guzikiewicz, wiceszef stoczniowej „S”
zarzuca prokuratorowi wojewódzkiemu, Ireneuszowi Tomaszewskiemu,

że spowodo-

wał wznowienie śledztwa pod
naciskiem SdRP - Przecież
w stanie wojennym oskarżał
naszych działaczy - twierdzi
Guzikiewicz.

- Śledztwo wznowił kon-

kretny prokurator. Zapewniam, że nikt z urzędu nie
zajmował się tą sprawą - wyjaśnił nam prokurator Tomaszewski. - My musimy bronić
prawa

Prawdopodobnie w tym budynku więzione były pracownice agencji.
Trzech właścicieli agencji towarzyskiej Dalia
w Gdańsku zatrzymali miejscowi policjanci. Zarzucono im czerpanie korzyści z nierządu. Wczoraj sąd
miał zdecydować o ich tymczasowym aresztowaniu.

na w wieku od 19 do 27 lat poinformował
„Dziennik”
Robert Miller z Biura Praso-

dzinną „przygodę erotyczną”
z jedną z cór Koryntu kasowali od 150 do 170 zł. Połowa
tej kwoty miała trafiać do
kieszeni dziewczyny. Tymczasem, jak twierdzą zain-

wego Komendy Wojewódz-

teresowane, było inaczej.

- Na
zastali

miejscu
sześć

policjanci

mieszkanek

Gdańska, Elbląga i Koszali-

kiej

Policji w

Gdańsku.

Właściciele

Z naszych ustaleń wyni-

-

Podczas przesłuchania potwierdziły fakt czerpania
korzyści
majątkowych
z nierządu przez trzech właścicieli agencji.
Dalii zatrud-

niali dziewczyny pod pretekstem świadczenia usług wyłącznie towarzyskich. Za go-

ka, że zmuszane były do
nierządu i przemocą przetrzymywane w pomieszczeniach agencji. Z wiarygodnych źródeł „Dziennik” dowiedział się, że dziewczyny
były tam więzione. Gdy jed-

mana przez ochroniarza
i zamknięta w pomieszczeniu. Ostatecznie udało jej
się uciec i o zdarzeniu opo-

wiedzieć policji.
Właściciele Dalii,

mał-

G. oraz Mieczysław Ź., zostali zatrzymani przez policję. Wczoraj w Dalii (anonse
informują o usługach całodobowych) telefon milczał.
Przypomnijmy, pod koniec 1997 r. pod Dalią eksplodowała bomba. Wcześniej nieznany sprawca pod
tą samą agencją ugodził nożem taksówkarza. Do tej pory nie udało się ustalić
związku tych zdarzeń z szefostwem Dalii.

na z nich zamierzała wyjść
po zakupy, została zatrzy-

Żagle”. Miał on odbywać

i dużych zakładów pracy ze

Śląska, których wielu było
udziałowcami spółki. Przemiany gospodarcze w kraju
spowodowały, że budowa
i eksploatacja wycieczkow-

ca stały się nieopłacalne.

„Polskie

Żagle”

upadły.

Stocznia nie chce ujawnić
ani uzyskanej ceny, ani nazwy armatora. Jak powiedziano nam w Dziale Han-

»

Gdańsk

Monopol
nad

Motławą
atrakcyjży starego portu nad Motła-

(TC)

„Gwarek” sprzedany
rejsy turystyczne po Bałtyku i innych morzach, m.in.
z pracownikami kopalni

na-

żonkowie Zbigniew i Beata

Niemcy kupili rdzewiejący żaglowiec

ś* zęściowo wyposażony
% kadłub żaglowca wycieczkowego
„Gwarek”
sprzedał
zagranicznemu
kontrahentowi syndyk masy
upadłościowej
Stoczni
Gdańskiej SA.
Kadłub od ponad siedmiu lat rdzewiał przy nabrzeżu stoczni. Statek, zaprojektowany przez słynnego konstruktora żaglowców - Zygmunta Chorenia,
zamówiła spółka „Polskie

pokrzywdzonych

rażając się nawet na takie zarzuty - dodaje.
Przed miesiącem śledztwo
zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców. Gdańska
SdRP złożyła zażalenie na to
postanowienie.
(bmk)

Fot. Maciej Kostun

wą korzystają tylko statki
wycieczkowe Żeglugi Gdańskiej Ltd. Choć od 1996 roku
ich właścicielem jest gmina
Gdańsk.
:
Delegatura
Urzędu
Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów rozpatruje spra-

dlowym SG, armator przygotowuje
dokumentację
przebudowy statku na komfortowy żaglowiec pasażerki. Zmieniony będzie układ
i standard pomieszczeń
oraz ożaglowanie. Stocznia
liczy, że otrzyma zlecenie na
dokończenie budowy żaglowca.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że statek kupił armator
wycieczkowców
z Niemiec, eksploatujący je
na morzach południowych.
Jacek Sieński

Fi

Dziennikarzy radiowych policjanci obarczają winą
za eskalację napięcia w Słupsku.
Fot. Robert
ydział
Monitoringu
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dokona analizy nagrań z wydarzeń słupskich

dostarczonych

m.in.

przez Radio Gdańsk. Przesłuchał już 76 godzin programu słupskiego Radia City.
Analiza taśm słupskiej
rozgłośni wykazała, że 11
stycznia, w bezpośredniej
relacji spod prokuratury
w Słupsku, na antenie Radia City podano imię i nazwisko osoby, która - jak
wynikało z relacji - może
mieć związek ze śmiercią
Przemka Czai. Tego samego
dnia w późnych godzinach
wieczornych City trzykrotnie informowało o prawdopodobnym przyjeździe do
miasta kibiców z innych regionów. Rada stwierdziła, że
w nadesłanej przez City dokumentacji brakuje ok. 120
minut nagrań. Szefostwo
radia ma je uzupełnić.
nie

Radio Vigor natomiast
podało danych perso-

nalnych podejrzanego. - Radio to jednak powtarzało
najdrastyczniejsze relacje
z poprzedniego dnia, nie zaznaczając,
że jest to materiał
-

archiwalny. Niebawem analizie poddane zostaną kasety z nagraniami innych stacji

radiowych

i telewizyj-

nych, w tym Radia Gdańsk.
KRRiT przekaże wkrótce
słupskie taśmy prokuraturze, która wypowie się, czy
relacje radiowe mogły mieć
wpływ na dynamikę wydarzeń w mieście. Tymczasem
Prokuratura
Wojewódzka
w Toruniu zajęła się doniesieniem słupskich policjantów o popełnieniu przestępstwa przez Radio City i Radio Vigor, którym zarzucono, że swoimi relacjami
przyczyniły się do powstawania
nych.

zbiegowisk

Salon Firmowy
Plus Gsm
GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 87/91
telefon: 444

005

- Śledztwem objęte jest

ratury. - Z nadesłanych prokuraturze materiałów wyni-

*ka uzasadnione podejrzenie
popełnienia
tych
przestępstw.
Tadeusz Gruchalla

wę wydzierżawienia na piętnaście lat nabrzeży spółce
ZG, po bardzo korzystnych
cenach. Urząd powinien wydać werdykt w ciągu dwóch
miesięcy.
Gmina przejęła nieodpłatnie nabrzeża, od Zielonej Bramy do ul. Wartkiej,
od wojewody gdańskiego.
Spółka ŹG, płaci gminie
rocznie zaledwie 1000 ECU
(ok. 3,85 tys. zł). Z przystani
nie mogą korzystać inne firmy żeglugowe, gotowe płacić wielokrotnie więcej.

Kontakt
i swoboda
Plus asm to pełna swoboda i kontakt.

Tylko do końca lutego możesz zostać abonentem
sieci Plus Gsm już za 100 złotych netto. Do wyboru
masz markowe telefony cyfrowe w doskonałej cenie.
Nie czekaj, odwiedź Salon Firmowy Plus csw.
Internet: www.plusgsm.pl

publicz-

również nawoływanie i podżeganie przez rozgłośnie do
udziału w zbiegowisku publicznym - powiedział nam
prokurator Jacek Trawicki, ,
rzecznik toruńskiej proku-
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Afery służb specjalnych

Kto je
wyjaśni?

Walka

z bezrobociem

rodu Dylanów

Kilku posłów AWS,

WARSZAWA. Mimo mniejszych niż w u.br. środków
na walkę z bezrobociem,
resort pracy chce, by na ko-

niec 1998 r. liczba bezrobotnych zmalała o blisko 100

tys. i wynosiła 1 mln 750
tys. osób, a stopa bezrobocia - 10 proc. Minister pra- cy Longin Komołowski na

czwartkowej konferencji
prasowej podkreślił, że resort zamierza osiągnąć ten
cel m.in. poprzez zmniej-

szenie wydatków na roboty
publiczne, gdyż koszty zatrudnienia w ich ramach są
zbyt wysokie, a znaczna
część osób wraca ponownie
do bezrobocia.

:

Demonstrant z napise m „Soy Bomb” wymalowanym na piersi usuwany ze sceny
podczas występu Boba Dylana na ceremonii rozdania nagród Grammy w Nowym
Jorku.

lepsze wykonanie piosenki
bluesowej („I Believe I can
Fly”), za najlepszą piosen-

był jednym z głównych bohaterów ceremonii rozdania po raz 40. nagród przemysłu muzycznego
USA - Grammy Awards, zdobywając 3 nagrody.
listy rocka. Jakob Dylan, lider zespołu The Wallflowers, otrzymał Grammy za

Także jego syn Jakob
otrzymał laury w dwu kate-

goriach. Album Boba Dylana „Time Out of the Mind"
otrzymał Grammy dla naj-

najlepsze grupowe wykonanie rockowe (piosenki

„One

lepszego albumu roku 1997
i za najlepszy album muzy-

Headlight')

oraz

za

najlepszą kompozycję rockową („The Difference'").

ki folk. Jego piosenka „Cold
Irons Bound” przyniosła

Trzy

nagrody

Grammy

kę bluesową i najlepszy
utwór filmowy.
Kilkoro innych artystów
zdobyło podwójne laury
Grammy. Natomiast Elton
John otrzymał Grammy dla
najlepszego wokalisty mu-

zyki pop, za „Candle in the
Wind”, utwór na cześć tra-

gicznie zmarłej
księżnej Diany.

przypadły R. Kelly, za naj-

mu tytuł najlepszego woka-

w

ub.r.

(PAP)

+

WARSZAWA. W dniach 911 marca br. przybędzie do
Polski z wizytą państwową
prezydent Republiki Cze-

skiej Vaclav Havel z małżonką - podał zespół rzecznika prasowego prezydenta
RP.

W czasie wizyty prezy-

dent Vaclav Havel odbędzie
rozmowy z prezydentem
Aleksandrem Kwaśniewskim, spotka się z premierem i marszałkami Sejmu
i Senatu oraz odwiedzi Ze-

lów i Łódź. Wizyta ta jest
pierwszą oficjalną podróżą
Vaclava Havla po jego wyborze na drugą kadencję na
prezydenta Republiki Cze-

dowiedziono, że na ten cel
wydano choćby jednego dolara.
- Zgodnie z ówczesnym
prawem dewizowym taka
umowa była bezprawna uważa Marek Biernacki, b.
likwidator majątku PZPR.
Jego zdaniem liderzy SARP
nie mieli prawa do dysponowania tymi pieniędzmi,
niezależnie od tego, czy wydali je na odprawy pracowników PZPR, czy wpłacili do
banku w Szwajcarii.
przesłuchiwany

do dziś, a pieniądze zniknęły. Prezes fundacji Biuchnera oświadczył, że nie było
żadnych wpłat na konto je-

Wczoraj

Miller

pracowników

kwot,

PZPR.

Ale

- nigdy nie

-

ani ich udokumento-

wać. Dokumentów

brakuje

sja.

m.in.

tyczny skład komisji powo-

dował,

że jej wnioski były

- Z tego powodu zapropo-

nowaliśmy powołanie niezależnej komisji rządowej - tłumaczy poseł Marek Biernac-

ki, sygnatariusz listu i członek Sejmowej Komisji ds.
Służb Specjalnych. Uważa
on, że taką komisję powinni
tworzyć autorytety - osoby
o nieposzlakowanej opinii.
Wśród sygnatariuszy listu
jest poseł Miodowicz, wobec

którego padły zarzuty o inwigilowaniu (gdy był pracownikiem UOP) prawicy.
- Właśnie dlatego zależy
mu, aby wyjaśnieniem także
i tych zarzutów zajęła się
obiektywna komisja - mówi
poseł Biernacki.
Wczoraj
w
radiowej
„Trójce” premier Buzek powiedział, że sprawą poruszoną przez posłów zajmuje
się koordynator

służb

spe-

cjalnych, Janusz Pałubicki.
Premier nie wykluczył podjęcia innych działań, jeśli po
kilku tygodniach okaże się,
że działania tego resortu nie
będą wystarczające.
Barbara
Madajczyk-Krasowska

Solana na Węgrzech

NATO czeka
ekretarz generalny NA-

sojuszu w 1999 r. Dodał, że

sz” TO Javier Solana rozmawiał w czwartek w Buda-

do takiego wniosku doszedł
po przeprowadzonych nie-

s

peszcie z premierem Gyulą
Hornem, prezydentem Arpadem Goenczem oraz mi-

M ŚWIAT

rozszerzenie NATO i bezpieczeństwo regionalne. Po
rozmowach, Solana oświad-

” Groźby
Jelcyna

sprzeczne i w rezultacie niczego nie wyjaśniały.

zagranicz-

dyskusji

było

czył, że sądzi, iż Węgry będą
pełnoprawnym

dawno rozmowach w Waszyngtonie. Według węgierskiego

ministra

granicznych

spraw

sa, niedawna wizyta w Budapeszcie Jewgienija Primakowa potwierdziła po-

gląd, iż członkostwo NATO
nie przyczyni się do pogorszenia stosunków jego kraju

z Rosją.

członkiem

(PAP)
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MOSKWA. Według źródeł
kremlowskich, prezydent
Borys Jelcyn - wbrew wcześniejszym zapowiedziom może na razie nie podjąć

decyzji w sprawie zmian
w rosyjskim rządzie. Być
może nie będzie dziś decyzji
personalnych - powiedział
rzecznik Kremla Siergiej Jastrzembski. W czwartek rano, otwierając posiedzenie
rządu Jelcyn zapowiedział,

że może się ono zakończyć
dymisją trzech ministrów.

za-

Laszlo Kovac-

powie-

dział, że pieniędzy nie ma
w
szwajcarskim
banku;
zgodnie z prawem zostały
rozdysponowane w kraju.
Przypomnijmy, że w 1991
r. wszczęto śledztwo w sprawie pożyczki jakiej rosyjscy
komuniści udzielili liderom
SdRP (500 tys. dolarów i 1
233 zł.). Pieniądze za po-

rii. Pieniądze miano wykorzystać na wypłaty dla b.
pisze „Wprost”

specjalnych

w sprawie Oleksego zajmowała się komisja sejmowa.
Jednak zróżnicowany poli-

skiej.

go organizacji.

przez Urząd Ochrony Pań- . średnictwem kurierów KGB
zwrócili
funkcjonariusze
stwa powiedział, że znaczna
część pieniędzy została wy- - SARP. Sprawa pożyczki została ostatecznie umorzona
dana na odprawy pracownina polecenie ministra spraków b. PZPR, a część środwiedliwości Jerzego Jaskierków
ulokowano
m.in.:.
w
„Trybunie”,
spółkach ni (SdRP).
Przewodniczący
AWS,
GRAVICOT,
MEDICAL,
Marian Krzaklewski powiefundacji Biichnera i Lidze
dział, że wyjaśnieniem tej
Kobiet Polskich. Jednak b.
sprawy powinnien się zająć
skarbnik SdRP nie potrafił
rząd, a nie specjalna komiani
podać
konkretnych

cił na konto swojej kancela-

operacjami
finansowymi
i handlowymi.
Do tej pory aferami wokół

Tematem

Ukryte pieniądze PZPR

Huszcza

zawodowych, niszczeniem
archiwów oraz nielegalnymi

nistrami spraw
nych i obrony.

W Szwajcarii czy u mecenasa.

leksander Kwaśniewski, obecny prezydent,
Leszek Miller przewodniczący SdRP
i Wiesław
Huszcza, b. skarbnik socjaldemokratów,
ukryli
w
1990 r., a następnie rozdysponowali część pieniędzy
b. PZPR o równowartości 7,
5 mln amerykańskich dolarów - ujawnił tygodnik
„Wprost”. Walutę przekazano w depozyt adwokatowi
Mirosławowi Brychowi.
Tygodnik sugeruje, że
pieniądze wywieziono za
granicę
i zdeponowano
w szwajcarskim banku.
Adwokat Brych (obecny
obrońca szefa Art-B Bagsika) na podstawie pełnomocnictwa ówczesnych liderów
SdRP m.in.: Kwaśniewskiego, Millera pobrał pieniądze
w XX Oddziale PKO i wpła-

Premier na razie nie widzi potrzeby jej powołania.
Komisja miałaby wyjaśnić czy: służby specjalne
podejmowały
działania
sprzeczne z prawem, były
wykorzystywane do działań
o charakterze politycznym,
zajmowały się rozpracowywaniem partii, związków

służb

Fot. PAP/CAF

Weteran muzyki rozrywkowej 56-letni Bob Dylan

m.in.: Marek Biernacki,
Konstanty Miodowicz,
zwróciło się do premiera Jerzego Buzka o powołanie rządowej komisji, która oceniłaby pracę Urzędu Ochrony
Państwa i Wojskowych
Służb Informacyjnych
w latach 1990-97.

Ek

USA. Rozdano Grammy Awards

Kontakt i swoboda
Płus asm to pełna swoboda i kontakt.
Tylko do końca lutego możesz zostać abonentem sieci Plus Gsm już za 100 złotych netto.
Do wyboru masz markowe telefony cyfrowe w doskonałej cenie.

Nie czekaj, odwiedź punkt sprzedaży sieci Plus csm, a potem pakuj
telefon i jazda na narty.
Z sieci Plus osM możesz teraz ,

w stałym kontakcie
już w trakcie podróży.

Dzienna

piątek 27 lutego 1998 r.
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Mnożą się próby wyłudzenia odszkodowań

Łeba nie będzie wasalem Darłowa

Detek

Królestwo
za buziaka

$”*

oraz więcej osób wykoTzystuje

słabość

trój-

miejskich firm ubezpiecze-

Królewskie miasto Darłowo oczekuje złożenia
hołdu lennego przez
księstwo w Łebie. Tym-

niowych i wyłudza od nich
Wysokie
odszkodowania.
N ajpopularniejsze są fikcyjne kradzieże samochodów.
Tworzenie
systemów

czasem Łeba na prze-

kontroli staje się u ubezpieczycieli potrzebą chwili.

kór wybrała zwierzchnictwo Małgorzaty II,
królowej Danii.

- Firma stworzyła własny

Zespół operacyjny - powie-

działa „Dziennikowi” Bożena Buchholz z „Warty” SA. -

Po otrzymaniu sygnału od

klienta
ubezpieczonego
W firmie przystępuje on do
poszukiwań
zaginionego
auta bądź wyjaśnienia,

czy

nie jest to próba wyłudzenia.

Kojarzenie par
Fałszywe
zgłoszenia,
o rzekomych kradzieżach
samochodów nie są jedyną

formą wyłudzania pieniędzy.
Osoby, które nie mają autocasco wchodzą w porozumienie z ubezpieczonymi od
odpowiedzialności cywilnej.

W wypadku
chodowej,

umowy”

w

kolizji samomyśl

„cichej

za

kolizję

winą

obarcza się osobę ubezpieczoną, a firma musi wtedy
wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu.

Wystarcza

ono na zwrot kosztów naprawy rozbitego wozu. Z

tej

puli gratyfikację otrzymuje

również wspólnik układu,
który wziął winę na siebie.
Zdaniem przedstawicielki „Warty”, proceder ułatwiają niektóre zakłady naprawcze,
które
kojarzą
ubezpieczonych właścicieli
z nie posiadającymi autocasco.
- Człowiek rozbił nie
ubezpieczone auto, wartości

60 tysięcy złotych. Nie mógł
opłacić

rachunku

za

jego

Collage Piotr Modzelewski

naprawę. Warsztat pomógł
mu
znaleźć
rzekomego
sprawcę wypadku, zarazem
naszego klienta - mówi Bożena Buchholz. - Nasza grupa zdemaskowała
próbę

wyłudzenia odszkodowania.

Koledzy policjantów
Pracownicy „wydziałów
śledczych” nieoficjalnie korzystają z pomocy policji
oraz

straży

granicznej.

Po-

mocne jest także „wejście” do
wydziału komunikacji i możliwość weryfikacji nowo rejestrowanych pojazdów.
„Ubezpieczeniowi detektywi” z „Warty” odzyskują
w ciągu roku około 20 procent skradzionych aut.
Przedstawiciele „Hestii”
SA, która także ma grupę
weryfikującą

wnioski

od-

szkodowawcze, twierdzą, że
odzyskują mienie z ok. 30
procent zgłoszeń. Sprawy
dotyczą głównie włamań do

mieszkań i kradzieży pojaz-

dów. Co roku udaje im się
zweryfikować część zgłoszeń.

- Dzięki działalności naszej „policji ubezpieczeniowej” wypłacamy
rocznie

mniej odszkodowań - mówi
Wojciech Fułek, rzecznik
prasowy firmy.

PZU bez „policji”
Największy zakład ubezpieczeniowy PZU SA, nie
posiada w Trójmieście policji ubezpieczeniowej. Henryk Rutkowski, naczelnik
Wydziału Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Osobowych PZU SA w Gdańsku
stwierdził, że w ubiegłym
roku firma wypłaciła 479
odszkodowań, z tytułu kradzieży pojazdów. - Widzimy
potrzebę stworzenia policji
ubezpieczeniowej. Trudno

wyeliminować
fałszywe
zgłoszenia, dotyczące utraty

samochodu - mówi naczelnik.
Jak nam powiedział Jerzy
Milczarz, naczelnik Wydzia-

łu
Kontroli
PZU
SA
w Gdańsku kilka spraw
o wyłudzenia trafiło do prokuratury. W 1997 r. jeden
z klientów zgłosił kradzież
samochodu Volvo. PZU wypłacił odszkodowanie, jednak zrodziły się wątpliwości, dotyczące prawdziwości
zgłoszenia.
- Szybko odnaleźliśmy
samochód. Jego właściciel
wywiózł auto z kraju, a nas
poinformował o jego zaginięciu - mówi naczelnik
Milczarz. Sprawa trafiła na
sądową wokandę.
PZU skierował sprawę do
prokuratury. Tyle tylko, że
odzyskanie

wypłaconego

odszkodowania
będzie łatwe.

wcale

nie

(sr, AT)

na zamku

się urodził,

wy-

chowywał i pod koniec
burzliwego życia osiadł. Jego sarkofag znajduje się
w kościele pod wezwaniem
Matki Boskiej Częstochowskiej.

|

ukrytych w Darłowie. Do dzisiaj poszukiwany jest legen-

darny złoty gołąb, z którym
król był pochowany.

Królewskość Darłowa dodatkowo ma podkreślić bita
moneta w miedziane krążki
ręcznym

kowadle,

na

awersie z wizerunkiem Eryka.

decyzję w sprawie wydzierżawienia 10- hektaro-

Ludzie opowiadają aneg-

doty: chleb za dwa buziaki,
poproszę.

Buziak

najpew-

niej zainteresuje numizmatyków.

Królewska ryba

Poza
tym
królewskie
miasto
Darłowo
słynie
- Króla nie będzieńy wyz królewskiej ryby. Według
bierać, bo mamy „zacne
danych ichtiologów na 50
szczątki” czy inaczej świętej
łososi złowionych w Polsce,
pamięci produkt turystyczz darłowskich rzek Wieprzy
ny - żartuje Buziałkowski.
i Grabowej pochodzi 38
13-14 czerwca będą obchosztuk.
dzone Dni Eryka PomorDarłowianie
mają też
skiego.
:
starszy od łebskiego Zamek
Eryk I był nazywany
Książąt Pomorskich z XIV
ostatnim wikingiem Bałtyku.
W.
Szwedzi, Duńczycy i Norwe- Duchów na zamczysku
ci u nas pod dostatkiem, togowie nie kochali swojego
też możemy przesłać Łebie
króla, bo prowadził awanturniczy tryb życia - łupił statki
jakieś dwie Białe Damy Hanzy na morzu. Stąd legenżartują mieszkańcy.
dy o rzekomych skarbach'
- Tymczasem nauczeni

na

Wczoraj Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął

Rys. Marek Wdziękoński

- Po urzędzie chodzą
plotki, że jeden pieniążek
będzie się nazywał buziak,
od mojego nazwiska, Buziałkowski jestem - śmieje
się burmistrz.

Bez króla

Buziaki
i Buziałkowski

Akademickie 10 hektarów w Oliwie

Kina, hala sportowa i parkingi

Zdaniem darłowian ich
miasto jest jedyną metropolią królewską na Pomorzu.
W 1997 r. obchodziło 600letnią rocznicę koronacji
króla Eryka I, księcia z pomorskiego rodu Gryfitów.
W historii Darłowo nigdy
nie było królestwem a kasztelanią. Jednak w przeciwieństwie do Łeby ma historycznego króla skandynawskiego Eryka I, który tu

życiem,

wszelkie

ustalenia

w łebskim księstwie będą
ściśle tajne i poufne - kończy Ewa Horanin, sekretarz
Forum Społeczno-Gospodarczego W Łebie. - Najpierw było księstwo w Łebie, a dopiero w tydzień
później królestwo w Darłowie.

Olga Dębicka
O*księstwie w Łebie piszemy w magazynie „Rejsy”

wego obszaru, należącego do uczelni.
Senat UG upoważnił rektora do prowadzenia Tozmów w sprawie długotermi-

nowego

wydzierżawienia

terenów (własności szkoły),
przy ulicach Grunwaldzkiej

i Abrahama. Na 10-hektarowym gruncie, przy hali
„Olivia” stanie w przyszłości
centrum widowiskowo-kinowe. Jak nam powiedział
Tomasz Jóźwiak, rzecznik
prasowy

uczelni

zaplano-

wano tam również budowę:
dużej hali sportowej i parkingu samochodowego.
- Prawie 4 hektary z tego
obszaru, należą dzisiaj do
miasta. Inwestycja będzie
możliwa,
jeżeli
władze
Gdańska podejmą konkretne decyzje, w sprawie ich
sprzedaży lub dzierżawy mówi rzecznik uczelni.

Przyszłą inwestycją zainteresowana jest belgijska
firma „Decatron”. Wydzierżawiona zostanie również
4- hektarowa własność uniwersytetu, przy ulicy Abrahama. Według informacji,
które uzyskaliśmy od Tomasza Jóźwiaka stanie tam supermarket, francuskiej firmy „Auchan”. Pieniądze
uzyskane z dzierżawy pokryją koszty, związane z budową Wydziału Prawa i Administracji:
- Sądzimy, że pozwolą
także na stworzenie Cen-

Przed kongresem Unii Pracy

Kto z kim?
Bogusław Kaczmarek,
szef gdańskiej UP nie
wyklucza, że zrezygnuje
z członkostwa w tej partii, jeśli za bardzo zwiąże się ona z SLD.
Jeśli dojdzie do mocnego
zbliżenia Unii Pracy z SLD

Kaczmarek rozważa całko-

tralnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Na razie,
na jej budowę brakuje funduszy - dodaje rzecznik.

(sr)

wite wycofanie się z polityki. Dodaje, że nie zamierza

Inwestycja na terenie w Oliwie będzie możliwa po
decyzji władz miasta o ich sprzedaży lub dzierżawie.
Fot. Adam Warżawa

wstępować do Unii Wolności nawet jeśli otrzymałby
taką propozycję. Kilku lide-

rów tej partii, w tym Zbi-

gniew

Bujak,

wstąpiło

już

do UW. Tymczasem na sobotnim VI Kongresie UP jej
członkowie wybiorą nowego
szefa. Kaczmarek nie wyklucza, że może nim zostać
Marek Pol. Pol był ministrem przemysłu i handlu
w rządzie SLD-PSL. Do
1989 roku należał do PZPR.
Śceptycznie do Marka
Pola, jako ewentualnego
szefa partii nastawiony jest
Ryszard Bugaj, były szef UP.
Twierdzi on, że rodowód poityczny spycha go w stronę

Ś LD.

(PK)

IMGDA SK

piątek 27 lutego
1998 r.

Wędruj

Upiększane wagoniki

Kolejowe graffiti

M Tczew - Lisewo - Stara
Wisła - Kończewice - Gnojewo - Szymankowo to trasa

M Reda Pieleszewo - Sławutowo - Puck (ok.17 km),

wycieczki

„Poznajemy dworki i pałace
woj. gdańskiego”, na którą
zaprasza w niedzielę KTP
„Bąbelki”.
Zbiórka
uczestników
o godz. 10 na stacji PKP Reda
Pieleszewo
(kolejka
z Gdańska o godz. 9).
H Dąbrowa - Wiczlino Chwaszczyno to trasa wycieczki, na którą w niedzielę
zaprasza KTP „Wanoga”.
Zbiórka o godz.10 przy kasach SKM w Gdyni, wyjazd
trolejbusem nr 28, z przystanku przed halą na ul.
Radtkego o godz. 10.08.
M Na turystyczny spacer
po
Trójmiejskim
Parku
Krajobrazowym
zaprasza
w niedzielę Bractwo Dobrej
Drogi. Zbiórka o godz. 9.40
przed główną bramą parku
oliwskiego.
(mir)

organizowanej

w sobotę z okazji 6-lecia
klubu przez Nadwiślański
Klub Krajoznawczy „Trsow”
działający przy Muzeum
Wisły w Tczewie, oddziale
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Zbiórka
uczestników w Muzeum Wisły o godz. 9.
M Dla upamiętnienia 6.
rocznicy powstania Nadwiślańskiego Klubu Krajoznawczego „Trsow”, członkowie klubu zorganizowali
we środę (4.03.) wieczór
wspomnień i refleksji. Prezentacja klubowych kronik,
przypominanie

doniosłych

wydarzeń z życia klubu,
snucie planów na przyszłość będą miały oprawę
artystyczną.

Początek

o godz. 18 w Muzeum Wisły
w Tczewie, ul. 30 Stycznia 4.

to trasa

wycieczki

z cyklu

3 pozycjonery

anteny

satelitarnej odnaleźli funkcjonariusze Komisariatu Policji we Wrzeszczu. Naj-

poniżej okien i na drzwiach.

Niektórzy ich twórcy posuwają się dalej.

Jedynym sposobem na usunięcia graffi iti jest pomalowanie WaJOnÓW na nowo.

przedz kra-

dzieży.
Ewentualni
pokrzywdzeni
proszeni
są
o kontakt telefoniczny z komisariatem we Wrzeszczu,
pod numerem telefonu 34100-34 do 38 wew. 250.

brudną szybę, nie może jechać takim pociągiem. Musi
mieć stuprocentową wWidoczność, a szyba boczna
iest tak samo ważna iakczo-

odnowieniu kolejki trzeba
nanosić na nowo.
Remontów nie można
wykonywać zbyt często, ponieważ pociągałoby to za
sobą wyłączenie z ruchu
pewnej liczby składów.
Na to PKP nie może sobie pozwolić, ponieważ nie
Posiada rezerwy kolejek,

a

które

Odzyskane
skarpetki frotte

oraz

„Chcemy żyć w kolorowym świecie” - brzmi napis
na jednym ze składów SKM.
Około 75 proc. pociągów
kursujących między Gdańskiem a Wejherowem jest
pokryte napisami wykonanymi farbą w spreju. Większość graffiti pojawia się

W nocy z 7 na 8 lutego
kolejka stojąca w Gdyni Cisowej została pomalowana
na całej szerokości bocznej
ściany, łącznie z oknami.
Skład musiał być wyłączony
z użycia, ponieważ oprócz
szyb w wagonach pasażerskich zamalowano boczne
okna w kabinie maszynisty.
- To zagrożenie bezpieczeństwa ruchu - mówi Zenon Osowicki, zastępca dyrektora do spraw eksploatacji Zakładu Taboru w Gdy-

Kogo okradli

602 pary skarpet frotte,
19 koszulek bawełnianych,
18 kompletów lampek choinkowych, pakiet jednorazowych siatek foliowych

Coraz więcej trójmiejskich kolejek pokrytych
jest kolorowymi napisami i rysunkami. Ich autorzy nie ograniczają
się do malowania ścian
wagonów. Zamalowywane są okna - nawet
w kabinie maszynisty.

e

6

prawdopodobniej
mioty te pochodzą

-

i.

(rye)

- Jeżeli

maszynista

ma

j

Fot.

Umycie

w miejsce tych remontowa-

zasprejowanej

kolejki jest bardzo trudne.
Jedynym sposobem na usunięcie graffiti jest pomalowanie wagonów na nowo,
ale szyby trzeba wymienić.
Oprócz okien autorzy graffiti zamalowują często ważne
dane

techniczne,

mogłyby

które

nych.

Graffiti jest robione przeważnie w nocy. Jak twierdzi

dyrektor Osowicki, osoby,
które malują, mają opracowaną taktykę działania. Ma-

po

jeździć

ją rozpoznany teren, przygotowany sprzęt, wiedzą,
kiedy jakie pociągi zjeżdżają na stację. Stacje kolejowe
są patrolowane przez funkcjonariuszy SOK, jednak jak
nam powiedział Piotr Janczyk, komendant rejonowy
SOK, rzadko zdarza się złapać autorów graffiti na gorącym uczynku.
Malowanie kolejek bez
zgody

dyrekcji

kolei

|

Adam Warżawa

traktowane jako uszkodzenie mienia, kary jednak są
nie wielkie.

- W przypadku nieletnich
można żądać zadoścuczynienia lub domagać się
zwrotu kosztów od rodziców
- mówi Gabriela Sikora,
rzecznik prasowy Komendy
Wojewódzkiej Policji.
Zdania ludzi na temat
graffiti są podzielone. Jedni
uważają, że kolorowe napisy i rysunki upiększają kolejki, które dzięki graffiti
wyglądają oryginalnie. Inni,
przeważnie osoby starsze,
twierdzą, że malunki szpecą
i są przejawem wandalizmu.

jest

(E.P)

REKLAMA
Tekst na prawach ogłoszenia

Od początku lat 90. rozwija się i umacnia w Polsce zawód

rzeczoznawcy majątkowego- specjalisty z zakresu szacowania
wartości nieruchomości.
21 sierpnia 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wchodzi w życie z dniem 1.01.1998 r. i stanowi fundament wszelkich czynności związanych z nieruchomościami, w tym także z działalnością zawodową przy ich wycenianiu, rozwoju, zarządzaniu i obrocie.
Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy m.in.:
» mieć wyższe wykształcenie,
ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
> odbyć praktykę zawodową,
» przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne i zdać egzamin.
Rzeczoznawcy majątkowi mają w Polsce wyłączność na określenie wartości
nieruchomości, zwłaszcza w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu
Państwa i gmin. Uprawnienia rzeczoznawcy dotyczące szacowania wartości obejmują nieruchomości gruntowe, budowlane i lokalowe, a także maszyny i urządzenia
trwale związane z gruntem. Biegli sądowi z zakresu szacowania nieruchomości powinni posiadać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a podmioty gospodarcze
mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości tylko wtedy, je-

ś. Tp.

ANDRZEJ
KOWALSKI
W Zmarłym straciliśmy wspaniałego Kolegę i Przyjaciela,
na którego pomoc mogliśmy liczyć w chwilach trudnych,
wymagających zespolenia wysiłków.

Wychowując swych następców, chętnie dzielił się wiedzą
i doświadczeniem pioniera gdańskiego ciepłownictwa.

Szanowany i lubiany Kierownik, stanowił wzór lidera

żeli czynności te wykonywane będą przez rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy współpracuje ściśle z przedstawicielami dwóch innych zawodów ustanowionych przez wspomnianą ustawę: z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami - a jego wiedza w dużym stop-

społeczności pracowniczej spółki.

śFIATowa
SENSACJA!
Obcinamy
|.

ceny ubezpieczeń

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

pakiet

OC,

AC,

niu pokrywa się z wymaganiami stawianymi tym dwóm zawodom, co ułatwia

współpracę a także umożliwia - po spełnieniu odpowiednich wymagań - uzyskanie
uprawnień w tych zawodach zwanych licencjami.

Andrzeju, pozostaniesz w naszej pamięci na zawsze!

Ukończenie Studium Podyplomowego Wyceny Nieruchomości nie musi być
jednak kojarzone z uzyskiwaniem jakichkolwiek uprawnień. Jego ukończenie daje

wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające i ułatwiające wykonywanie wszel-

W dniu 27 lutego 1998 roku o godz. 11.00
w miejscowości Pręgowo koło Kolbud
zostanie odprawiona msza święta,
po czym nastąpi i wyprowadzeniei Zwłok

kich zawodowych czynności związanych z gospodarką nieruchomościami a także
'| współdziałanie i kontakt z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na
rynku nieruchomościami i w jego otoczeniu: z sądami, bankami, firmami ubezpieczenio wymi, organami
it hab.
org
wymi aru i kontroli poda tków, pp
j Hopfer

na miejscowy crhemarz,

Do

wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego przygotowuje PODY-

NW

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

0 ZAKONIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 23 lutego 1998 foku zmarł w wieku 62 lat
nasz emerytowany Pracownik

PLOMOWE STUDIUM WYCENY NIERUCHOMOŚCI. Akademia Rolniczo-Tech-

Prezes Zarządu, Dyrekcja, Związki Zawodowe, Koleżanki

i Koledzy z Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Cieplnej Sp. z 0.0.

TOWARZYSTWO OŚWIATOWE „PROFIL”

Gdańsk, ul. Klonowa 1, piętro III, pokój 1, tel. 346-03-11,
0-601 20 57 57 =

10047650/52
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niczna realizująca program i wydająca świadectwo ukończenia studium posiada pełne

prawa akademickie. Zajęcia odbywać się będą w Gdańsku w trybie zaocznym przez
dwa semestry. Wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, pracownicy WYDZIA ŁU GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ ART oraz uczelni warszawskich, którzy są również współautorami podręczników dotyczących wyceny.

Ros Tylko w naszym salonie.
BANKOWE TOWARZYSTWO

UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI

piątek
27 lutego 1998 r.

W dymie
I w pyle
|

m

publicznie

- Najbardziej

Właściciele nieruchomości w Sopocie otrzymają
w
najbliższych
dniach
szczegółowe mapki terenu,
za którego czystość są odpowiedzialni. Do pisma dołączona zostanie mapka wystawek
oraz
uchwała
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania

' w mieście.

czystości w mieście.

- Otrzymujemy mnóstwo
telefonów ze skargami na
wszechobecny bałagan tłumaczy Bernard Beszczyński, naczelnik Wydziału

Inżynierii i Ochrony ŚrodoWiska
cie. ficzną
(brak

, Władze miasta twierdzą,
że bałaganiarze będą ukara-

ni.

że

właściciele nieruchomości
W Sopocie muszą całkowicie
teren

każdej

osoby,

„po-

rządkującej” w ten sposób
swoje podwórko, Straż Miejska wyciągnie surowe konsekwencje.
Już wkrótce na ulicach
Sopotu pojawią się osobne
pojemniki do segregacji puszek. Nie wiadomo jeszcze
jak będą wyglądały. Dowiedzieliśmy się, że taka nowość jest miastu bardzo potrzebna.

śniej pomyśleć o wiosennych porządkach.

zagospodarować

Inny punkt nowej uchwały w sprawie ustalenia zasad
utrzymania czystości i porządku w Sopocie, reguluje
sprawę palenia ognisk.
- Mnóstwo osób skarży
się na sąsiadów, palących
swoje odpadyw ogródkach powiedział Beszczyński.
Niektórzy palą wszystko plastykowe butelki, papiery,
stary olej itp. Dym wpada do
okien sąsiadów. Obecnie
wobec

w sopockim magistraW związku ze specysytuacją w tym roku
śniegu) musimy wcze-

Urząd przypomina,

groźny dla

sopockiego środowiska jest
pył zawieszony. Jego siedliskiem są m.in.
brudne
chodniki i nie utwardzone
klepiska
przydomowe
twierdzi Beszczyński. - Mamy zamiar wprowadzić zwyczaj zagospodarowywania
każdej wolnej przestrzeni

tej sprawie.

Wo-

m IE

u

munikacyjnych. Nie mogą
też palić odpadów w ogródkach.

do domów stosowne pi-

sma w

Pięciu wspaniałych
z Letniewa

Nie pij
|.

x

Sopocianie, którzy nie
uprzątną terenów wokół
swoich posesji, zostaną
ukarani - postanowiły
władze miasta. Mieszkańcy Sopotu otrzymają

Olimpiada ŻABA '98

Rada ds. Rodziny

Wiosenne porządki w Sopocie

(eop)

kół budynków i ciągów ko-

HE

ada ds. Rodziny przy
wojewodzie gdańskim
i Marszałku Sejmiku Samorządowego zaapelowała do
gmin województwa gdańskiego o wprowadzenie zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach
publicznych.
W Gdańsku od 2 stycznia
obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych
w miejscach publicznych.
Egzekwowanie przepisów
uchwały RMG powierzono
Straży Miejskiej, mającej
współdziałać z policją.
Za
nieprzestrzeganie
uchwały grozi kara grzywny,
wymierzana w trybie kodeksu wykroczeń - maksymalnie 5000 zł.
Zakaz spożywania

napo-

jów alkoholowych obejmuje
chodniki, tunele, place zabaw, skwery, parki i ogólnodostępne podwórza.

Rada ds. Rodziny powoła-

Najlepsi uczestnicy konkursu z SP 22 w Gdańsku Letnicy.

ła się na ustawę o wychowa-

Fot. Aleksandra Chytra

ubiegłym
odbył się

tygodniu
pierwszy,

niu w trzeźwości i przeciw-

+

działaniu alkoholizmiowi,
w której zawarto zapis, że
rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz
sprzedaży i podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych.
Rada ds. Rodziny, powołując się na przykład Gdańska, wystąpiła do innych
gmin województwa o przyjęcie na ich terenie podobnego rozwiązania prawnego.
(ASG)

wewnątrzszkolny etap konkursu matematyczno - polonistycznego ZABA '98.
Egzamin może być traktowany jako próbny wstępny egzamin do szkoły średniej. Wszyscy uczestnicy
muszą przystąpić do obydwu części konkursu - języka polskiego i matematyki,
zaś laureatem będzie można
zostać w trzech kategoriach:
każdego przedmiotu osobno

i „Gdańskiej

Żaby

98”.

Z letniewskiej szkoły do kolejnego szczebla zakwalifikowało się pięciu ośmioklasistów.
Wśród nich Adrian Tazbir, Bogumiła Kaczmarek,
Kamila Bielińska, Ewelina
Bulman i Kamil Kucharski.
Będą oni występować w pojedynczych dyscyplinach.
Celem konkursu jest motywowanie i nagradzanie
pracy najbardziej uzdolnionych uczniów. Olimpiadę

w Gdańsku organizuje po
raz drugi Gdańska Fundacja
Oświatowa.
Nagrodą dla laureatów
jest przyjęcie bez egzaminów, do liceów prowadzonych przez fundację. Należą
do nich Gdańskie Liceum
Autonomiczne przy ulicy
Osiek 11/12 oraz Starogardzkie Autonomiczne

Li-

ceum
Ogólnokształcące
przy ulicy Zblewskiej 18.
(zuz)

REKLAMA

OO.

Kapucyni

w Gdańsku

zapraszają
MAŁŻEŃSTWA NIESAKRAMENTALNE
z Trójmiasta na REKOLEKCJE
do kościoła św. Jakuba, ul. Łagiewniki 63.
Początek 1 marca o godz. 15.30.
Spotkania modlitewne w poniedziałek,
wtorek i środę będą o godz. 19.00.

R-2211/A

Bądź bezpieczny
oferta specjalna
Każdy,

TELECENTER (= S FT.I"

BĄDŹ

autoryzowany dealer

tel. 0-602 410-878
tel. 0-602 766-994
Nie masz czasu - przyjedziemy do Ciebie!

kto w promocji zakupił lub zakupi jeden z poniższych zestawów

NOKIA 3110

BEZPIECZNY

+ aktywacja
z zestawem słuchawkowym
* z zestawem głośnomówiącym

z

555 PLN + VAT

ość zeztwwów. objętych POGANIA AWARII
może

nabyć

Alcatel One Touch pasy 2
+ aktywacja

;
GSM

(powiedzmy to wyraźnie )

>

(CDowiedzrny to wyraznie)

kościoła), tel. 661 61 62

Biuro Handlowe:

Gdańsk - Zaspa, ul. Leszczyńskich 9

tel. 346 95 95

zadzwoń przyjedziemy do Ciebie

* telefony objęte promocją posiadają SIM LOCK

4

« GDYNIA,
« GDYNIA,

J3ZKA 107/109 (DT NEPTUN) tel. 346-00-78.
3 tel. 661-51-54
tel. 661-75-56

R-1203

9 (wysepka we Wrzeszczu)

piątek 27 lutego
1998 r.

ZASPA. Dom kultury „Młyniec”

Nagrody

Musicalo

Mogę

pomóc
Moja dzielnica
moja ulica
I ZASPA. Teren graniczny
UL. PILOTÓW. Mieszkanka Zaspy skarży się na brak
śmietników przy barze Sinus.
- Bar ten znajduje się naprzeciw moich okien - mówi
mieszkanka bloku przy ulicy Pilotów 10. - Okropny widok
stanowią porozrzucane wszędzie śmieci. Psy w tym grzebią
i roznoszą wszystko na całe osiedle.
W Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej we
Wrzeszczu dowiedzieliśmy się, że ulica Hynka jest granicą
między terenami miejskimi i spółdzielczymi i zawsze trwaty spory o to, kto ten teren ma sprzątać.
- Jeżeli śmieci znajdują się w pobliżu pawilonów handlowych, to teren ten powinni sprzątać właściciele- mówi pracownica działu eksploatacji PGM-Wrzeszcz.

” Pilotów 3
£

.

programem,

zatytułowanym

„Chodnik”,

wystąpi

Dariusz

Siastacz. Całość składa się z piosenek i tekstów jego autorstwa. Powstały one na podstawie obserwacji autora, ludzi
na osiedlu, ich zachowania w różnych sytuacjach. Spektakl
odbędzie się 2 marca o godz. 11 w domu kultury Młyniec,
przy ulicy Pilotów 3.

M PRZYMORZE. Podziękowanie
PORZĄDKI. Mieszkańcy osiedla na Przymorzu chcieliby
podziękować administracji swojego osiedla.

- Ze zdziwieniem muszę stwierdzić, że tegoroczna wiosna nie zaskoczyła naszych osiedlowych służb porządkowych - z zadowoleniem komentuje jeden z mieszkańców.
- To miłe, że teren wokół bloku został już posprzątany.
45

17

HB W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z sopockich i gdańskich dzielnic. Informacje
z Przymorza i Zaspy zebrała Iza Miłosek. Jutro napiszemy
o Brzeźnie, Letniewie, Nowym Porcie i Sopocie.

Z gięRcKm

że w

żalem zawiadamiamy,

dniu 25 lutego.1998 roku zmarła

MARIA WINIECKA
z domu

DZICZEK

Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 lutego 1998 r.,
godz. 11.30 na cmentarzu Witomino.
Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 9.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2008651
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 23 lutego 1998 r.
zmarł były długoletni zasłużony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych

ROMUALD st. ŁAWRYNOWICZ
mechanik PMH
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
Kierownictwo, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy PLO i Spółek Grupy PLO.

2008652

Fot. Robert Kwiatek

W Urzędzie Miejskim
w Gdańsku świętowano

wczoraj z okazji Światowego Dnia
Cywilnej.

Obrony:

4

UL. PILOTÓW. W domu kultury Młyniec możemy po raz
kolejny obejrzeć spektakl teatralny. Ze swoim gościnnym

301

-Długo myślałam co narysować - mówi Sylwia
Słomska, laureatka

Pogrzeb odbędzie się dnia 28 lutego 1998 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Gdańsk Srebrzysko.

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy,
że dnia 24 lutego 1998 roku zginął tragicznie w Tatrach
wspaniały człowiek, nasz najukochańszy
Ś. fp.

ROMAN

JARMUŁA

Pozostająca w głębokim bólu
Rodzina
Pogrzeb odbędzie się 28 lutego 1998 r. o godz. 13.00
5000561
na cmentarzu przy Ul. Spokojnej w Gdyni.

Prezydent Gdańska Tomasz Posadzki wręczył dzieciom nagrody przyznane
w konkursie plastycznym
„Możemy pomóc, mogę po-

móc współmieszkańcom”,
a dorosłym podziękowania
za pracę na rzecz bezpieczeństwa.

Światowy Dzień Obrony

Cywilnej obchodzony jest 1
marca. Miejski Inspektorat
Obrony Cywilnej w Gdańsku zorganizował z tej okazji
spotkanie
przedstawicieli
służb związanych z bezpieczeństwem, władz miasta
oraz laureatów konkursu
plastycznego dla uczniów
szkół podstawowych. Jednym z założeń konkursu było sprawdzenie ogólnej wiedzy w zakresie obrony cywilnej wśród dzieci.

- Bardzo
ważne
jest
uświadomienie ludziom jak
reagowć w sytuacji zagrożenia - mówi ppłk. Tadeusz
Bukontt, naczelnik Miejskiego Inspektoratu Obrony

Cywilnej - dlatego duży nacisk kładziemy na edukację
od najmłodszych lat. Konkursy,

nie tylko

plastyczne

są jednym z jej elementów.
Prezydent miasta wręczył
firmom i przedsiębiorstwom
szczególnie
zaangażowanym w obronę cywilną zakładów pracy i mieszkańców
miasta podziękowania.

Komunikat

Kto

Fot. Aleksandra Chytra.

Koncerty muzyczne w

Młyńcu cieszą się tak
dużą popularnością, że
z trudem można kupić
bilety, a czasami trzeba
nawet dostawiać krzesła.
Po raz kolejny kierownictwo domu kultury Młyniec
zadbało o estetyczno-słu-

chowe
doznania
swoich
mieszkańców. Na koncercie
złożonym z największych
przebojów
musicalowych
było tylu widzów, że trzeba
było dostawiać krzesła.
- Dobrze, że odbywają się
takie koncerty - mówi jedna
z mieszkanek Zaspy, obecna
na koncercie. - Obliguje to
do oderwania się od telewizora, wyjścia z domu i spotkania z innymi ludźmi.

olicja prosi o kontakt

lub 308 62 58 świadków wypadku, który wydarzył się
w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego na wysokości posesji

nr
8
Kierowca
Fiata
125p w ub.r 21 listopada ok.
godz. 15 potrącił mężczyznę,
który
przechodził
przez
jezdnię. Pieszy doznał obrażeń ciała.

(WOS)

du na ostre prawa autorskie,

zaprezentować fragmentów
z musicalu „Skrzypek na
dachu”. Za to w ramach zadośćuczynienia zostały rozlosowane wśród Widzów,
dwa

zaproszenia

na

ten

spektakl do teatru w Gdyni.
- Taka działalność musi
mieć miejsce na osiedlu mówi Henryk Gajcy, prezes
spółdzielni Młyniec. - Nie
pamiętam, kiedy ostatni raz
na tej sali było tylu ludzi.

Świadczy to o dużej popu-

larności takich imprez.

Katarzyna
Ostrowska,
obecna kierowniczka Młyńca ma bardzo ambitne plany, dotyczące dalszej działalności artystycznej w do-

mu kultury. Chce
jak
największą
mieszkańców do
czasu W klubie i
o zorganizowaniu

zachęcić
liczbę
spędzania
już myśli
kolejnych

imprez.
- Teatr muzyczny jest za

daleko, a ceny biletów zbyt
wysokie, jak na kieszenie
większości
mieszkańców
Zaspy - stwierdza Ostrowska. -Dlatego tak wiele osób
tu przychodzi.

Za wejście na wszelkiego
rodzaju

imprezy

do

domu

kultury płaci się symboliczną sumę. Stanowi to dodatkową zachętę do obecności
na osiedlowych koncertach.
IM.

Świadek
nieusprawiedliwiony
7”

7” pod mr. tel. 308 61 89

Młodzi aktorzy z Teatru
Muzycznego w Gdyni zaprezentowali szereg utworów z najbardziej znanych
przedstawień muzycznych
jak: Nędznicy czy Jesus
Christ Superstar. Szmer
rozczarowania przeszedł po
sali, kiedy artyści oświadczyli, iż nie mogą ze wzglę-

Gdańsk

rzed Sądem Wojewódz-

widział
s

Młodzi artyści z Teatru Muzycznego prezentowali najpopularniejsze przeboje musicalowe.

kim w Gdańsku doszło

do kolejnej rozprawy w procesie oskarżonego o żądanie
łapówek Franciszka J., byłego prezydenta Gdańska.
Franciszek J. miał doma-

gać się od prezesa spółki
„Kupcy Dominikańscy” 80
tys. zł za ułatwienie kupna
przez nich gdańskiej hali
targowej. Ciąży na nim też
zarzut o domaganie się łapówek w zamian za udzielenie koncesji za handel alkoholem oraz zarzut niepowiadomienia
prokuratora

którego Franciszek J. miał
zażądać korzyści majątko-

Na ławie oskarżonych zasiadła także Danuta L., były
naczelnik Wydziału Handlu
i Usług Urzędu Miejskiego
w Gdańsku, która miała domagać się od osób ubiegających się o koncesję na
sprzedaż alkoholu dodatkowych wpłat na konto „Capelli Gedanensis”.
Podczas kolejnej rozpra-

wej

wy,

o żądaniu przez Jerzego Sz.,
byłego członka Zarządu
Miasta, gratyfikacji finansowej - 120 tys. zł, od Mariana
S. w zamian za wygranie
przez tegoż przetargu
halę targową.

na

Sąd wysłuchał trzech
świadków. Do sądu nie do-

tarł świadek Zbigniew Ś., od
w zamian

za koncesję

na alkohol. Sąd uznał nieobecność świadka za nieusprawiedliwioną i ukarał
go grzywną.

wyznaczonej

na

30

kwietnia zeznawać będzie
następnych
jedenastu
świadków.

(ASG)

GDYNIAME
Karwiny

Z rurką
po złoto
Jubilera z Karwin okradli nieznani
mężczyźni.
CZ
POMTEL-HIĘG)
37-letni Wojciech R. był
W swoim zakładzie złotniczym, gdy do środka wszedł
młody mężczyzna. Powiedział, aby właściciel siedział
spokojnie. Zdziwiony Wojciech usłyszał w tym momencie brzęk wybitej szyby.
Nie widział dokładnie, co się

dzieje, ponieważ okno przesłonięte było żaluzjami.
Młodzieniec
wybiegł
od
złotnika.
Przybysz

nie groził złot-

nikowi żadną bronią, zachowywał się spokojnie. Jego
wspólnicy na zewnątrz zabrali z wystawy złote wyroby. Były wśród nich łańcuszki, bransolety oraz kolczyki.

Część

wyrobów

szyby.

Jubileusz

„Aury”
Piątą rocznicę powstania świętować będzie
w najbliższą sobotę grupa Al-anon „Aura”.
Spotkanie rozpocznie się
o godz. 16 w Filii nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni Chyloni. Zaproszeni są
wszyscy, którzy cierpią z po-

Wła-

wodu

misariatem policji w Gdyni
Orłowie, tel. 624-82-14. Jeden ze złodziei uciekał na
motorze, pozostali - zielonym Polonezem. Sprawcom
zuchwałej kradzieży grozi
kara pozbawienia wolności
od roku do 10 lat.
(MSki)

zaprasza na „Kaziukowy” Jarmark.

alkoholowej

do międzynarodowego ruchu

skupiającego ludzi mieszkają cych pod jednym dachem
z alkoholikami. W Gdyni istnieją 3 takie grupy. W Polsce około 350.
(TEF)

RZY ZE

Na przydrożnej polance stoją resztki Syreny. |

Przystanek Redłowo

Fot. Adam Wiśniewski

rzały się przypadki wysypy-

Sterty śmieci i samochodowe wraki można spotkać
spacerując po Trójmiejskim Parku KrajobrazoRezerwat
Kacze
Łęgi
utworzony został w 1983 roku
w porośniętej lasem części
doliny Kaczego Potoku. Chro-

je się jeszcze całkiem spora

ni dobrze zachowany łęg wią-

Na przydrożnej polance stoją

zowy z okazałym drzewostanem i bogatym runem. Miej-

resztki Syreny. Obok dzikie
wysypisko.
W Zarządzie Parków Krajobrazowych na śmiecenie
W lasach nie potrafią nic poradzić.
- To jest nie do upilnowania - żali się Andrzej Garbalewski, pełniący w ZPK funkcję specjalisty do spraw
ochrony przyrody - Ani straż
miejska, ani straż leśna nie są
w stanie temu zapobiec. Organizowaliśmy czaty w miejscach, gdzie regularnie zda-

to, niezwykle

składnica części zamiennych.
Inny wrak czeka na uprząt-

nięcie na obrzeżu rezerwatu.

urokliwe,

staje się, niestety, składowiskiem odpadków. Spacerując
można tam spotkać różnego
rodzaju śmieci. Nawet samochodowe wraki.
Zepchnięty ze skarpy Fiat
125p z zatartymi numerami
nadwozia leżał do niedawna
w pobliżu wiaduktu kolejowego.
Sam wrak został
wprawdzie uprzątnięty, ale
w miejscu gdzie leżał znajdu-

wania śmieci. Albo nie udaje

się złapać sprawcy, bo akurat

' opróżnia ciężarówkę kilkaset
metrów dalej, albo po skiero-

wym w okolicy rezerwatu Kacze Łęgi w Gdyni.

sce

ki oraz wydawnictwa i kasety. Słowem, wszystko to, co
wiąże się z wileńszczyzną.
Dochód będzie przeznaczony na rzecz Uniwersytetu
Polskiego w Wilnie. Honorowym gościem będzie Jan
Mincewicz, litewski poseł
AWPL. Jarmarki „Kaziukowe” są organizowane od
czterech lat.
(JAGA)

choroby

W swojej rodzinie.
Wspólnoty Al-anon należą

dych ludzi, o kontakt z ko-

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

przy ul. Świętojańskiej, od-

Wstyd Kaczych Łęgów

ściciel wstępnie ocenił straty na 2 tys. zł.
Policja prosi wszystkich
świadków, którzy w ubiegły
wtorek ok. godz. 18.30 przy
ul. Brzechwy w Gdyni Karwinach widzieli grupę mło-

Jarmark, jarmark!

będzie się msza św. koncelebrowana przez ks. Prałata
Edmunda Wierzbowskiego.
Po mszy, na placu przed kościołem, można będzie nabyć palmy, serca, obwarzan-

Chylonia

złodzieje

„Kaziuki” przy Świętojańskiej

W najbliższą niedzielę, 1
marca, z okazji święta Patrona Polski i Litwy, św. Kazimierza, w kościele NMP

Wątpliwe uroki leśnych wędrówek

pogubili po drodze. Przed
zakładem złotniczym porzucili metalową rurę owiniętą
bandażem, która posłużyła
im do wybicia

©

waniu wniosku na kolegium
sprawa traktowana jest po-

bieżnie i sprawców kara się
bardzo łagodnie.
- Za sprzątanie tego terenu .-

odpowiedzialne jest nadleśnictwo - powiedział nam
pełniący obowiązki komendanta
Straży
Miejskiej
w Gdyni Jerzy Imianowski Straż Miejska jesienią ubiegłego roku powiadomiła nadleśnictwo o wraku Syreny,
jednak do usuwania takich
śmieci leśnicy muszą wynająć
Jakąś firmę.
Z tego względu akcje
sprzątania starają się prze-

Bez obawy, że się spadnie z ławki, można już
siedzieć na przystanku
SKM w Redłowie.
Niedawno pisaliśmy krytycznie. Teraz na peronie SKM

w Gdyni Redłowie są już ławki. Pod wiatą połamane plastikowe siedzienia zastąpiono
estetycznymi drewnianymi
ławami.

Jest więc

na

czym

usiąść, a i peronowe zegary
ostatnio są punktualne. Zastrzeżenia pasażerów budzi
ogólna estetyka przystanku,
ale mamy nadzieję, że z nastaniem wiosennych porządprowadzać zbiorowo w kilku | ków kolej i ten problem rozmiejscach.
(AEW)
wiąże.
(AEW)

* REKLAMA
ze

JNazali Naft :

( Gdańskie Liceum Ogólnokształcące )
ul. Burzyńskiego 10, tel. 346-39-66

zaprasza

HURT - DETAL

klas

VIII

w miejscowości, 89-650 Czersk, woj. bydgoskie przy

na kurs przygotowawczy

14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 60
tel. (0-55) 243-23-44, (055) 243-27-09

do szkół średnich

drodze krajowej T-83 BERLIN-KALININGRAD

||

TELEFON: 0531/8/4411

w dn. 7 lll - 23 V [soboty].

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
następujących środków transportowych:

o

Lp. Marka pojazdu

f R-AT8UCB4 |

Nr rejestr. — Rok prod.

Cena

1. Kamaz 5320 skrzyniowy

ELR4813

1980

7000,00

2. Jelcz 317 W wywrotka
3. Jelcz 317 W wywrotka
4. Jelcz 317 W wywrotka

ELR 1662
ELR 1626
ELO 8642

1984
1984

15 000,00
15 000,00

5. Maz 54322-06 ciągn. siodłowy

ELR 4505

1988
1988

27 000,00
22 000,00

6. Liaz 150 wywrotka

ELR 4807

1988

32 000,00

7. Star 29 pogotowie techn.

ELK 532C
ELR 1663
ELV2813

— 1976
1974

1000,00
1000,00

1988

1500,00

8. Star 28 skrzyniowy
9. Nysa 522 towos

uczniów

Sprzedam teren uzbrojony o pow. 4,5 ha pod realizację
inwestycji „Miejsce obsługi podróżnych” z gotowym
projektem i pozwoleniem na budowę stacji paliw

10. Fiat 125p

ELV2672

1984

500,00

11. Przyczepa szap. 10 t

ELZ8221

1986

4200,00

12.

Naczepa niskopodwoz. N-160

ELZ8264

1978

3500,00

13.

Naczepa CN 181E cementonacz. ELZ 8072

, 1984

10 000,00

*

Ukończeni

:

ją

przyjęcia do n

iceum.

090/508896, 090/508895
psr9m_)

A

AUTORYZOWANY

6)

COLTEX

sc.

PI u

sf

kom. 0602378276

R-2183/A/182

Zarząd Przedsiębiorstwa Spedycji

ezyaoakiwcj

C.Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna,

%

ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia

s

działając w imieniu

GSM

MINISTRA SKARBU PAŃSTWA
ogłasza o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania
akcji uprawnionym osobom oraz informuje, że:
1. Umowy nieodpłatnego nabycia akcji PSM C. Hartwig Gdynia
S.A. będą zawierane z uprawnionymi osobami w siedzibie spółki, I piętro, sala recepcyjna, w godzinach od
9.00 do 15.00 w następujących dniach:

Emeryci, renciści oraz byli pracownicy:

A.

1. Opis r. osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od

doJ

e Gdańsk-Wrzeszcz,

oraz sprzętowych:
1. Koparka K-606 Waryński

2. Żuraw ŻSH-6 Star 660

ELV2317

1982

15 000,00

1974

9600,00

Przetarg odbędzie się w dniu 20.03.1998 r. o godz. 10.00
w Braniewie przy ul. Królewieckiej 60.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
N-0164/A/932

Manhattan pawilon 11,

tel. (0-58) 345-50-15
e Gdynia Hala Targowa, ul. Wójta Radtkego 36/40
pawilon 348, tel. (0-58) 66-12-113

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

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

tel. (0-69) 16-13-088

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

2. je naesEr osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od
do O
3. feorIer osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od
do Z

B.

Pracownicy: 20 i 23.03.1998 r.

2. W celu podpisania umowy nieodpłatnego nabycia akcji uprawnione osoby winne stawić się osobiście z dowodem
osobistym z wpisanym numerem PESEL.
R-2164/A/80

piątek 27 lutego 1998 r.

Dziennik
ża lyce: ś

Pamięci Marynarza Polskiego

„Powrót Polski

Historia jednego pomnika

nad Bałtyk”

Od kilkunastu lat nie
ma w Polsce żadnej polityki morskiej.

ludziom morza.

Tak mówił prof. Marian
Marek Drozdowski w trakcie
spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni, promującego książkę jego autorstwa „Powrót Polski nad Bałtyk 1920-1945”. - Dla przedwojennych rządów uprawa
morza była sprawą pierwszorzędnej wagi.
„Powrót Polski nad Bałtyk”
jest antologią tekstów historycznych autorstwa między
Paderewskiego

Anna Fibak
„Powrót Polski nad Bałtyk
1920-1945” - antologia tekstów historycznych. Wybór

Pan Eugeniusz Stanek z komitetu budowy pomnika
czeka z niecierpliwością na urzeczywistnienie idei.
Fot. Krzysztof Chyliński

Wśród

rzemieślników,

którzy na stałe osiedlili się
ny wkład

swej

pracy,

była

rodzina Szarych z Kościana.

Pięciu braci
*

Pierwsi reprezentanci tej
rodziny przyjechali tu na
. rekonesans na przełomie
7 £
1921 i 1922 r., gdy rozeszła
się w kraju -wieść o rozpoczęciu budowy polskiego
portu. Byli to dwaj bracia,
mistrzowie w zawodzie cieśla Michał (ur. 1887 r.)
i stolarz Stanisław (ur. 1891
r.). Wkrótce ściągnęli tu poXXIV olimpiady geograzostałych braci - Jana - malarza, Piotra - szewca i Roficznej i VIII olimpiady
mana, a także swoich rodzinautologicznej.
ców. Wszyscy bracia założyDo finału obu olimpiad za- li w Gdyni rodziny i odtąd
datuje się ich gdyńska dziakwalifikowało się 100 uczniów
łalność, a o pracy każdego
z całej Polski. W tym - dziez nich można wiele opowiewięciu z gdyńskich liceów.
Do Leszna, na zawody fi- dzieć, np. szewc Piotr zatrudnił się w portowej olenałowe XXIV olimpiady wyjadą: zdobywca I miejsca Mi- jarni, gdzie był konserwatochał Bajor z VI LO przy ulicy rem elementów skórzanych
Kopernika. Marcin Langa
z III w najnowszych urządzeniach. My jednak zwrócimy
LO uplasował się na drugim
uwagę tylko na dwóch piomiejscu, a Jacek Zdrojewski
z VI LO na trzeciej pozycji. nierów w rodzinie.
Kolejnymi finalistami są: Michał i Stanisław
Piotr Peszek z VI LO, Jarosław
Mistrz ciesielski Michał
Tusiński VI LO oraz Michał
Szary był niezastąpionym
Jadam, Łukasz Kamiński, Wespecjalistą od budowy schoronika Kloc i Piotr Lizukow,
dów, a także zakładania
wszyscy z IM LO przy ulicy konstrukcji dachowej doLegionów.
mów oraz układania posaNauczycielami prowadządzek. Osobiście wykonywał
cymi są: Krystyna Tomczyk,
najtrudniejsze roboty, ale

Gdyńscy

finaliści

Ogłoszono listę finalistów

(ROSO)

i prawej strony miałyby sta-

mon Pawlicki, znany choćby

z owocnej działalności w Społecznym

Nic na siłę
W czerwcu 1997 r. Rada
Miasta Gdyni uchyliła swoją
uchwałę z 1991 r.
- Miasto popiera pomysł
wystawienia pomnika, jednak
komitet nie wypracował żadnego projektu, który zyskałby
powszechną akceptację - deklaruje przewodniczący Rady
Miasta
Gdyni,
Wojciech
Szczurek.

- Nie

Komitecie

Budowy

Pomnika Ofiar Grudnia.

można

pa-

|

- Słyszałem komentarze,
że nie czas na budowanie pomników - mówi Szymon
Pawlicki. - Uważam to za nietakt. Projekt ten poparło 4,5
tys. kombatantów gdyńskich
różnych orientacji oraz liczący ponad 1,5 tys. członków
Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych.

Jadwiga Bogdanowicz

Znaczny udział w budowie Gdyni mają rzemieślnicy różnych specjalności. Wśród nich nieocenioną
rolę odgrywali murarze, malarze, stolarze, cieśle,
mistrzowie i ich pomocnicy. Większość z nich
przybyła do Gdyni z różnych zakątków Kaszub
i Kociewia oraz z Wielkopolski.

Badań Dziejów Warszawy.
Instytut Historii PAN

Kosakowski.

Najaktywniejsi działacze
komitetu zmarli, nie doczekawszy realizacji projektu.
Nowym przewodniczącym .
komitetu został wybrany Szy-

Pierwszy stolarz w mieście

w Gdyni i tu wnieśli znacz-

Dorota Grudzińska i Wiesław

rynarza Polskiego w Gdyni
do. realizacji tego przedsięwzięcia. Powstały cztery projekty. W lutym 1996 r. zaakceptowano jeden z nich.
Głównym elementem pomni-

Zdążyć przed
przeznaczeniem

Gdyńskie wędrówki

Typografika”.

Olimpiady

nąć orły Marynarki Wojennej
i Handlowej. Materiałem do
jego wykonania miała być
blacha nierdzewna.

mitet Budowy Pomnika Ma-

któ-

ską.

Najtrwalsze są
prowizorki

dziwego zdarzenia. W styczniu 1991 r. Rada Miasta Gdyni upoważniła Społeczny Ko-

i Władysława Grabskiego.
- Chciałem wyjaśnić w tej
książce genezę Gdyni - mówił
podczas spotkania prof. Drozdowski. - Zależało mi również
na tym, by zwrócić uwagę czytelników na te postacie życia
politycznego i gospodarczego
przedwojennej Polski, które
stworzyły warunki do późniejszego powstania miasta
i portu, a zwykle są pomijane.
Zaliczyłbym do nich przede
ry nie wyobrażał sobie Polski
bez Pomorza i dał temu wyraz
w płomiennych wystąpieniach na konferencji w Paryżu
i Grabskiego, który zapoczątkował polską politykę mor-

ka miałby być olbrzymi, wysoki na 25 m łuk - dziób tonącego okrętu, ustawiony na
rozległym
podwyższeniu
w kształcie trójkąta. Z lewej

tam kiedyś pomnik z praw-

Eugeniusza Kwiatkowskiego,

wszystkim Dmowskiego,

W lipcu 199 r. wraz ze
zmianą systemu politycznego,
ze Skweru Kościuszki usunięto
dawny
pomnik
Wdzięczności, zwany popularnie „Nataszą”.

Prowizorycznie wystawiono tam płytę Marynarza Polskiego, z nadzieją, że stanie

innymi Romana Dmowskiego,
Ignacego

trzeć na każde
miejsce
w Gdyni z założeniem, że należy je szybko zabudować. Jeżeli zostanie przedstawiony
projekt godny tego miejsca,
ma szansę być zrealizowany.
Czekamy na konkrety.

Morze to żywioł. Od zawsze zabiera swoje ofiary
na wieczną wachtę. Koncepcja wystawienia pomnika Marynarza Polskiego powstała już w 1946 r.
Miałoby to być miejsce składania hołdu wszystkim

też wyuczył czeladników,
którzy poszli w jego ślady.

Dla siebie i swojej rodziny
pobudował przy ul. Warszawskiej nr 72 budynek,

w którym od 1924 roku,
mieszka córka Władysława,
najstarsza przedstawicielka
rodziny Szarych.
Również zasłużonym bu-

downiczym Gdyni był Stanisław Szary, który w 1909 r.
zdał egzamin czeladniczy,
a na świadectwie mistrzowskim miał wpis „może uczyć
młodych i przygotowywać
do zawodu stolarskiego”.
Korzystał z tego przywileju
i wyuczył wielu fachowców,
a jednym z nich był Kaźmierczak, który później założył własny zakład przy ul.

Podjazdowej i Śląskiej.

Warsztat na dole
Zarówno zachowane dokumenty jak i wspomnienia
jego dzieci pozwalają odtworzyć działalność pierwszego zakładu

stolarskiego,

który zlokalizowany był na
dzisiejszej ul. Władysława
IV. „Na” ulicy a nie „przy”!
Parcelę, wydzieloną z gruntów Antoniego Górskiego
Stanisław
Szary nabył
w 1923 r. i postawił na niej
budynek, w którym na parterze były warsztaty wypo-

sażone w nowoczesne maszyny nabyte na kredyt,

Zakład stolarski St Szarego dziś przy ul. Władysława IV - widok od strony ul.10 Lutego z ok. 1933 r.
2 rot. ze zbiorów M. Szaw 1927 r. Córka Helena po

ściu
wykwalifikowanych
nych w Gdyni wzięła ślub
stolarzy nie licząc uczniów.
„per prokura” z oficerem
W 1930 r. obok swojej
wojsk włoskich stacjonująpierwotnej siedziby przystąpił do budowy tzw. domu
cych w Gdyni (formalności
podwórzowego według prozałatwiał ich kapelan ks. Sijektu Jana Goździewskiego.
Ivio Porisiensi, z którym auDom
został
ukończony
tor utrzymuje bezpośredni
w 1932 r. W tym też czasie
kontakt) i wyjechała do Wetuż za stolarnią postawił
necji (bez ślubu ówczesne
władze nie wypuściłyby jej- swoją kamienicę znany hydraulik Edward
Kubala.
Z kraju), a syn Marian był
Podczas nalotu w paździerjednym z założycieli Tajne-

go Hufca Harcerzy w oku-

niku 1943 r. bomba

powanej Gdyni. Życiorysy
obojga są niezwykle interesujące.

kańska ścięła połowę domu
Kubali, a spadający gruz
zniszczył zabudowania Sza-

Solidna firma

sprowadził do Gdyni narze-

Zakład stolarski S. Szarego cieszył się dobrą renomą
i dzięki temu miał wiele za-

czoną Monikę, ożenił się i tu
urodziły się ich dzieci - Helena w 4925 r. i Marian

w 1924 r. okna dla gdyńskiego kościoła NMP w warszta-

a

na

piętrze

zamieszkał

właściciel. Następnego roku

cie zatrudnionych było sze-

zakończeniu działań wojen-

mówień.

Gdy

wykonywał

amery-

rego. Po wojnie syn Stanisława Marian - z czasów
działalności konspiracyjnej
w THH „Silny Dąb” - jako
uczeń Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechanicznego przy ul. Morskiej
79 został drużynowym słynnej 15 GDH. Prowadził ją do
1947 r. tj. do likwidacji harcerstwa wzorowanego na
starych ideach. W tym czasie ukończył studia wyższe

i jako konstruktor i inżynier
gwarancyjny w jednym zakładzie przepracował aż do
emerytury.
Kazimierz Małkowski

i

piątek
27 tego 1 I c

Kino. Premiera filmu Spielberga

Amistad
LE roku 1839, u wybrzeży Kuby. 53 afrykańskich niewolników
więzionych na statku „La
Amistad” rozrywa kajdany. Przejmują dowództwo. Chcą wrócić do
Afryki, ale nie potrafią
sterować statkiem i stają
się ofiarami oszustwa.
Aresztowani przez ame-

rykańską straż przybrzeżną, zostają oskarżeni o wymordowanie załogi. Mają przeciwko sobie

| 550-80- 41, nem, tel, 0601

| 61-24-80
|

SOPOT - - Transwheel, tel. 55]-

prezydenta Van Burena.
Nieprzychylna jest im

również hiszpańska królowa Izabella. W krytycznym momencie przerywa
emeryturę były prezy-

Polna 57, tel. 551-77-25 a. 12- 19)

dent Stanów Zjednoczo-

nych, John Quincy
Adams i postanawia walczyć o ich wolność przed
Sądem Najwyższym. '

GDASK Apieka w Pogotowiu
- Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49,
tel. 302-47-01, "Dworcowa"

Dworzec Główny, tel. 346-25-40,

|

| 301-228-41 do 45 w. 210, ul. P-

(ht)

lotów21, tel. 556-92-71; ul.

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE:

ProgramI całą dobę na fali dłu-

-„Amistad” uzyskał 4 nominacje do Oscara. Można go zobaczyć w kinie kameral"nym w Gdańsku.
Fot. Materiały promocyjne

Grunwaldzka 52, tel. 345-43-01 |
| GDYNIA: „Pod Gryfem”, Staro-

| Wiejska 34, tel. 620-19-82

TT skiego 4/3, tel. 550-30-06
USZCZ GD.

e

„Łokietek”, ul.

tel. 682 - 25 - 5

. A dzenie ieknicznee 908

a. TELEFON.

4

| Miejscowa z.
| micowa
o
e
di mery kanie NB M >izyna
| k NFS

GDAŃSK- dia numerówzzaczne

. 12-21, 553, 556, 557._ tel. 553.
| 12-21, 302, 303... tel. 302-1221, 301,

305, 306, 3070, 3073,

- 30807, 30805, 3090, 6294, |
3462, 346... tel. 301-12-21, 341,
344, 345, 3475, 3477, 34780,

34783, 34787, 34789... tel. 341- |
12-21, 3460, 3461... tel. 346-

Filharmonia Bałtycka

Trio

Dworzak i Ravel

pz
ro

Wystąpią soliści austriaccy:

a
*

Zafascynowany gitarą,

niemal we wszystkich kra-

znany kompozytor i aran-

jach Europy. Prowadzi

żer, Janusz Strobel (urodził
się w Gdańsku,
1947 ) najchętniej grywa w trio: gitara, kontrabas, perkusja.
W r. 1971 został laureatem
festiwalu „Jazz nad Odrą”.
Był liderem kilku formacji
jazzowych. Koncertował

również działalność dydaktyczną.
Trio Janusza Strobla wystąpi dzisiaj w Teatrze
Miejskim w Gdyni, przy ul.
Bema 26.
Bilety po 10 i 15 zł.

(x)

12-21, 3476, 3479... tel. 34

02-66, 348... tel. 341-02-66

GDYNIA: dla numerów zaczynających się od cyfr: 623... tel.
- 623-00-21, 6291, 6292, 6293,

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

6290, 6297, 661... tel. pilka |
51, 624... tel. 624-12-21, 622...
tel. 622-12 21
- SOPOT- dla numerów zaczynają-:

cych soda Sao pi. tel.
| 551-12-21

INF, PKP
l GDAŃSK, tel. 308-52-60, 301- 11-12

| GDYNIA,tel. 621-67-01, 620-09-92
| SOPOT, tel. 551-00-31, ua
PRUSZCZ

W Sopocie

|

l GDAŃSK, tel. 302.15. D
, 620-77-47 0
| GDYNIĄtel.

(x)

| * Wyjazdowa pomoc lekarzy podjal
'stów, tel, 557-33-33
*CGałodobowe wizyty lekarskie - Fa-

a Brygida Ingrid Mrozek Marynistyczną akwarelę .
Otwarte w godz. 10 - 15,
w soboty i niedziele od 10
do 18. Wstęp wolny.
(x)

Solo i w duecie
ściuszki 25/27. Bilety
w cenie 3 i 5 zł. Dysponujemy dwoma 2-osobowymi zaproszeniami,
zgłoszenia dzisiaj.na telefon 301-35-66 w godz. 11
- 11.15.
(x)

ui

Bilety w cenie od 6 do 15
zł.

Dary morza
prezentuje biżuterię uni-

Solo na gitarze zagra Ma-

102.30 MHz, RMF FM UKF 98,4
173.52 MHz, TREFL 103 i 99.2

e. Wizyty lekarskie EKG tel 553-69| 86, 303-17-73
.

katową z muszlą w srebrze,

ciej Ziemski, a w duecie:
Jakub Rabizo- skrzypce
oraz Adam Matysek- gitara.
Występ odbędzie się
w Sali Posiedzeń Urzędu
Miasta Sopotu, ul. Ko-

UKF 68,63 i 96.4, Gdynia UKF
72.92 i 106.7, RADIO GDAŃSK
UKF 67.85 i 103.7 MHz stereo,
"RADIO MARYJA Gdańsk UKF

ATA

stwowej Filharmonii Bał-

13. Małgorzata Ropel za-

|

Dworzaka. Orkiestrę Pań-

tyckiej poprowadzi Zygmunt Rychert.
Koncert odbędzie się wsali
PFB w Gdańsku, przy Al.
Zwycięstwa 15.

95 „Z nowego świata”

Program lll UKF wszystkich roz- głośni PR 99.9 MHz, 66.41 MHz,
70,97 MHz, ESKA NORD Gdańsk

88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF

la Pasztor - wiolonczela
i Robert Lehrbaumer - fortepian. W programie Pawana dla zmarłejinfantki
Ravela, Koncert potrójny
C-dur op. 56 Beęthovena
i IX Symfonia e-moll op.

sku, przy ul. Stryjewskiego

21, 625, 665... tel. 625-12-21

|

Jalle Feest - skrzypce, Atti-

W Domu Sztuki w Gdań-

|

620... tel. 620-12-21, 621, 627, |

(KoTBI RD)polaryzacja pozioma,

I częstotliwość nośna 11.474 GHz.
- Gdańskie 70.31 MHz, Program II
| fale UKF w paśmie 95.7 MHz,
|

Sx Club w Gdyni

jak I
|

jących się od cyfr: 343, 3464...
. tel. 343-12-21 552... tel. 552-

-

KONCERT

MUZYKA |—

| SOPOT „Pod Gruszą”, ul. Chmie-

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

Na perkusji
Występy laureatów Ogólnopolskich Przesłuchań Perkusyjnych Zespołów Kameralnych, odbędą się w niedzielę
w Państwowej Szkole Muzycznej w Gdańsku, przy ul,

1 (520-13-42, 561 250,

:

Gnilnej 3. Dysponujemy 15
zaproszeniami na tę imprezę, zgłoszenia dzisiaj na telefon 301-35-66, w godz. 11
- 11.15.

Valerian Eukasiiski
cz patriotyczny
podgolenie Relehstaga

(x)

0

miły Medical, tel. 302-07-09, 341| 75-64, 551-67-37, 665-75-14

| "Weterynaryjne Hee
Trójmiasto, tel. 559-89-56
otowie ae - tel.

|

Dziennik
Baltycki
fg

piątek 27 lutego
1998 r.

GDAŃSK

Titanic ****

reż.: James Cameron

-

katastroficzny (15 I.)

9, 12.30

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

15zł

Neptun —

16, 19.30

ul. Długa 57

:

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Mike Leigh
wyk.: Katrin Cartlidge
reż.: Steven Spielberg
wyk.: Anthony Hopkins

sugadniiny
w

Współlokatorki **
Amistad ***

Młoda kobieta przybywa pociągiem do
Londynu i spotyka na dworcu
przyjaciółkę ze studiów, z którą mieszkała przez kilka lat.Teraz ruszają w sentymentalną podróż po mieście śladem studenckich wspomnień.

Pukając do nieba

W pogoni za Amy **

IE

Drzące ciało ****
Anastazja da

:

wejście od uł. Mieszka I. Telefo- ny: 551-11-56, 551-24-55
i tel.

|

alarm. 999, Ambulatorium ch
rurgiczne czynne całą dobę.
- RUMIA- Pogotowie Ratunko-

we, ul. Derdowskiego 24, tel.
So
|
PRUSZCZ GD. ul. Wojska Pol-

Flubber ***

Flubber

|

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

Titanic FF"

| Aksamitna 1, tel. 301-81-41

Amistad**
Kolekcjoner” *

Flubber ***

psychologiczny (15 l.)
Polska, 90 min.

wyk.: Ben Affleck

USA, 113 min.

Koszmar minionego
lata ***

Szakal ***
:
Elfy z krainy Czarów ***

-

Herkules **

Herkules

Tajemnice Los
+
Młode wilki 1/2 **
Kiler ****

naj

16.30

n. 8 zł
u. 7 zł

18

n.7zł

20

n. 8 zł

u. 6 zł

reż.: Don Bluth
i Gary Oldman

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

13.30

n. 8 zł
u: 7 zł

Watra Syrena
Za Murami 2-10

reż.: Les Mayfield

komedia (b.o.)

15.15

n. 8 zł

tel. 305-45-64

wyk.: Robin Williams

USA (dubbing), 93 min.

u.7zł

katastroficzny (15 I.)

reż.: Waldemar Szarek

Polska 94 min.

wyk.: Krzysztof Kowalewski

dlA młodzieży

reż.: Steven Spielberg

historyczny

17, 20.30

15 zł

15.45

n. 8 zł
u. 7 zł

17.30

wyk.: Anthony Hopkins

USA (15 I)

reż.: Gary Fleder

thriller (18 I.)

wyk.: Morgan Freeman

USA 120 min.

komedia (b.o.)

reż.: Jim Gillespie
wyk.: Jennifer Love Hewitt

thriller (15 I.)
USA, 101 min.

n8zł
u. 7 zł

18

8 zł

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

20

8zi

wyk.: Bruce Willis
reż.:Charles Sturidge

USA, 124 min.
psychologiczny (b.o.)

11.45

6zł

wyk.:Florence Hoath

USA/Wlk.Bryt. 89 min.

reż.: John Musker

animowany (b.o.)

13.15

n.7 zł

reż.: Curtis Hanson
wyk.: Kevin Spacey
reż.; Jarosław Żamojda

kryminalny (15 I).
USA, 135 min
sensacyjny (15 I.)

wyk.: Anna Mucha

Polska

17

8 zł

18.50

8 zł

20.30

8zł

opann

1214

7zł

. komedia (15)

17.30

7zł

reż.: Thomas Jahn

sensacyjny (15 I.)

wyk.: Til Schweiger

Niemcy, 85 min.

reż.: E WiASz
NE

"reż:

reż.: Tes Mayfield

tel. 348-25-93

Maciuś

sz

komedia (b.o.)

1:

USA (dubbing), 93 min.

1430

n.8 zł

:

u.7zł

dramat obyczajowy (181)

16

Warszawa
Świętojańska 35

Goplana
Skw.Kościuszki 12

tel. 621-67-16

8zł

:

Też.: James Cameron |

katastroficzny (15 |)

17.30

Kolekcjoner **
U.
"Pinokio **

reż.: Gary Fleder
wyk.: Morgan Freeman
reż. Steve Barron

thriller (18 I.)
USA 120 min
baśniowy (b.o.)

21

8zł

13

6zł

Fala

wyk.: Martin Landau

USA, 94 min.

14.30

8 zł

tel. 620-69-63

wyk: Leonardo DiCaprio

USA, 3 godz. 14 min

reż.: Juliusz Machulski

Dobermann ***

15zł

ul. Mireckiego

komedia (15 I).

wyk.: Cezary Pazura

Polska, 90 min.

reż.:Bernard Rose

dramat (15l.)

16.30

reż.: Gary Fleder

thriller (18 |.)

18.30

al

wyk.: Morgan Freeman

USA 120 min.

20.30

8 zł

12, 15.30, 19

15 zł

wyk.: Sophie Marceau

Kolekcjoner **

W Warszawie grasuje zawodowy morderca. Nikt nigdy nie widział jego twarzy Policja i przestępcze podziemie wierzą, że
zabójcą jest młody taksówkarz Jurek Kiler. Ten, mimo początkowego przerażenia, świetnie radzi sobie w nowej sytuacji.

Zawisza

T Thank +"

Anna Karenina ***

Kiler

15zł

u.7 zł

wyk.: Artur Żmijewski Polska, 91 min.

Kiler ****

USA 112 min.

reż.: Jan Kounen

sensacyjny (21 '

ży
Leon:
DiCaprio
wyk.: - Leonardo

8 zł

— USA, 3 godz. 14 min.

EE

ul. ABoh.

A oe

tel. 551-18-56

Kolekcjoner **
Amistad ***

Titanic ****

Gra
:
Nichols znajduje w swym domu naturałnej wielkości lalkę w miejscu gdzie umarł

|

wyk.: Robin Williams

peł

13.00

dla młodzieży

- reż.: Marcin Ziębiński

Gniew ***

12.30,
16, 19.30

Waldemar Szarek Polska
94 min.
Kowalewski

tel. 341-22-94

1zł

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio — USA, 3 pe 14 min.
m

z

Jaśkowa Dolina

u. 6 zł

8zł

Pukając do nieba

Bajka

Słowackiego 3

14.45

bram ***

Szymanowskiego

8zł

16

USA (dubbing), 93 min.

Znicz

tel. 341-09-11

20.15

wyk.: Robin Williams

Polska, 90 min.

0

-

u. 7 zł

— USA, 3 godz. 14 min.

komedia (15 I).

TT Spona

Jagiellońskie 1

Hiszp./Franc., 99 min.

reż.: Juliusz Machulski

DYN
ST

Żak
ul. Wały

tragikomedia (18 I.)

ń

b

o

reż.: Pedro Almodovar

opo

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

30153

u. 7 zł

komedia (15 I.)

wyk.: Cezary Pazura

Kiler ****

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

lk

18

USA (dubbing), 111 min.

Bóg Zeus i jego małżonka Hera świętują
- narodziny swego syna. Na przyjęcie przybywa także bóg podziemia, który chciałby przejąć władzęnad światem. Od wróżek dowiaduje się, że jego plany mogą
zostać pokrzyżowane przez nowonaro-

zł
zł
zł
zł
zł
zł

wyk.: Liberto Rabal

reż.: Les Mayfield _
x

(Śródmieście, Nowy Port, Stogi,
Letniewo, Brzeźno, Grunia Sui rob
EA. i dla a

reż.: Jerzy Stuhr
wyk.: Jerzy Stuhr

8
7
8
7
8
7

8d

A

Polska, 90 min.

reż.: James Cameron

Spona **

—

16,20

wyk.: Cezary Pazura

wyk.: Leonardo DiCaprio

skiego tel. 682-24-00
PRZYCHODNIE
Przychodnie Międzyrejonowe
| I Nocna Obsługa Chorych: ul. —

19.45

Niemcy, 85 min.

reż.: Kevin Smith

n.
u.
n.
u.
n.
u.

18

"Treż.: Juliusz Machulski | — komedia (15 1)

Historie miłosne ****

wszw gl77

14.30

- sensacyjny
(15 I.)

wyk.: Til Schweiger

Kiler ****

- SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 ->

katastroficzny (15 |.)
USA, 3 godz. 14 min.
obyczajowy (15l.)
Wlk. Bryt. 87 min.
historyczny
USA (151)

reż.: Thomas Jahn

_ bram *""

| powsz. 15. 30-7; ubula
-torium pediatryczne, w dni. po-

tel. 301-82-56

PRUSZCZ

uł

Alex sam w domu **

reż.: Gary Fleder
wyk.: Morgan Freeman
reż.: Steven Spielberg

thriller (15 I.)
USA 120 min.
historyczny

wyk.: Anthony Hopkins

USA (15 I)

reż.: James Cameron

katastroficzny (15 |.)

wyk.: Leonardo DiCaprio

USA, 3 godz. 14 min.

a

reż.: Raja Gosnell

| wyk.:
Alex D. Linz

"

14.45

8 zł

7.

8 zł

Polonia
ul. Boh. Monte
Cassino 55/57
tel. 551-05-34

sensacyjny (b.o.)

gat

20

518,20

15zł

;

Sł.

an m

dar

ul. Powstańców

Warszawy

. jego ojciec. Potem w pokoju hotelowym
znajduje narkotyki i zostaje napadnięty.
Na tym właśnie polega gra, za którą
sowicie zapłacił szukając coraz to
nowych rozrywek.

Gra"
eżnirawiwaeaokkitwan swa non

reż.: David Fincher —

msza

wyk: Michael Dougłas
MAD

ao edkiowkkóom.
ww b

ti

00h
l

Tac

LSA

USA, 128 min
ak

akon

we

wotirwani
i imólkwśrw

16.30 , 18.30
e

szł

Krakus

ul. Grunwaldzka

|.

piątek 27 lutego 1998 r.

TEATRY |

I] Pomoc TEGH.

Miejscowość —— Tytuł
Przyjaciel wesołego |

GDAŃSK

:

diabła
GDYNIA

Opis

Reżyser, wykonawcy

Autor

reż.: Krystyna Jakóbczyk

Kornel Makuszyński

Cena

Godzina

6 zł

10

— Historia o wielkiej miłości, wierności

„Leslie Bricuss

Sknera

reż.: Maciej Korwin

(Duża Scena)

wyk.: Andrzej Śledź

Klatkiewicz

reż.: Jarosław Ostaszkiewicz

Dariusz Brzóska

(Scena Kameralna)

wyk.: Ewa Jendrzejewska

Brzóskiewicz

Zbiór bzdur

reż.: Marek Pacuła —
wyk.: Dariusz Siastacz

Musical na motywach „Opowieści

>

1

20-25 zł

18

7-15 zł

8
18

15zł

wigilijnej” Dickensa.
>

Piotr Gulbierz

Wiesław Dymny
0

Mężczyzna zachodzi w ciążę,,,
| Widowisko kabaretowe oparte
"na tekstach W. Dymnego

|

—

Miniatura

GDAŃSK - ciepłownicze: 344-1620, energetyczne: 341-23-23, gazowe: 301-18-68, 552-14-62,
techniczne PKM: wod.-kan.: 301. 20-67; GDYNIA- ciepłownicze: tel.
623-19-41; dźwigowe: tel. 263-3665; 623- 40 -24, energetyczne: tel.
—

Muzyczny

pl. Grunwaldzki:

Miejski
ul. Bema 26

551-40-55; RUMIA - gazowe: tel. |

tel. 621 02 26

:

1

991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.kan.; 995 - techniczne

ul. Grunwaldzka 16

i poświęceniu.

wyk.: Arkadiusz Urban

Gdzie

671-18-82; Wada

-30;

GDAŃSK

| - Soliści: Jalle Feest - skrzypce, Attila Pasztor - wlalonzzsa,

Koncert

—

. Robert Lehrbaumer foi

o

Gdzie

Godzina

Wykonawcy

Tytuł

Miejscowość

0

koralacne

Państwowa

9

Filharmonia Baltycka

0

Al Zwycięstwa 15
oddaje
mic sl ua la ENO

Flubber
Jedno podwójne zaproszenie na sobotę do kina Watra-Syrena na godz. 15.15
. potwierdzamy dziś telefonicznie pod numerem 30135-66 między godziną
11.00-11.15.

Anastazja

Koszmar

Jedno podwójne zaproszenie na niedzielę do kina
Bajka potwierdzamy dziś
telefonicznie pod numerem
301-35-66 między godziną
11.00-11.15.

Kolekcjoner

lonia odbieramy dziś W redakcji Dziennika w Sopocie

Jedno podwójne zaproszę

przy ul.Kościuszki 61.
X

Słodkie

Jedno podwójne zaproszenie de 18307do kina Fala

nie na sobotę do kina Wa-

tra-Syrena na godz. 13.30
. potwierdzamy dziś telefonicznie pod numerem 30135-66 między godziną
11.00-11.15.

jutro
Jedno podwójne zaproszenie na środę do kina Zak na
godz. 19.45 potwierdzamy
dziś telefonicznie pod numerem 301-35-66 między

godziną 11.00-11.15.

Szakal
Jedno podwójne zaproszenie do kina Bajka na niedzielę potwierdzamy dziś
telefonicznie pod numerem
301-35-66 między godziną
11.00-11.15.

M POGODA NA DZIŚ

bzdur

lata

tun potwierdzamy dziś tele-

ne zaproszenie do kina Po-

Zbiór

minionego

Trzy Podwójne zaproszenia
na niedzielę do kina Nepfonicznie pod numerem
301-35-66 między godziną
11.00-11.15 i jedno podwój-

Doberman

Jedno podwójne zaproszenie na sobotę do kina Fala
na godz. 20.30 potwierdzamy dziś telefonicznie pod_
numerem 301-35-66 między
godziną 11.00-11.15 |

Dwa podwójne zaproszenia
na sobotę i niedzielę do teatru Miejskiego w Gdyni na u GDAŃSK - Caro Milano, 96-27, 307| 30-30, 307-08-00,do 50 proc. taniej!;
godz.18.00 potwierdzamy
| City Taxi, 91-93, 346-46-46, 40 proc. dziś telefonicznie pod nu-

: mia x Z

L.

merem
301-35-66 między godziną
11.00-11.15.

307: m

Pacernik

Patiomkin
Jedno podwójne zaprosze- nie na poniedziałek do kina
Żak na godz. 16.45 potwierdzamy dziś telefonicznie

Przyjaciel

pod numerem 301-35-66
między godziną 11.00-11.15.

ieramy dziś w re'dakcji „Dziennika Bałtyc- .
kiego” w Sopocie przy
ul.Kościuszki 61.
Dwa podwójne zaproszenia
do kina Goplana Na niedzielę odbieramy dziś w redakcji „Dziennika Bałtyckiego” przy ulicy Starowiejskiej 17.

diabła
miłosne |
Jedno podwójne zaprosze-

nie na niedzielę do kina

Zak na godz. 14.30 potwierdzamy dziś telefonicznie
pod numerem 301-35-66
między godziną 11.00-11.15.

im POGODA MA JUTRO

Dwa podwójne zaproszenia
na niedzielę do teatru Miniatura na godz.12.00 potwierdzamy dziś telefonicznie pod numerem 301-3566 między godziną 11.0011.15.

M POGODA NA POJUTRZE

2
|

sa
SP
620-65.
; Zaufania Straży Gre

| tel. 343-34-33 (całodobowy), Pruszcz

|

|

Gd. - Poradnia A elen aiap
giczną, ul. Grunwaldzka 25, tel. 682-

33-04, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 11, ak
GBI. 55

[HE] unzĘDY
GDAŃSK- Urząd Wojewódzki,
| Okopowa 21/27, tel. 307-72-74,
307-72-94, Urząd Miejski, Nowe
Ogrody 8/12, tel. 302-30-41,

rzelotne opady
leszczu ze
Zachmurzenie umiarkowane, okresami
duże, przelotne .
opady deszczu, wiatr

:
| PoE Kowa -zachod- EW

wisty.

| 302-20-61; GDYNIA: Urząd

Miejski, Piłsudskiego 52/54, tel.
62
71, szok SOPOT-

Zachmurzenie przeważnie duże ore-

ami opady deszczu

ze śniegiem, wiatr
zachodni, silny i

| porywisty |

—

KTOKOLWIEK WIDZIAŁ
Z wejherowskiego ośrodka uciekają dzieci

Niebezpieczna tęsknota
je policji - tłumaczy dyrektorka ośrodka.
- Co to znaczy ucieczka? -

Z internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr
1 w Wejherowie uciekają dzieci. Od 28 stycznia
1998 r. nieletni wychowankowie uczynili to 15
razy. Ich opiekunowie nie potrafią już zapanować.
Zanim powiadamiają policję o ich zaginięciu, nie
fatygują się, aby sprawdzić, czy ich wychowanek

wzrusza ramionami Sergiusz

Zagórski. - Skoro nas o tym
powiadamia, my musimy
traktować je jako zaginięcia
i wszczynać czynności.
Materiały policyjne dowodzą, że wychowankowie tego
ośrodka najczęściej uciekają

nie uciekł do... domu.

Nie o wszystkich uciecz| kach

dzieci powiadamiana

jest policja. Wyszło to na jaw,

gdy funkcjonariusze z Gdańska Oruni zatrzymali 12-letniego Daniela. W rejestrze
wejherowskiej policji nazwisko nieletniego nie figurowało jako osoby zaginionej.
Tymczasem. jego 13-letnia
siostra, Agnieszka, zatrzymana 28 stycznia po kilku
godzinach ucieczki, 5 lutego... znów została odnaleziona. Policja twierdzi, że nic
nie wiedziała o jej kolejnym
oddaleniu się z ośrodka.
Według policji trwają poszukiwania za pięcioma wychowankami. Według dyrektorki ośrodka, już tylko za

dwoma. - Rozbieżność tę
mogę tłumaczyć tylko brakiem odpowiedzialności szefostwa tej placówki - mówi
mł. asp. Sergiusz Zagórski
z Wydziału

do swoich domów.

niej z tęsknoty za ich matkami i ojcami. Jak wytłumaczyć
fakt aż tylu ucieczek w okre-

Kryminalnego

Komendy Rejonowej Policji
w Wejherowie. - To klasyczny przykład na bałagan panujący w tym ośrodku. Przecież osoba zgłaszająca nam
zaginięcie swoim podpisem
zobowiązuje się do powiadomienia policji m.in. w razie
odnalezienia się osoby zaginionej.
Placówka ta nie dysponu-

je fotografiami wszystkich
wychowanków, których policja ma szukać, zdarza się też,
że wychowawcy nie wiedzą,

sie

15-letni Damian Miłosz
uciekł z ośrodka 13
lutego. Osoby, które go
widziały, proszone są o
powiadomienie policji w
Wejherowie, tel. 672-5474 wew. 277.
w co mali uciekinierzy byli
ubrani.
- To nie są zaginięcia, tylko ucieczki, więc zgłaszamy

Piotr Błaszczyk

Pod koniec października 1997 r. wyszedł z domu
i do tej pory nie powrócił

19 stycznia po skończonych
zajęciach
zaginął
Piotr Błaszczyk, syn Romana i Jadwigi z d. Cieszyńska, ur. 30 sierpnia
1980 w Gdańsku, zam.
w Wejherowie przy ul. Weteranów 5/1, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego
w Sopocie.
Rysopis: wiek z wyglądu
16 lat, wzrost 180 cm, smukła budowa ciała, szatyn,
twarz owalna. Chłopiec
ubrany był w długą kurtkę,
spodnie typu moro, sweter,
czarne
wojskowe
buty.
Przy sobie miał czarny
plecak.
Piotrek miał kłopoty
z nauką. Być może to jest

szewska, ur. 11 października 1956 r. w Gdańsku,
zam. w Gdańsku przy ul.
Na Stoku 42/7.
Rysopis: wiek z wyglądu
45 lat, wzrost 175 cm,
twarz owalna, oczy niebiesko-szare, nos duży, szeroki, włosy ciemnoblond.
Znaki szczególne: blizny
po rozcięciach na łukach
brwiowych, tatuaże na całym ciele, na jednym z ramion wytatuowana podobizna matki.

Ktokolwiek wie o losie
zaginionego
mężczyzny
proszony

jest

o

kontakt

z Komisariatem
Policji
w Gdańsku Chełmie, tel.
302-77-43.

niespełna

miesiąca?

Wreszcie, kto odpowie w ra-

Zbigniew Drogosz

Zbigniew
Drogosz,
syn
Franciszka i Zofii z d. Ty-

Najpew-

zie tragedii?
- Nie umiem powiedzieć,
kto będzie winny, nasza pla-

cówka jest opiekuńczo-wychowawczą, a nie zamkniętą

- twierdzi dyrektorka placówki. - Pięcioro rodzeństwa
F ucieka do Gdańska, bo tęskni za rodzicami. Wiem, że
zawsze uciekają do domu.
Wcześniej

dzieci

te

były

w gdańskim Domu Dziecka,
ale ich tam nie chcą, bo są
upośledzone. Wysłano więc

ich do nas. Prosimy sąd
o zmianę dla nich placówki,
ale nic z tego. Ośrodki typu
zamkniętego są przepełnione.
- Skoro dyrekcja ośrodka
wie, gdzie przebywa ich wy-

chowanek,

to dlaczego, za-

nim zgłasza nam jego zagi-

nięcie,
miejsca,

sama
w

nie sprawdzi
którym

wie,

że

przebywa - dodaje Zagórski.
- O zaginięciu osoby powiadamia się policję, gdy jej
miejsce pobytu jest nieznane, lub gdy w grę wchodzi
przestępstwo. W tym przypadku za wychowawców
musi to robić policja.
Kurator

oświaty

w Gdańsku, Danuta Kledzik, o ucieczkach dzieci
dowiedziała się z „Dziennika”. - Nie możemy czekać powiedziała.

- Trzeba zba-

dać, czy wychowankowie
uciekli z ośrodka z uwagi
na brak właściwej

opieki,

czy też w grę wchodzą inne
okoliczności.
Tadeusz Gruchalla

16-letni Ernest Keyna
uciekł z Ośrodka Szkolno
Wychowawczego nr 1 w
Wejherowie 13 lutego
1998 r.
Osoby, które go widziały
lub wiedzą, gdzie przebywa, proszone są o
powiadomienie policji w
Wejherowie,
tel. 672-54-74 wew. 277.

Brunon Bieszk
21 lutego 1998 r. wyszedł
z domu i do tej pory nie po-

wrócił Brunon Bieszk, syn
Aleksandra i Marty z d.
Wróbel, ur. 4 lutego 1927 r.,
zam. w Wejherowie przy ul.

powodem jego zaginięcia”
Ktokolwiek widział Piotra
Błaszczyka proszony jest
o powiadomienie policji
w Wejherowie, tel. 672-5474 wew. 277.

Słowińców 34.
Brunon Bieszk około południa, autobusem linii 3,
miał zamiar pojechać do
firmy Baltex w Bolszewie.
Według ustaleń rodziny, do
autobusu prawdopodobnie
nie wsiadł. Pomimo podjętych poszukiwań, mężczyzny nie odnaleziono.
Rysopis: wiek z wyglądu
70 lat, wzrost 168 cm, włosy
krótkie, siwe, oczy niebieskie. Ubrany był w ortalio-

nową czarną kurtkę, szare

spodnie,

niebieski

sweter,

czarną z daszkiem czapkę.
Na pomoc w odnalezieniu Brunona Bieszka czeka
policja w

Wejherowie,

672-54-74 wew. 277.

tel.

URA

W GDAŃSKU, GDYNI
I ELBLĄGU

PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Bez wchodzenia w techniczne szczegóły, — po prostu-do

20% więcej mocy przy mniejszym
|
zużyciu paliwa.
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Ucz się

Przykładowe rozwiązanie egzaminu z języka polskiego
do Gdańskiego Liceum Autonomicznego.
1. serce:
mieć serce z kamienia
miękkie serce
złamać komuś serce
złote serce

tywy

postępowania,

z zasadami logiki.

tęgi rozum

c) porównanie;

nież równoznaczne z intuicją, której rola w poznaniu
jest olbrzymia.

szeroki jak morze.

rozum komuś odebrało
zimny rozum
nauczyć kogoś rozumu

4. widzi

może

się

być

(orzeczenie czasow-

nikowe)

jak?

rozum-ek

Jest

to

dostrzec choćby pewne mo-

7. a) np. dęciak, puszon;
b) np. czulak, miękkosercuś.
8. a) W jednej z otaczają-

Zdanie

na sznurze w ogrodzie. Niestety, zerwał się silny wiatr

sercem

(okolicznik sposobu)

(dopełnienie)

pojedyncze

podmiotowe.
Tylko -wyraz

bez-

i jedno z prześcieradeł pofrunęło do parku i legło na
trawniku.
Kowalski nie mógł już
wytrzymać. Zrzędzenie teściowej doprowadzało go do

najgłębszej

rozpaczy.

nie bierzemy go pod uwagę

W czerwcu noce są takie
upalne... Umościł sobie le-

przy rozbiorze logicznym.

gowisko

modalny,

pod

rozrośniętym

5. 2 os. L poj.: rozumiej
porozum się
1 os. 1. mn.: rozumiejmy

krzewem jaśminu. Gdy się
obudził, był tak oszołomio-

porozummy się lub porozumiejmy się

niem czarownej woni, że zapomniał prześcieradła. Co

konieczne

szczególnie w stosunkach
międzyludzkich,
pozwala

czym?

dobrze

serca.

2)

rozum

cych park posesji gospodyni
domowa rozwiesiła pranie

2. rozum
rozum-ny
rozumi-eć
po-rozumieć się
porozumi-enie
3. 1) Jeśli przyjąć, że serce jest synonimem uczuć,
stwierdzić trzeba, że odbiór
świata wyłącznie rozumowy
byłby niepełny, istnieje konieczność uzupełnienia go
spojrzeniem przez pryzmat

6. a) epitet; giętki rozum;
b) metafora; ziarnko rozumu;

rów-

3) Serce

rozum:

które

nie zawsze wszak są zgodne

ny

całonocnym

na to teściowa?!
b)

przerwa

Z łazienki czasem skorzystać
trzeba,
zapalono

świeczkę.
W łazience pani Stefanii
od jakiegoś czasu słychać
było dziwne stuki i szelesty.
Ponieważ z całą pewnością
nie wytwarzał ich żaden
z mieszkańców starego domu, pani Stefania postanowiła zorganizować seans
spirytystyczny i w ten sposób dowiedzieć się, czego
pragną duchy jej przodków.
9,

Zwracamy

prawidłowe

uwagę

na

wprowadzanie

Odpowiedzi opracował
polonista
Dariusz Grzenkowski

się rodzinna panika. Ciągle
wałkowano temat, co się
stanie jeśli obleję egzamin.

Było to dla mnie potworne
obciążenie. Z czasem nie
tyle bałam się oblania egzaminów, lecz tego co powiedzą rodzice, dziadkowie

Oczywiście, jak w większości szkół, gdzie nauka
kończy się egzaminem ma-

na zdobycie takiej specjalności oznacza, że decydujesz się na edukację w

turalnym

Technikum
Gastronomicznym

obowiązują

egza-

miny z języka polskiego
i matematyki. W tym roku
do klas pierwszych przyjętych zostanie 64 uczniów,
z tego jedna czwarta to
chłopcy - mówi Marian Sawicki, dyrektor szkoły. - Po
pięcioletnim okresie nauki
mury naszej szkoły opuszczają specjaliści w dziedzinie hotelarstwa. Uczniowie
obowiązkowo
uczą
się
dwóch języków obcych. Mają do wyboru język angielski, francuski i niemiecki.
Zdobycie tytułu technika
w zakresie technologii i or-

ganizacji żywienia wymaga
już tylko czterech lat nauki
w tej szkole. Decydując się

działającym również przy
ZSHG. Na tym kierunku

nasza młodzież przebywa
w domach francuskich kolegów. Jest to doskonała okazja do „szlifowania” języka.
Absolwenci
techników,
wykazujący dobrą znajomość języka angielskiego
mają możliwość wyjazdu na

roczny staż do Anglii.
W czteroletnim

Liceum

Zawodowym

naukę, jak co roku rozliczba miejsc jest znacznie
pocznie 32 uczniów. Ich wymniejsza, bo tylko 32. I tu
uczoną specjalnością będzie
przy naborze obowiązuje
kelner bufetowy.
zasada połowa dziewcząt, .
Zespół Szkół Gastronopołowa
chłopców.
Zdać
miczno-Hotelarskich to rówtrzeba również egzamin.
nież trzyletnia Zasadnicza
- Praktyki zawodu nasi
Szkoła Gastronomiczna. Tutaj
uczniowie TG i TH, odbyprzygotowanych zostanie 96
wają we wszystkich orbimiejsc nauki. O przyjęciu desowskich hotelach w Trójcydować będzie konkurs świamieście: „Novotelu”, „Hevedectw. Przyszli mistrzowie paliusie”, „Marinie”... Zaś kontelni nie muszą obawiać się
takty z jedną z francuskich
o praktyki uczniowskie. Na teszkół zaowocowały coroczrenie placówki znajdują się
nymi wyjazdami uczniów do
warsztaty szkolne.
Limoges. Przez dziesięć dni
Roma Sokołowska

nasza

także sprawdzić rozwiązując zadania matematyczne
z Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów w Gdyni.
W
„Korepetycjach
z Dziennikiem” będziemy
też zamieszczać wypowiedzi

wspólna nauka zaowocuje
pełnym sukcesem tych, któ-

i porady specjalistów z Centrum Kształcenia Nauczy-

rzy egzaminy będą zdawać.

cieli i pedagogów z różnych
szkół. A także opinie rodziców. Interesujące . byłyby
również
wypowiedzi
uczniów zdających egzaminy. Czekamy na listy i telefony.

my
się

Już od tygodnia pomagauczniom przygotować
do egzaminów wWstęp-

nych do szkół średnich. „Bo
tylko

systematyczna

pra-

ca... - znacie to, prawda?
Wierzymy

Nie

więc,

że

zapomnimy

trzymać

Dzisiaj drukujemy przykładowe odpowiedzi do egzaminu z języka polskiego
w Gdańskim Liceum Autonomicznym. Pytania znajdziecie w „Dzienniku” ze

Na początku ósmej klasy, zaczęłam uczęszczać na
korepetycje. Wtedy wszystko było w porządku, ale
z chwilą złożenia dokumentów do wybranej przeze mnie szkoły rozpoczęła

Każdy uczeń ze średnią ocen powyżej 4,4 i miłą
aparycją ma duże szanse dostania się do Technikum Hotelarskiego działającego w ramach Zespołu
Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni.

z pewnością tegorocznym kandydatom do szkół
średnich.

kciuków.

- Egzamin do szkoły
średniej to najgorsze
miesiące mojego życia wspomina Agnieszka,
uczennica jednego
z gdańskich liceów.

Fot. Maciej Kostun

ba. - Egzaminy z matematyki też. Wykorzystane
w poprzednich latach rozwiązania przydadzą się

zentowaną argumentację,
poprawność
składniową,
stylistyczną i ortograficzną.

Niepotrzebny
stres

Nauka w szkole hotelarsko-gastronomicznej to nie tylko lekcje w klasie.

Wszystko już było - rzekł filozof arabski, Ben Aki-

kwestii dialogowych, zapre-

wdycha-

Kilka szkół w jednym

Nastąpiła

w dostawie prądu. Ponieważ

czy też sąsiedzi, bo i ich
opinia liczyła się w tym
wszystkim. Przecież byłby
to wstyd i temat do plotek.
- Każdy egzamin to potworny stres - mówi Katarzyna. - I choć zawsze byłam dobrą uczennicą to
przez tych kilka dni decydujących o mojej przyszłości wpłynęły na bezsenność.
- Nie udało mi się dostać.
do szkoły,

o której

marzy-

łam - wpomina Agnieszka.
- Na jedno miejsce było aż
trzech kandydatów. Kiedy
dowiedziałam się o mojej
porażce myślałam, że życie
się dla mnie skończyło.
Wstydziłam się wszystkich

środy,

25

bm.

Możecie

Nasz bezpłatny
0 800 500 39

się

numer:

Egzamin wstępny z matematyki
W Liceum Jezuitów w Gdyni
1. Oblicz wartość wyrażenia:

(1-15

25

si

30”. - tg 45*

|-

=

+5a

21.8

zę

6:.:7

2. Rozwiąż nierówność:
Podaj najmniejszą liczbę naturalną spełniającą tę
--nierówność.

[e-2) (kaj v)-ś

3. Liczba Xo = 3 jest miejscem
z:

zerowym funkcji,

1

y = z

+b

a) podaj wzór tej funkcji,
b) sporządź jej wykres,
c) dla jakich wartości argumentów x funkcja przyjmuje
wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.
4.Za każde bezbłędne rozwiązanie zadania uczeń otrzymuje 10 punktów, lecz traci 5 punktów za każde źle
rozwiązane zadanie. Po rozwiązaniu 10 zadań uczeń zgromadził 40 punktów. Ile zadań uczeń rozwiązał dobrze, a ile
źle?

5. Działka ma kształt trójkąta o bokach długości 120 m, 100
m, 100 m. Trójkąt ten zamieniono na kwadrat, którego

pole jest równe 3/4 pola działki trójkątnej. Oblicz obwód
działki kwadratowej.
6. W trapezie ABCD kąty przy wierzchołkach A i D są
proste./AC/ = /CB/.
E jest punktem przecięcia przekątnych, a F rzutem tego
punktu na podstawę AB.
/EF/ = 4 cm i /AF/ = 9 cm. Oblicz pole tego trapezu.
Rysunek pomocniczy.

D

c

ludzi, nawet tych obcych na
ulicy. Myślałam, że i oni
wiedzą o mojej tępocie.
Musiałam wybrać inny
kierunek.
Niezupełnie

E

zgodny z moimi zainteresowaniami, ale tylko w tej

szkole były wolne miejsca.
- Taki egzamin powinien
zostać zmieniony.
Mamy
nadzieję, że nasi młodsi ko-

ledzy po wprowadzonej reformie

nie

będą

przecho-

dzić tego, co nam zafundowano - dodały rozmówczynie.
(ROSO)

A

F

Uwaga:
Zadanie 6 ma podwyższony stopień trudności. Za

rozwiązanie wszystkich zadań bez błędu otrzymuje się
ocenę celującą. Szczęść Boże!

Ponuractwo

cych w

chlebem żyje

Wówczas w

zwracał uwagi na dziwne
znaki jednego z ministran-

tów. Dopiero po zakończeniu procesji chłopiec mógł
wreszcie szepnąć do ucha
swemu proboszczowi: proszę księdza, ale w monstrancji nie ma Pana Jezusa! Zapomniał go ksiądz zabrać!

judaizmu polegał na tym, że
tę - przecież objawioną
przez Boga - religię usiłowano przykroić na ludzką miarę. Człowiek wlecze się
W niej powolutku do Boga,

uginając się przy tym pod

ciężarem bezdusznego rytuału i mnóstwa obowiązków.
Czy nie odnajdujemy w tym
siebie samych, z naszym
„Iludzkim” tylko chrześcijaństwem? Może podobni jeste-

Chrześcijaństwa nie wymyślił człowiek. Gdyby tak
było, okazywałoby się jedynie smutnym i mozolnym
poszukiwaniem. Tak naprawdę, to Bóg szuka człowieka, i robi to z taką determinacją, że idzie za nim,
gdziekolwiek on trafia. Nawet gdyby to był taki stan
ducha, w którym mówimy,
że już się w nas wszystko
„wypaliło”. Chrześcijanin to
przede wszystkim ktoś głęboko pogodzony z sobą samym - dlatego że Chrystus
przyszedł
pogodzić
nas
i z Bogiem, i z ludźmi. Czło-

wiek ze sobą szczerze pogodzony pełen jest „dziwnego” pokoju i radości. I takie jest właśnie chrześcijaństwo.

(JAn)

Może przeczytam...

- Wzywam każdego chrze-

ścijanina, aby w okresie
Wielkiego Postu dał widzialne świadectwo swego

w nim oblicze Chrystusa,

e do
który jakby specjalni

.

łem ubogi, byłem opusz-

Wokół Ewangelii - ks. Adam Rakowski

niego kieruje słowa: „By-

czony, a ty mnie przyjąłeś”
- napisał w tegorocznym
orędziu wielkopostnym Jan
Paweł II.

M GDAŃSK
! O spowiedzi
Spotkanie z dominikaninem o. Wojciechem Gietrychem pt. „Wszystko o spowiedzi” odbędzie się w poniedziałek o godz. 20 w saloniku duszpasterstwa akademickiego „Górka” przy kościele św. Mikołaja.

' Maturzyści
Pielgrzymka maturzystów
archidiecezji gdańskiej na
Jasną Górę planowana jest
w tym roku na 13 marca.
Przejazd - 50 zł, wyżywienie - we własnym zakresie.

Wyjazd autokarowy sprzed
Katedry Oliwskiej o godz.
21. Wyjazd powrotny po
apelu wieczornym. Zapisy
przyjmuje Wydział Katearchidiece-

25 od poniedziałku do
czwartku w godz. 9.30-12.

szynie organizuje w marcu

7-dniowe wczasy-rekolekcje dla Żywego Różańca,
emerytówi rencistów.
Koszt: 300 zł. Zgłoszenia in-

dywidualne i grupowe - tel.
(0-58) 682-89-89.

-

Strona

sprawom

poświęcona

religii

powinna

przede wszystkim odzwierciedlać życie Kościoła, odbywające się na dwóch
płaszczyznach. Na płaszczyźnie ciągu liturgicznego,
który oddawałby ducha religii. I na płaszczyźnie życia
Kościoła - Stolicy Apostolskiej, Kościoła na terenie
całej Polski, diecezji, Trójmiasta, a nawe i parafii.

Franciszek Potulski,

- Podstawową sprawą w moim przekonaniu - powinna być sprawa etyki katolickiej, moralności, ze szcze-

- Nie jestem zainteresowany stroną religijną. Powinien się tu znaleźć przegląd
religii świata, ale tylko

gólnym

uwzględnieniem

wówczas,

kiedy

nie

będą

problemów młodzieży. Ważne są też sprawy rozdziału
Kościoła i państwa. Należałoby również zastanawiać się
na tym w jaki sposób Kościół

one odsądzane od czci i wiary. Może być to dobry potolerancję, ale
mysł na
Jan Paweł II
ryzykowny.
spotkał się z wyznawcami

jakim będzie Polska. .

my żyjemy w kraju ks. Jankowskiego i ks. Rydzyka.

realizować będzie swoją rolę
w nowoczesnym państwie,

różnych religii w Asyżu, ale

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na naroż-'
niku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Sync
Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem a
ir rozkaże o Tobie, żeby cię strzegli, |

ści okazany człowiekowi

zjalnej pod nr. tel, 552-43-

gdański poseł SLD

'Go.w g órę, pokazał Mu

w potrzebie, dostrzegając

chetyczny kurii

Jan Zarębski,
właściciel firmy „Lonza”

adzit

osobistego nawrócenia
przez konkretny gest miło-

Rekolekcje

metropolita gdański

—

człowiek».

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».

Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej w Stra-

Abp Tadeusz Gocłowski,

<

w jednej chwili wszystkie króles wa świata rzeki
diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość
tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je od- |
stąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi
pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu od-* =
rzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu
|

tej samej ławce, wy-

dzu, który z dostojeństwem
prowadził procesję na Boże
Ciało i przez całą drogę nie

Dramat wielu wyznawców

—

Odpowiedział mu Jezus: »Napisane jest: Nie samym

ludzkiej tylko religii. Opisuje
to pewna anegdota o księ-

Niemiecki filozof, Fryderyk Nietzsche, mawiał, że
twarze chrześcijan są dla niego mało przekonujące: nie widać w nich radości, która udzielałaby się
innym.

|

powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».

powiadających te same modlitewne zwroty, ale w gruncie rzeczy (a właściwie serca) nie przekonani, czy Bóg
istnieje - jak to w przypływie
szczerości wyznali. Pewnie
i duchownym łatwo „ześlizgnąć” się w stare koleiny

Fot. archiwum

gdzie był kuszony przez diabła, Nic w owe dni nie |
jadł, a po ich upływie odczuł głód.

śmy do tych dwojga niemłodych już małżonków, przychodzących od lat do tego
samego kościoła, zasiadają-

ywają...

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad pra |

Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym

czy pogoda ducha

Peini „ dziwnego ” po ju i radości - tacy

k Wielkieg poc

M WATYKAN
Orędzie na
Wielki Post

Jacy są chrześcijanie

2 Dla małżeństw
bez sakramentu
Rekolekcje dla małżeństw
niesakramentalnych rozpoczynają się w najbliższą
niedzielę o godz. 15.30
W kościele św. Jakuba
w Gdańsku, przy ul. Łagiewniki 63.
W następnych dniach spo-

tkania odbywać się będą
o godz. 19.00. Rekolekcje

prowadzi o. Wit Urbanik,
kapucyn.

Trudność przyjęcia dzisiejszej ewangelii polega na tym, by zaufać Bogu i wyruszyć. Uwierzyć, że to także mój czas.
Co nas czeka na pustyni? Chrystus
„odczuł głód” i „był kuszony”. Ale tam
spotkamy również moc i potęgę Boga:
na pustyni, nie w twoim wygodnym fotelu. Jezus jest blisko swego Ojca i to
jest źródłem siły i radości. Pustynia
jest radością trwania przy Ojcu.
Raduję się, że w Ewangelii jest także ten dzisiejszy fragment. Jak bliski jesteś Panie, rozumiesz mnie nawet wówczas, gdy doświadczam pokusy, bo sam byłeś kuszony na
pustyni i zwyciężyłeś.

Gdańska rozgłośnia

Plus w sieci
- Do sieci piętnastu polskich rozgłośni diecezjal-

nych, która ruszy na wiosnę, wejdzie Rozgłośnia
Archidiecezji Gdańskiej Radio Plus.
Sieć o nazwie „Plus”
obejmie swoim zasięgiem
większość terytorium kraju.
Poza strukturą znają się
dwie liczące się rozgłośnie Radio „Maryja” i Katolickie
Radio Podlasia z Siedlec.
Udziałowcem sieci Plusa
jest również Episkopat Pol-

które nastąpią, wraz z uruchomieniem sieci.
- Powiem

tyle, że wejdą

nowe programy. Nie zatracimy jednak przy tym naszego
lokalnego charakteru - mówi Arabski.
*Radio nie będzie uciekać
od funkcji ewangelizacyj-

ski:

nych.

Niechcąc
występować
o koncesję ogólnopolską,
organizatorzy sieci planują,
że ok. 49 proc. czasu ante-

kład bardzo ciekawe formy
modlitewne, które niegdyś
popularne, obecnie zapomniano.
- Plus nadal będzie radiem katolickim. Katolickim
czyli powszechnym. Mam
nadzieję, że też i powszechnie słuchanym - komenuje
Arabski
z
(K.Z.)

nowego

zajmą

programy

wspólne dla wszystkich rozgłośni zrzeszonych. Tomasz
Arabski, nowy redaktor naczelny gdańskiego Plusa,
nie chce ujawniać tajemnic
związanych ze zmianami,

Pojawią

się na przy-

piątek 27 lutego 1998 r.

PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Dynamicznie rozwijająca się sieć salonów

Najacht przyjmę

N

VITROSERVICE CLIMA

b

STERNIKA

ul. Słonecznikowa 2, 81-198 Kosakowo

OPTYK Express poszukuje pracowników
na niżej wymienione stanowiska:

PRACOWNIKA

MORSKIEGO

ZATRUDNI
DO DZIAŁU ZAOPATRZENIA

- umiejętności gotowania,
mechanika (złota rączka),
> - SAONA min. średnie.

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

DY

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie c.v. pod adresem firmy z dopiskiem

"PRACA - DZIAŁ ZAOPATRZENIA”.

;|

nzossiaso /

kwietni.
e
Zelandia, Australia, ja
powrót do Polski.

-

Oferty: Poznań 1183tc, Biuro
Ogłoszeń Skrytka 1.
R-1997

UWAGA!
ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE NICI
zatrudni w polskiej filii

Oferujemy:

Kontakty z klientami i rozwój sprzedaży.

Wymagania:

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.

Rozmowy
kwalifikacyjne odbędą
w SJO, ul. Ogarna 27/28
od godziny 13.00
w dniu 2 Ill 1998 r.

=
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Zadania:

si

i
|

z dużym doświadczeniem

na silnikach pielstick,
«*"

z dobrą

=

)
i
|

zatrudni pracownika
w Biurze Handlowym

|

Przedstawicielstwa w ELBLĄGU
NASZE WYMAGANIA - OCZEKIWANIA:
- wiek do 35 lat (kobieta)
- wykształcenie wyższe lub średnie
- komunikatywność

kez—

Oferujemy:

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

1

- dyspozycyjność

- zaangażowanie
- chęć podnoszenia kwalifikacji

ZAPEWNIAMY STAŁĄ, ATRAKCYJNĄ PRACĘ I WYSOKIE ZAROBKI.

Szkolenia i pracę w ynamicznie rozwijającej się firmie,

WDN. 3.03.98 (wtorek) o godz. 11.00

samochód służbowy.
Osoby zainteresowane

MIEJSCE SPOTKANIA: REJONOWY URZĄD PRACY
W ELBLĄGU, UL. SAPERÓW 24

prosimy

o nadesłanie

pisem-

BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Dyr. ds. Marketingu mgr AGNIESZKA WIŚNIEWSKA,
TEL. (086) 19-65-65
Kierownik Przedstawicielstwa w Elblągu
JOANNA SARNECKA, TEL. 055/232-49-36

nych ofert zawierających życiorys, list motywacyjny i fo-

tografię w terminie tygodnia od daty ukazania się ogłoszenia pod adresem:
Coats Polska, Elżbieta Białecka, 91-214 Łódź,
ul. Kaczeńcowa 16.
R-2165

TA PRACA TO SZANSA DLA CIEBIE

Idealny kandydat powinien posiadać:
- wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
- znajomość zagadnień metalurgicznych,
- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym oraz
umiejętność współpracy z ludźmi,
- znajomość języka angielskiego,

się w realizacji zespołów usługowych dla koncernu

2. Pracownika biurowo-administracyjnego
(w wymiarze 1/2 etatu z możliwością zatrudnienia na pełnym etacie)
ldealny kandydat powinien posiadać:
- wykształcenie średnie,
- doświadczenie z zakresu prowadzenia spraw administracyjnobiurowych,

- umiejętność obsługi edytora tekstów lub pracy w systemie
informatycznym Windows,
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wyłącznie pisemnych ofert w terminie do dnia 12 marca 1998 r. pod adresem:
Kancelaria Adwokacka

adw. Beata Krzyżagórska-Żurek
ul. Nowe Ogrody 35

Kierownika projektu (inż. budowlany)
Kierownika zespołu nadzoru (inż. budowi. z uprawnieniami)
Sekretarki (osoba do prowadzenia biura na budowie)
Inspektora instalacji sanitarnych (inż. z uprawnieniami)
Inspektora instalacji elektrycznych (inż. z uprawnieniami)
,

.
e

- znajomości jęz. niemieckiego lub angielskiego,
- umiejętności współpracy z zespołem,

- niezbędnego doświadczenia w realizacji prac projektowych i montażowych,
- samodzielności i stanowczości w działaniu,
- umiejętności posługiwania się dowolnym zaawansowanym edytorem tekstów i
arkuszem kalkulacyjnym (dot. stanowiska sekretarki).
Oferty pisemne dotyczące zatrudnienia, zawierające życiorys (c.v.), zdjęcie, kopie
uprawnień zawodowych oraz oczekiwania finansowe należy przesłać
w terminie 14 dni pod adresem:

SAP - Projekt - Północ Sp. z o.o.

80-803 Gdańsk

Zapewniamy całkowitą dyskrecję.

81-745 Sopot, ul. Polna 1

rom

tel. 551 -72-92, fax 551 72-93

R-1912/A/80/r7

rasa
bałtycka

FINNING POLAND
dealer maszyn budowlanych CATERPILLAR

MOSTOSTAL GDAŃSK SA

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego”

mecha

- wykształe enie min. średniej
- doświadczenie w kierowaniu zespołem;
zycyjność;

- możliwość podnoszenia kwalifikacji

biegł znajomość obsługi i

- samochód serwisowy

Wybranym SĄ
kandydatomDEKA
” pracę w dynamicznym młodym

- możliwość szkolenia i dalszego rozwoju;
- satysłakcjonujące
wynagrodzenie stosowne
aa
zajmowanego stanowiska.

Zgłoszenia pisemne:

Finning Poland Sp. z 0.o., Krzysztof Filipowicz,

oby o zi
ma soo

ul. Indyjska 13, 81-336 Gdynia

t

r

c

dynamicznym rozwojem firmy poszukuje pracownika na stanowisko

Oferujemy:
- pracę w stabilnej firmie
- atrakcyjne wynagrodzenie
- system szkoleń

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

i|

MOSTOSTAL GDAŃSK SA w związku z dalszym

n ! ka

Dodatkowe informacje, tel. 090 287 229 | s

R-2179

MOST!
GDA

i „Wieczoru Wybrzeża”

atradni

JEJ!

SAP - PROJEKT - PÓŁNOC Sp. 0.0.

specjalizująca
«
«
»
»
"

a ponadto powinien być kreatywny i skuteczny w działaniu.

tel. 661-25-00, 661-25-03, 621-99-45
fax 621-95-15

- NIE PRZEGAP

handlowego METRO poszukuje kandydatów na stanowiska:

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

znajomością angielskiego

IV
4

1. Szefa produkcji

Ch. Eng/Sup. Int.

PRACY!

Wykształcenie minimum średnie, znajomość zagadnień
handlu, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, prawo jazdy, gotowość do częstego podróżowania, mile widziana znajomość przemysłu lekkiego i podstaw języka angielskiego.

FIRMA PRODUKCYJNA W GDYNI ZATRUDNI:

POSZUKSOVUJE

OFERTA

zn
Poważna i nowoczesna firma „TERRAZYT”

KA

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

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

Bałtyckie

SCUV/691AU

W GDAŃSKU, EAU

PRASA Kadr pok 23
BAŁTYCKA”

R-1979

Targ Drzewny
3/7, 80-886 Gdańsk

Specjalisty ds. bezpieczeństwa
i higieny pracy
* doświadczenie w branży budowlanej lub przemyśle stoczniowym,
* uprawnienia (kwalifikacje) zgodne z obowiązującymi przepisami dla
służb BHP,
« wiek do 50 lat,
* dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe).
* stabilne warunki pracy,
* motywacyjne wynagrodzenie,

* permanentne szkolenie podwyższające kwalifikacje.
Oferty zawierające list motywacyjny, c.v. i aktualną fotografię wysyłać
pod adresem: "Mostostal Gdańsk” SA, 80-955 Gdańsk, ul. Marynarki
Polskiej 96, osobiście - pokój 102. Informacje telefoniczne: 058/343-1661 w. 242, 314.

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

R-2156/A/183

SPRZĄTACZKI i sprzątaczy z grupą
inwalidzką na stałą umowę o pracę we

Wrzeszczu zatrudni pilnie Zakład Pracy Chronionej, tel. 622-35-26
STOLARZA (z grupą inwalidzką)
w Rejkowcach gm. Pelplin, tel. (0-69)
136-31-94

TYNKARZY, podwykonawców robót

HYDRAULIKA lub absolwenta Szkoły
Zawodowej zatrudnię, 623-34-94
KAFELKARZY, tynkarzy, spawaczy
okrętowych „Ruroserw” ul. Marynarki Polskiej 59 342-19-91 7.009.00, 15.00- 17.00

tynkarskich oraz. dociepleniowcowów
zatrudni „Fasada tel. 349-49-26

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

MODELKI, modeli poszukuje |
Agencja Artystyczna. „Kristo

Arem* 301-28-41 wew. 112

PRACOWNIKÓW kuchni- obsługi
klenta- e

4638-10

młode,
izza Hut, Długa

ener-

U.

75/76,

ką do prac remontowych w Gdyni, tel.
55-05-5025 wew. 43 w godz. 10.00-

wegotel. 343-27-06
MALARZY, płytkarzy, 661-74-47, 629-

ELEKTROMECHANIKA ze znajomością klimatyzacji, 622-05-18

14.00

01-07

NIEPEŁNOSPRAWNĄ maszynistkę

MURARZY, tynkarzy, cięślę zatrudni

ków zatrudni przedsiębiorstwo zagra:
niczne, atrakcyjne warunki, stała praca, tel. 306-28-88

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

w dziale windykacji
oraz w magazynie
surowców (komputer), tel. 682-22-26,

CHŁODNIKA, 1/2 etatu, 661-62-08

KIEROWCÓW.

ELEKTROMECHANIKA samochodowego 682-26-70

SZWACZKI, tapicerów zatrudni
„MebloMak' tel. 671-69-25

-53

ELEKTRONIKÓW- monterów, techni-

na terenie Trójmiasta przedsiębiorstwo budowlane z możliwością wyjaz-

du do pracy w RFN, tel. 341-05-30
PRACOWNIKA fizycznego do pracy
na umowę zlecenie przy budowie i wykańczaniu biura poszukuje mała firma.

na

kowana ale czasem fizyczna na wolnym powietrzu- prace ziemne, tel.

More-

Taxi,

KIEROWCÓW młodych z własnym

KIEROWCÓW

przewozowa. Wymagany staż
Transport”, ul. Powstańców Warszawskich 25, Gdańsk, tel. 302-

z P, B. |
ppestbi noszy zatrudni

Oraz umiej
ią obsługi komputeTa, tel.554-18-62, 554-17-49

130 pok. 121

mieckiego i tłumaczkę jęz. niemieckie
go zatrudni firma. Tel. 673-62-40

12-48, 302-33-62

| bom"

99-500

309-47-00

am

we

Zarząd Miasta Władysławowa
ogłasza konkurs na stanowiska

1. Dyrektora Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego we Władysławowie
2. Dyrektora Szkoty Podstawowej Nr 1 we Władysławowie

się ogłoszenia.

59-00

SPRZEDAWCÓW do salonu samoSpokojna 28

pełnej księgowości w małej firmie produkcyjno- handlowej, w niepełnym wy-

KRAWCOWE, szwaczki, brakarkę,
rencistki do prac pomocniczych.

802

Pruszcz Gdański tel. 682-36-51 od
7.00- 15.00
SZWACZKI- żakiety
i na podprasówkę

spółki, 663-03-24

zatrudnię, 554-23-59

301-49-51

SZWACZKI do szycia w zespole, zatrudnię, 623-89-53, 623-89-98

683-61-15

GŁÓWNĄ księgową do prowadzenia
miarze czasu, 309-04-14, 0-90-522GŁÓWNĄ księgową do prowadzenia

GŁÓWNĄ księgową zatrudni fundacja,
GŁÓWNĄ księgową zatrudni spółka,
GŁÓWNEGO księgowego zatrudni
Sp. Z.0.0, Rumia, 671-19-54

KSIĘGOWĄ doświadczoną zatrudnię,

ca po przeszkoleniu, 301-47-54,
Wałowa 19 (obok Gazowniczej)

SAMODZIELNĄ księgową, wiek do 30
lat, komputer, z elbląskiego, 0-90-536-

882

takt 556-14-13, 0602-113-067
PLASTYKA z perfekcyjną znajomo-

SAMODZIELNEJ księgowej albo
głównej księgowej do prowadzenia
księgowości pełnej na programie
Symfonia. Praca powinna być wykonana w firmie i jej zakres obejmuje 2-3
dni w tygodniu, (1/3 do 1/2 etatu), tel.

ścią programu Corel Draw, 345-37-04

664-32-10

18-97
SEKRETARKĘ- osobę młodą i dyna-

x

miczną (studentka mile widziana) po-

1 we Władysławowie.
O terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie odrębnym pismem.

szukuje Kłub „Żak. Wymagania:
pisanie na maszynie, obsługa kompu-

Szczegółowe informacje uzyskać można w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie,

tera. Minimalne wynagrodzenie netto-

R-2208/A/995

550 zł. Kontakt 301-61-25

Gdańsk, Wielopole 7
HANDLOWCA dynamicznego z rozeznaniem technicznym branży budowlanej oraz znajomością języka niemieckiego zatrudni niemiecka firma
z siedzibą w Polse, tel. (0-58)551-6471. Samochód i prawo jazdy mile widziane
:

KIEROWCÓW-

sprzedawców,

rzetelnych, ucziwych zatrudni Elmilk sp. z o.o. ul. Kliniczna 2A, 80404 Gdańsk. Oferty + CV + zdjęcie tylko pisemne.

apteki, 622-73-79
MGR, technika farmacji. 0602-796189 oraz na dyżury

MGR farmacji, 623-87-04 wew. apteka, 0601-621-265
"MGR farmacji i technika na pelen etat.

EKSPEDIENTKĘ do baru, praca od
6.00- 14.00, 10.30- 18.30, tel. 301-49-

88
EKSPEDIENTKĘ do mięsnego, tel.
345-28-30

KELNERKI zatrudni Pizeria „Napoli”, tel. 301-41-46
KUCHARZY zatrudni Hotel „Murat'
w Redzie, tel. 678-51-53

PIEKARZA, 341-06-00
PIEKARZY- pomocników zatrudnię,

341- 57-67
POMOC kuchenna pilnie!!! Restaura-

cja Skorpion, 624-88-44, 620-72-30
PRACOWNIKA doświadczonego
znająceego zagadnienia przetwórstwa mięsnego zatrudni spółka, wskazany samochód, tel/ fax
(0-56)678-92-22

AGENTA do współpracy poszukuje firma ubezpieczeniowa, tel. 305-38-36

maceutyczna, tel. 308-38-51

AGENTA

PRZEDSTAWICIELI — handlowych.
Preferencje: wykształcenie wyższe,
emeryci. 059/ 431-613

PRZEDSTAWICIELI Handlowych ambitnych, niecierpliwych szukamy do
współpracy, 623-81-27
PRZEDSTAWICIELI — regionalnych
przyjmie Redakcja Wielkiej Turystyki

do pracy w dziale marketingu i reklamy, 0-32/ 262-01-64
„SPRZEDAWCĘ do Księgarni Językowej na 1/2 etatu zatrudni English Unlimited w Gdańsku. Wymagana znajomość języka angielskiego. Tel. 301-

33-73
SPRZEDAWCĘ do sklepu z częściami
zamiennymi z praktyką zatrudni Intervapo- Dealer Peugeot. Tel. 305-71-

townia odzieżowa, 30-385-69

090-602-018

KELNERKI, barmanki, Brzeźno 0-602628-846

MGR farmacji zatrudnię, 661-71-70
(8.00- 10.00)
MGR farmacji zatrudni hurtownia far-

SPRZEDAWCÓW, bezrobotnych, hurEKSPEDIENTA sklep RTV, AGD,
Świętojańska 86, Gdynia
EKSPEDIENTKĘ- 3 osoby. Gdańsk,

CUKIERNIKA zatrudnię,tel. 551-252%

Wrzeszcz 341-99-52

6669

PRACOWNIKA biurowego- operatywnego, mile widziana: znajomość obsługi transportu, komputera, jęz. obcy
(angielski, niemiecki), wykształcenim
min. średnie, chętnie z terenu Pruszcza Gdańskiego. Tel. 683-43-76; 683-

HANDLOWCA (wymagania: wykształcenie średnie, dyspozycyjność, obsługa komputera), kierowcę (wymagania:
dyspozycyjność) zatrudni Importer Art.
Spożywczych, tel. 343-99-21,22

KWIACIARKĘ- wyrób wieńców, tel.
301-82-10 wew. 16
MGR, technika farmacji, kierownika

KALETNIKÓW, krojczych, 345-30-32
po 20.00
KRAWCOWE, 552-59-20
KRAWCOWE, 671-26-21

54-71
OPERATORKĘ komputera ze znajo-

Regulamin konkursu znajduje się w Z espole Obsługi Placówek Oświatowych oraz w Szkole Podstawowej Nr

pokój 314, 317 lub telefonicznie pod numerami 6740-351, 6741-266 w. 60.

SEKRETARKI, asystentki,
ELOUE TB ZY (0)
leniu, 301-48-59 Wałowa
19 (obok Gazowni:
czej)

Gdynia,

mością programu Coreldraw 5.0. Kon-

=

04-21, 0601-62-35-45

chodowego, wykształcenie min. średnie oraz dobra znajomość komputera,

GRAFIKA komputerowego z wykształceniem plastycznym. Wymagania:
kreatywność, samodzielność, tel. 551-

* kwestionariusz osobowy,
A
i
* poświadczony odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
" ocenę pracy dokonaną w ciągu ostatnich pięciu lat,
zaświadczenie lekarskie o stan ie zdrowia.

kazania

PRACOWNIKA samodzielnego
do działu handlowego poszukije _
firma motoryzacyjna, tel. 0601-66-

06-48

* życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

ni od daty

wego. 090-508-544

SEKRETARKĘ z biegłą znajomością języka niemieckiego zatrudni
firma polsko- niemiecka, yel. 302-

KSIĘGOWYCH, atrakcyjna pra-

Oferty kandydatów powinny zawierać:
* podanie z motywacją przystąpienia do konkursu,
* koncepcję kierowania szkołą - zamkniętą w zalakowanej kopercie,

th

OPERATORA żurawia samochodo-

GRAFIKA komputerowego, 0601-20-

Nr 95, poz. 425 z późn. zm.).

dwóch

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

SEKRETARKĘ z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego i obsługą
komputera zatrudni „Meblo- Mak*
w Rumi. Tel. 671-69-25

0601-663-929, 682-37-39 wieczorem

Z udziału w konkursie wyłącza się kandydatów, którzy poprzednio zajmowali stanowiska kierownicze w
oświacie i zostali odwołani w związku z nieprawidłową realizacją zadań.

do

i nienaganną opinią zatrudni Przedsię-

nia, Starogardzka 22, 309-46-52

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

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
* spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 1996 r. w
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów (...) (Dz. U. Nr 20,
poz. 91),
:
* posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć.
Pożądane jest, aby kandydaci posiadali ogólną znajomość zasad funkcjonowania szkoty oraz zadań wynikających ze sprawowania funkcji kierowniczej określonych w art. 39 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r.

erminie

z doświadczeniem

biorstwo Motoryzacyjne. Gdańsk- Oru-

posiadających

uprawnienia do prowadzenia pojazdów o masie powyżej 24 ton,
z doświadczeniem w międzynarodowych przewozach towarowych
pod karmetem TIR zatrudni firma

KIEROWCĘwywrotki, operatora
dźwigu samojezdnego „Lech”,

(2 grupą
meblami
handuinwaldzka),
wniem
doświadcze
2HANDLOWCA

mochodowego:

tel.

pracy min. 3 lata. Kontakt: „Skat

samojezdnej
uprawnie: — | operatora koparkiniaa
TECHNIKA
2
e | zauiśmatwi
zgmiśćgz.i
Pe tnkrebudowianego-

Gdynia, Hutnicza 10, tel. 663-04-05
MECHANIKA i elektromechanika sa-

samochodem zatrudni Pizza Hut Sopot, Al. Niepodległości 753, tel. 55120-46

Gdańsk, 090-533-248

664-32-10

Trans

modzielnych zatrudni „Top Cars”,

348-80-88 96-23

KIEROWCĘ- sprzedawcę, 2 osoby.

Praca wg umowy, bez stałych godzin,

od zrobionej pracy. Praca nieskompli-

LAKIERNIKÓW samochodowych- sa-

KIEROWCĘ ze znajomością angielskiego, chętnie z własnym samochodem zatrudni przedsiębiorstwo zagraniczne, tel. 306-28-88

SPRZEDAWCÓW, średnie wykształcenie, wiek do 24 lat, do slepu firmowego „Diverse w C. H.

„Auchan', możliwość pracy w niepełnym wymiarze czsu. Życiorys+
zdjęcie składać do 05.03.98
w Diverse Original Store Gdańsk,
Długa 7/8

SPRZEDAWCÓWszkolimy. 343-50-71

młodych prze-

ochrony- konwojenta.

Kurs zawodowy na licencję |-go
stopnia. Centrum Szkolenia Służb
Ochrony „Cobra”, ul. Heweliusza 11/

820 305-22-99, 305-29-69 (9.0016.00)
AGENTÓW ubezpieczeniowych zatrudni Commercial Union. 551-74-76;

346-13-53; 664-45-84; 622-56-09
ASYSTENTKĘ stomatologa (kwalif-

kacje). 302-86-99 (9.00- 20.00)

CHAŁUPNIKÓW, 0-700-71-195
CHAŁUPNIKÓW- dla rzetelnych praca
chałupnicza, różne oferty z powierzonego materiału. Zarobki powyżej
4.000,-. Dołącz znaczek za 6.00,-.
Alipmex box 2, 73-234 Łasko

CHAŁUPNIKÓW. Zbyt gwarantowany,
urządzenia gratis, informacje bezpłatne. Agencja Usługowo- handlowa „Za-

toka* Piotr Pasik 81-704 Sopot, Kościuszki 11/4

CHAŁUPNIKÓW: składanie, klejenie,
montaż itp. Bezpośredni zleceniodawcy. Adresowanie kopert 1.70 zł. za
sztukę poszukuje duża firma wysyłkowa. Zgłoszenia listowne + znaczki

5.30 zł składać na adres* „Nord-02'
'99-300 Kutno box 65
CHAŁUPNIKÓW poszukujemy- zbyt,
zaopatrzenie, umowa. zarobki 2.500,-.
Informacja- znaczek 4,90. „Gudi” 66413 Gorzów 15 skr. 967

CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy do pracy
chałupniczej z powierzonego materiału z gwarantowanym zaopatrzeniem

i zbytem. Zarobek
do 15.000 zł. Oferta
pracy prawdziwa. Materiał po. otrzy-

maniu znaczka 7.20. „Santex* skrytka
1/ X 73-234 Łasko
FOTOGRAFA Sopot, Mickiewicza 2
FRYZJERKĘ
664-01-45

664-15-31,

FRYZJERKĘ
damsko- męską tel. 55673-68
:

EKONOMICZNO - FINANS

FRYZJERKĘ męską zatrudnię, 34890-96
FRYZJERKĘ oraz fryzjera
d
męskiego zatrudni od zaraz Salon
„Laurent” tel. 629-14-04

zialna za opracowanie i realizację strategii finansowej spółki leasingowejBG oraz
jjne wspomaganie zarządzania we wszystkich obszarach działani

FRYZJERÓW, 0602-39-12-95

owiedzialność za prawidłową rejestrację zdarzeń ppoopodarczych |
kowyc
pieniężnych, prowadzenie spraw

ejętności

„męską*

INSTRUKTORÓW

rekreacj

:

ków, trenera tenisa zatrudni Hotel
„Bryza” w Juracie. Tel. 67-52-343; 6752-486 wew. 403

kierowania zespołami pracowniczym
i; |

Umie
owa
i egz
Ta jętności
zadań;
rachfor
unkmuł
owoś
cinia
rz
yekw. owa
przenia
pisów fina

KIEROWNIKA apteki zatrudnię,
622-73-79
KOPISTĘ offsetowego zatrudnimy,
341-79-38
KOSMETYCZKĘ, 683-44-68
KOWALI,

nsowych i

Wiek
do 45

lat;

Preferujemy znajomość języka angielskiego;
Zapewniamy:

© Ciekawą pracę;

w Szczecinie, zakwaterowanie, 301-

55-14, 0601-611-206, 0601-622-250,

—-

091-459-23-18

dalszego rozwoju zawodowego;
$

Wysokie wynagrodzenie;

w dalszym dynamicznym rozwoju firmy.

KURIERA, magazynierów, pracowników biurowych poszukuje firma kurier-

O

ska, tel. 30-75-178, 0601-37-57-90
LEKTORA angielskiego zatrudni firma
JĘZYKOWA, TEL. 671-72-05

o dc ne kwalifikacje, c.v., ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej

MASZYNIASTÓW offsetowych i po-

mocników.

Firma — poligraficzna

w Pruszczu Gdańskim tel. 682-30-93

w termini
BG Leasing SA Gdańsk - Zaspa, al. Jana Pawła Ii 20, w sekretariacie
|
O
powiadomieni indywidualnie.
zostaną Zarządu
daciw siedzibie

MASZYNISTÓW offsetowych zatrud-

nimy, 341-79-38
MODELKI, modeli, dzieci, poszukuje

„Top-Studio' atrakcyjna praca, pokazy, kursy, 622-01-63, 0-601-63-35-35
w

przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń

R-2271/A/886

0,15 zł
w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) (1 słowo - 1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
w Gdańsku
są w godz. 10.00-14.00 aa
i
nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15zł
za ile? Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane
są 0d godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych

BU OGŁOSZEŃ Cne, Srodki Basa, alfa 05) 16204, pop. 060
DO SZYCH AWY
ZAPRSZ

Elblgg, Łączności3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pł. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącłecia8, tel./fax 683-29-44, pon.-pł. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26 , pon.-pt. 8.00-16.00;

RG

.

ż

o

PRACOWNIKÓW z przygotowaniem

OFICERÓW mechaników i star-

MONTERA kadłubów z praktyką
w kompletacji oraz mistrza kompletacii lub technologa prefabrykacji wstępnej konstrukcji stalowych (możliwy niepełny wymiar
czasu pracy) zatrudni Stocznia
Remontowa „Radunia. S.A.
Gdańsk, Na Ostrowiu 1, 301-6831 wew. 317

do wyrobu pieczątek, dorabiania kluczy ! szewca- zatrudnię. Telefon 627-

szych marynarzy zatrudni Żegluga Gdańska, tel. 301-89-31

08-14 (10.00- 18.00)

OPIEKUNKĘdo dziecka- konieczne

SPRZĄTACZA- praca nocna, przy
sprzątaniu wnętrz, 0601-79-27-79

referencje, tel. 550-01-98
PANIĄ do prowadzenia domu. Oliwa,

MONTERÓW kadłubowych, spawaczy, nowe budowy, gwarantowana ciągłość pracy do 2000 roku, 343-16-07,
„343-69-54, 301-68-31 w. 337

SZEFA produkcji krawieckiej, 623-1847

tel. 556-00-11
PIELĘGNIARKĘ młodą, niepracującą,
1/2 etatu. 557-12-66
PRACOWNIKA do obróbki metalu.

ŚLUSARZAtel. 664-80-48

ŚLUSARZA z umiejętnością spawa-

Krzywe Koło gmina Suchy Dąb tel. 0-

602-335-315

nia, 678-65-91

PRACOWNIKA do ogrodnictwa (męż-

ŚLUSARZA z umiejętnością toczenia,

sekcje, spawaczy- PRS szlifierzy,
„Prodmoreć, tel. 627-79-49

czyznę) zatrudnię, Gdańsk ul. Łanowa
119

678-65-91

MONTERÓW rowerów zatrudnię- kobiety lub mężczyźni,
wiek do 30 lat, tel.
309-03-51/58 wew. 354

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

MONTERÓW kadłubowych-- rysunek,

ZŁOTNIKA- praca stała, tel. 664-94-77
PANIĄ do prowadzenia domu, 0601-

655-720, 346-20-35

0601-655-720

PRACA w domu. Urządzenia gralis.
Zbyt gwarantowany. Zarobek do 3000
zł. Komplet informacyjno- instruktażowy, umowy, próbkę materiału otrzymasz po przesłaniu znaczka za 5,50.
PHU „Gama” 75-331 Koszalin, Baltycka2

Nana średnie, praca pilnie, 621-

zło-

MŁODYCH wolne etaty od zaraz, tel.
kom. 0-602-383-048

tych dziennie. Szeroki zakres. Zapewniamy współpracę. Miejsce zamiesz-

MŁODYM ciekawa praca przy reklamie filmów, 624-80-27

kania -dowolne. Listy: Przedsiębior-

OD zaraz 11 osób, wysokie
rodzenie, 303-85-69
ie

0

a ktywne

PRACOWNIK fizyczny- na giełdę . stwo „Unirex”, 04-520 Warszawa 106.
w Chwaszczynie od godz. 3.00- 14.00niepijący, pracowity- najchętniej z kat.

C. Wynagrodzenie 800 zł, tel. 623-7858
PRACOWNIKÓW domowych zatrudni
na umowę do wyrobu dekoracyjnych

kapert firma handlowo- usługowa. Dopisek KOP”. Koperia zwrotna polecona- „AG-JOT” 39-201 Dębica 3 skr. 17
SKŁADANIE naszyjników (8.40 + 1
zł./szt). Infooferta. Dołączyć znaczek
5.70,-. „035 Adsur* 67-203 Głogów 5

Box 52. Dołączyć wewnątrz listu naklejony znaczek 3,70 kopertę
DYSPOZYCYJNE osoby 8.00- 17.00,
średnie, 6-217-932
FIRMA Sita Sp.z o.o. zatrudni pra-

cowników do działu obsługi
klienta, praca w salonie prezentacji firmy, w budynku Office Depot,
tel. (022).636-90-93
MŁODYCH na stałe od zaraz, tel. 629-

80-29, 9.00- 16.00

OFERTY pracy- a je bezplatne:
a zwrotna
A zy Foo ul

os kreal

etel.do 305-38-36
o
PRACA stała, paszport, 0602-76-06-06

PRACA w USA tylko dla studentów.
Zapewniamy kontrakty, wizę do pracy.
Zapisy i informacje „Almatur”

Gdańsk, ul. Długi Targ 11,
tel. 301-24-24

RÓŻNE etaty, 20 osób, 346-52-37-06
ZAKŁADY Mięsne „Nowak! Pruszcz
Gdański zatrudnią pracowników na
stanowiska kierownicze, wymagane
wyższe wyksztalcenie, dyspozycyjność i doświadczenie. Fakturzystkędo
działu sprzedaży oraz kierowcę z kat.

ZLECENIODAWCY zagraniczni- umowa, zaopatrzenie bez kaucji, zlecą:

MŁODA, energiczna
po Studium Administracyjno- Ekonomicznym, obsługa komputera, urządzeń biurowych.

wek, lutowanie elektroniki, szycie poszewek itp. Info- oferta. Dołączyć znaczek 5.70,-. „51 Adsur' 67-203 Głogów, Oriona 23

POPROWADZĘ kigowość,

347-96-33

90801

57, 302-99-67

SEKRETARKA, takturzystka, pomoc |

C, tel. 682-36-17, 682-15-76
ZATRUDNIMY, 0601-66-50-32
MŁODYCH, ambitnych, min. zawodowe, 303-85-69

księgowej,
komputer Exel Word Sad
le. 556-15-08

NE
BHP- owiec, 303-14-18

TECHNIK ekonomistka,
31 lat, obsłu
ga komputera FK, GM, obecnie

w księgowości, 345-63-56

BHP-OWIEC,624-07-30, 0-601651-669

MŁODYCH w pełnym wymiarze godzin zatrudni hurtownia muzyczna.

Wysokie zarobki, 557-40-47

KIEROWCA
lat 32, kat. A, B, C, D, E,
średnie,
Elbląg, 055-235-56-48

WINOBRANIE, zbiory owoców, wa-

rzyw, inne za granicą... Szczegółowa
oferta info. Dołączyć znaczek 5.80,-.
„15 Centrum" 67-210 Głogów box 183

OSOBOWYM przewiozę WSZę
dzie, 557-36-91
POPROWADZĘ,
książki przychodów

Ue YZ"
LEE BEE

i rozchodów.
Także księgi rachunkowe, 683-06-00

$
Spółka z o.o. 'N

e

GPĘŻFROME”

poszukuje pracownika na stanowisko

w.

RPPSFROBANE"

Spółka z 0.0. N

KIEROWNIKA

OFERUJEMY:
- stałą pracę w rozwijającej się f irmie, w dobrej atmosferze
- motywacyjne wynagrodzenie, adekwatne do oferowanego stanowiska
- możliwość rozwoju zawodowego i specjalistyczne
szkolenia podwyższające kwalifikacje

Spółka z 0.0. Tą

poszukuje pracownika na stanowisko

poszukuje pracownika na stanowisko

KIEROWNIKA BUDOWY

Z

e

WEZFROME=>

KIEROWNIKA DZIAŁU BUDOWNICTWA

ZESPOŁU BUDÓW

OFERUJEMY:
- stałą pracę w rozwijającej się firmie: w dobrej atmosferze
- motywacyjne wynagrodzenie, adekwatne do oferowanego stanowiska
- możliwość rozwoju zawodowego i profesjonalne
szkolenia podwyższające kwalifikacje

OFERUJEMY:
- stałą pracę w rozwijającej się firmie, w dobrym
zespole
- motywacyjne wynagrodzenie, adekwatne do oferowanego stanowiska
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

NASZE OCZEKIWANIA:
- wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo
- udokumentowany staż pracy, w tym min. 2 lata na
stanowisku kierownika robót lub inżyniera budowy
- komunikatywność i zdolności organizacyjne

NASZE OCZEKIWANIA:
- wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo
- doświadczenie zawodowe, w tym min. 5 lat pracy
na stanowisku kierownika budowy
- komunikatywność i samodzielność w działaniu
- znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
będzie dodatkowym atutem

NASZE OCZEKIWANIA:
- wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo
- doświadczenie zawodowe, w tym min. 5 lat pracy
na stanowisku kierowniczym
- inicjatywa i samodzielność w działaniu
- znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego
będzie dodatkowym atutem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą
oferty zawierającej list motywacyjny oraz c.v. pod

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą
oferty zawierającej list motywacyjny oraz c.v. pod
adresem:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie pocztą
oferty zawierającej list motywacyjny oraz c.v. pod
adresem:

HYDROMEX Sy. z 0.0., Czymanowo 50,
84-250 Gniewino (k. Wejherowa), z dopiskiem:
PRACA - REF, PB02 w terminie 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Zapewniamy pełną dyskre-

HYDROMEX Sp. z 0.0., Czymanowo 50,
84-250 Gniewino (k. Wejherowa), z dopiskiem:
PRACA- REF PB0I w terminie 14 dni od daty
ukazania się ogłoszenia. Zapewniam y pełną dyskrecję.

|

i awansu

adresem:

HYDROMEXSp. zaa, Czymanowo50
84-250 Gniewino (k. Wejherowa), z dopiskiem: PRACA - REE
PBO03 w terminie 4 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Zapewnia-

cję.

c

s my pełną dyskrecję

=/

<

= WIE POT

MFA Fasn 15 96 paszy
padkowy, 35 tys., tel. 620-76-83, po
16.00 621-43-52
AUDI80, 1981, 5000, tel. 624-24-47
BMW 316, 1980 r, Sz, 3.800,- (0-

FIAT Uno 45, 1.0, 1984, zielony metaic, 18.500 zł, perrszy właści,
058/665-54-20
FIAT Uno 45 S, 1998 r, 5- drzwiowy,
isowany,
stan b.db, kolor metalik,
(0-69) 31-13-62
od 17.00 do 20.00

26.800,-

552-40-83

wersja fińska, zadbana, trzydrzwiowa,
cena:8.100
zł, 556-68-06 po 20.00

ABS, centralny zamek, elektryczne

AA

69)31-23-15
OPEL Kadett 1.6 G S, 1988/89, al. fel-

A

o

zat

OEI

OAM 1994, 78 tys. km,

FORD Fiesta
1.1 cm 3, 1986/
87, te.
(069)31-25-60
FORD Mondeo 1,8 TDi, 1996,

cze, mikrobusy, 344-77-55, 344-77-33

MERCEDES 124, 250, turbo diesel,
1987, zamienię, 556-33-81
MERCEDES 200D, E-Klasa, maj

'94, cena 65.000,- tel. 0-601-626DAEWOO Nexia GLE, 1997, tel. 622- * (069)31-07-30 lub 132-70-75
737
37-98
FORD Mondeo 1.8, maj 1995, 35.000
km; czerwony, 43.000 PLN, 681-82-95
FIAT 126p, 1989, (0-69)162-40-94
MERCEDES 250D, 1992, biały, autoABS, prze- ' matic, el. szyberdach, el. szyby, ABS,
FIAT 126p, 1991, 48.000 km, 5.500zł FORD Scorpio 2.0, 1991,
bieg 140.000, tel. 556-00-11
tel. 681-79-01
serwo, aluminiowe koła, po Taxi
FIAT 126p FL, 1998, stan bardzo do- FORD Sierra 2.3D, 1986/87. 306-03- w RFN- wersja wzmocniona, stan b.
dobry, składak, Okazja! Cena 42.000,I hak, bagażnik, okazyjnie, 341-07- 07 po 18.00
HONDA Civic 1.5, 16v, 92 r. granatoFIAT Bis, 1990, 96.000 km, stam dobry, 664-73-21, 0601-65-34-48
FIAT Cinquecento 700, 1993, stan

bdb, srebrny metalik, 552-72-46, 5500-700

FIAT Cinquecento 700, 1995, 090-523247, 661-37-58
FIAT Ciquecento 700, 1993, 345-652%
FIAT Punto, 1.1, 5,5 KM, 1994, czarny, pełne wyposażenie. 303-18-66
FIAT Punto 75 el, 1996, 559-75-24
A

kiedy?
a

za ile?

szyby, lusterka, 1991, 17.500 zł, (0| a biały, (0-69) 188-46-27 lub
FREE

1987, (0-69)162-21-33
MAZDA Xedos 2.0, V6, 1992, klima,
skóra, pełne wyposażenie, 39.500 zł.
Gdańsk, 0602-668-436
MERCEDES, VW T4, inne, dostaw-

BMW 316, 1994, 42.000
zł. lub zamie-

bezwypadkowy,

OPEL Kadett 1.6, wtrysk, katalizator,

granat
2, 93.X, |

MAZDA MPV Furgon, 7-osobowy,

BMW 316, 1989, 1.6, granatowy,
17.500 zł, 83-240 Lubichowo, ul. Słoneczna 13

nię na tańszy, 344-53-15, 682-26-55
CITROEN
ZX kombi, 1,4, 1995, immobiliser, centralny zamek, alarm, gara-

.

ŁADA Smara 1300, 1990,
93 tys km,

FORD Fiesta, 1.1, granat metalic,

69)3158-01

żowany,

se

o

wy matalik, stan idealny, pierwszy właściciel, szyberdach, 23.500 zł, tel.
621-87-82, 0-602-385-005

a
NM

Pony GLS 91, 055-233-77nt 156

tel. 341-67-85, 0602-215-888
MERCEDES 300D, 1989/ 95, stan
idealny, tel. 302-95-56
MERCEDES C Klasa, elegant, 661- -2538, 0601-63-34-36

Ak

ciel, tel. 341-42-54
po godz. 18.00
ŁADA Samara 1500, rok prod. 12/
1988 stan dobry, Rzucewo19/ 3, k/
Pucka

NISSAN Primera 1,6 1991, 21.500,tel. 557-35-01
OPEL Corsa, 93, 055-23-52-307
OPEL Kadett, 1985 diesel, 9.600,- za
miana, 552-33-28

RENAULT Trafik, 1983, 1.4,
69)188-30-55
SAAB 1984 na części, tel. 0602-2833-48
SEAT Ibiza 1.8, 1994, właściciel.
090-52-24-20
SEAT Marbela, 900, 1991, cena
10.500,- tel. 0-601-626-737
SKODA Favorit, 1990 rok, pierwszy
właściciel,
tel. 346-97-01

wych, cena 29,5 tys, 629-15-42 po
18.00

PEUGEOT 205, 1.9D, 1992, tel. 34825-52

POLONEZ, 1990, 80 tys. km, biały,
stan bardzo dobry, tanio, tel. 552-4860

POLONEZ
1,6 GLE 1995, AA, BS, radio, gaz, grafitowy matalik, 620-68-94
POLONEZ Caro 1,6 GLE, 1995,
75.000 km, alarm, radio, blokada

W Passat 1.6 turbo diesel, składak
1991/1994, 25.000 zł. Tel. 682-23-20
W Polo, 1986, 1.3, stan idealny,
55062-70, kom. 0-601-64-67-25
WARTBURG 1.3, 1990, tel. 621-75-55
od 16.00- 20.00
ŻUK blaszak, 1990 rok, tel. 346-97-01
GOLF 1993, 5D, 1.8, 25.500,-: 0602620-820
POSIADAM
Nysę zamienię na malucha, 0601-25-90-28

komplety

sowany, 87.000, (069)162-8649

WW Garbus, 1966, stan dobry tel.
Słupsk (059)42-61-17
drzwiowy, serwisowy, stan b.db, (0-g

1,4 mpi Rover sprzedam, tel. 661-44-

WJefta, 1.6 benzyna, 1990, 303-47-

RENAULT 19, 1992, bogate wyposa-

05
W LT-45, biały kontener, 1994, 0601-61-34-70, 550-67-88 po 17.00

1991, AF, radio, 675-06-17
RENAULT Megane RL 1.4, 42.000.

POWYPADKOWE,

| zniszczone.

090/271-549

*. dam. Kulak Jan Male Subkowy 103

VW Passat,
1.6, 1986, stan idealny,0-

602-360-755
W Passat, combi, 1.9 T D, 1992, (069)16-221-33
W Passat 1,8, 1992, stan idealny,
wyposażenie, 055-232-04-33
WW Passat 1.6, 1988, tel. 0601-611-

041

doo przyjmowane
są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznychnie prowadzących

ZAPUSZA
DO SZYCH SZEŃ: SZAL

powy

661-25-33, 0601-63-34-36

R
NE "A złaON dan Go
le Owo
Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopiaty w Biurze
zł netto).
cgszana panna m oz 1-400 m Burze Osa m Gsk m go 104130 » ze Ogoze Gdyni (ul. Władysława IV 17) z dopłatą (1 słowo - 4,04

o

- Q64/848-279

OKAZYJNIE lub do remontu, 0-90|

ROMET (0-69)16-229-61

69) 31-13-62
od 17.00 do 20.00

00, 678-32-91
RENAULT 5, 3-drzwiowy, składak,

zuzł,

055-276-24-37
PRZYCZEPA 'jednoosiowa o nośności
500 kg, tel. 306-34-09
PRZYCZEPA kampingowa „Knaus”,

WW GofIII, 1993, 1.6 kat, biały, 2- * URSUS C- 355, stan dobry- sprze-

RENAULT 21, 1989, p. 1700, stan
bdb, ekonomiczny, wygodny, 678-32-

powypadkowe, Gdańsk, 302-99-66

KAŻDE,

KOMBAJN 20-56, rok prod. 1984,

973
POLONEZ Caro 1994 rok z silnikiem

żenie, (0-69)161-30-45

123, WW, do remontu, uszkodzone,

SKODA Favorit, 1991, 302-35-17

TOYOTA Camry V6, 36.000,- 0601633-501
VOLVO 850 T-5, 240 km, XII95,

skrzyni, biały, 12.000 zł, tel. 0602-258-

48 w godz. 8.00- 16.00

AUTA: Fiat 126, Polonez, Mercedes — AUTA po wypadku kupię, 0602-60-37

can oc gowa

RG

16zł

działalności gospodarczej 0,15 zł

Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62, 46-35-68, 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, Hi ISL.
Władysława
IV 17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

KAPENA

ŚE

tel/fax 622-74-79,
pon.-pt. 8.00-16.00,

piątek
27 lutego 1998 r.

o :

z ena

ża tych

UN
AUTOALARMY Boxer MuliTytan-Lock, 550-30-95 raty
AUTOALARMY immobilisery,
radia, głośniki, „AMB" Orłowo, Zwycięstwa 236, 664-94-55
AUTOALARMY prestige tytan, Witomino, 624-16-73

ALARMY Prestige bywają
tańsze ale nie ma lepszych. Urzą-

ABSOLUTNIE zuta powypadkowe,
060261432
pie
ABSOLUTNIE auta powypadkowe,
gotówka, 0-90-27-53-72

AUTA po wypadku kupię 0601-62-54-

ABC Auto Szyby, Gdynia, Morska
306, 623-68-88, 664-25-69, 663-96-86

ABC, samochody
na zamówienie, możliwość wyjazdu, 661-6545
ATRAKCYJNE wyjazdy Niemcy, Holandia, osobowe, dostawcze również

AUTO-GLAS,
szyby do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych autobusów, szyber dachy.
Szybki, profesjonalny montaż, fachowa obsługa. Oliwa Grunwaldzka

na zamówienie
oferuje kompleksową
obsługę, 22-13 000-1700 060165-74-08

kupię, 0-90-376-261
353-865
POWYPADKOWE: najwyższe

W każdy, inne powypadkowe, , 671NA

cowa 21, 629-42-95

>>

ŚBRADIA
|
<z :SAMOCHODOWE

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

OKAZYJNIE lub do remontu, 0-90-

Ceny, 0-602-726-296

dzenie antyporwaniowe, blokady,
znakowania, telefony, radioodtwarzacze, osobowe, ciężarowe „Ara* Gdynia, Nowodwor-

mle SPRZED
=:
sa"
O
SPLINTER

BE

montaż. Wrzeszcz 344-12-81 Ko-

60-93, 621-16-86, 624-35-52
SPROWADZAM samochody tanio! (069) 162-99-86, 0-602-72-22-36

CAR- GLASS expresowy montaż,

M

AUTOGAZ, 664-70-80

dzony, 0601-321-181

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

OKAZYJNIE każdy, również uszkodzony, 302-56-94
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71 w. 341,
0601-642-181, 0602-217-666

czych, używane i nowe, tel. 345-

ZACHODNI- okazyjnie (płacimy go-

21-58

tówka), 552-11-81

CZĘŚCI do samochodów dostaw-

CZĘŚCI do samochodów japoń
skich- Japparts, Gdańsk, 344-3452, Gdynia, 663-01-30

FIAT 126p, Cinquecento, uszkodzone,
0-90-353-865
FIAT Uno, 1988- 90, 5-drzwiowy, 30287-30

TŁUMIKI. sprzedaż, mechanika pojazdowa, 305-32-02

VOLWO, Scania, tanie części zamienne. DTC 343-00-81 wew. 51

REMONTY silników, od 400,- gwaran-

„cja, raty, 343-21-38, 557-46-92
ROZRUSZNIKI, alternatosklep,
ry,
warsztat:
(058)552-14-48

ALARMY Cheetah”, blokady
„Niedźwiedź Lock”, Autogaz, „Górz
ny”, 306-46-75

kit, telefon, VV, sprzedam
lb zamienię na dwa mniejsze, tel. 303-74-42
602-234-602 .

BANINO, działki budowlane
(prąd, woda gz) 0 m e. 13,0
NIA
0601259028

o budowlane,

BOJANO sprzedam
zem
4-27
sprzedam ziemię

1.2 ha, 676-

BORZECHOWO
koło „Bumetu”

303-94-30

budowlaną, uzbrojoną; groby
1215 m

GDAŃSK-

Morena,

(dobry

punki), M-4, 56 m kw, V/X, częściowo
umeblowane, dodatki, 115.000 zł, tel.

GDAŃSK Morena, 3-pokojowe, w 4piętrowym, środkowa klatka, III piętro,

KOLINCZ koło Starogardu, 0-69/ 162-

ładne. 348-30-24; 0601-65-97-81

29-61

GDAŃSK- Przymorze, 1-pokojowe, IV,
Kancelaria
Tekieli, 553-86-84

OSTRZYCE, willa 220 m, działka

800 m, malownicza okolica, 30532-12, 0601-64-27-62

Sko jeziora, (069)16282-3

GDAŃSK: Chelm, tanio, dwupokojowe,
wolne, 622-14-59

GDAŃSK- Osowa, domy szeregowe,

wolno stojące Tanus, 552-76-86

PRUSZCZ, dom jednorodzinny sorzedam, odnajmę. 0602-67-17-18

GDAŃSK: Przymorze, Re 45
m kw, IVp, umeblowane, telefon,
mierze. 553-26-06
GDAŃSK- Śródmieście, kawalerka 37
m, 346-24-13

GDAŃSK: Wrzeszcz, własnościowe, 4pokojowe,
stare budownictwo, 3 piętro,
duży balkon, tel. 661-55-56
po 19.30
GDAŃSK Zaspa, Burzyńskiego

16
AUTOALARMY, blokady, znakowanie,
sezonowa obniżka, 341-83-37, 0602212-564, Top Car

CN
AT
e
działki budowlane,
0-601- 22-38-23
GDYNIAWzgórze Maksymiliana, budowlana, 812 m kw, widok na morze,

tel. 622-13-31

STAROGARD
domek szeregowy (4 powyposażony, rały, (0-69)162-79-

dzie w roku 1998-99 mieszkania
w ma-

STAROGARD
Gdański, piętrowy, 6 po-

Koszt 1 m wynosi 1000 zł + VAT +

WEJHEROWO- dom wolno stojący,

07-55
GDYNIA, kawalerka, 661-25-33, 060163-34-36

p

łych domach mieszkalnych w Rumi.

koi, garaż, (0-69) 16-286-31

wysoki standard, cena do uzgodnienia
0-601-666-848

dowiane 4.000 m,

do Krga (049)162 15-67 po 16.00
gmina Studzienice, dział

ka 4000 m Wjezioro, las,
tel. (056)341-39-17
po 17.00

ELBLĄG lokale mieszkalne
dwu i trzy
niowa NASZ DOM, 055-233-78-11

REWA nad morzem, działki budowlane,

GDAŃSKI1-, 2-, 3. 4-pokojowe!
-Duży! „Wybór! 553-09-28, 563-38-93

we w dobrym punkcie, cena 1,8 tys/
m kw, 661-51-02

GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 552-42-34

GDYNIA- Grabówek, dwupokojowe, 45
m kw, | pietro, 77.000,- „Bona” 671-22-

tel. 679-10-72

RLA0A: budo

igo Ls

GDYNIA- Obłuże, 3-pokojowe, garaż,
telefon, 620-45-17
GDYNIA- Obłuże, 3 pokoje, 65 m kw,
679-14-40
GDYNIA- Oksywie, okazja, 3 pokoje 65
m kw, własność, hipoteka, 0-52/373-1094
GDYNIA- Oś. Moniuszki, 56 m, 622-4340
:
GDYNIA- Redłowo, jednopokojowe;

„Agpo 661-14-70

232-01-50

GDYNIA- Witomino, jednopokojowe,

(10.00-20.00) Hanna!!!

GDAŃSK,
2-, 3-pokojowe, Domus, 34474-72, 344-74-73
GDAŃSK, M-3, 45 m, 0602-269-640,

budowlane
razem lub oddzielnie, 055247-83-67 _
TRÓJMIASTO,
działki mieszkaniowe,

557-47-97

ści, Tanus, 552-76-86

sprzedam, 346-78-67

,

2%

atrakcyjne,
40 m kw, „Agpol 621-84-94
GDYNIA. Grabówek,
małe metraże, nowobudowane 1720/m kw „Szidt” 62014-03, 661-18-85

oraz powrót. Samochody oplandeczone i odkryte, konkurencyjne
ceny. Wyroby hutnicze, hurt- de-

tal, tel. 0-34 63-21-50, 090-564664

GDAŃSK- Dworzec PKP, punkt

handlowy, 6 m kw. 301-03-27

GDAŃSK- Dworzec PKS, punkt

PRUSZCZ Gdański, M-4, 682-35-60
PRUSZCZ Gdański- sprzedam miesz:
kanie, 2-pokojowe, o wysokim standardzie, tel. 557-06-18
RUMIA- Janowo, dwupokojowe (34)
„Michalak 671-59-32, 671-18-59
RUMIA- Janowo, M-3 47,6 m kw, dwupokojowe IVp/ IV, parkirt, telefon,
69.000,- 671-28-59
RUMIA- Janowo, ul. Gdańska 43, trzypokojowe (59,60), 621-95-01
telefon, opomiarowane, 47,6 m kw, ce98-88

dzierżawię, 090-52-07-08
GDYNIA- Mały Kack, działka budowla:
na, 676 m kw, uzbrojona z budynkiem
na działalność usługową, stan surowy,
pow. całkowita 138 m kw, za cenę za-

oferowaną,tel. 681-04-88
GOSPODARSTWO rolne bez zabudo-

GDAŃSK: Wrzeszcz k/ Pogotowia

wań 0 powierzchni 2,31 h położone

okoła lasy, rzeki, 090-32-73-08 po

AA, 346-39-21; 556-59-48 Przeprowadzki

8302-96-40, 0601-63-61-43
8661-41-97
8A4 621-63-93 zachodnie
8A8AB, 625-14-92, 0601-610-685,
dostawcze, osobowe.
ABA, 625-30-84, 0602-250-220 tanio
A osobowe, 556-38-82
AAA -osobowe, 345-38-90, 0-602631-102
ABA- Volkswageny, 309-28-95,
0602-730-812
ABB, 556-97-08

AA, Reo 556-51-57; 55659-48; 0602-658ON
i
345-74-

dostawcze, 0-601-67-66-65
ASTRA- 309-30-25
ATRAKCYJNE zachodnie, 664-76-75

HR Transport przeprowadzki, cały
kraj. 5.5 tony. Tanio. 301-22-11; 0601-

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

65-91-96
ATRAKCYJNIE, 347-97-21

AUTA dostawcze,
osobowe, żuk, polo-

ATRAKCYJNIE- Europa,
wadzki, 344-77-33

przepro:

ATRAKCYJNIE 557-98-94, 0-602358-991, 557-74-61

MEBLOWÓZ, 342-94-18
PRZEPROWADZKA, 623-46-07
PRZEPROWADZKI, 623-84-59, 060237-57-42
PRZEPROWADZKI, transport, 55712-68, 090-523-103

PRZEPROWADZKI 556-36-96

nez truck, 550-73-04, 551-26-59
AUTA
dostawcze,
osobowe.
„Piast”- 552-26-33
AUTA osobowe, 623-12-65, 0-601-6133-64
AUTO- Kamel, osobowe, busy,
345-15-85
AUTOFEST, 629-30-30, dostawcze, osobowe
BUS-y 8-osobowe, 629-06-31, 0602-39-48-45
DŁUGIE Limuzyny, supertanio, 0-602-

1661-49-28

255-077
DOSTAWCZE, 347- 9
DOSTAWCZE, 552-75-22; 0601-651672
LAWETY, 347-97-21

GDAŃSKI 1-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe! -

TRÓJMIASTO, 1-, 2-pokojowe, pilnie,

Superpilnie!- 553-09-28,
553-38-93 -Hanna!!!

0602-25-90-30

557-47-33, 0602-229-263

GDAŃSKI 1-, 2, 3-, 4-pokojowe.

OSOBOWE Polonez Truck, 0-601659-115
OSOBOWY
z kierowcą, 110,-. 556-0183
PRZYCZEPY, 556-01-83
PRZYCZEPY: wypożyczanie,
serwis, części, 552-57-04
PTHM Auto Plus, osobowe, 345-52-15
SARKO- najtaniej, dostawcze,
osobowe, 0-90-53-76-22

WYPOŻYCZALNIA dostawcze, 0602244-403
WYPOŻYCZALNIA — samochodów,
301-99-86

0602-21-87-77

70,661-55-45

AUTOHAKI 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 1- 3 auta, 44-7733
AUTOHOLOWANIE, 347-97-21
AUTOHOLOWANIE, 671-4555, kom. 0-602-61-78-78
AUTOKONSERWACJA, 309-40-28
AUTO na gaz 550-30-95
BEZPŁATNA wymiana amortyzatorów, oleju 552-31-55
POSZUKIWANIE skradzionych samo-

chodów. (0-602) 231-920 Cały kraj.

344-74-72, 344-74-73

WIERZCHUCINO k/ Białej Góry,nad

TRÓJMIASTO, dwupokojowe, 40 m ,

morzem, pokoje
3-, 4-osobowe, nowe,

GDAŃSKI dzielnice, Sopot! 1, 2, 3-, 4-

44 m bez pośrednika, 623-13-93

pokojowe, 552-42-34

tel. (058)673-50-26

TRÓJMIASTO mieszkanie, 623-46-07,
0602-355-439

GDAŃSKI Starówka. 301-62-16
GDAŃSK- Zaroślak, Chełm, Morena, 2lub oddam w zamian 2-pokojowe z do-

del, usługi, biura. Tel. 090-54-14-

zadłużone mieszkanie kwaterunkowe,
spółdzielcze, kontakt 0601-330-461

GDAŃSK sklep w Wielkim Miynie
sprzedam, lip, 0-90-506-277

GDYNIA, bar gastronomiczny, 42.000
USD, 622-14-59
GDYNIA- centrum, lokal biurowy w biurowcu
85 m kw, 629-95-19

towarowym,

własność

hipoteczna,

0601-663-929, 682-37-39 wieczorem
ZBLEWOgmina- obiekty gospodarcze
o pow. 1200 m kw, na działce
8.000

m kw, nadające się na działalność produkcyjno- magazynową, 622-01-75,
551-92-27

GDYNIA: Karwiny Il, lokal o pow. 100

po 16.00 621-64-32

GDYNIA okolice ulic: Hutnicza, Unruga,
Bosmańska, rzemieślniczą ok. 1200 m,

m kw, 622-14-59

GDYNIA dworzec PKP, pawilon handlowy, 625-19-33
LĘBORK, sprzedam budynek 1260
m kw na trasie Gdańsk- Słupsk, tel.
0049-407-926-850
po 19.00

628-52-95
PRUSZCZGdański, budowlaną od 700
do 1.000 m kw, zdecydowanie,
683-1673
ną albo nieruchomość
z lokatorem, tel.

629-40-77

WC, prysznic, komtort,
do wynajęcia,

pokojowe 47 m kw. Avere 620-22-21

GDAŃSK kupię, dam odstępne, spłacę
75 w godz. od 17.00- 20.00
TCZEW: centrum, kamienica z domem

TF RÓJMIASTO, 2, 3 pokojoj We, Domus,

Kancelaria
Kucharski"
301-62-16; 305-87-66

płatą, 557-90-17

GDYNIA FA-Arcan"

we, dwupokojowe, trzypokojowe,
człebe

GDAŃSK: Wrzeszcz centrum, Karwiny,
Dabrowa, Chwaszczyno- lokal handlowy 15-20 m kw. Avere 620-22-21
GDYNIA- centrum, lokal 25 m kw. Avere 620-22-21

inne, 621-63-13, 621-62-

GDAŃSKI 305-36-46, 301-85-99 Trój.
miasto „Global
GDAŃSKI 346-07-66
GDAŃSKI
350 zł- 307-43-56
GDAŃSK, 302-42-32
GDAŃSK, 345-14-26

O 624-37-30
GDYNIA- centrum, około 55 m, 663-32-

305-44-52

37

GDAŃSK: Oliwa- kawalerka,
307-04-92

GDYNIA- dzielnice, „Drex* 620-7151
GDYNIA: Witomino, Obłuże, Chylonia,
Wrzeszcz,
Oliwa, 3-pokojowe, |- Il piętro, niskie bloki. Avere 620-22-21

GDYNIA wokół Kamiennej
Góry, 3-po-

kojowe (parter, wieżowiec wykluczony)

665-12-78
REDA,
Aa
1,
tyko nowe, nielubw budowie, ul. BrzeReSzkolna, 0-601-61-00-48
TRÓJMIASTO „Agpol” 621-84-94,

NIA

661-14-70

„Dra

CG.

PRUSZCZ Gdański sklep sprzedam
lub zamianię na samochód, 682-34-88

SOPOT-

Dolny,

2-pokojowe,

atrakcyjne, nowe, 57 m kw, 2300

zł/ m kw. Avere 620-22-21

RUMIA- sklep spożywczy z wyposażeniem, dobrze prosperujący, 25.000,- tel.
671-61-35 po 20.00

we, komfortowe mieszkanie lub zamienię na małą działkę budowlaną, tel.
629-40-77
SOPOT- Kamienny Potok, 53 m kw,
z widokiem na morze, 98.000 zł, tel.
550-21-13
TRÓJMIASTO, mieszkania różne, Tanus, 552-76-86
WEJHEROWO dwupokojowe (44),
50.000,- Michalak 672-26-61, 672-45-38

GDAŃSK- Wrzeszcz, murowany, 346-

GDAŃSKI Dzielnice. 305-87-66
GDAŃSKI Trójmasto, 552-42-34
GDAŃSK okolice, domek wolno stoją
cy (trzy pokoje) z działką 800- 1000
m ku, tel. 341-42-84
GDYNIA kamienice, 624-17-92
SOPOT Górny, 551-67-66

86-24

SOPOT- Centrum, murowany, kanał,
Swiatło, sprzedam lub odnajmę, 55668-06
po 20.00
SOPOT- Centrum, murowany, kanał,
Swiatło, sprzedam lub odnajmę, 556-

68-06
po 20.00

OU

, 5pok
Natychmiast!. 553-07-61

UBRANA A
WIELKI TH

uSZKAM
PU

GLAZURA - 00
TERAKOTA L L0[2
Godziny otwarcia:
pon-pt: 8-19
sobota: 9%16
niedziela: 10-16
SKLEP i HURTOWNIA

Gdańsk,

AE
ia na rekre-

NIAJART meblowóz, przeprowadzki,
551-53-54, 090-52-21-78
IICUDMOI! 556-59-48; 346-39-21
[8- ACHILLES, 343-58-59
„A,AMI* przeprowadzki, 341-91-90
„A,AMI* przeprowadzki, 624-20-39,
556-58-11

Ratunkowego- 3 nieruchomości
(razem lub osobno) pow. użytko-

24; 0-602-234-602

we, tel. 0-601-654-101

em

handlowy, 7 m kw. 301-93-27

GDYNIA: Wzgórze, dwupokojowe,
„Ag-

po 661-14-70
KOŚCIERZYNA mieszkanie 3- pokojo-

stola

działce 1000. m kw sprzedam lub wy-

:

wa 198, 589, 594 m kw, na han-

WIELKI Klincz- sprzedam działkę budowłaną o powierzchni 5100 m kw.

ZBYCHOWO
K/ Redy, działka budowla:
na, uzbrojona, 1017 m kw, 5 USD/
m kw, 622-22-01

TRANSPORT ładunków 1024t na trasie Śląsk- Trójmiasto

ELBLĄG

WI

602-644-948

platnew ratach, 623-60-70

GDYNIA: Chylonia 38,5 m, dwupokojo-

TRANSPORT chłodnia 1,5T, tel.
0602-71-72-50, 090-52-45-49

TRANSPORT od 2 do 12
ton, 0602-29-79-29

„Agpol” 621-84-94

SOPOT, 51 m kw, trzypokojowe, 621-

ELBLĄG sprzedam nad Jarem M-4, tel.

601-618-499

tel. 664-40-80
MIĘDZYNARODOWY, 347-97-21
TRANSPORT i T, tanio, 0-602-75-357
ART 35 T, blaszak, 664-44-

GDYNIA- Obluże, 2- 4-pokojowe, 66553-00

że, „Archstyl”, 552-46-40
GDYNIA- centrum, 125 m, IV piętro,tel.
661-53-31

PUCK, 870, 5 minut plaża, 20.000,- 0-

MIKROBUSY 9 i 11-osobowe, 305-9504

ŹWIR, 623-84-59

ERUCHOMOŚCI VM

na 71.000, 0602-410-324

80.000 zł, 626-57-53
GDYNIA- Chylonia, (60), komfortowe,

MIKROBUSY, 623-74-05

8- ACHILLES, 343-58-59

GDYNIA, nowo budowane,
małe metra-

GDYNIA- Centrum, 50 m kw, cena

krobusem, 550-18-47, 551-14-37
MIKROBUS, 620-77-45
MIKROBUSY, 309-03-15

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

REDA, 3 pokoje, parter, 678-68-54

. GDAŃSK: Sobieszewo, do morza ok. 1
km, pow. 3.500 m kw, cena 18 /m kw,
tel. 553-98-82
GDYNIA- okolice, tanio sprzedam zie-

KONCESJONOWANE przewozy mi-

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

GDAŃSK: Chełm, 63 m kw, kafelki, par-

towy dom. Tel. 090-54-14-24; 0-

550-14-43
BUS, 629-34-08

AUTOALARMY, auto- gaz,
raty, „Goała”, 554-80-

—

GDAŃSK: centrum, duży komfor-

AUTOBUSY 20-osobowe, mikrobusy,

AUTOALARMY, 345-55-05

FIAT Ducato Kontener, 664-86-46, 090-539-103
MERCEDESI 40 metrów sześć. 060164-52-64

MERCEDES 508, zamknięcie celne,

31-96
AS- Autoalarmy, immobilisery,
ET RAE EU IE
Fo pos
YJ Re OS UE
(66 WZ]

po wypadku kupię, 090-51-06-

OKAZYJNIE każdy, również uszko-

|

SIGNUS autoalarmy, Reda, 678-

Elbląska 54/64, 305-39-39

BUS, 552-57-18, 0601-66-12-92
DOSTAWCZE, 090-52-26-96
344-77-55

dz 554-21-24

ŻWIR, 090-50-98-74, 348-89-77

0-601-61-01-23
ATRAKCYJNE ceny! Samochody dostawcze. 0601-62-57-69
AUTA dostawcze, 0601-657-667
AUTO- Mercedes 4t, 557-47-33, 0602229-263
BLASZAK LT 557-04-64, 090-56-6668

EUROPA, kraj, 1- 4 ton, tanio,

GDAŃSK OLIWA

: GRUNWALDZKA 487

ściuszki 8; Orunia 309-02-51 Jedności Robotniczej 223; Gdynia
620-49-77 Kapitańska 4

ABAKAN 2.5, kraj, Europa, 620-70-73
AS Transport- dostawcze, 302-66-67,

5 4a

ul. Marynarki Polskiej 59
(obok banku PKO)
el. 342 14 39, 342 14 41

Pm
go?
:

SLI
GDYNIA

TY: 50 1)

634036
R-1510/A/30

1a kiedy?
za ile?

MWładysławaIV 17) (1 słowo- 1,15
zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
ogłoszenia
drobne przyjmowane są w godz. SOTO ODbsz sepia w Size Cołoszai w Carat wra
Ha poni
za: 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00
w Biurze
dyni(ul. Władysława
IV 17) z dopłatą (1 słowo - 4,04
zł netto).
działalności gospodarczej 0, 15 zł
Biurach
Ogłoszeń
bez
doptaty
(1
słowo
0,96
zł
netto),
NE
ALAne
wszystkich
we
8.00
godz.
od
są
przyjmowane
drobne
ogłoszenia
Na sobotę
Elbląg, Łączności 3, tel. (066) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (056) 235-27-77,
pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tl. fax 683-29-44,
pon.- pl. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 163, tel.fax (069) 31-63-26 , pon.- pt. 8.00-16.00;
Sterogard Gdański, Besztowa 5, tel (089) 162-20-80, pon.- pi. 8.00-16.00

ZAFEZUSY
DO NASZYCW BN OGŁSZEE: | CO Son

RG

piątek
27 lutego 1998 r.

eee

ERUCHOMOŚCI— M
GDYNIA, 621-06-52
ja Dąbrówka, owce

GDAŃSK 13- 3- m kw, poszukuję, tel.
SE
303-76-42

G-62 rum. 090-52:24-20 |
że
„Mach”,
MATERIAŁY budowlane,

LOKALI użytkowych, 557-65-59
,garać, Arend"
bisko centrum, trzypokojowe, — 59POMIESZCZEŃ użytkowych, 557-65GDYNIA
telefon, 661-31-56

od fundamentu po dach.

STAROGARD- Gdański centrum

biuro 80 m kw,
mieszkanie ewentualnie
022-641-81-12
061-866-55-19,

ER

EAN

:

Pruszcz, Łukasiewicza 2a, 680-36-16

GŁADZENIE, malarskie, 305-84-77, 0602-330-292

GŁADZENEE, płyty, tapetowanie, 623-

GDANSK Os, zB Z PZN

WKŁAD dż pd ra.

regowego, 551-47-02
GDYNAcentrum, Sopot, pinicę 150-

556-03-87,

ny:

553-38-93

553-09-28,

(10.00

tywłamaniowe, dodatkowe
DRZWI,
(058)553-30-29,

A
ajapońskie, 664-76-31
tynki

okol, baa TADRZYO
TRÓJMASTO, CHORE,

Wo- produkcyjnej minimum 250 m kw,

GŁADZIE, malowanie, 302-85-69

Morena, pod sklep lub biuro, — magazynu o pow. całkowitej 110 m kw,
GDAŃSK-

profesjonalnie, 629-88-23

348-88-94

tel. 671-64-29

murarskie, płyty katonowo- gęsowe;

ocieplanie, malowanie. VAT, 345-56-37

GDAŃSK- Wrzeszcz, parter domu na

AE

GDAŃSK DA. Jana, 40 m, a

danwarać 3

biuro, 0-602-631-102

43-80
10- Lugo, buro,
GDYNIA

pięt60

CAN

|

e

ee

MIZOSzCO: CHR:

sA

GDYNIA nrg,
ladne ieskanie,

ap

ztel, na biuro, tel. 620-27:71

305-44-52

MALARSKIE,

produkcyjne,

biurowe, 623-54-

się na sklep, usługi, bumkw, nadający

ra, gabine ekarsk, 671-88-09

220 mkw, idealny ra
SOPOT.
i unoentum,pny
SOPOT
Aomtum
OD)

Ie R

ARSKIE!

LC

Słarowiejska25

Ca KEY

apełowai, 621-45-13
MALOWANIE,
0601-65-84-31
MALOW.

CYKLINIARSKIE, 348-84-26

ANIE, tapetowanie, 624-34-25

CYKLINIARSKIE, 553-18-40

Nieruchomości, kupno,

sprzedaż. 348-58-59

Wyna- |

ion handony 40 - [AGENGJN Karla Kurak

|

MALOWANIE, tapełowanie 341-43-63

ONA
CYKLINIARSKIE, ask

MALOWANE,
RRS
LONE VAT, 30266:06

CYKLNIARSKI, 6201975

tear. VAT. 55
MALOWANE:
2467
15684

oba

MONTAŻ

CYKLINIARSKIE, 665-11-97

EAN
Za Murami (Dom rce" U CYKLNIARSKE, od 1960 raku, 557 SUFTY podwezane,
SOPOT. oentum,pawionok.30mtel — | Gdańsk,
ścinki gjoswe
zu ooiozde 587 |--o
6823874
CYKLNIARSKIE, pałkiadarie, tel TOT,O60T6H-1H96
osrtum sle cera AGENCJALES „Antdotum*, Grunwaldzka/ 672-08-13
STAROGARD.
ZUW
500 zł, 061-866-65-19
o pow. 180 mkw po remoncie
handlowy
(ONA
TRÓJMIASTO+
A. okolice. Setki ofe,

AGENCJA „Apeks ul. Grurwaldz: — Sonalie, VAT, 671-65-41
ka 102; sprzedaż: wnaem345-12-49; 341.0 4608- — CYKLINOWANE, 342-01-73
47. 346-08-46: wynajem 84-05-33 CYKLINOWANIE, 347-90-58
47,346-0845;

burg.
pomieszczenia biuroWEJHEROWO. , pomieszczenia
o
|

MGENCJA Nieruchomości Koniec!

CYKLINOWANIE,
GENCJA Olak, Wrzeszcz, ul. żę. | owe.
układanie, 664-86-12 tezy
:
Jlarska4 45-200
AGENCJA Tekieli Przymorze, Ja. — CYKLINOWANEE, układanie parkietu
gilońska 2, Kupno -sprzedaż miesz- solidnie tanio, VAT, 34-4529,34-21553-26-40; Domów, — 91

R

.

GDAŃSK! 142, Ne

sze! 553-07-61

AGPOL 621-84-94, 661-14-70

CYKLINOWANIE- 90 % bezpyło-

we, układanie parkietu, Vat, 305-42-

-Natych- — Mag 5510641 Sopot Gruwatzka | Ś
:

GDAŃSKI 1-, 2, 3-pokojowe! 553-

bal. Pinie!
GDAŃSK, 1, 2-pokojowe, 345-14-26,
KK:

GDAŃSK, 302-42-32

|

, lakiero-

CYKLINOWANIE

672

09-26, 553-36-93 -Hannalm _ ALFA Fośednowo, zgoszena dar
OK 1 1--Dookn
GDAŃSKI
pokojowe! 307-421
GDAŃSKIje 301-85-99 Trójmiasto ,Glo--

wanie, 347-60-37

GDAŃSK lub Góynia, i ub 2.pokojowe,

CONSULTANT. Nieruchomości

oo
621-06-52
GDYNI,

my!

eksportowy,

PARKIET

gwarancja jakości, Ss7.
s
2-pokojowego, z telefonem
2, Gdynia, 661-39- — 49.55
samotny, 50 at, bez nałogów, tel. 553- BERG Pułaskiego

51

DOMUS kupno, sprzedaż, wynajem.

TRÓJMIASTO, „Agpol” 621-84-94, - HOME, ul. Rzeźnicka 2; 306-340;

2
TRÓJMASTO, 1-2.pokojowego, 557MH

padaka | di

U

PARKIETUS!

e

:

551-26-04

Jkooorek sk nn
:

mel. 0201082. p 20.00
| 348-98-76

, elektryczne, siding,

Świętojańska 91

UKŁADANIE Ama.

SPRZEDAŻ, wynajem 66!-

pilnie!

12-65

no

UPADANE poklada okiro
nie, „Budmir' 623-46-30

STA]

Ą

o

671-16-31
Y

9

NAPRAWY urządzeń gazowych, 341-

1450

ŻALUZJE,
asza:
MuzJEproducent, 556-01-95

602-636-498

1

mon śeny suty, kron/gs | CZYSZCZENEE, trzepie dywanóW,

ALARMY, domofony, centrale te- | ADAPTACJE, budowy, remonty, 621- |
80-21 w. 300

lefoniczne, 0-602-33-97-83

wznak

M

e:

BRAMY

ao
as

GRAN gale ry ciwie =
niowe, Rolux, 3059-119, 3059-121

alar.

SC

TI

sap

sów
p
cj

PTE

ety antywłamaniowe,
i
SEL CN

glazury. Soldnie! 306-22UKŁADANIE
©

pays

DRZWI!

ELE

44-55

KOMPLEKSOWE
STOLARSKIE, 341-01-37
6231257 remonty lokal
zabudowy,
STOLARSKIE, nietypow
I
— PAszaŃ
KOMPLEKSOWE wykańczanie wnętrz. | inne, 341-67-69
SZAFY, zabudowy z drzwiami przesu
— 0502665908
250 zł, 676-10-27
KOMPLEKSOWE wykończenia wnętrz: — nymi, tanio, solidnie,

działowe, VAT, 622-53-03, 0602-619-

przesuwane,

drzwi

kafelki, suńty podwieszane, ścianki | SZĄPY

l

z

=

PROJEKTY,

0-601-61-

aranżacje aranżacjeWnęlrz,wnęk:

wykonanie,
kompleksowe
mieszkania, domu, biura- gwa-

(0-58) 301-66-66

ref rencje- aay firma budow
I
lana Chojnowski, tel. 341-22-

|

:
w. 552-31-88

0-602 :

:
48, 0601-615-666

KOMINKI norweskie , 683-38-49,

PROJEKTY

KRĘGI betonowe, ransport, 671-04-26

o

Antywiamaniowe.

733.743

[EET YZ

Gdynia, Pomorska 20,

:
AWARIE, hydrauliczno, gazowe, 345

Ź

Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

33-24, 0601-630-180

82-220

29-49

PORADE:
603
HYDRAULICZNE, gazowe, 553-09-27
HYDRAULICZNE, gazowe, 553-62-49
HYDRAULICZNE, remonty
302-45-96, 0601-61-38-73

| | HYDRAULICZNE: wodonierz,plastk
344-12-44

HYDRAULICZNE

NE

e sej.

Pole

tel. 2713-521, fax 2713-562

:

ogłasza przetarg nieograniczony na malowanie elewacji
( 540 m) m? i dachu [ 330 mó)m?
oraz prace blacharskie i remont schodów
budynku biurowego ODR w Starym Polu.

Tetmin
ermin

199 r.
realizacji -- 77 majamaj 1998
realizacji

Wadium 1500 zł aa

y

w kasie ODR lub na konto: BS Malbork O/Stare

|Pole 83030006-576-36711-191/1 w terminie składania ofert.
Opis zamówienia można odebrać w sekretariacie ODR

gazowe, 3463420 | | VAT).
PYDRAULICZNOHYDRAULIKA, 341-89-30
Ha
Hery W s

Stare

ul. Marynarki Wojennej 21

HYDRAULICZNE, 623-61-77, 0601-64-

xe

wżżonicim

tapicerek, 602-384-989

Projekty, nadzory,

KAFELKOWANIE,
tylk. te | | DOMOFONY: nana, S63085 | OSUSZANIE
39
ACR
553-50-18,
TAPICERSKIE RACE
murów metodą niekencje,
:
DOMOFONY 341-66-40
Ajos AODODOE OA0OD "OB
KAFELKOWANE, małwane, remon
so

(ie; (RDS)

556-46-85

e

70, 090-505-184

341-1244

HYDRAULICZNE, 623-04-39

;

OST
7

DEZYNSEKCJA, VAT, 0602

7
kie
ADAPTACJE Tan,Ka, 00525, | SPRZĄTANIE, 6650
SPRZĄTANIE biu, pan wykladz,
REMEK WŁ

HYDRAULICZNE, 343-17-10
'.

salowe, ogrodzenia, | - 559-85-19 |
konstrukcje
przemysłowe. 0601-62:57- | | DEZYNSEKCJA, 556-535

672-18-63, 0-

Sen
624 AE

IAR

CZYSZCZENIE, 664-43-83

ADAPTACJA pomieszczeń, re- |

|

NU

A

- CO, gazowe, hydrauliczne, 342-92-79

.

CZYSZCZENIE

0-602:234-261, 553-12-

71 wew. 370, teewizja, tlefony,domo-

Berg, 551-51-26

yduka

AE

rolety

ZABUDOWY, kraty, 302-41-75

BALKONY, zabudowa, 682-95-74

,

ŻALUZJE, producent, 302-06-10

M

KAFELKOWANIE, 681-79-24; 0602-36-

ŻAŁUZJE, 661-48-88, Rolety — y, 301-97:89,0601-611-102 |
producent, Dama, Gdynia, Słupecka
x
remonty, namarzec,
Gdynia
95 , 392: 30-29-04
:
produent Hanks" KAFELKOWANIE perfekcja, smakALUZJE,
0601-54-80-40
|
U
a
Gdynia, Wiekopolska 209, 64-72. KAFELKOWANIE: solidnie, 303-41-35
82, 629-36-99
KOMPLEKSOWO, 342-81-54

lucent „Aga"*, Oliwa, Ka-

ogrzewanege

21

ROW

KAFELKOWANIE, 623.522

KAFELKOWANIE,Gdyni
Gwaiaka; 70, 346-08-. — 564.49.29
z Grunwaldzka
21, Wrzeszcz

zimowe, balustrady, okna bramy, role- — [URYRWROR ROW

(

305-70-63

ALARMY domofony, 671-09- KOMINKI, profesjonalne, 664-86-77
KOMPLEKSOWE remonty, do
4d
JaOny,
CE
BALKONY, kraty, bramy, zadaszenia, | radztwo, projektowanie, 556-58-

hydraulika

*

wzi 6005706
Ek

aa

osoby
Uprawnione
ez
draiczne gowa. , : ||.pra

(cena - 30 zł +

do kontaktów z oferentami - Kazimiera Tomaka oraz

Termin składania ofert w sekretariacie ODR upływa dnia 16.03.1998 r.,
godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.03.1998 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w gabinecie dyrektora.

a
po
x
:
spam
GDAŃSK: Starówka lub Gdynia- centrum, lokalu 80 m na działalność gastro
nomiczną, pilnie, 0-601-61-71-81
GDAŃSK.
. Sopot,

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu
mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz opisie zamówienia.

20- 30 m kw. Avere 620-22-21

GDAŃSK: Wrzeszcz- Sopot- Gdynia, 2

za ile?

uda co

tanio!

ty, 551-72-08

nowe.

kominowe-

MOWAŁ koyganarara
7144 Top
RÓŁETYKartuzy,zabrac,
rem
Gdańska41, 681-42-39

556-95-1 4

ROLETY tekstylne, antywla

:

301 -66-66

GDAŃSK, 345-14-26

rancja 3666

ALAN

PELI 664-40-40

ska1/3, 661-12-62, 552-45-22

e noz
[IF
pionowe,
ŻALUZJE

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

O

KOGA

KREIS
RE

okna PCV, Gdynia, Warszaw:

DEKARSKO- blacharskie, 302-40-55

DRZWI!

GDAŃSK, 302-42-32

AEO

623-46-30

KAFELKOWANIE

306-

kantory

PODŁOGI szwedzkie, 550-20-07

GDAŃSKI 553-07-61 .Super

?
le?

ip rYA
O

ŻALUZJE

śmy,

DEKARSKIE

4a

WKŁADY

zowe), 0602-29-89-16

Ź

lux, 305-91-19, 305-91-

fony Kingpo, Czamy Dwór 2

BY JS=T OTW

OKNA PCV: Rabat 10%.

OE mara?

pps

EE
344-29-98
KAFELKOWANIE, SEE

I

mir" 671-53-39

(własny,
kierowanie. 551-26-04
KANCELARIA Rek AB Meru: | | PARKIET wasn, powierzony, wykora

mADIus- ss2.04-70, oops.
65-34-21

pomieszczenia handlowe 20- 30 m kw.

66:11-201, tel/ fax 66-15

Oka Pov, producent, 6831

ky Si

„nierucho-

KONTRAKT 550-46-13

340-83-73

Komplekso” | KAFELKARSKIE, hydraulika, „Budmi”

624-35-66, 629-54-83, role
ŻALUZJE,
a

zdanie pańiet
624-02-80, II PARKIETUSpowierzony), cyklinowanie, la-

POSESJA, 6203217, 6206134, — SZWEDZKI,

KAWALERKI, ple, 576559

i

antywłamaniowe, — 115093

Gdynia,
661-48-88,
Dama,Wrzeszcz
producent
Grunwaldzka

Słupecka 21,

ma lowaniei

661-48-88, Wrzeszcz, 346-08-

wa obsługa

UN

kalekowanie, pyty ipsowe, tel

GŁADZIE

OKNA,Dama, produkcja, montaż,

Ai! o

DACHOWE, tro, 6783662

pańdecrske, konsula, pawi
| kedrty,consaing; 560-70-35 _ || | fonusłughandlowy,
Gdańsk 303-17-13

123. POKOJOWE,

niowe- ,Wiex Super Lock' Gdynia,

co a. jc

69-23
USŁUGI

ceny.Y. GBŁ AL, 62

ŻALUZJE 301.664 1201

621-07-46, 0-601-61-66-38

lakiery, — BALKONY, tarasy- zabudowy, ogrody
wyceny, | | PARKIETY,
ści 739/1; Pośrednictwo,
RIduży eybór, Kleje, Ra
©

459

148

posoki Aa

Gerda

M

ROLETY anywananiowe, bra | - USŁUGI bkarske+ ogodzen, 62:c

620-86-80

|
pionowe, poźomaniowe,
BRAMY, Rolety antywiamano:
KAFELKOWANIE, hydrauliczne, re551- |— 99-21
a żaluzje: 557-70-12,
me
we, kra, produce, Marot,66491monty, 623-89-04, 629-21-16
02-60 (9.00- 16.00)
625-09-48
STOLARKA aluminowa, rolety. Berg, | KAFELKOWANIE, hyoauika, 056.247. — $€,0601-61-0862
DOMOFONY, instalacją, sowis,
SEK
325
TAPETOWANIE, natyskowe, — 551.516
*

0602-230-903

de

|
Sopot Al. Niepodleglo1 lub 2-pokojowe, 625- _ | chomości,
TRÓJMIASTO,

56.9702
TRÓJMIASTO, kavalei
663-42-25

GLĄZURNICTWO: hydrauliczne. 309

, 341-13-76
Mo,
Eo
DRZWI izraelskie antywłama- — 89-04

produkcja z kompletnym wykonaw

—

058/344-74-72

TRÓMIASTO, 1-2pokjowe, 341.37. — || mości,

OOP

GLAZURA hydraulika, 343-25-64

ty, 301-34-48, 551-34-18, kraty

DRZWI. okleinowanie starych, 341-67-

— okna PCV, bany gartóowe, „Pa:
Swem 602/22-04-31
G166N7 zapasza | - łowe),
GZ,
0oazusg ojknarske (bezp. CJESELSKO: dekarskie, 57598,
4

"3462037
661-14-70
:
TRÓJMIASTO, 1-2-3-pokojowe, 557A OLLEK
,
65-59

EBA

PDA

AA

przw

pieców, junkersów,

TAPETOWANIE; malowanie, tel. |

TYNK! Ginsowe mokre, suche, tel.
| 0601-64-33-43
bezpułowe,
CYKLINOWANIE
kraj
sny
AK.
6
ZABUDOWA poddaszy, ociepla- 4 |
no- Sprzedaż: Wynajem, tel.
PARKIET „Drewus”- . układa, cykinuje,
nie, suity podwieszane, ścianki |
|| (fax) 346-69-91, 346-70-19, || | Jakieruje, 551-05-83
działowe, szpachlowanie, malo0602-65-64-47
PARKIET dębowy i bukowy, ceny | | wanie,e oferujeole firma z referencja-i. |
341
:
prodecenta, od 18,- 620-33-39
AVERE- Nieruchomości, 4 wycena, 620-

GDYNIA: dzielnice, „Drex* 620-71-

, tapetowanie, tel.

302-55-96

owe, 623-87-21
|| ANNA- Nieruchomości.
Ś KupNel

GDAŃSKSK- Przymorze umeblowanego

GDYNIA: 624-37-30

FLIZA, gazu, 8257
GLAZURA, malowanie, szpachlowanie,

EN
rencje, niskie cen, tlefax 678-48-24
ROLETY, ża, ck, 6721297
SZPACHLOWANIE, malowane, tago- — ROLETY
622-45-31 po 17.00 o
towanie,
RRSO:
SZ Antywiamaniowe

CYKUNOWANEE,563-0940

Sopot, 551-66-92

JUZ

o

parkieci

CYKLINIARSKO-

TCZEW, Stare Miasto odnajmę lokal | Dmowskiego, 346-00-38

lekarski, ip, 0601
POMIESZCZENIA biurowe, 567-65-59

| DRZWI, 562-21-17, 0601-254-

A

MB -Rękawek,Nszenskiego16;: | CYKLNIARSKIE, . 341.733

MASĘCNNE

we lub gabinety
666-844

.

a

- MALOWANIE, remonty, Va, 554-24-09

PEC

Se :

producent

MALARSKIE: tapetowanie, 663-10-60

mił 8. Górka, brany, okna. 302. — REMONTY- wykończenia domów,
65-51 wew. 208, 209, 090-50-64-31; mieszkań, 090-52-26-96
620-21-89
AE
brukowej, 66634

ELGAZ autoryzowany serwis kotów, - | ROLETY antywiamaniowe, Ro-

CYKLINARSKIE, 21-85-23
MALOWANIE, 6235242
Jana zkalna 12, 661-020. 661 6061
CYKLINIARSKIE, 302-06-10 | - MALOWANE,
gładzenie, soidnie, ta. — FOLIE antywłamaniowe,
przeci
neczne. 0601-632-364
0602-69-83-97
306-38-73,
rio,
ae

Polstar 347-67-64!

ię AR

CNA

OR

* CYKUNIARSKIE, „Budmir' 623-46-30 | MALOWANIE, 557-69-78

4

ABAKUS-

szpachlowarie, pake

EA

kuchenek,

i

625-31-49

309

CYKLINIARSKIE „AB* 620-14-77, 661. — MALARSKIE: wygadzanie cekolem, 302-86-69
484

a =
RUMIA, pawilon biźniaczy, o pow. 60 — 341-909!

59

O

aa
81

kupno sprzeda, wyra:
A-ARCAN,
ul. Śląska, sklep 37 mkw, po jem,
GDYNIA.
remoncie. Avere 620-22-21
621-633, 621-62-64, Gdynia,
GDYNIA

montaż

|. Osiecki, 300-90-74, 562-25-10

ROLETY aniywiamaniowe, Bogu-

my, kraty zwijane „Roligate”
345-30-13

1

docieranie
WALARSKI rysyboy. Orne
652©: DRZWI, melowe, rewiane, ra+ — 680.011

POK

DRZWI (068)622-19-82, drewniane, an- | [ REMONTY, VAT, „Bid Pol, inż

tywiamaniowe, dodalkowe

ROLETY

(066) 556-46-85,

MALARSKIE, inne, VAT, 342-71-14

Re Ab oce

m, 661-65-61
GDYNIA- centrum, | piętro, 150 m kw,

INSTALACJE, elektryczne i remonty,

ALABA"- Gaz, naprawa, konserwacja,

KOMPLEKSOWE prace remontowo-

agencję, słownę, serum, 5531449

sA
GDAŃSK. Nedźwiednik,
owupokoo-

|

REMONTOWO: wykończeniowe, 302
|
06-66

„Budnir 6234530
| REMONTY,
(058)346-93-46,zb.
DRZWI
PY REMONTY, (632180
6 ' pks

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

CA PTA
A
KS ZRK ECH

|
DRZWI

GONE

GŁADZIE malowanie, płyty gipsowe

na biuro lub gabinet, 346mieszczenia
e

ELEKTROINSTALATORSTWO, 625-

9%

DRZWI (058)342-90-63. Fachowość usługi

USER

;

o.

je 344-739
paki e
peja

TRÓJMIASTO lub okolice,

GDAŃSK: Wrzeszcz, Grunwaldzka, po-

ELEKTRONSTALATORSTWO, 344z
4074 o60241824

DRZWI [058)342-90-63, facho- — SIDING amerykański biały, kolorowy, — 629-68-74
sprzedaż- montaż, ceny od 16 zł. INSTALACJE, malowanie, elewacje,
wość usługi
DRZWI
(058)346-93-46, p Osowa, Galaktyczna 12, 55- — 349-52-97

EE 9409973 pó

GDAŃSK, 302-42-32

* GDAŃSK. Olwa, oka nadzący si na

taż, 0602-78-90-51

ELEKTROINSTALACJE pomiary: po
gotowie, 348-75-29

ynków, mlowarie, tape za rki, taioerka

m kw, tel. 301-21-55
200
0601-61-02-18

20.00) Hanna!!!

SING: dodeglanie, sprzedaż: mon

z miesiące Boty

KAWALERK, ine 574559
GDAŃSKI
ił Bura! Gabinety! Alagazy. :

darmowa wycena. Gwarancje. Gaz
Maopolka 14 16.
pot sc. Gória
|| 664-75-55,
15)853-74-37
0-602-280-487, po 17.00
:
s

6, tepełowanie, — [| Każde- Solidnie. Gwarancja || — 308-14-89

3034608 |

MATERIAŁY budowane. Okazja- | 90-68, 0-601-691-109
Rumia- płac 1500 m, | rabaty 0d 5%, dostawy, 348-78- | — GŁADZENIE- malowanie tapełownae,
CHWASZCZYNO,
rajeiej utwardzony, 0601-624-4%4
00
550-10-98
06 2-

PROFESJONALNY montaż sidngu
A
A

' DRZWI!

GŁADZENIE, malowanie, montaż re305-74-46malwoani
gipsów,
GŁADZENIE,

TRÓJMASTO, 1-2:3.pokojowe, 567
ED"
TRÓJMIASTO 2poojwe 554-46-10
ABAK

poon

Komandor
BOAZERIA, 342-54-31

BOAZERIA, tel. 671-45-04

Na poniedziałek
ogłoszenia

Serwis"

N-0219/A/380

0601-66-59-26

Gym (uk acysława IV 17) (1 50 1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
drabne przyjmowane są w godz 8.00-10.00 bz dapaty w Biurze Ogłosze” w GOBI
zł netto).
(1 słowo - 4,04
są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z dopłatądziałalności
gospodarczej 0,15zł

Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 Słowo : OŚ zak dod a nie prowadzących
całą dobę; pon.-pt. .00 18.00, soboty .00-15.00, Sopot, Kościuszki 61, JASŁA
Targ Drzewny 97, tax 301-80-62, 46-36-68, tel. oent. 301-50-41 w 210, 215, 216, 217 fax 946-36-68
Gdańsk,
IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w $ob. 9.00-14.00
Wiadysława

ZAPRSZA
SZYCH UR OGOSEE SZĄ

GIO 16O] GO ŚNIE elfer6227475 pop 601500

RG

SPROSTOWANIE
Zakład Gosp. Mieszk. Handlu i Usług w Elblągu uprzejmie in-

PIANINA- sprzedaż, renowacja,

PIEC „Vailant* dwufunkcyjny 1.000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenieie wadium

0601-622-331

O/Elbląg nr 20301202-8354-2700-11 najpóźniej na 3 (trzy) dni

302-98-62
SIATKI, słupki, drut kolczasty. Trans-

w wys. 20% ceny wywoławczej na konto ZGMHiU w BGŻ SA

port bezpłatny 059/1-27-17; 42-78-42

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

SILNIK 30 kW sprzedam, (0-69) 31-7212

OŚWIATA

05

Gdańsk, 302-98-88,
Reda 678-35-29

68-41

POLIGRAFIA REKLAMA
w miesiącu w siedzibie firmy, tel. 664-

32-10
PRODUCENT Mebli tapicerowanych
nawiąże współpracę z hurtowniami,
sklepami, (0531) 84-861 Czersk
PRZYJMĘ przedstawicielstwo firmy
w Starogardzie Gd. posiadam wolny lo-

A
HE

- kursy samochodowe B, C, E,

Sy jl ee z

Malczewskiego, 302-98-88,
Waryńskiego, 341-65-62

BCI profesjonalna szkoła sekretarek.

OŚWIATA

maszynopisanie, kursy komputerowe,
księgowości, 621-71-10

- kursy zawodowe,

BIOSTUDIO- zawodowy kurs ma-

- pałaczy kotłów,

EE
IT]
ETZ

- 7,90;
YEN
- 6,12;

WordExoel, programy księgowe, 66125.56, 621-93-70

KURS prawa jazdy, 624-13-42, 0602-

357-806

KURSY krawieckie, 624-04-73
KURSY prawa jazdy, wszystkie kategońe- Maxel, 344-68-07, 341-72u

mieszadełko
o
4

BUIE

PIANINA,

POLSKI Związek Motorowy kat. A, B, C,
D, E 342-93-40 oraz 556-0707 Promocja

PRAWO Jazdy, 624-81-36, 622-245,

0602-38-79-40
PRAWO Jazdy, ośrodek szkolenia

SAMO
wy, 622-

LL AE TE

Lie] JR

fortepiany:

we. Esperal. 551-97-64

Bezpłatny

Dojazd!

PRALKI!
PRALKI,
PRALKI,
PRALKI,

ZŁOM kupię- odbiorę własnym trans-

portem, piatność gotówką, VAT. 0602763-386

AMSTAFFY 303-35-63
BOKSERY szczenieta, tel. 303-44-55
JAMNIKI długowłose miniaturowe, 55103-53
KOŃ pod wierzch siedmiolatek, (wa-

łach), 622-26-04
KURY nioski; 681-83-79
KURY nioski, Bojano, 0601-25-90-28
KURY nioski, tel. 686-20-83 Kościerzy-

341-32-01
341-97-74
344-31-25
349-41-60, tanio, solidnie-

gwarancja
PRALKI,
PRALKI,
PRALKI,
PRALKI,
ja

553-43-79
553-52-53
556-20-21
556-61-11
620-19-75,

PRALKI, 661-62-08
PRALKI, zmywarki, 305-46-55
PRALKI 303-29-54
PRALKI 622-29-38, 623-74-27, 0601-63-57-05

663-27-70
KOSZTORYSOWANIE da fm, 62!48-10

622-39-55,

6

jazd. 556-24-97, 341-83-87
TELENAPRAWA, 31-72:72

Naprawy!

na

PRACOWNIA FRYZJERSKA
RYSZARD WOŹNIEWSKI

LABLADORY szczenięta- wszystkie ko-

bory, (-52)342-74-73, 309-49-24

UL. POLNA 42, TEL. 550-31-30
PON.-PIĄTEK 11.00-19.00
SOBOTA 10.00-15.00

|

ZAPRASZAMY! |

EE

najtańsze w TrójmieTS
ST
A
FT
CI ZA
BEE
PET
ODA

ŚCIĄGAM długi341-70-27

kie, 30-14-754, 30-14859 Wałowa 19 (obok
Gazowniczej)

ZLECĘ przygotowanie
przyjęcia weselnego we własnym lokalu, 3- 4 lipca 67127-59

jazdy-

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

bb]:
Wszystkie! Marki!

OLIVIA
PEGAZ Europa, 621-96-04

GWARANCJA PRODUCENTA + TRANSPORT

VIDEOFILMOWANIE, 302-84-34
VIDEOFILMOWANIE, 306-79-82
VIDEOFILMOWANIE, 347-67-64, foto-

AF'AALASKA" 661-36-95. Australia, No-

Tel. 52-12-58 wew. 24, 21; 0602-298-191
KONSULTACJE- prawo pracy, ZUS,
34-52-342

BALTICANA- Sopot, Kościuszki 60,
551-20-74- Amsterdam+ Paryż, Wene-

OBSŁUGA
iebi

informatyczna

644-606

[014.26

GRUNDIG

1.20

Doo

14.28*

NAJTANEJ
w Polsoe Paryż:

THOMSON

u.

Bruksela 399:

TRILU
X ab

Praga, Chorwacja wczasy, wycieczki

VIDEOFILMOWANIE- cyfrowa kamera,

LAST Minute Tours zaprasza do budynku Lot-u, tel. 34626-99. Setki ofert, podróże wy-

556-68-40
VIDEOFILMOWANIE 0-602-22-93-98
SERWIMOR- dawny fabryczny ser-

łącznie lotnicze, wyjazdy w ostał- | niej chwili, rewelacyjne ceny.

wis Unimor-u. Naprawy TV; Siesta,
Neptun, inne. 307-53-75

301-79-14; 301-13-24

TECHNICS AIWA JVC|

PENSJONAT „Hubertówka”- Wieżyca.
Telfax 684-38-96
PTH „Kąpielisko Morskie

FAXY, kserokopiarki, no-

NAJTAŃSZY W TRÓJMIEŚCIE
NA 100%TTYUT

G-dniową wycieczkę do Holandii: Amsterdam- Haga- Leida oraz wczasy na
Poj. Kaszubskim
i w górach. Tylko z na-

PROGRAM obsługi rachunkowej (Windows), 665-28-80

orERuJE HuRrowNiA TOTAL
GDAŃSK Brzeźno Chodkiewicza 2
343-45-45, 343-58-88 P-P 9-18, 5 10-14

mi! Ceny promocyjne!
WŁOCHY
z pobytem na Sycylii. Promo-

cja „Głobaćtel. 620-07-27

R-10844/C/894 :

as

ADAPTERY! (050)10-00-00, Telewideonaprawa, 302-97-62,
551-73-30. Wszystkie marki. Bezpłatny Dojazd!
ADMIRAL! (0)058 301-78-09, 302-6111, 550-51-07, 620-98-83 Axion, Sony, Sanyo, Curtis, Orion, Funai
Royal, Samsung, Otake, Unimor. Bezpłatny dojazd. Gwarancja
ADMIRAL! (050)10-00-00, Akai, Fu-

Wezmą Cię na języki CZP

ADMIRALI341-51-97,Axion, Cufis,

BRYCZKI, antyki w bardzo dobrym sta- | AU Lombard- Komis, 669-44-52
nie (0-69)16-282-33

Funai, Otake, Sony, Neptun, Siesta...
Specjalizacja. Bezpłatny dojazd

maż.
smia
CEGIELNIĘ
sprawną technicznie, możliwość zamieszkania- sprzedam (058)303-13-85

:
DWORZEC Główny PKPdo 19.00, , sodo 14.00, tel. 346-33-42
ADMIRAL, Biazet, Curtis, Nepdode
tun, Unimor- Siesta, Jowisz,
GDYNIA, Morska 11/A, vis avisdwórca | Elemis, , Helios, telenaprawa- dojazd

buczynok/ Kościerzyny, tel. 686-79-48

KOMIS techniczny, lombard. Sopot,

tezy,
364946, 34128466
79-45, 554-16-42

:
:
DUŻA kolekcja masek drewnianych, it.
623-26-19
KBN do
:
malowania proszkowego:
nowa,
aplikatork do gp
ke
. 343-03-80

Podjazd
7 550-39-49
złoto,
LOMBARD, samochody,StalRTV, 5304.
Gdańsk, Kołobrzeska 39, tel.
68

AK
JĄgodz. 8.008.
|

złoto,
samochody,
LOMBARD,
Sopot,
Nepodegłości
743, RTV,
551-15-50

bezpkany
zada, Ala
AMA
Gus,

p

owe

a M

zB

w

b. s Rik By-

KOPERTY C-6 NK tanio 14,90 zł za
1000 szt. tel. (0-22) 41-31-37

BIURO tłumaczy, 342-18-16

najtańsze

śmietany, okaza 058/ 681-62-78

stra, 83-021 Wiślina tel.

12-36; 341-12-31 wew. 312, 313; 34440-12

Yo

cja+ Lazurowe Wybrzeże, Szwajcaria,

Dojazd Bezpłatny!
Gwarancja
12 miesięgy

bezpłatny

DŁUŻYCA
du buk, ok 50m3,Ko- * głównego
PKP, 6217958

dzielnych

PHILIPS/LU.»

wa Zelandia

VIDEOFILMOWANIE, 55985-19, 0601-65-06-07
VIDEOFILMOWANEE, 622-62-20
VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

Bezpłatny

maszynę

ODDK zaprasza
na kursy samo-

305-71-91
dr Paszkiewicz

TELEWIZORY
WIEŻE VIDEO

24; 301-79-14

ADMIRAL! (058)301-88-63, 341-38-66,
551-30-45, Axion, Clatronic, Curtis,

36; 341-12-31 wew. 312, 313; 344-4012

leczenie

INTERNISTA: gabinet, wizyty domowe, 302-10-07
LARYNGOLOG, 61-28-13

Sopot'*81-723
Sopot, ul. Chopina 10
tel. 551-00-02; 551-18-96 zaprasza na

Sony + Panasonic =

ABSTYNENT
poalkoholowe

INTERNISTA, Grzegorz Gołębiowski,
wizyty, 0601-65-95-17

przewozy najtaniej. 301-13-

Wszystkie... Dojazd... 553-11-26

|

grad, 551-44-14

dzynarodowych, wycieczek- zniżki, 058/621-90-25

0602-389-822, 306-19-03

Domowe!

00 Gdynia, 671-02-51,

GINEKOLOG- szeroki zakres, 0-60163-38-74
GINEKOLOGIA: porady dr Giinczewski, 551-33-68
GINEKOLOGIA
Kalinin-

556-45-30
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 mię-

AKTYWACJA, Era Gsm 120 PLN,

uzg

SINEKOLOG

GINEKOLOG:

rymberga, Monachium, najtaniej, tel.

AUDIDYIDEO

_ KUPIĘ długi341-7027

601-64-04-79

FPH- Bus, mikrobusem, kierunek No-

reportaż, protesjonalnie- montaże

623-44-

GINEKOLOG: bezpiecznie, najtaniej,0- | (0-602)-33-47-16

(069)31-46-60

VIDEOCAMERY. Videonaprawa!

kupujemy!

DETEKTYWISTYCZNE, 307-43-11
DŁUGI: odzysk, 30-74-456, 30-74-5621
DŁUGI odzysk, 307-42-16, 307-44-17
EXPRESOWE pożyczki pod nieruchomość, 624-59-00

KURSY prawa jazdy, wszystkie
kategorie Credo, Gdańsk

KURSY prawa

GINEKOLOG, Wrzeszcz, 344-43-30

21-97, 302-37-30

PRALKI! 303-61-61

cze, ochrony, konfekcjaGdynia, Spół-

TECH
tów,
sprężarek,
wind, wciągarek,
PAT
AD
gów budowlanych,

Waryńskiego 341-65-62,
LEE]

46 (siedziba NOT): Falcon Centrum Handlowe Zaspa, 346-5452. PandaTczew,

TELEWZYJNE:
dojazd bezplany,625-

dzielcza
1, 624-82-06

- wózków
ILE
WATA BC LCN
ców z obsługą kas
fiskalnych,

i ekspertyza- 553-28-99

xus- specjazaca. bezpłatny dojąd

TELEWIZYJNE, 302-00-82. Do-

WYBRZEŻE: odzież, rękawice robo-

elektryczne,

AALKMED Stefanowicz,
kwa-

jazd bezpłatny

(058)341-52-40

WKL- Dispoplastic, 344-76-68,
ELE Ly EN

gazowo-

a

TELENAPRAWA, przestajane,
629-02-33

BIŻUTERIĘ
srebrną i bursztynową kupię, 0-601-64-30-93
MEBLE antyki- komis, kupno! (058)62706-68
MEBLE używane, współczesne, przedwojenne, 305-53-22

BUIE
EH

GINEKOLOG, bezpiecznie, tanio, | ifkowane, specjalistycz0601-65-85-23
ne leczenie poalkoholo-

GINEKOLOG, bardzo tanio, 0602-

og komis, Świętojańska 135,
Ą

parkersamochody, nieruchomoPOŻYCZKI,
ści, Gdynia, 622-76-38

AWA! 302-37-30, 553| 74-37, , Curtis, s, Son y,
Samsung, Neptun, Siesta. Naprawy
domowe,
specjali
:
boi

Naprawy

:
Ola,

Soo

Szkoł

bilety
,

301 89.51
307-45-58

307-45-43

u

PiK

:
najstarsza i największa sieć

,
8

Jeśli

chcesz nauczyć się języka

oe

DEL DEAL my,

550-14-24
AHS

y
wców
podręcznikó
i pomocy Paukowych: c
iversi
* Can
dla języka angielskiego;
.
A
schoj
dla języka
niemieckiego;
.
-Didier:
dla języka francuskiego.

EC

domowe.

Ż ive

Specjal

Koln
codziennie. 301-51-11, 301-57-35

St

. RA

CAE

(telefo-

zapisz się do naszej Szkoły. Różnowanie, korespondencja)
a
w SJO | Zapewniamy:
norodność proponowanych

| wk
pre saropogomachonno.
— Oleje
. naj renomoRANY system opieki me-

Jana:
AGENCJA
przewozów międzyna
rodowych, wycieczek! Wynajem
mikrobusów.
„Eurotour”*

«programy intensywne

su:
hh w cenie Kursu;
pod
szkół językowych w Polsce. * kursówNA gwarantuje, iż nasza oferta | podręczniki
Oleruje
wysoki pozi
spełni indywidualne potrzeby namożliwość korzystania ze speki ak
pet najbariaj WYPRACRCyCH.
cjalistycznego sprzętu;
«kartę EMPiK SJO CLUB
roponujemy również kursy spenia za rozsądną cenę. »
olalistyczne np.: Job Interview,
upoważniającą do rabatów

Siesta... Bezpłatny R

zacja. 553-51-52,
. 302-97-62
ANTENA! 661-3347 sateliame, fv

Języków

Obcych

ERICA

z

A

j;
bia
przez najlepszych lektorów;
+ możliwość nauki dowolnych języków Świata:
*kursy
o dowolnym stopniu inten
sywności;

JĄCY
Salonów Sprzedaży EMPIK i Laboratoriów — EMPiK Kodak
Express.
Konsultant naukowy
Ta
c ,FPG.LE.,
BĘ
R.

*kursy dla kadry kierowniczej;

v-ce Dyrektor Instytutu Anglistyki,
Uniwersytet Gdański

SZKOŁA właRCOWA

U: :

Lae.Acco Aoc
EA

a3ZDINuidYd i

wanie. Tel. 344-40-54; 341-53-47
CZTEROTYGODNIOWY kurs
kat. ,B' rozpoczęcie 10 marca
Wrzeszcz, Chrobrego 79a, 341-36-76
ISD komputerowe wysoka jakość, promocja! 341-80-21 w. 328
RE
Dom technika, 3011
KOMPUTEROWE: indywidua
ne, Internet, 620-61-53
KOMPUTEROWE: podstawowy,

SA

kubek termo

55-25, Brama Wyżynna (siedziba
PTTK). Biuro Brokerów, 346-20-

Dojazd bezpłatny

SATA
ZANE
UUH

!

LKMED!

OTAKE, Samsung- Sony- Sanyo- Le-

POGOTOWIE telewizyjne, magnetowidy, 303-43-05
SANYO! Philips, Royal, Siesta...

551-84-61
556-23-74
629-02-33
664-85-85 usługi domowe
zamrażarki, 622-10-29,

AA

| angenscheldt L

:

SZKOŁA REKOMENDOWANA
MATIER/ Didier
ARE
:
ELBLĄG
ul. 1 Maja 37, tel. 32-59-77,
GDAŃSK ul. Długi Targ 20/28, tel. 301. ze Sz, tel. 301-51-31,

MONA
5

i

NZ

11619).

wy, Word Excel, maszynopisanie

- spawanie

JA

UŁ)
łyżeczka

=

ukończenia studium. Tel 341-20-18
wew. 41; 341-22-62

LODÓWKI!
LODÓWKI!
LODÓWKI!
LODÓWKI,
LODÓWKI,

19.00

GINEKOLOG, 552-08-33

EST- wynajem autokarów, przejazdy autokarowe- Niemcy, 301-

52, 302-97-62

LODÓWKI! 550-65-78

MOOUR ZAJE)

945-47-50, 341-49-19

sażu: leczniczy, kinezyterapia, metody

WO CA

Ę

Bezpłatny Dojazd! 556-24-97,
346-94-62

Sony... Bezpłatny Dojazd! 553-51-

LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKI 341-25-98

esperal,

stracja poniedziałek- piątek, 17.00- — 53, 621-99-10,
całe województwo

Ek
lop

AGENT celny, Studium Wyceny Nieruchomości „Profil 34-60311

OO
RA)

FUNAI! Philips, Royal, Sony, Siesta...

PHILIPS! Otake, Samsung, Sanyo,

PIECZĄTKI, szyldy, reklamy,

AGENT, Celny, księgowości, doradcy podatkowego, kadrowe, BHP,
trum Wiedzy, 621-90-66

LODÓWKI! (058)303-61-61

ALTEX: wizytówki, pieczątki, nalepki, lstowniki, cenniki, foldery, druki, teVfax

BIOENERGOTERAPIA 341-29-94
CENTRUM Pomocy Psychologicznej, tel. 341-22-05 reje-

wych
rowych Druskienniki, narty, Tunezja, Teneryfa. Primatour 620-13-42

%

0601-611-729,
CHŁODNICTWO!
557-21-65. Lodówki
CHŁODNICTWO, 552-16-53, lodówki

rzeń, Gdynia, 0-602-723-005

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

ny- inne. 302-91-40, 556-28-66

341-63-29, 553-12-36

„Bicomem
sne testy, odczulanie, leczenie scho-

CE EPE

ELU
R U
su szkoły średniej.
Egzamin przed Komisją
Egzaminacyjną
daje możliwość uzy:
skania
świadectwa
ukończenia
szkoły
średniej,

307-44-06

CURTIS- Siesta- inne. Sanyo- So-

CHŁODNICTWO! (058)302-00-

PSYCHIATRA Piasecki. 551-37-78;
0602-70-50-28

Najtańsze przewozy!

30, 623-51-04

KOMIS Meblowy, skup- sprzedaż,
Gdańsk, 305-53-22

- kurs przygotowawczy
PEL
O CB

AUE ORK RIE TE

port gratis, 552-23-57, 661-47-57

SOLARIA tanio, tel. 301-84-30
SOLARIUM Ergolaine, 24+ 1, 1.500zł,
303-12-48
STRUGARKO- wyrówniarkę samorobną 340 x 1850 686-44-55

302-97-62,

COLORMAT, Sony- SamsungSanyo- Royal- Curtis» Neptun... Specjalistyczny serwis.
Dojazd bezpłatny, 302-37-

telewizory- używane, gwarancja, trans-

zyty, 0602-66-75-03
PSYCHIATRA: specjalista, Piotr
Stefanowicz. Porady psychiatryczne,
2-334-

AUTOCENTRALA
305-62-25

Sanyo, Royal, Siesta... Specjalizacja!

Bezpłatny Dojazd!
623-39-86

99-83, 0602-266-178
PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet, wi-

ANTRAVEL. Bilety autokarowe,
556-06-26

ANTENY Tv-Sat, 551-19-57
COLORLUX! Curtis, Otake, Samsung,

RUSZTOWANIE, chłodnica chłodnicza,

Przed przetargiem.

305-49-62

ANTENA, TV SAT, 664-75-72
ANTENY! 554-41-51; 554-22-54
ANTENY, instalacje, Tv-Sat, 622-112%

strojenie, 301-26-78

czący wadium. Obecnie zapis ten brzmi w sposób następujący:

OPERA CJE bezkrwawefilpińskich uzdrowicielizapi
Na
dziei* 6-270-666
o
PEDIATRA, wizyty, 347-

ALBOR

ANTENA, 552-29-71
ANTENA 624-42-74, sateltame-

MIESZARKA Mora 2+ dzieże 5 szt.
oraz rogalikówka, (0-69) 31-18-98

Koformuje, że w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż Ośrodka
dotylonijnego w Narusie, gm. Frombork uległ zmianie zapis

AGENT! Celny! „Rotex”, 26

ANTENA, 302-68-85, satelitarne,
RTV

MASZYNY do obróbki drewna (tokarki,
szlifierki, wiertarki itp.) oraz produkcja,
kontakttel. 345-73-04

R-425

e

sam kiedy?

Na poniedziałek ogłoszenia

drobne

przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku
i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) (1 słowo - 1,15
zł netto), dla osób fizycznych nie prowadz

(1
4,04 zł netto).
ogłoszenia przyjmowane są wgodz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z dopiaiądziałalności
gospodarczej 0,15 zł
są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dła osób fizycznych nie prowadzących
)
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane

ZAPRASZAWY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Cam

działalności gospodarczej

%

:

py

Elblgg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-34, tel. 233-54-09, fax (065) 236-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącłecia 8, tel./fax 683-29-44, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel/fax (069) 31-63-26
, pon.- pt. 8.00-16.00;

Starogard Gdański, Basztowa 3, tel/fax (069) 162-20-80 , pon.-pt. 6.00-16.00

RG

piątek 27 lutego
1998 r.

=
LARYNGOLOG, wizyty domo-

GDAŃSK, Pańska naprzeciw Hal Tar

we, 664-51-13

NEUROLOG, 556-12-49
ACHILLES- odtruwanie poalkoholowe,
303-17-73, 553-69-86
CAŁODOBOWO, Trójmiasto, internista,
chirurg, laryngolog,
pediatra, 96-46, 34132-91

chirurgia ortodoncja paradontologia,
301-69-58

nie, 556-22-35
PEDIATRA, wizyty. 302-84-34
PEDIATRA- dr med Ewa Koziel-

GDAŃSK: Wrzeszcz, Dom Rzemiosła,
lilp. (naprzeciw dworca) codziennie
8.00- 20.00, soboty 10.00- 14.00, 34106-83
GDYNIA, Dom Towarowy Chylonia
Parter obok Banku. As-

ska, 341-43-50

PEDIATRA- Rutkowska, 550-4689

CAŁODOBOWO -internistaEKG; pediatra, 347-80-20,
0601-62-48-63

NIEMIECKI, 302-28-68

MATEMATYKA, dojeżdżam, 665-38-34

CAE, ZDaF, maturalne, „Astari | MATEMATYKA, fzyka. 556-13-62
Góynia, Wadysława IV 54, 661-4532, MATEMATYKA doktor, 37-97-39
Fila Wrzeszcz 341-47-13
MATEMATYKA: korepetycje; matu,
CENTRUM Herdera UG. RNA

czynne

FRUG, kursy językowe- niemiecki,

7455, tel. 661- 19%
MORENA- zachowawcza,

DR. MED. Andrzej Rogoza informuje:

Gabinet Lekarski, Andrologia i leczenie
niepłodności małżeńskiej od 1 marca

26, Gdańsk, tel. 305-73-17
Ogarna

T

DM Tenia.

protetyka, dzieci. 345-75-%;
0601-629-013

1998 przeniesiony- Gdańsk, Hallera
116. Godziny przyjęć nie ulegają zasad-

ANGIELSKI, niemiecki, także przed południem, dojeżdżam, 665-38-34
ANGIELSKI niemiecki, szwedzki, „Vic-

niczym zmianom.
Tel. 0602-216-184
NORD- Medica USG, 551-05-04

OSTEO-MED, diagnostyka, leczenie

ońe' 620.503

APARATY słuchowe GEERS

t-

551-49-79

Dy

jc:

6243203

BSI, ak

ani

Gdańsk Powr
301-11-49

Gin

skie, zaocznie, Gdynia, 661-77-67

sprzętu-

DNIA 17 lep skradziono w Sopocie
B973AK39. Za pomoc w odnalezieniu
nagroda!Tel. 007-01-12-350-745; 00701-12-59-25-54

DNIA 20 lutego 1998 z ul. Świętojąń
skiej 69 w Gdyni skradziono Audi 80
BOL 0697, niebieski metal. Nagroda!
(0532)17-033

658

Z glębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 1998 r.
zmarła nasza kochana Mama, Babcia i Prababcia

W związku z pierwszą rocznicą zgonu Mojej Ukochanej Małżonki
ś. t..

ś. tp.

CZESŁAWA

ZENONY ZATORSKIEJ
odprawione zostanie nabożeństwo żałobne za spokój Jej Duszy
dnia 1 marca 1998 r. o godz. 12.00 w kaplicy kościoła rzymsko-katolickiego
pw. św. Stanisława Bp i M w Gdańsku-Wrzeszczy, al. Legionów 13,
o czym informuję wszystkich członków rodziny, znajomych i przyjaciół
oraz tych, co darzyli Ją sympatią.

. Prof. dr hab. inż. RYSZARD ZEIDLER |

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dnia 24 lutego 1998 roku
zginął tragicznie w Tatrach mój najukochańszy Mąż, najlepszy Przyjaciel

Serdeczne podziękowanie za rpskliwg opiekę,
w szczególności za wielkie serce i wsparcie
dr. JERZEMU PALAKOWI, dr. STANISŁAWOWI SŁAWEK
wraz z Personelem Oddziału Wewnętrznego,
wraz z Personelem

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
w Kwidzynie, Księdzu Prałatowi

ź|

ROMAN JARMUŁA
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 28 lutego 1998 r. o godz. 12.00
w kościele pw. Trójcy Świętej przy ul. Nagietkowej w Gdyni-Dąbrowie.

Wyrazy współczucia Żonie oraz Rodzinie składa

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu przy ul. Spokojnej.

Zarząd ZUChiK "KLIMOR" Spółka z 0.0.

Pogrążona w.smutku |
Żona Irena

oraz Koleżanki i Koledzy. |

„Nie umiera ten, kto twa w pamięci żywych...

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy że w dniu 25 lutego 1998 r.
zmarła najukochańsza Żona, Mama, Teściowa i Babcia

Z głębokim smutkiem żegnamy przedwcześnie wyrwanego
z naszego grona serdecznego Kolegę i Przyjaciela

s. fp.

TERESA KNITTER

ś. fp.

Msza św. odprawiona zostanie 2 marca 1998 r. o godz. 11.30
w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Gd.-Oliwie, ul. Abrahama.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12.30
na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

WOJCIECHOWI KRUKOWI,

SŁAWKA KOWALIKA
lat 27

Pogrążona w smutku
Rodzina

Pielęgniarce MARZENIE NADZIKOWSKIEJ

Koleżanki i Koledzy z klasy Technikum Ogrodniczego.

w pogrzebie

Ś. fp.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 25 lutego 1998 roku zmarł

23 utego odszedł na wieczną wachię w 88. roku
swego pracowitego, uczciwego i godnego życia
nasz Najukochańszy Mąż, Ojciec i Dziadek

dr. n. med.

ś. fp.

ś. tp.

LEONA ZBIGNIEWA
GOSZCZYŃSKIEGO
składa Rodzina.
10047107

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24. 02. 1998 r. r
po ciężkiej chorobie zmarł
ś. f..

RYSZARD LIEDTKE
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 27 lutego 1998r. o godz. 10.30
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Pogrzeb o godz. 12.00 na cmentarzu Komunalnym atomina

kpt.

ż.w. WOJCIECH
ZACZEK

ROMUALD ANDRZEJ
ŁAWRYNOWICZ
marynarz z powołania, weteran Marynarki Wojennej RP,

podwodniak z ORP *Żbik”, uczestnik walk w Obronie Wybrzeża,
Nie umiera kto trwa w pamięci żywych
- jednak będzie nam Ciebie brak.

więzień obozów jenieckich, żołnierz Armii Krajowej
ps. "Chmura" i Wojska Polskiego, wieloletni oficer PMH,

st. mech. okrętowy zasłużony dla Polskich Linii Oceanicznych,

: Uroczystości pogrzebowe oraz msza św. odbędą się dnia
28 lutego 1998 r. o godz. 11.00
na cmentarzu Katolickim w Puszczykowie k. Poznania.

|

| Msza św. w intencji Zmarłego odbędzie się dnia 3 marca
1998 r. w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i św. Piotra Rybaka w Gdyni.

:

czym zawiadamiają
O ależankii Koledzy
z Firmy "Anstar" Gdynia.

odznaczony wieloma najwyższymi odznaczeniami bojowymi

- i państwowymi, Zasłużony Pracownik Morza, któremu poświęcił |
50 najlepszych lat swego życia, Człowiek wielkiego serca,
prawości, godności, honoru i oddania Ojczyźnie.
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.

Pogrążona w smutku —

Rodzina

* 10047595

za ile?

|

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 28 lutego 1998 r. o godz. 12.00
w kościele pw. Trójcy Świętej w Gdyni Dąbrowie, ul. Nagietkowa 61.
Uroczystości pogrzebowe tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Wielkim Kacku, ul. Spokojna.

ś. t,

osobie Profesora żegnamy wzór naukowca i kolegi.

Msza żałobna odprawiona zostanie dnia 27 lutego 1998 r. o godz. 10.00
w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu Katolickim
w Sopocie o godz. 11.30.

Mąż z Rodziną

mgr. inż. ROMANA JARMUŁY

sf

Serdecz! ne wyrazy współczucia Rodzinie składają
Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Budownictwa Wodnego PAN.

żałobie
Rodzina

z ogromnym żalem zawiadwiśmyć o diane śmierci naszego pracownika

Z głębokim żalem i poczuciem dotkliwej i plepowstowanej sty zaplodeiony=
że dnia 24 lutego 1998 r. zmarł w wieku 59 lat nasz długoletni pracownik i kolega,
oddany nauce członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego PAN,
Instytutu Oceanologii PAN, Instytutu Geofizyki PAN, członek Komitetu Badań Morza,
a także członek wielu towarzystw naukowych w kraju i za granicą

kiedy?

BURO Ari! 46-75:
OMEN, 62366:

YW

Pogrążona w

SA
Lb)

Fa rkany ZEM! tel.

0601-620-342, 0601-614-477

PUENTE

AIKIDO- zapisy dzieci, dorośli, 0-

10047679

oraz wszystkim, którzy wzięli udział

NAGRODA za pomoc w odnalezieniu

WWGoła (II), czamy, SGB 22-09, skradzionego12. 02.98. Tel. 0602-364-178
NAGRODA za
w odzyskaniu

Golf lll Variant, biały o mr rej.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 28 lutego 1998 r.
o godz. 14.15 na cmentarzu Krakowiec Gdańsk-Stogi.

NOWAKOWI

targowisku,
0602

680-86-31

SARNOWSKA

dr. EDMUNDOWI

ROC

KUL

665-13-24

OSTEO-MED s.c. Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy,
od 1 marca 1998 zaprasza
do nowej siedziby
w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna
5 (przy Zieleniaku), tel.
301-74-41

Pilotów
a

dę Cię kocham. Adam

POa paa

INDEKS. proesjonane

ANGIELSKI gorzebne korepetycje, — (1600-2000)

osteoporozy, tel. 302-24-28

skradzionego 20 Mego 9882

z siwą bródką. Prosimy właściciela
o odebranie przyjaciela ze schroniska:
Gdynia, Małokacka 3a
:
je:

o
eZ
TE
080 pd YA
4-4
ULU
ES OPERY
YA

1988; szary metalic,
GKN 8510

ZNALEZIONO psa czamego, duzego

CHEMIA, 556-92-67
FIZYKĄ, nematyka statystyka, che-

rapia- 550-46-89, 0-602-351-044

EKG
internistyczne,
wizyty domowe,
dr
Paszkiewicz, 301-9649

JĘZYK niemiecki, 556-34-17

ski, różne poziomy, Egzaminy: FCE,

CHIRURG Łącki, zabiegi (esperal),
301-25-26

DOMOWY internista dr Orłowski, 34142-75

tamską
ta 6650667

NIEMIECKI, mgr germanistyki, 683-1948

PEDIATRA dr. Joanna
Stefanowicz, 551-9764

341-75-64
551-67-37
[665-75-14

ZGUBIONO legtymację studencką nr
ab. 6447MEE, nanazwsko Wojciech _ | NAGRODA za a

JĘZYK francuski wykładany
przez stu-

na
ai Med"
Plac Kaszubski1, 620-39-32
PRYWATNY Dom Opieki „Zacisze”
również leżące,
674-47-12osoby starsze,

A

okulista chirurg, 303-17-73, 553-69-86,

Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17)
przyjmowana są gz 10.00-14.00 wW Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00
w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława

(1 słowo - 1,15
zł netto), ala osób izycznych ie prowadzących działalności gospodarczej 0.162
IV 17) z dopłatą (1 słowo - 4,04
zł netto).Ez

Na sobotę ogłoszenia
drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopiaty (1 słowo - 0,96 z netto), da osób fizycznychnie prowadzących działalności
Gdańsk,
Targ Drzewny 37, tax 301-80-62, 46.9568, tel. cent. 01-501 w. 210, 215, 216, 217 ax 946-96-68 cał dobę; po. p. 8.00-18.00, soboty 9.00-1500; Sopot Kościuszki 6, M EK p
ZAPRSZAWY
DO NUSZYCH BR OGŁOSZEŃ: TY WiadystawaIV 17, telfax 620-69-17, pon-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

ck

|

RG

Świ 141, tel/fax 622-74-79,
pon-pl. 8.00-16.00,

piątek
27 lutego 1998 r.
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Marynarka chce zmian

PRO zaskoczone

pólnie na pomoc

Pewny system We

Propozycja Marynarki Wojennej połączenia cen-

trów ratownictwa morskiego Polskiego Ratownic-

twa Okrętowego w Gdyni i marynarki, zaprezento-

wana we wtorek podczas konferencji w Gdyni

Oksywiu, zaskoczyła kierownictwo gdyńskiego

w

Przedsiębiorstwa.
- Nie ma problemu połą-'

Czenie naszych służb z ratownictwem marynarki i prywa-

tyzacji firmy - powiedział
nam Tomasz Gajek, dyretor

PRO ds. ratownictwa. - Jest to
fakt prasowy. Nie otrzymali-

śmy oficjalnych informacji

Oraz pisemnego
resortu

stanowiska

transportu

i gospo-

darki morskiej. Dokumenty
takie nie wpłynęły również
do rady nadzorczej przedsię-

biorstwa i do organu założycielskiego PRO, jakim jest
Ministerstwo Skarbu. O planowanych zmianach w pol-

Skim systemie ratowniczym
dowiedzieliśmy się w czasie
spotkania

w

marynarce,

W czasie którego wypowiadał
Się m. in. wiceminister Luks.

Nie wiemy, na czym miałoby

polegać

funkcjonowanie

Wspólnego centrum, koordynującego akcje ratownicze.
kk

Za bezpieczeństwo na
morzu odpowiedzialne jest
PRO. Służby ratownicze te8o przedsiębiorstwa,

dosto-

Sowywane do wymogów
międzynarodowych
kon-

Wencji morskich,

od ubie-

glego roku funkcjonują
W oparciu o nowe akty
prawne. Długoletnie doświadczenia w udzielaniu

pomocy na morzu powoduJą, że system ratowniczy

PRO uważa się za pewny

i skuteczny. Pion ratownictwa życia na morzu PRO
dziewięcioma
dysponuje
morskimi statkami ratowniczymi, zbudowanymi w latach 70. Nieco nowsze są
dwie małe jednostki zalewowe R-12. W ubiegłym roku

do służby wszedł pierwszy
nowoczesny, szybki kuter
ratowniczy
„Cyklon”.
W przyszłości statki takie
mają zastąpić przestarzałe
jednostki. Statki PRO bazują, w stałej gotowości do akcji w stacjach morskich,
które rozlokowane są w polskich portach nad Bałtykiem. Cztery stacje brzegowe PRO udzielają pomocy

zagrożonym statkom, kutrom czy jachtom w Tejonach przybrzeżnych.
***

Akcjami kieruje Morskie
Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni, wykorzystujące skomputeryzołączności.
system
wany
W przypadku informacji
o zagrożeniu na morzu, dyżurujący inspektorzy MRCK
analizują syuację i kierują
do akcji śmigłowiec albo
statek ratowniczy.

W

odróżnieniu

od rato-

wania życia i zdrowia, ratowanie przez PRO statków

oraz zwalczanie rozlewów
olejowych czy chemicznych
jest płatne.
(M. K.)

REKLAMA

Tekst na prawach ogłoszenia

połknij

rekina

olej z wątroby rekina powrócił do medycyny po 200 latach
Wieki całe nie wiedziano, dlaczego Somniosus mikrocephalus
- rekin grenlandzki - jest jedynym kręgowcem nie chorującym
na raka i nie zapadającym na żadne infekcje. Dopiero odkrycie
rzut oka
tej na pierwszy
w oleju
alkoksygliceroli
niesympatycznej ryby wyjaśniło zagadkę. Olej z wątroby rekina
grenlandzkiego zawiera alkoksyglicerole - niezwykle cenne
substancje lecznicze w takim stężeniu, jakiego nie spotyka się
w żadnym innym źródle biologicznym! To one pobudzają
system immunologiczny, mobilizują organizm do wytwarzania

komórek układu odpornościowego - leukocytów. Dzięki białym

krwinkom system odpornościowy skutecznie niszczy wirusy,
bakterie, grzyby a nawet pojawiające się sporadycznie
mikroogniska komórek nowotworowych. Nic dziwnego, że
lek na
przez wieki rybakom skandynawskim ten olej służył jako
intuicyjnie,
choroby. To, co oni stosowali
wszystkie
potwierdzone zostało we współczesnych badaniach lekarzy
i naukowców. Preparat ecomer to właśnie ekstrakt z wątroby
rekina grenlandzkiego. Stwierdzono jego hamujący wpływ na
wzrost guzów nowotworowych. Podaje się go więc pacjentom
podczas chemio- i radioterapii. Ale nie tylko! Dzięki
alkoksyglicerolom szybciej wracają do zdrowia osoby po

długotrwałej kuracji antybiotykowej a osoby zapadające na
infekcje grzybiczne, infekcje górnych dróg oddechowych

i grypy pozbywają się swoich kłopotliwych skłonności.
inne

Inne dawki preparatu stosuje się profilaktycznie,
podczas choroby, niezbędne jest więc zapoznanie
Z treścią ulotki.

się

zastosowanie: podczas chemio- i radioterapii * przewlekte

infekcje wirusowe + zakażenia bakteryjne * grypy * alergie
* egzemy * łuszczyca * choroby reumatyczne.

CCOMECT immunostymulator
Krotex-Poland + Exposan Sweden

—

inisterstwo Transpor-

" tu i Gospodarki Morskiej zapowiada zmiany

R-2178

systemie

ratownictwa

morskiego. Od przyszłego
roku akcje ratownicze na
morzu ma koordynować
wspólne centrum Polskiego
Ratownictwa Okrętowego
w Gdyni i Marynarki Wojennej.
- W razie katastrofy czy
wypadku na morzu szybciej i skuteczniej zareaguje
połączone centrum koordynacyjne
ratowniczych
służb cywilnych i marynarki - twierdzi kmdr Leszek Siudut, szef Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej. - Taki
ośrodek
koordynacyjny
funkcjonuje bardzo sprawnie
w
Danii.
Podobny

utworzyli Szwedzi, którzy
zintegrowali
w jednym
centrum służby ratownictwa cywilnego, wojskowego i administracji morskiej.

W

Polsce

siły

po-

szczególnych służb morskich są rozproszone, a nawet dublują się. W wielu
portach dyżurują statki ratownicze PRO i okręty ratownicze MW oraz patrolowce Straży Granicznej.
Morskie Ratownicze Cen-

Ratownictwo Morskie Marynarki Wojennej dysponuje śmigłowcami i okrętami
Fot. Przemysław
ratownicznymi.
MW.

Wydłuża

to

bazujące

czas

w

Gdyni,

Helu,

lu-

Kołobrzegu i Świnoujściu

dziom zagrożonym na morzu.
Oprócz
śmigłowców,
trum Koordynacyjne PRO , marynarka mogłaby włączyć do wspólnego cenmusi kierować do akcji natrum
ratowniczego SAR
sze śmigłowce za pośred(Search and Rescue, czyli
nictwem podośrodka koorsystemu poszukiwań i radynacyjnego ratownictwa
townictwa), 7 okrętów ralotniczego Centrum Koortowniczych i holowniki,
dynacyjnego Ratownictwa

oraz rozbudowany system
obserwacji morza i łączności. Okręty ratownicze po-

udzielenia

pomocy

zostają

w

ciągłych

dyżu-

rach i w stałej gotowości
do akcji.
Krzysztof Luks, wiceminister transportu i gospodarki morskiej, zapowiedział na spotkaniu w Gdyni,

Stoppa

że w tym roku powinna być

uchwalona nowa ustawa
o ratownictwie morskim,
która uwzględni koncepcję
połączenia służb ratowniczych PRO i marynarki.
PRO będzie częściowo spry-

watyzowane, a ośrodki, stacje i statki ratownicze - włączone do zintegrowanego
systemu ratowania życia na
morzu.
Jacek Sieński

Ratunek z nieba
wskaźnikiem

W ratowaniu życia ludzkiego na morzu najbardziej
skuteczne są śmigłowce, najszybciej docierające na
miejsce akcji. Wykorzystywane są one zarówno do
poszukiwania rozbitków i zagrożonych statków, jak
i podejmowania z wody lub ewakuowania z jednostek pływających osób potrzebujących pomocy.
W
Polsce
śmigłowce
przystosowane do przeprowadzania morskich akcji ratowniczych posiada
Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.
- Mamy trzy ciężkie śmigłowce ratownicze Mi 14
PS i dwa lekkie Mi 2 RM,
bazujące
na
lotnisku
w Darłowie oraz cztery nowoczesne śmigłowce ratownicze W - 3 Anakonda,
stacjonujące na lotnisku
w Gdyni - powiedział kmdr
por. Andrzej Nurski z zespołu oficerów lotnictwa
Dowództwa MW. - Zamierzamy
utworzyć
trzeci
punkt bazowania śmigłowców ratowniczych w Dziwnowie. Program modernizacji lotnictwa marynarki
przewiduje zakupienie do
2012 roku szesnastu Anakond, które z czasem Zastąpią maszyny Mi 14 PS
i Mi2 RM. Wszystko zależy
jednak od stanu finansów

inflacji,

nie

rekompensuje jednak wydatków lotnictwa marynar-

ki. Przeznaczona jest ona
na pokrycie kosztów 20 godzin lotów rocznie, a tylko

od stycznia do lipca ubievgłego
roku
śmigłowce
przeprowadziły
akcje
trwające łącznie 60 godzin
- dodaje kmdr por. Nurski.

(JAS)

państwa. Zwłaszcza, że będą potrzebne także znaczne środki na wyszkolenie
lotników i mechaników
oraz na stworzenie zaplecza technicznego.
W oparciu o obowiązujące porozumienie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z Ministerstwem Obrony Narodowej, lotnictwo marynarki utrzymuje w stałej gotowości do akcji śmigłowiec
Mi 14 PS w Darłowie
i Anakondę - w Gdyni. Ich
załogi i personel techniczny pełnią dyżury całodobowe.
- Od 1996 roku resort
transportu

i

gospodarki

przekazuje nam 1,5 mln zł
na eksploatację dwóch dy-

żurujących
śmigłowców
ratowniczych,
którymi
dysponuje Morskie Ratownicze Centrum Koordyna-

.

cyjne PRO. Kwota ta, walo-

Śmigłowiec ratowniczy W-3 Anakonda podczas podej-

ryzowana

mowania na pokład rozbitka.

zgodnie

ze

Fot. Przemysław Soppa

piątek 27 lutego 1998 r.

Om

Ja tych

8
a

pod

zy

Do czerwca ma zostać
skomercjalizowany
m.in. starogardzki PoImos. Tak obiecuje
rząd. Pracownicy obawiają się, czy zakład
dotrwa do tego czasu.

W 2000 roku skończy
się ochrona celna polskiego przemysłu naftowego i krajowe rafinerie staną twarzą
w twarz z zachodnimi
potentatami. Producenci
nalegają więc na jak
najszybszą prywatyzację.

- Prywatyzacja zapewni
nam
możliwość
obrony
przed obcymi firmami uważa
Romana
Kuffel,
rzecznik petrochemii.
. Trzeba ją przeprowadzić zanim zostaną zniesione wysokie cła ma import paliw,
a według układu z Unią Europejską nastąpi to już za
dwa lata.
Rafineria Gdańska, ma
zdaniem Romany Kuffel, ła-

NE

Kapanie procentów

Ręka na baku

zależy jednak od rządu.

2

Starogardzki Polmos

Pierwsza fuzja w nafcie

Gabinet premiera Jerzego
Buzka zaktualizował już
program restrukturyzacyjny
przemysłu naftowego. Jednym z pierwszych kroków
będzie fuzja CPN i Petrochemii Płock.
- Właśnie ten temat zdominował ostatnie posiedzenie Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji - mówi Zbigniew
Gryglas z departamentu
nadzoru
i prywatyzacji
w Ministerstwie Skarbu
Państwa. - W najbliższych
dniach można spodziewać
się już konkretnych decyzji.
Rafineriom zależy na
szybkości. Zarówno Rafineria Gdańska, jak i Petrochemia Płock są przygotowane
do prywatyzacji. Decyzja

|

Nie wiadomo, co o obietnicach rządu sądzi Jerzy Jakubus, dyrektor Polmosu:
- Całe kierownictwo jest
na urlopie. Sprzedaż jest tak

mała, że nie ma sensu, by
siedzieli w biurze - poinformowała nas sekretarka.
- Na prywatyzację starogardzki Polmos czeka od
wielu miesięcy. Zakład jest
do tego przygotowany, brak

Rok 1996 był niekorzystny dla obu rafinerii. Ceny paliw były regulowane urzędowo, wzrósł zaś koszt zakupu ropy, gdyż ceny na światowych giełdach były stosunkowo wysokie.
twiejszą sytuację niż Petrochemia i łatwiej można jej
znaleźć strategicznego inwestora. Chociażby dlatego,
że jest dostosowana do
przerobu mniej zasiarczonej ropy, np. z Morza Północnego i państw arabskich.
Petrochemia nie tylko
produkuje paliwa z syberyjskiej ropy (co uzależnia ją
od jednego dostawcy), lecz
również produkty chemiczne dla np. toruńskiej Elany
czy zakładów azotowych nie jest więc typową rafinerią.
- Wyprodukować

paliwo

jest łatwo, trzeba jeszcze je
sprzedać - twierdzi Kuffel. Nie ma szans na sprzedaż

paliw

za

granicę,

jednak decyzji. Miał ją wydać poprzedni rząd - jednak
nie zdążył przed wyborami.
Wpływy z prywatyzacji miały m.in. zasilić fundusz pomocy dla powodzian.
Jeszcze w lipcu do Ministerstwa Skarbu Państwa

wpłynął

wniosek

;

o rozpo-

częcie prywatyzacji, wspól-

nie z trzema innymi firmami
branży i powołanie holdingu
kapitałowego,
który
mógłby sprostać konkuren-

cji zagranicznej.
- Żadna z firm nie jest
w stanie konkurować w p0jedynkę z wielkimi zachod-

nimi koncernami - twierdzi
Józef Kapela, dyrektor Po-

Imosu z Bielska-Białej, któ-

ry razem ze starogardzki!
chce stworzyć holding. - Nie
muszą przejmować się na
szymi podatkami. Do tej pO”

ry wstrzymywało

ich cło,

lecz i ono zostanie zmniej”
szone, a w końcu zniesione,
gdyż tego wymagają umowy

stowarzyszeniowe

z Unią

Europejską.

:

Polski rynek jest uznawa”

ny za 5 na świecie p
względem chłonności na

tzw. czyste alkohole, jest się

więc o co bić.
Barbara Marszall

wszyscy

dookoła mają ich nadmiar.
Musimy bazować na rynku
polskim.
Aby sprzedać paliwo,
trzeba mieć stacje. Fuzja
CPN i Petrochemii może
częściowo rozwiązać ten
problem
- Niedługo będziemy produkowali 8,5 mln ton rocznie, zaś CPN może na swych
stacjach sprzedać tylko 2,6
mln ton rocznie - mówi Kuffel. - Niezależnie od decyzji
o fuzji, będziemy musieli
szukać rozwiązania. Prywatyzacja dałaby nam możliwość zgromadzenia kapitału

- np. poprzez emisję części
akcji na giełdzie - i zwiększenia liczby stacji.
Jak jednak będzie ona
wyglądała - do końca nie
wiadomo. Branża naftowa
to przemysł strategiczny,
więc rząd będzie się starał
zachować nad nim kontrolę
w jakiejś formie.
Igor Nowaczyk
Małgorzata Rakowiec

Rada Polityki Pieniężnej

Zdławić inflację

Rada Polityki Pieniężnej próbuje zrobić
wszystko, by powstrzymać inflację. Zawiodą

gdy tempo wzrostu płac
spadnie do 2 proc. miesięcznie (w styczniu pensje
wzrosły aż o 7 procent).

Rada chce też umocnić

się więc ci, którzy cze-

kurs złotego

kali na obniżkę oprocentowania kredytów,
umocni się natomiast
złotówka.

jak dotychczas. Umocnienie

Wszystkie

poczynania

RPP która z dniem 17 lutego przejęła część kompetencji prezesa NBP są skierowane na zahamowanie inflacji. Oznacza to, że na
pewno nie stanieją kredyty;
na taką obniżkę, zdaniem
rady, jest jeszcze o wiele za
wcześnie, Stopy procentowe
na rynku międzybankowym,
które ostatnio spadały, teraz
nie będą mogły obniżyć się
poniżej 24 procent. Kredyty
będą tańsze dopiero wtedy,

- od wczoraj

złotówka traci miesięcznie
0,8 procenta, a nie 1 procent

złotego może oznaczać, Że
stanieją inne waluty (głów' nie marki i dolary, gdyż ich
udział
w „walutowym koszyku” jest największy).

Wielu ekspertów uważa,
że Rada Polityki Pieniężnej
próbuje pogodzić sprzeczne
interesy - umocnienie złotego powinno pójść bowiem
w parze z obniżką stóp pro-

centowych, gdyż w przeciwnym wypadku Polska nie
stanie się atrakcyjnym miejscem dla długoterminowych
inwestycji zagranicznych.
(B.Mar.)

Petrobaltic

Nie chce na giełdę

Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 10 000)

Prace nad projektem prywatyzacji firmy zajmującej
się wydobywaniem ropy
naftowej i gazu z dna Morza
Bałtyckiego trwają od 3 lat.

- W kontrakcie o zarządzanie przedsiębiorstwem
napisano, że dyrektor ma
przygotować firmę do prywatyzacji. Ważność tego
kontraktu wygasa z końcem

tego roku i przypuszczam,

że pan Jan Kurek zrobi
wszystko, by się z tego zapi-

su

wywiązać

-

twierdzi

Zdzisław Siamion, asystent
dyrektora.
Dyrektor Kurek chce, by

po prywatyzacji Skarb Państwa miał 25 proc. akcji firmy, 15 prc - załoga, a 60
proc.

zostanie

podzielone

pomiędzy kilku inwestorów.
Ze względu na strategiczny
charakter
firmy
żaden
z nich nie powinien mieć
więcej niż 15 proc. akcji.
W grę nie wchodzi też wejście na giełdę. Trwają już
rozmowy
z inwestorami
krajowymi.
(B.Mar.)

om

Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyjski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.

Jan Kurek, dyrektor Petrobalticu chce w ciągu
dwóch lat sprywatyzować firmę. Ministerstwo
Skarbu jeszcze nic
o tym nie wie.
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1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w tut. urzędzie
w pokoju nr 15.
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Lucyna Probe,

en

i

Cl
A

pokój nr 15, tel. (0-69) 16-250-67.
3. Oferty wstępne w zamkniętych kopertach z napisem „oferta wstępna STRATEGIA” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Starogardzie
Gd., ul. Sikorskiego 9, pokój nr 9 do dnia 23 marca 1998 r. do godz. 14.00.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 marca 1998 r. o godz. 12.30. Oferenci mogą być
obecni przy otwarciu ofert. Do drugiego etapu zostaną zaproszeni wykonawcy,
których oferty spełniają określone w specyfikacji wymagania.

p

|
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Gdańsku

Ww

Rejonowy

i

ś

nieruchomo
„vy
zlecanych
P
ąd

projektu strategii rozwoju gminy wiejskiej Starogard Gd.

r.

w 1998

ge o de zyj nych

w

Urz

zaprasza do składania ofert wstępnych na sporządzenie

e

przetar g nieograniczony

na wykonawstwo
usług

Zarząd Gminy w Starogardzie Gd.

Gdańsku

w

Rejonowego

Urzędu

DWUSTOPNIOWYM

O PRZETARGU

:

e

R-2229/A/182

Wzory ofert można odebrać w siedzibie Urzędu Rejonowego
w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 w pokoju nr 237.

Oferty należy składać do dnia 16 marca 1998 r.
Otwarcie ofert nastąpi 17 marca br. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Rejonowego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 w pokoju
R-2195

nr 232.

Do naszego nowego
hipermarketu w Gdyni,
który w niedługim czasie
zostanie otwarty, poszukujemy:
doświadczonych
i fachowych dostawców
oraz producentów owoców i warzyw

(towar świeży), jak również kwiatów.

OFERUJEMY
* stałą współpracę
* krótki termin płatności (przy przelewach na konto)
* dużą powierzchnię sprzedaży i najnowocześniejsze wyposażenie
w największym hipermarkecie — 15.000 m” tz w regionie.

* duże ilości zamówień

:

* długoletnie doświadczenie w zakresie współpracy
z dostawcami i producentami w Polsce

OCZEKUJEMY
* wysokiej jakości i realnych cen

* konkretnych ofert
* korzystnych cen zakupu dzięki dużym ilościom odbioru
i ciągłym dostawom

NASZ

CEL

Długoterminowa współpraca, inwestycje, a także tworzenie
nowych miejsc pracy na obszarach produkcji.

Zainteresowanych

tel. (058) 664 54 89
tel. (022) 670 23 38/39

Pan Manfred Liitzenkirchen
Pan Czesław Eisler

tel. kom. 0601 37 93 55
tel. kom. 0601 37 93 54

zd

|

Warszawa, ul. Kleszczowa 14a + Poznań, ul. Grunwaldzka 152

AT Z

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 136, tel./fax 344-71-01 + Olsztyn, ul. Dworcowa o

prosimy o kontakt z:

HIT Hipermarket Gdynia
HIT Centrala Warszawa

- ku puj

ma jtanie jt
R-2191

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:
dj

tren
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* A rm | Wj,
src,
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ee
z

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 23-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiącłecia 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;
0,
pon. pt. 8.00-16.00
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-8
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Hokej

Koszykówka

Piłka nożna

Gorący lód

Trampkarze
s sk 8 sobotę

U

i

niedzielę

w hali OSiR (ul. Lipo-

wa 9) w Pucku odbędzie się
ogólnopolski turniej piłki
nożnej trampkarzy z rocznika 1985.
15 zespołów rywalizować
będzie w sobotę od godz.
9.00 w trzech grupach eliminacyjnych. Do niedzielnych gier o miejsca 1-6 zakwalifikują się po dwie najlepsze drużyny z każdej
grupy. Zakończenie turnieju przewidziano na godz.
15.
W zeszłym roku triumfatorami

turnieju

w

Pucku

byli piłkarze Bałtyku Gdynia. W tym, obok wybrzeżowych zespołów, wystartują: Pogoń Szczecin, Lech
Poznań, Zawisza Bydgoszcz
i Warmia Olsztyn.
(sus)

Wisły
Ostatnią kolejkę zasadniczej części sezonu rozegrają w sobotę koszykarki ekstraklasy. Aby zachować pierwsze miejsce w tabeli Fota Porta musi na
własnym parkiecie (hala GOSiR, ul. Olimpijska 5,
godz. 17) pokonać Wisłę Kraków.
Bardzo ważny mecz IIligowy rozegrają w Olsztynie (Bogart) koszykarki
Dick Black Startu Gdańsk.

słę Kraków. Są faworytkami, ale nie wolno im zlekceważyć przeciwnika. Pozostawienie swobody FEugenii Nikonowej i Krysty-

karki będą miały największą przewagę nad Wisłą.
Na obwodzie muszą pilnować Eugenii Nikonowej.
słynie
Krystyna
Lara
z szybkich wyjść do kontry,
ale gdynianki Olga Pantelejewa i Lucyna Mruk nie
są wcale wolniejsze, a wysokie powinny skutecznie
odciąć kapitana drużyny
krakowskiej od pierwszego
podania.
Na zwycięstwo w Olsztynie nad tamtejszym Bogartem Ideą liczą koszykarki
Dick Black Startu Gdańsk.
Obie drużyny rywalizują ze
sobą o drugie miejsce w tabeli, które premiowane

nie

jest awansem

Przedostatnia

kolejka

nie przyniosła zmian. Na
czele nadal duet Fota Porta, ŁKS Łódź z jednakową
liczbą zwycięstw. Gdynianki prowadzą dzięki lepszemu
bilansowi
małych
punktów w bezpośrednich
spotkaniach. By tak zostało
do play off, gdynianki muszą w sobotę pokonać

Piłka nożna

Młodzież
W Kolbudach
Czy Leszek Janowicz (nr.10) pokona bramkarza Unii Siergieja Szabanowa?
Fot. Robert Kwiatek

Dwa zwycięstwa dzielą hokeistów Stoczniowca
Gdańsk i ich rywali Unię Oświęcim od awansu do
wielkiego finału play off. Po dwóch grach jest remis 1-1. Dziś trzeci mecz w Oświęcimiu. Czwarte
starcie odbędzie się w niedzielę (godz. 19) w hali
„Olivia”.
Po
cjach,

niebywałych
jakie

nam gdańscy
wtorkowym
w

emo-

zafundowali

ratury. Aby przeciwstawić
się gospodarzom piątkowe-

hokeiści we
spotkaniu,

go spotkania gdańszczanie
będą grali czterema forma-

niedzielę zapewne

„Olivia”

wypełni

się

hala

do

ostatniego miejsca. Doping

kibiców uskrzydlił graczy
Stoczniowca, którzy Trozstrzygnęli ten mecz na swoją korzyść rzutami karnymi.
Ten sukces bardzo podbudował psychicznie drużynę
trenera Henryka Zabrockiego. Zawodnicy doskonale
wiedzą, że awans do finału
prowadzi
przez
sukces
w Oświęcimiu i wierzą, że
uda im się go osiągnąć.
Gdyby po czterech grach
był remis 2-2, piąte decydujące spotkanie odbędzie
się na lodowisku Unii, które słynie z wysokiej tempe-

cjami

ataku.

Ta

taktyka

przyniosła
im
sukces
w drugim meczu. Od połowy drugiej tercji stoczniowcy przejęli inicjatywę i choć
zwycięskiej bramki w normalnym czasie gry i do-

grywce strzelić im się nie
udało, stworzyli więcej dogodnych sytuacji niż ich
przeciwnicy.
Faworytem
nadal oczywiście są hokeiści Unii, ale już nie tak
zdecydowanym jak przed
rozpoczęciem

rywalizacji.

Drużynie Stoczniowca bardzo odpowiada rola „czarnego konia” rozgrywek i jak

do tej pory skutecznie się

Wtorkowy mecz kosztował obie drużyny wiele wysiłku. Nikt się nie oszczędzał. Gracze obu drużyn są
mocno

poturbowani.

W Stoczniowcu najbardziej
Mariusz Przewoźny, Jarosław Waszak i Aleksander
Rymsza. Specjaliści od odnowy biologicznej mają peł-

ne ręce roboty. Od ich
sprawności także zależą losy rywalizacji. Warto o tym
pamiętać.
Wczoraj
gdańszczanie
trenowali już na tafli w
Oświęcimiu. Prawdopodobnie zagrają w takim samym
składzie jak we wtorek.
O play off mówi się, że trzeci mecz jest bardzo ważny
z psychologicznego punktu
widzenia. Kto go wygrywa,
najczęściej zwycięsko wychodzi z całej rywalizacji.
Bez względu jednak na jego
wynik, czwarty mecz odbędzie się w niedzielę w
Gdańsku. Bilety można nabywać już od dzisiaj w recepcji hali „Olivia”.

(sus)

z niej wywiązują.

Piłka nożna

Gierszewski wygrywa

Spory sukces odnieśli młodzi piłkarze gdyńskiego
Bałtyku (rocznik 1983), którzy w Poznaniu wygrali
w halowym turnieju o puchar prezesa KS Warta.
Podopieczni trenera Mieczysława
Gierszewskiego
nie przegrali żadnego spotkania i zdobywając 20
punktów triumfowali w tabeli wyprzedzając lepszą
różnicą bramek reprezentację okręgu warszawskiego.

Bałtyk
pokonał
kolejno
Wartę Poznań 5:0, Lecha
Poznań 4:0, Hetmana Zamość 3:2, Pogoń Szczecin
4:0, Stomil Olsztyn 4:0, Obrę
Mosina 10:0 oraz zremisował z Kadrą WOZPN 2:2
i GKS Katowice 1:1.

Skład Bałtyku: Jakub Biskup (11 goli), Zbigniew Bodzak, Michał Gogol, Jakub
Gronowski (1), Bartosz Haj-

dasz, Tomasz Jańczak, Adrian Klimowicz (2), Łukasz

Król (6), Oskar Mitrosz, Łukasz Morawski (1), Mariusz
Pawlik, Michał Pawlik, Damian Pek (3), Krzysztof So-

szyński (1), Karol Szewczak,
Piotr Tusk (8).

(kast)

W Kolbudach odbędzie
się w najbliższy weekend ogólnopolski, halowy turniej piłkarski
drużyn rocznika 1983

o puchar przewodniczącego rady gminy.
Będzie to już piąta edycja
tej imprezy. Do udziału organizatorzy zaprosili szesnaście zespołów, z których
udział na razie potwierdziło

czternaście
- Energetyk
Gryfino,
Polonia Flbląg,
BKS Bydgoszcz, Stoczniowiec Płock, Gryf Wejherowo, MOSiR Pruszcz Gdański, FC
Sopot,
Polonia
Gdańsk, Bałtyk Gdynia, Lechia Gdańsk, Czarni Nakło,
Trójka Ciechanów, Orzeł
Trąbki Wielkie i GOSiR Kolbudy. Do tego grona dołączą
jeszcze dwa zespoły.
Turniej
odbędzie
się
w

szkole

podstawowej

im.

Zaruskiego przy ul. Wybickiego w Kolbudach. W sobotę odbędą się mecze eliminacyjne. Potrwają od 8.00 do
20.00. W niedzielę spotkania
półfinałowe i finałowe zaplanowano od 8.00 do 14.30.

Za faworytów uchodzą
zespoły Polonii Gdańsk,
Trójki Ciechanów i Lechii
Gdańsk. Niespodziankę mogą też sprawić gospodarze.
Przy okazji turnieju odbędzie się również mecz towarzyszący, w którym reprezentacja Kolbud spotka się
z dziennikarzami.
(kast)

Larze

może

się

Wi-

Źle

skończyć.
Miejmy nadzieję, że do
tego nie dojdzie. Ostatnie
mecze wskazują, że forma
gdynianek ma tendencję
wzrostową. Coraz więcej
zawodniczek bierze na siebie
ciężar
zdobywania
punktów, co stanowi dobry
prognostyk przed play off.
W środowym meczu we
Wrocławiu (94:72 dla Foty)
gdynianki doskonale zagrały w drugiej połowie
meczu,
którą
wygrały
59:36. - Po przerwie popra-

pewniły

już

sobie

koszy-

karki warszawskiej Polonii. Najprawdopodobniej
losy

rywalizacji

o

drugie

liśmy grę na tablicach. To

miejsce rozstrzygną się
w bezpośrednim meczu
Bogart - Dick Black w sobotę
(początek
meczu
o godz. 17) na parkiecie
w Olsztynie.
Pierwszy mecz tych drużyn wygrały gdańszczanki
82:66. Jeśli rewanż zakończyłby się niższym niż 15-

pozwoliło

punktowe

wiliśmy obronę i opanowanam

wyprowa-

dzenie
wielu
szybkich
kontrataków - powiedział
nam
trener
gdynianek
Adam Prabucki.
Wydaje się, że właśnie
w środku gdyńskie koszy-

zwycięstwem

Bogartu, wówczas gdańszczanki musiałyby liczyć, że
za tydzień w Olsztynie wygra Polonia. Lepiej jednak;
aby liczyły na siebie.
(sus)

Piłka ręczna

Nie będzie łatwo

sobotę (godz. 16.30)
©
i niedzielę (13) przed
własną widownią wystąpią
tylko

piłkarki

ręczne

Naty

AZS AWF Gdańsk. Ich rywalem będzie JKS Jarosław.

Do Rudy Śląskiej jadą pił-

karki EB Startu Elbląg, a do
Lublina Styroplastu Startu
Gdańsk.
Akademiczki mają ostatnio dobrą passę. W końcowych sześciu meczach odniosły
pięć
zwycięstw
i awansowały na szóste
miejsce w tabeli. W sobotę
i niedzielę grają z doświadczoną drużyną z Jarosławia,

która zajmuje piąte miejsce.
- Choć oba zespoły dzieli tylko jedna lokata, piłkarki
JKS mają na koncie 8 punktów więcej. Gdyby drużynie
... za kartkę z pozdrowieniami od młodych piłkarzy trenera Leszka BiernackieArki Gdynia i ich trenera go udało się wygrać dwa razy, akademiczki oddaliłyby
Krzysztofa Hoppe z obozu
się od strefy spadkowej. Na
zimowego w Choczewie.
te mecze z pewnością warto
(Paw) się wybrać. W wybornej for-

Dziękujemy

do dalszych

gier
eliminacyjnych
o awans do I ligi. Po zwycięstwie w Gdańsku w ub.
sobotę pierwszą lokatę za-

mie znajduje się skrzydłowa
akademiczek
Magdalena
Pawłowska, która w ostatnim

spotkaniu

strzeliła

12

bramek.

Na porażki w Rudzie Ślą-

skiej nie mogą sobie pozwolić wiceliderki w tabeli piłkarki EB. Na potknięcie elblążanek

czekają

bowiem

zespoły Sośnicy i Piotrcowii,
które będą faworytami wyjazdowych spotkań z AKS
Chorzów i Cracovią.
Po przegranych derbach
Gdańska w niewesofłej sytuacji znalazła się drużyna
Styroplastu.
Podopieczne
trenera Zdzisława Czoski
znajdują się na pozycji
spadkowej i udają się do
Lublina na dwumecz z nie-

pokonanym

dotąd w

lidze

Montexem.
Życzymy
gdańszczankom jak najlepiej, ale w tych spotkaniach
sensacji trudno się spodzie-

wać.
(sus)

"TY" tn

w Pucku
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Tenis stołowy

Siatkówka

Koszykówka: Stal - Pakmet

Czy „13”
przyniesie
szczęście?

Bardzo wa

Starcie

s

Wanaście turniejów rozegrali już w tym sezo-

nie pingpongiści amatorzy

W przestronnej

hali MRKS

Gdańsk w cyklu zawodów,

którym patronuje „Dziennik
Bałtycki”. Przypomnijmy, że

nasze redakcyjne trofeum
Otrzyma ten zawodnik, który
zajmie pierwsze miejsce
W końcowej klasyfikacji.

Najpoważniejszym

kandy-

datem do ostatecznego sukcesu jest 40-letni Jacek Gąsiorowski z Elbląga. Prowa-

dzi on wyraźnie po dwunastu turniejach przed Eugeniuszem Góreckim, Zbigniewem Kordułą, Markiem
Andrzejczakiem i Bogusławem Dobrzeleckim.
Do rozegrania są jednak
jeszcze cztery turnieje. Najbliższy trzynasty odbędzie się
W hali MRKS przy ul. Meissnera na Zaspie w nadchodzącą sobotę, 28 bm. Początek gier, jak zwykle o godz.
15.30. Ciekawe, dla kogo „13”
będzie

szczęśliwa?

Serdecz-

nie zapraszamy wszystkich
chętnych do pogrania przy
kilkunastu stołach. Zgodnie
z przyjętymi fegułami, każdy
ma możliwość stoczenia minimum czterech pojedynków.
(Paw)

spotkania

Dwa kolejne spotkania ligowe rozegrają w Starogardzie siatkarze Baczewskiego. W sobotę o godz.
17 i w niedzielę o godz. 11 - hala Agro-Kociewie zmierzą się z AZS AWF Podlaska.
Po dwóch ostatnich suk-

cesach

wyjazdowych

nad

Mirkowem Konstancin nastroje w starogardzkim zespole znacznie się poprawi-

ły. Oddaliło się widmo spadku. Oby jednak w Baczewskim

nie

nastąpiło

zbytnie

rozluźnienie. Do zakończenia drugoligowej rywalizacji

pozostały trzy kolejki. Siatkarzy Baczewskiego czekają
jeszcze mecze z Astrą Ustronie Morskie u siebie i wyprawa do Bzury Ozorków.
Kolejne spotkanie rozegrają również siatkarki Gedanii DGT Gdańsk. Nasze
panie grają o utrzymanie
w serii B I ligi. W sobotę

wystąpią na Śląsku, gdzie
rywalem będzie sosnowiecka
Szkoła
Mistrzostwa
Sportowego. Czy gedanistki
zrehabilitują się za środową
porażkę z Częstochowie?
Wynik

tego

pojedynku

może

się okazać w końco-

wym

rozrachunku

kle

ważny.

Obie

mają największe

niezwy-

drużyny
szanse

na

zajęcie
piątego
miejsca
przed decydującą o zachowaniu

statusu

pierwszoli-

gowca batalią.

(pol)

Mistrzostwa okręgu kręglarzy
ręgielnia w puckiej ha-

li OSiR będzie przez.
trzy dni areną indywidualnych mistrzostw okręgu pomorskiego seniorek i seniorów
W
kręglarstwie.
O pierwszeństwo rywalizować będą reprezentanci Tu-

cholanki Tuchola, Gryfa
Wejherowo, ZM TKKF Wejherowo, Dębinek Gdańsk
i Zatoki Puck.
Dzisiejsze

kulania

roz-

poczną się o godz. 15, a sobotnie i niedzielne o godzinie 9.

Zdobywcy

czołowych

miejsc wywalczą
prawo
udziału w mistrzostwach
Polski, które w tym roku rozegrane zostaną w maju
w Tomaszowie Mazowieckim.
(Paw)

W sobotę drugoligowi koszykarze Pakmetu, którzy
niespodziewanie znaleźli się w ósemce najlepszych

zespołów, rozegrają pierwsze spotkanie play off.
W Ostrowie zmierzą się ze Stalą.
Ostrowianie w poprzednim sezonie także walczyli
o awans do grona najlep-

szych. Na drodze stanął im
jednak sopocki Trefl. Nie
mielibyśmy nic przeciwko
temu, aby podobnie stało się

teraz. Starogardzki Pakmet,
wbrew zajętemu miejscu,
jest
zespołem
solidnym,

mającym w swoich szeregach kilku doświadczonych
koszykarzy.

Do takich należą bez
wątpienia amerykański rozgrywający - Malcolm Montgomery, Wojciech Kukuczka, Andrzej Kwaśniewski
czy
Wojciech
Goliński.
Trzej

ostatni grali w

szłości
skim,

z Piotrem
obecnie

prze-

Gajew-

reprezentu-

jącym Stal. Znają także Vadima Czeczuro, eks-koszy-

- Osobiście znam dobrze
Golińskiego. Grałem przeciwko niemu będąc zawodnikiem ŁKS - mówi trener
Stali, Andrzej Kowalczyk. Obawiam się Pakmetu. Gdyby starogardzianie

początku
zajęliby
miejsce.
zowaniu

grali od

w takim składzie
znacznie wyższe
Rywale, po zrealicelu, którym było

utrzymanie w II lidze, na
pewno zagrają na luzie. My

musimy wygrać, aby myśleć
o przejściu do drugiej rundy
play off.
W pierwszej piątce ostro-

wian wychodzą najczęściej:
Piotr Czaska, Henryk Bieleń, Oleg Połosin, Maciej

Świątek i Czeczuro. W od-

wodzie

pozostaje

Gajewski

i Wojciech Ziółkowski.

(pol)

karza Wybrzeża.

REKLAMA

Piłka ręczna

Gra AKS
Bomi
drugiej
ręcznej
miejski

lidze
jeden

zespół

piłki
trój-

wystąpi

przed własną publicznością.
W Gdyni zagra kobiecy AKS
Bomi. Rywalem podopiecznych Piotra Rembowicza

będzie Varsovia Warszawa.
Gdyńska

konfrontacja

rozpocznie się w sobotę
"o godz. 13 w hali. Varsovia

nie należy do wymagających
rywali, a więc piłkarki ręcz-

ne AKS nie powinny mieć

większych kłopotów z odniesieniem zwycięstwa.
- Nie dopuszczam myśli,

że możemy przegrać. Jeste-

śmy faworytem. Zwycięstwo
nad Varsovią przybliży nas
do celu, którym jest miejsce
W czołowej „6” gwarantujące
udział w zreformowanej I lidze. Wystąpimy bez Izabeli

Macholl,

Agnieszki

Jaro-

sławskiej i Aleksandry Kartanowicz. Wszystkie czekają
zabiegi. Najbliższy okres

będzie dla nas bardzo gorący. W ciągu 20 dni rozegra-

my dziesięć spotkań. Dotyczy to rozgrywek ligowych
i juniorskich - stwierdził
gdyński szkoleniowiec, Piotr
Rembowicz.
Wyjazdowe
spotkania

czekają szczypiornistów El-

zamu Elbląg i MMTS Kwidzyn. Pierwsi udają się do
Gwardii Koszalin, natomiast
kwidzyński
beniaminek
zmierzy się w Głogowie
z Chrobrym.
(pol)

StenaLine
Wiodący koncern promowy na świecie

piątek
27 lutego 1998 r.

Piłka ręczna. Kadra w Belgii

Asystowałem

Czwórka
gdańszczan
W nadchodzący weekend męska ekstraklasa piłkarzy ręcznych ma przerwę w rywalizacji. Przyczyną
jest wyjazd reprezentacji seniorów na turniej do
Belgii.
Biało-czerwoni zagrają
w turnieju o Puchar Antwerpii. Rywalami Polaków
będą zespoły Portugalii,
Holandii i oczywiście gospodarzy - Belgii. Powołanie otrzymało pięciu szczypiornistów gdańskich zespołów. Spójnię reprezentować będą: Bartłomiej Pepliński, Rafał Kuptel i Sebastian Suchowicz. Z kolei
Wybrzeże - Damian Drobik
i Marcin Lijewski. Niestety
ten ostatni z powodu kontuzji nie będzie uczestniczył
w wyprawie. Dodatkowo
opiekunem drużyny jest
szkoleniowiec Spójni - Wojciech Nowiński.
Dość
niespodziewanie
w reprezentacji znalazł się
Suchowicz, zawodnik, który
mimo dobrych występów
w reprezentacji młodzieżowej nie miał jeszcze okazji

Koszykówka

Piłka nożna: Ariel Jakubowski

Trefl
w TV

zy 2 golach

Koszykarze ekstraklasy

mają przerwę. Rozgrywki zostaną wznowione 5 marca.
Do rewanżowej rundy
spotkań
drugiego
etapu
przygotowuje się pilnie sopocki Trefl, który w przerwach między zajęciami nagrywa szkoleniowy film dla
programu młodzieżowego „5
10 157. Oczywiście dotyczy
on koszykówki.
W zdjęciach uczestniczy
cała drużyna. Zarówno seniorzy, jak juniorzy. Brakuje
tylko Przemysława Frasunkiewicza oraz Bartosza Potulskiego, którzy do najbliższego poniedziałku przebywać będą na zgrupowaniu
reprezentacji młodzieżowej.
Do Sopotu powrócił natomiast kadrowicz - Krzysztof
Wilangowski, który narzeka
na bóle w kolanie.
- Uraz Wilangowskiego to
w zasadzie jedyne nasze
zmartwienie.
Rozgrywki

grać w narodowym zespole
seniorów. Teraz pod .nieobecność kontuzjowanego
Artura Górala z Petrochemii
Płock (otwarte złamanie kości piszczelowej) z pewnością otrzyma szansę pokazania swoich niemałych już
umiejętności.
W Antwerpii zagrają także inni „nowicjusze”. Do takich należy m.in. Piotr Obrusiewicz (Zepter Warszawianka).

Nowiński zabiera w sumie 15 zawodników. Oprócz
wymienionych: bramkarza

Banisza (Śląsk) ora Kisiela;

Jakubiaka
(Petrochemia),
Gowina
(Wisła Puławy),
Orzłowskiego (SPR Lubin),
Pagosa (Pogoń Zabrze), Lisa, Smółkę, Albina (Warszawianka) i J. Będzikowskiego

(Śląsk).

wznowimy 5 marca. Do tego

Maciej Polny

czasu chcieliśmy rozegrać
jakiś sparing. Niestety żaden z zespołów nie przystał
na naszą

Tenis stołowy. Katar

Polacy

występami

bez sukcesów
ez sukcesów zakończyli polscy tenisiści
stołowi udział w Międzynarodowych
Mistrzostwach Kataru w Dosze zaliczanych do cyklu turniejów Pro Tour. Impreza dotowana rekordowo wysoką,
„jak na tenis stółowy, pulą
nagród - 110 000 USD,
przyniosła w turnieju drużynowym sukces Chińczykom, którzy w finale pokonali Francuzów 3:0.
W turnieju singla Tomasz Krzeszewski przegrał
w pierwszej rundzie turnieju głównego z Danny
Heisterem (Holandia) 0:3,
a Lucjan

Błaszczyk

poko-

nał w niej Karla Jindraka
(Austria) 3:0. W następnej
Polak, mimo znakomitej
gry, nie sprostał byłemu
mistrzowi świata Jean-Philippe Gatienowi (Francja)
przegrywając 2:3.

Andrzej Grubba ostatecznie nie zagrał turnieju,
gdyż nie zdołał przebuko-

wać na późniejszy termin
biletu lotniczego. Jak już
pisaliśmy,
organizatorzy
zaskoczyli naszego weterana, który przyleciał do Dohy tylko na grę pokazową,
kwalifikując Grubbę do gry
w
turnieju
głównym.
W
turnieju
deblowym

3

wyc

ś

2

Cennik prenumeraty dla osób fizycznych
12 miesięcy

Marcin Kusiński i Piotr
Skierski nie zdołali zakwalifikować się do czołowych
32 duetów, przegrywając
grę w kwalifikacjach z parą
angielsko-rumuńską Andrew Eden, Vasile Florea
52;
Nasz „eksportowy” debel Błaszczyk/Krzeszewski
po wygranej w 1. rundzie
nad parą japońską 2:0 stoczył w 2. zażarty i wyrównany bój z Francuzami Gatien/Damien Eloi, niestety przegrany 1:2.

- Szkoda mi zwłaszcza
Błaszczyka - powiedział
trener naszej reprezentacji
Stefan Dryszel. - Od początku roku jest w znakomitej formie. W

- 190,00zł

- a
Aa

Bundesli-

dze nie przegrał jeszcze
gry, a tu był także w świetnej
dyspozycji.
Wygrał
dwie kapitalne gry w turnieju drużynowym z o Wiele wyżej notowanymi graczami - Austriakiem Wernerem Schlagerem i Chińczykiem
Wan
Liqinem.
W pojedynku z Gatienem
także grał świetnie, prowadził, miał trzy meczbole
w 4. secie i w jednym
z nich pomylił się o ułamek
milimetra.
(pol, PAP)
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wiedział trener Trefla, Tomasz Służałek.
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Ariel Jakubowski (na pierwszym planie) asystował w meczu z Izraelem przy dwóch
Fot. Robert Kwiatek
bramkach.
Olimpijska reprezentacja Polski pokonała w miniony wtorek w towarzyskim meczu rówieśników
z Izraela 3:1. Jedną z wyróżniających się postaci
wśród biało-czerwonych był piłkarz gdańskiej Polonii, Ariel Jakubowski. Rozmawialiśmy z nim tuż
po powrocie z Tel Awiwu.
- Występ przeciwko Izraelowi był bodaj. twoim najlepszym spośród dotychczasowych gier w kadrze olimpijskiej.
- Muszę przyznać, że grało mi się całkiem nieźle,
chociaż na przykład z Grecją było podobnie. W Izraelu mecz ustawił się dobrze
taktycznie. Miałem do opieki jedynie obrońcę kryjące-

go, gdyż pomocnikiem grającym po mojej stronie zajął
się Paweł Pęczak. Stąd mogłem skupić się jedynie na
poczynaniach ofensywnych.

- Czyli grałeś tak jak zwy-

kle. Szybkie wejścia do
przodu kończone mocnymi
dośrodkowaniami na pole
karne. Tam czekali koledzy,
którzy strzelali bramki.
- Zapisano mi zasługi przy
trzech golach, a tak naprawdę asystowałem przy dwóch.
Na pierwszą bramkę zapracował Artur Wichniarek.

- Ale i tak zebrałeś pochlebne oceny, czym chyba
zapewniłeś sobie miejsce
w kadrze olimpijskiej.
- Nie można tak powiedzieć. Mogę spodziewać się
jedynie powołania na następne spotkanie. Później
zobaczymy co dalej. Nikt nie
ma przecież patentu na grę
w podstawowym składzie.

- „Olimpijczycy” poradzili

sobie z Izraelem w przeciwieństwie do pierwszej reprezentacji.
- Nasi rówieśnicy z tego
kraju nie byli takim wymagającym
przeciwnikiem.
My byliśmy dobrze przygotowani. Zaowocowała praca na obozie we Włoszech.
Po tygodniu spotkaliśmy
się znowu, zmobilizowaliśmy i odnieśliśmy zwycięstwo.
- U was panowały więc

szampańskie nastroje. A jak
było u kadrowiczów Wójcika?

- Nie wracaliśmy razem
do Warszawy, gdyż większość piłkarzy z pierwszej
drużyny

gra

za

granicą

i udawali się w swoją stronę.
Jednak po minach i komentarzach było widać, że nastroje wśród nich nie były
najlepsze.
- Niedługo rusza liga.
Wracasz do Polonii? Trener

Witold Kulik mówi, że wiosną będziesz grał przy Marynarki Polskiej. Pytam o to
nie bez kozery, gdyż pojawiały się słuchy, że trafisz
do ŁKS-Ptak.
- Skoro trener mówi, że
wystąpię w Polonii, to widocznie tak będzie. Z ludźmi
z ŁKS nie rozmawiałem oficjalnie, zagrałem w jego
barwach tylko jeden mecz
sparingowy.

reprezentacji

Polski koszykarze Trefla rozegrają z Płytami Grajewo
na wyjeździe.
U siebie wystąpią dopiero
19 marca, kiedy podejmą
Noteć Inowrocław.
(pol)

Tenis stołowy

Eliminacje
do MP
% sobotę 28 bm. o godz.
$
10.30 w hali AWF
Gdańsk: (w sali numer 2)
odbędą się strefowe zawody
seniorek i seniorów, stanowiące eliminacje do mistrzostw
Polski,
które
w dniach 6, 7 i 8 marca rozegrane zostaną w Ostródzie. Zwycięzcy gdańskiego
turnieju uzupełnią listę już
uprawnionych (z rankingu
PZTS) zawodniczek i zawodników do startu w mistrzostwach polski.
(Paw)

- Co na to trener kadry,
Paweł Janas?

- Też mnie o

to pytał,

gdyż słyszał, że mam grać
w ŁKS. Jednak odpowiedziałem, że na razie jestem
piłkarzem Polonii i mam
nadzieję, że wiosną wreszcie strzelę dla jej barw
bramkę w II lidze.
Rozmawiał
Kuba Staszkiewicz
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Bielski

Piłka nożna

Rugby

Stomil

Beniaminek

nad Nogatem
Z weekendowych sparingowych spotkań piłkarskich najciekawiej
zapowiada się potyczka
w Malborku. Miejscowa
Pomezania podejmować
będzie pierwszoligowy
Stomil Olsztyn.

pierwszy

ugbiści

se:

Dębicy

nie. Pracujemy nad wytrzymałością biegową, siłą, szybkością a nawet, dzięki dobrej
pogodzie, techniką. Po śniadaniu biegamy w góry. Po
obiedzie mamy zajęcia na boisku, a po kolacji na sali lub

Lincer

Pruszcz Gdański, którzy

podczas zimowej przerwy
w rozgrywkach nieoczekiwanie awansowali do serii A, do
sezonu

przygotowują

się na

obozie w Brennej.
Ten

mecz

odbędzie

się

rzy Jumas.

Malborku.

Na

tydzień

śmy się na dwa dni przed wy-

barw uzyskał mój bratanek,

Pomezania

jazdem do Brennej. Spodzie-

jest przygotowana do rundy

waliśmy się takiego rozwiązania, ale czekaliśmy na decyzję Pogoni Siedlce, której
po rezygnacji Posnanii należało się miejsce w serii A.

Robert Jumas oraz zawodnicy, którzy grali już wcześniej

stwierdzić

jak

z

pierwszoli-

Po
u

w każdej wadze, sklasyfikowanych

za wyniki

1997 ro-

ku, najwyżej spośród pięściarzy Renomy Startu Elbląg znajduje się Jacek Bielski. Zajmuje on pierwsze
miejsce w wadze lekkopółśredniej (63,5 kg).
Inni występujący w elblą-

skim klubie bokserzy uplasowali

się

w

rankingu

na

pozycjach: 7. Sławomir Ćwikliński

(w

mistrzostwach

Polski reprezentuje Wisłę
Tczew) w wadze piórkowej;

5, Mariusz Gortat w kategorii lekkiej; 7. Henryk Rychłowski w wadze półśredniej; 3. Tomasz Chwoszcz

nych wagach

w

rankingu,

to: 51 kg - Andrzej Rżany
(Gwardia Wrocław); 54 kg Marcin Walas (06 Kleofas
Katowice); 57 kg - Maciej
Zegan (Gwardia Wrocław);
60 kg - Dariusz Snarski
(Olimpia Poznań); 63,5 kg Jacek Bielski (Renoma Start
Elbląg); 67 kg - Mirosław
Biały-

strzostw Europy w Mińsku.

stok); 71 kg - Robert Gortat

Elblążanin oznajmił, że niebawem przejdzie do wyższej

Nowosada

(Hetman

(Victoria Jaworzno); 75 kg -

Józef Gilewski (Concordia
Knurów); 81 kg - Tomasz
Borowski (Walka Zabrze);

kategorii wagowej - 67 kg.

(Paw)

uzyskać awans przy zielonym
stoliku, mieliśmy mieszane

Polonia

uczucia. Z jednej strony była

W

Chojnicach miejscowa

Chojniczanka
podejmuje
Wierzycę Starogard. Pod-opieczni Kazimierza Iwańskiego będą chcieli zapewne
zrehabilitować się za kompromitującą porażkę 1:4,
którą ponieśli ostatnio u siebie z tczewską Wisłą.
O tej samej porze w
Pszczółkach

rozpocznie

się

Rywale, podobnie jak
biało-czerwoni, odnieśli do
tej pory zaledwie jedno
zwycięstwo. W środę zgodnie z oczekiwaniami przegrali na wyjeździe z Węgrami 69:85.
Polacy z kolei nie sprostali we Wrocławiu faworyzowanym Rosjanom,
ale

opór nawet najsilniejszym
przeciwnikom Europy. To
pozytywny akcent. Wygrana

była w zasięgu ręki. Nie
wiem, czego nam zabrakło,
może wiary, może sił. Myślę,
że nawet z nimi -jesteśmy
w stanie wygrać w Moskwie.
Taki mecz jak ten oraz
ćwierćfinał z Grecją w Barulegli po dobrym spotkaniu, celonie wykazują, jak wiele
jeszcze można się nauczyć.
trzymającym
pTaktycznie
w napięciu do ostatnich mi< „Ta porażka nie przekreśla
nut. Gdyby podobnie zapreNaszych szans na awals, teraz musimyswygrać na Wyzentowali się w Lizbonie,
nie powinno być kłopotów . jazdach w Portugalii i na
Węgrzech i u siebie z Mace.
ze
zdobyciem
kompletu
donią. Wówczas droga do
punktów.
Francji stać będzie dla nas
Oto co po konfrontacji
z Rosją powiedzieli polscy
otworem.
Andrzej Pluta - Szybko
koszykarze:
złapałem trzy faule, a uwaPiotr Szybilski - Pokaza-

ku

z

Bałtykiem

tusia

podejmować

będzie '

Kaszubię
Kościerzyna.
Wcześniej, bo o 12.00, Gryf
Wejherowo na własnym bo-

stawić

żam,

że tylko jeden

(kast)

mi

się

„Spacerek”
Naty

3. Macedonia

„318272

1 319304

Lijewski.

Na

pucharowym

.placu-

4, Polska
5, Portugalia:

4
288:300
458280333

boju pozostało jeszcze 16

6. Rumunia

4

rozgrywek odbędzie się 11

248:318

(pol)

radość,

a z drugiej

obawa

przed wysokimi porażkami.

- Dlaczego zatem chcecie
mierzyć się z, póki co, dużo
lepszymi zespołami od siebie?
- Uważamy, że jest to jedyna droga do podniesienia poziomu naszej gry. Po rocznej
pracy chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie w jakim
miejscu

się

znajdujemy,

a konfrontacje umiejętności
ze słabymi drużynami na to
nie pozwalają.

- Czy awans wpłynął mo-

bilizująco na zawodników?
- Na pewno tak. Wiedzą,
że teraz żarty się skończyły.
Oni zdają sobie sprawę ze
swoich braków i dla własnego
trenują

łów w kraju, cztery pochodziły z Wybrzeża.
>

w pocie czoła trzy razy dzien-

Rozmawiał Adam Suska

bezpieczeństwa

Gdynia.

należał. To fakt, że w czasie
meczu bardzo się denerwowaliśmy, ale przecież po
czterech spotkaniach mamy
już trzy porażki. Trzeba się
cieszyć, że forma rośnie
pierwszej
rundzie
i w Portugalii powinniśmy
rozgrywek
piłkarzy
wygrać. Trudno porównywać zespoły Węgier i Rosji, ręcznych o Puchar Polski na
ale w takiej dyspozycji jak szczeblu centralnym Nata
Wybrzeże Gdańsk pokonała
dzisiaj na pewno porażka
Sierpcu
tamtejszego
z Węgrami w Tarnowie nie w
Kasztelana (lidera III ligi)
przytrafiłaby się nam.
Wyniki spotkań 4. kolejki 32:19 (17:8).
Gdańszczanie wystąpili
meczów pierwszej rundy
w składzie: Volik, Czoska eliminacji ME '99 koszykarzy w grupie B: Macedonia - Żynda 6 bramek, A. SiódRumunia 80:52 (39:18), Wę- . miak 0, Walasek 3, Bąblewski 1, Drobik 6, Wleklak 9,
gry
- Portugalia
85:69
(51:42), Polska - Rosja 75:82 Nilsson 6, Skup 1, Kardynał
0. Nie grał odczuwający
(44:45).
skutki lekkiego skręcenia
kostki w
Lubinie, Marcin
i. Rosja
3630

2. Węgry

- Ilu rugbistów przebywa
na obozie w Brennej i jakie
macie tam warunki. .
- W miejscowym ośrodku
LZS przebywa aktualnie -24
rugbistów. Występujący na
pozycji filara Adam Ciesiołkiewicz otrzymał powołanie
do kadry narodowej i aktualnie trenuje w Zakopanem na
obozie reprezentacji.
- Jakie cele stawiacie sobie
w tym sezonie?
- Chcemy utrzymać się
wśród najlepszych zespołów.
Z najlepszymi nie powinniśmy przegrywać różnicą 100
pkt., a z Budowlanymi Lublin
postaramy się toczyć wyrównaną grę. Być może w następnym sezonie liga zostanie powiększona. Ucieszyłbym się z awansu Arki. To
byłoby wspaniale,
gdyby
w ósemce najlepszych zespo-

Wreszcie w Kartuzach Car-

Piłka ręczna

cji Mistrzostw Europy '99 rozegrają w najbliższą
sobotę polscy koszykarze. W Lizbonie zmierzą się
z Portugalią.

ski, Kolas, Wiśniewski, Jażdżewski i Daszkiewicz).

potyczka miejscowego Poto-

|

Piąte spotkanie kończące pierwszą rundę elimina-

potrafimy

wystąpi

Gdańsk. Nasi drugoligowcy
zaplanowali
na godzinę
13.00 potyczkę z Chemikiem
Bydgoszcz.
W
gdańskiej
drużynie być może zobaczymy nowych Brazylijczyków,
którzy mieli zostać dokooptowani do kadry Polonii po
wspomnianym obozie na
Cyprze.
Na godzinę 14.00 zaplanowano
trzy
spotkania.

Skarszewy

Teraz z Portugalią

że

siebie

z

isku spotka się z Wietcisą

Koszykówka

liśmy,

powrocie

w naszym zespole (Skabow-

Kiedy okazało się, że możemy

Cypru

tkają się z Lechem Poznań.

91 kg - Wojciech Bartnik
(Gwardia Wrocław); plus 91
kg - Henryk Zatyka (Walka
Zabrze).
Jacek Bielski znalazł się
w gronie tych siedmiu polskich bokserów, którzy wystąpią w rozpoczynającym
się dziś w Usti nad Łabą silnie obsadzonym międzynarodowym turnieju. Impreza
jest jednym ze sprawadzianów tych pięściarzy, którzy
mają zamiar odegrać jakąś
rolę podczas majowych mi-

- Nie wszystkie udało nam

Związku Rugby dowiedzieli-

który

gowcem - tyle, że na wyjeździe - zagra gdańska Lechia.
Biało-zieloni w sobotę spo-

W kat. lekkkośredniej; 3. Sebastian Kalaczyński w wadze średniej; 4. Tomasz Bonin w kat. superciężkiej.
Najlepsi w poszczegól-

wiadomość o awansie?
- O propozycji Polskiego

pozwoli

egzamin,
wiosennej.
Również

bokserów

- Jak drużyna przyjęła

- Przed sezonem planowaliście przeprowadzić kilka
spektakularnych transferów?

-

się zrealizować. Zgodę Lechii
na reprezentowanie naszych

opieczni Edwarda Budziwojskiego przejdą poważny

polskich

w siłowni.

trener

stadionie przy ul. Toruńskiej
przed inauguracją ligi pod-

ż % gronie 10 najlepszych

telefonie

pruszczańskich rugbistów Je-

w

Jacek Bielski (z lewej) podczas pierwszej w nowym sezonie walki w ekstraklasie
Fot. Piotr Kajmer
zaimponował formą i... efektownym tatuażem.

Przy

w sobotę o godzinie 12.00 na

drużyn.

marca br.

Następna

runda
(Paw)

Piłka nożna

Nie dla nas
Grand Prix
Ciechanowie
odbył
się ostatni, piąty turniej halowy młodych piłkarzy z cyklu o Grand Prix
Hydroplastu. Wybrzeżowym
zespołom - Polonii i Lechii
Gdańsk - nie udało się wy-

Płock 1:0. Oba gdańskie teamy awansowały do półfi-

grać w klasyfikacji general-

Łódź 1:2. Natomiast Lechia

nej.
Przed ostatnim turniejem
w klasyfikacji generalnej
prowadziła Polonia przed
Lechią. Dlatego mogliśmy
przypuszczać,
że któraś
z naszych drużyn sięgnie po
pierwsze miejsce w punktacji ogólnej. Niestety, tak się
nie stało,
'W ostatnim turnieju brali

udział

chłopcy

z rocznika

1987.
W . eliminacjach
gdańszczanom
poszło
w miarę nieźle. Polonia po-

konała Kiko Zamość 5:0
i Narew Ostrołęka 4:1 oraz
cia
Chemikowi Police
Lechia zwyciężyła Ursusa
Warszawa 6:0, Wkrę Działdowo

5:0 oraz Petrochemię

nałów.
- Tam Polonia wygrała ze
Slęzą Wrocław 2:1, Petrochemią 1:0 i Wartą Poznań
2:0

oraz

przegrała

z

ŁKS

pokonała Polonię Bydgoszcz

5:0 i Chemika Police 5:1.
Okazała się jednak słabsza
od Beniaminka Radom (1:2)
i Trójki Ciechanów (0:2).
Uzyskane wyniki pozwo-

lity Polonii ubiegać się o III
miejsce.
Gdańszczanie
przegrali jednak w tym spotkaniu z Trójką 0:1. Lechia
W pojedynku o piątą lokatę
zwyciężyła Petrochemię 3:1.
Cały turniej wygrał zespół Beniaminka Radom,
który w finale wygrał z ŁKS
2:1. Radomianie zwyciężyli
też w punktacji ogólnej. Na

drugim miejscu uplasowała
się Polonia Gdańsk. Lechia
była czwarta, Bałtyk Gdynia
piętnasty, a GOSiR Kolbudy
dziewiętnasty.
(kast)
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Piątek
Piłka nożna. Puchar Afryki

um

| coatletyka
Znana francuska biegaczka,
- mistrzyni olimpijska na 200
1400 m, Marie-Jose Perec
(zwana Czarną Perłą z Gwadelupy) będzie się ścigać z mężczyznami. Pokazowy bieg na
120 m, w którym zawodniczka

będzie miała 12,5 m przewagi
na starcie, odbędzie się w naj-

- bliższą niedzielę w Sydney. Puoda

a

27 lutego 1998 r.

:

—

wynosi 44 550 USD
Burkina
Faso
trwa
turniej o Puchar Na-

TT

rodów Afryki - czyli w zasadzie mistrzostwa tego konniespodziankę W turnieju tenisowym w Londynie (pula nagród 815 000 dolarów).
W pierwszej rundzie tejimAL Niemiec e

tynentu.

W

finale

zagrają

obrońcy tytułu, piłkarze
RPA oraz Egipt.
Półfinały były bardzo
dramatyczne. Szczególnych
emocji dostarczył mecz RPA

z Demokratyczną Republiką
Kongo, gdzie rozstrzygnięcie

zapadło dopiero w dogrywce. Obrońcy tytułu wygrali

Ticzyk mięk Rafter pokoik
| Marokańczyka Hichama Aralego 63, 3:6, 6:3.

2:1(0:0,

1:1).

Bramki:

dla

RPA - Benedict McCarthy 2
(60, 112); dla Demokratycznej Republiki Kongo - Keve

PARRANW iĄ
Ą
o
A

prezentacje Egiptu i RPA.

EE

W

GC SWO

niej w finale zmierzą się re-

|

W Europie rozegrano /'
dwa towarzyskie mecze"
z udziałem finalistów Mi-

O

k2It wstępu zostanie roz x0wadzona przez subskrypcję.

strzostw świata. Belgia po-

|

konała USA 2:0 (1:0) Po '
dwóch bramkach Nico Van |

Komentarz dnia

Teoria |

Kerckhovena (24 i 60). Na- |
tomiast

Francja

zremiso-! z

wała z Norwegią 3:3 (2:1).

Bramki: dla Francji - Laurent Blanc (24), Zinedine'

spiskowa?
Polscy koszykarze przegrali

Zidane (28), Marcel Desa-

illy

(90);

dla

Norwegu

Frank Strandli (13-karny),
Tore Andre Flo (68), Ve-

w meczu

eliminacyjnym mistrzostw Europy

gard Heggen (89).

z Rosją 75:82. Przegrali, mimo że za
swój występ zasłużyli na pochwały,

-

(kast)

REKLAMA

przynajmniej do 37 min. gry. Niestety,
w ostatnich 180 sekundach Rosjanie

SryCIAPNY

potwierdzili, że są jedną z najlepszych

CY

LUW NN
:
CY NO
CO OE
roota

wa wizowa. Rosjanie - z własnej winy -

Rosjan.

ka

Janusz Woźniak

nożne

piłce

- terminarze
-

pysk

*

e

PUBP

da

W Burkina Faso trwa piłkarski turniej o Puchar Afryki. W finale zagraią RPA i Eaipt.

Fot, PAP/CAF

włącznie |

O przygotowaniac

wybrzeżowych
, - skarb kibica

o

|

rozgrywek do ||

klasy okręgowej

U

skiego lotniska udać się do Wrocławia
na mecz. Tymczasem rosyjska agencja

pk

42

9

stron

>:

przyjechali do Polski bez wiz. Służby
graniczne nie chciały więc wypuścić ich
z lotniska. Prezes PZKosz., Kajetan
Hądzelek, dokonywał nieomal cudów,
aby - co tu dużo ukrywać - łamiąc
przepisy, Rosjanie mogli z warszaw-

cięstwo. Mamy zatem teorię spiskową,

Ę

LO

w tej czołówce mamy dopiero apetyt.
Pewnie nie wracałbym do tej sprawy,
gdyby nie znana Czytelnikom
„Dziennika”, bo pisaliśmy o tym, spra-

pisze, iż przetrzymywanie zawodników
w dusznej poczekalni lotniska przez blisko półtorej godziny, było zaplanowaną
akcją. Miało to ponoć wybić z konceptu
Rosjan i zmniejszyć ich szanse na zwy-

x

popDATEK

europejskich drużyn, a my na miejsce

ws na

|

miejsce, zagra Burkina Fuso
i Republika Demokratyczna
Kongo, natomiast dzień póź-

U

OC
PO
SC
TOTO

półfinałowym meczu Egipt
pokonał Burkina Faso 2:0
(1:0). Bramki - Hossam Hassan 2 (40, 71).
27 lutego, w meczu o 3

OE

toźliwie: nia lszprstwa. ee

drugim

(48). W

Bembuana

drużyn

marca

h

|

Co dzień
egzekucja

piątek
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Walendziak:

- Nie jest tajemnicą, że często te
same kręgi finansowały kampanię
wyborczą tyleż AWS i UW, co SLD
i PSL, na wszelki wypadek.

str,5

Bałtycka

eiiiinh

Nasza

OŚ

wy
Pe

moneta

będzie

bita

ze

szczerego złota, nie do podrobienia, a warta będzie tyle ile waży mówi kandydat na księcia Łeby.

Fot. Adam

Warżawa

str. 10-11

Życie 1 Śmierć
Sprawa teksańskiej morderczyni dwojga młodych
ludzi budziła wiele emocji.

Myślę, że udzieliło
także redaktorom
Stąd

zapewne

nalne i w
sprzeczne
tarze.
Wymiar
nigdzie na

to

się to
„DB”.
emocjo-

wielu miejscach
z logiką komensprawiedliwości
świecie nie jest

= Dziengjszeł

nek, morderstwo itp. stosu-

je się karę... w postaci.
mandatu 50 zł.
Załóżmy, że w owym kraju wykrywalność zbrodni
wynosi 100 proc. Kara nie
jest surowa, ale za to całko-

akurat

wicie nieuchronna. Czy kogoś odstraszy? Już prędzej
rozśmieszy. (...) Nie każdy
przestępca jest bezmózgim

ale

tamtejsze prawo jest wyni-

kiem ciągłej pracy prawników, sędziów wykonujących swój zawód, a nie
efektem „widzimisię” zmieniających się większości
parlamentarnych. Nie nam
więc pouczać Amerykanów.
To raczej nasi specjaliści
prawa karnego jeżdżą do

USA na szkolenia i stypendia, żeby się czegoś pożytecznego nauczyć.
Pogarda prof. Mariana
Cieślaka dla „niewykształconego” społeczeństwa (czy
to amerykańskiego, czy naszego), które mimo trwającego 30 lat kampanii w me-

diach w 1/4 popiera stosowanie kary śmierci, może
dziwić. Czy, w świetle poglądu pana profesora, demokracja ma sens? Przecież ci wszyscy „ciemni” ludzie mają takie samo prawo
głosu, jak profesorowie
prawa karnego.
Czy zamiast pomstować
na ludzką głupotę, nie warto wykazać trochę pokory
i przypomnieć sobie, że ten
„ciemny lud” miewał czasem rację, wbrew dobremu
samopoczuciu tych, którzy
uważali się za jego przewodników.

To

prawda,

że "piąte

przykazanie brzmi „nie zabijaj”. Jednak Dekalog nie
istnieje w oderwaniu od
reszty Pisma. W tej samej
Księdze jest wiele szczegółowych nakazów stosowania kary śmierci. Piąte
przykazanie to nie jest bezwzględny Boży zakaz
zabijania, tak jak siódme
„nie kradnij” nie jest bezwzględnym zakazem kradzieży. Jeśli w płonącym
domu jest dziecko, nie zawaham się ukraść drabiny,
żeby je uratować.
Powoływanie
się
na
chrześcijaństwo
w celu
uzasadnienia swojego poglądu przeciwnego istnie-

niu kary śmierci - to intelektualne nadużycie. Czy
chrześcijanin może Z czystym sumieniem myśleć
„jestem lepszym chrześcijaninem, niż setki milionów
innych chrześcijan, którym
na przestrzeni 2000 lat kara
śmierci nie przeszkadzała”? Moim zdaniem to także

jest brak pokory.
Stwierdzenie, że „nie surowość tylko nieuchronność kary jest w stanie odstraszyć
potencjalnego
przestępcę jest całkowicie

>

nielogiczne.
Wyobraźmy
sobie kraj, gdzie za rabu-

w USA działa on sprawniej
niż w Polsce. Prócz tego,

doskonały,

1998;

uz

piątek
27 lutego

potworem.

Zdania

„to

nie

surowość, ale nieuchronność kary odstrasza przestępców” oraz „przestępca
planując zbrodnię nie myśli o możliwych konsekwencjach swojego czynu”
słyszałem już setki razy,
wypowiadanie w mediach

przez: publicystów, prawników, polityków, nie musi
być powtarzana 100. razy.
Wystarczy wypowiedzieć ją
raz i zostanie przyjęta do
wiadomości. W prasie amerykańskiej
czytałem,
że
kiedy sąd (wiele lat temu)
skazywał ją na karę śmierci,

nie

odczuwała

skruchy.
mimo

(a może

-A728K0M4 6 PROCE

t

GBUDŹ MNIE JAK. AE
SkA ZAWOGNA

żadnej

Zeznawała,

tłukła tych dwoje

ro
WYRAŻAJBPE
DZI CIO SRAWMEDLUWOŚĆC CZY O
MAR SCAWMCOULIWOŚCI 2

WEDŁUO SONDA 7 Omi
DOOŁECZWED POOEKA Ć

że za-

siekierą

raczej wła-

śnie dlatego), że prosili ją,
aby zostawiła ich w spokoju. Zeznała też, iż to ją „rajcowało”, że życie tych
dwojga zależy od jej kaprysu. Kiedy uderzała siekierą
iich ciała drgały w konwul-

7O TA, CO PRZED ROKICH DK
CAE MNIE NA OOŻYWOCIĆ

sjach, odczuwała coś w ro-

dzaju orgazmu.
Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości co do winy, zastosował się do obowiązującego prawa: wymierzył karę główną. Obecnie,
po ponad 15 latach, morderczyni twierdzi, że się
nawróciła, znalazła Boga
itp. Jednak prawo jest prawem. Dla każdego powinno
być jednakowe. Nie należy
kogoś traktować inaczej
dlatego, że jest kobietą,
modli się
(może na pokaz?) i umie robić wokół
siebie szum w mediach.
Karla Tucker nie była przecież jedynym zbrodniarzem
straconym w ostatnich latach w stanie Teksas. Za
niejednym mordercą nikt
się tak nie ujmował. Może
dlatego, że prawo twarde,
ale sprawiedliwe i równe
dla wszystkich. Nie dajmy
się ponieść emocjom, na-.
wet tym „poprawnym

poli-

tycznie”.
Czesław Kamil Roj

/

PISZOM, ŻE ODTONT
„MIE /
Z MIULŚCOWM BECZCE

Nie zabijać
Chciałem powrócić jeszcze
do kary śmierci. Jestem zdecydowany i zdecydowanie
przeciwny zabijaniu zgodnie
z literą prawa, uważam że dla
tych ekstremalnych przypadków bestialstwa trzeba zorganizować specjalne obozy
pracy i wykorzystywać ich ja-

ko siłę roboczą, na rzecz społeczeństwa, ale pod żadnym

pozorem ich nie zabijać, bo
nikt nie dał ludziom takiego
prawa. W myśl jego teorii pracowaliby aż do śmierci
i w ten sposób odczuwaliby
karę(...) Tę sprawę pozostawiam

bez

komentarza,

by

wszyscy zainteresowani zinterpretowali ją na swój sposób.
Marek Roskwitalski
REDAGUJ
ARIE KWAS
DariR: Szeter
p
graficzny- Krzysztof Ignatowicz
Stale współpracują: - Piotr Dominiak,
Grzegorz Kurkiewicz,
Wieczerska

Zdjęcia
na okładce:
Marek Kurzyniec,
Witold Bock, Volkswagen

piątek 27 lutego 1998

Jesteśmy terroryzowani przez moją żonę

Co dzień
egzekucja
-y Parchu niemyty. Spójrz. na siebie, Jak ty wy-

glądasz? Rzygać mi się chce jak na ciebie patrzę.
Po co komu taki kaleka. Zabieraj się już z tego
świata - wywrzaskiwała wymachując rękoma.
Jedną ręką schwyciła go
za bluzę.

mieszka-

nie Karolaków na gdańskiej

trzasnęła

Morenie w niczym nie przy-

W twarz. Zrobiła to tak szybko, że nie zdążył zasłonić się
rękoma. Potem poleciały już

pomina miejsca, gdzie prawie codziennie odbywają
się

Drugą

tuż

Dwupokojowe

przy

Szyi.

Mocno,

kolejne razy. Biła gdzie popadnie: po głowie, twarzy,
Plecach, ale to było za mało.

egzekucje
Zadbane, dwupokojowe
mieszkanie; meble, dywany,
sprzęt RTV, to wszystko za
pieniądze zarobione przez
pana Andrzeja na zagranicznych kontraktach.
- Mojej rodzinie niczego
nie brakowało - wspomina
pan Andrzej.- Odkładałem
każdą koronę, każdego forinta. Nie w głowie mi były
obiady w restauracji. Inni

Wybiegła z pokoju. SchwyCiwszy
garnek

stojący
wróciła

w kuchni
do swojej

ofiary.
- Teraz zrobię z tobą porządek - krzyknęła zamachnąwszy się naczyniem.
- Poczułem, jak coś cie-

płego płynie mi po twarzy.
Zalało mi oko

, Wspomina pan Andrzej. Zona uspokoiła się z chwilą,

kiedy cały umazany byłem

chodzili, ale nie ja. Zawsze
na miejscu, w hotelu, pichciłem sobie jakieś tanie

We krwi. Nie musiała już na
mnie patrzeć.

zupki. Wszystko

. Spokojnie poszła do łaZlenki i zamoczyła ręcznik
W zimnej wodzie. Wróciła

pieniędzy.
O
przyszłości
moich, małych wtedy jeszcze, córek myślałem. Zeby
na dorosłe życie je zabezpieczyć.
Dziesięć lat temu z Karo-

do domu

do pokoju. Rzuciła go na
twarz Andrzeja.

Spokojnie,

'Jak gdyby nic się nie stało

lakową zaczęło dziać się coś

wyciągnęła spod niego zaawioną pościel. Tak jak-

by chciała zatrzeć za sobą
Wszystkie

ślady.

Poprawiła

przed lustrem włosy. Nało-

żyła płaszcz i wyszła z domu.
- Zawsze tak robi - komentuje

pan

Andrzej.

-

dziwnego.
Wszystko
ją
drażniło. Nawet spojrzenia
ludzi, na ulicy, doprowadzaty ją do szału. Nic też dziwnego, że i w pracy zaczęły
się nieporozumienia. Przerzucali ją ze stanowiska na
stanowisko.

- Widocznie

Wraca po kilku godzinach.

Spokojna, wyluzowana. Ona
już wie, że spokojnej nie zabierze ani policja, ani karet-

ka pogotowia. I tak już jest
Od dziesięciu lat. Troje ludzi

katowanych przez chorą kobietę.

po to, aby

przywieźć więcej

nie

chcieli

zwalniać jej z pracy - domyśla się pan Andrzej. - Ale
kiedy przyszedł czas zwol-

nień grupowych, nie było litości. To chyba pogorszyło
jeszcze jej stan zdrowia.
Wszyscy byli już dla niej

wrogami. Wtedy
śmy już, że

wiedzieli-

Ania choruje
na schizofrenię. Karolakowa brała lekarstwa, ale
denerwowało ją, że jest po
nich ospała i mniej sprawna. Z początku zmniejszała
sobie dawki. Po jakimś cza-

sie stwierdziła, że jest już
zdrowa i nie musi brać żadnych medykamentów.
- A w naszym domu, powoli robiło się piekło wspomina pan Andrzej. Zona szybko się denerwowała. Bez lekarstw nie mogła zasnąć. Rano budziła się
zmęczona, warczała na nas,
poburkiwała, wszystko jej
przeszkadzało. Ale to najgorsze było jeszcze przed
nami.
Osiem lat temu, sierpień
był upalny. Całą rodziną
wyjechali na wczasy, nad jezioro.
- Ze skarpy wskoczyłem
do jeziora. Z wody wyciągnęli mnie jacyś ludzie.
W szpitalu wdało się ciężkie

zapalenie płuc. Co tu dużo
mówić,

walczyłem

o życie.

Tyle że, jak się później okazało, życie kaleki. Od ośmiu
lat siedzę na wózku inwalidzkim. Jestem sparaliżowany i bezbronny jak dziecko. Najgorsze jest to, że nie

mogę
ciom.

pomóc moim dzieCodziennie jesteśmy

Jestem sparaliżowany i bezbronny jak dziecko. Najgorsze jest to, że nie mogę pomóc
moim dzieciom.
.
Fot. Krzysztof Chyliński
Mój koszmar zaczyna się
z nastaniem świtu. Córki

ko pogorszy twoją sytuację,
ale ona tak długo wrzeszczy

wyjdą do szkoły, a ja czekam, kiedy nadejdzie

nade mną... nie potrafię tego wytrzymać. W końcu ripostuję.
I wtedy się zaczyna. Rozwścieczona rzuca się na
mnie z pięściami. Kiedy i to

mój kat
Siedzę na łóżku. Nasłuchuję. Spada coś na podło-

terroryzowani „przez moją
żonę.
Dostaje
ten,
kto
pierwszy nawinie się pod
rękę. Tylko Karolina, naj-

gę. Raz i drugi. Chwilę póź-

starsza

chwilę stanie w drzwiach
mojego pokoju. Nie wiem
tylko czym tego dnia wy-

córka,

potrafi już

obronić się przed matką.
Kiedy rzuca się na nią, ta
mocno chwyta ją za ręce.

Gorzej z tą młodszą. Sabina
siniaków, kopniaków i pogryzień

nie potrafiłaby zli-

czyć.

niej dochodzi do mnie walenie garnkami i trzepanie

drzwiczkami.

Wiem,

że za

mierzy mi „sprawiedliwość”.
Zaczyna się od krzyku
i wyzwisk.
- Nie odzywaj się do niej
- powtarzam sobie. - To tyl-

za mało, łapie w rękę co popadnie. Drewniakiem, kapciem, garnkiem... Z kaleką
łatwo można sobie poradzić.
- Prosiłem o pomoc leka-

rzy, ale rozkładali ręce. Żona musi

wyrazić

leczenie.

Takie

zgodę

Psycholog dodał, że trzeba

Ale jaką, kiedy ona

się

nie leczy?

SZALEŃSTWO

Pół roku temu Karolakowa

102717 WN

spakowała

szła.

torby

i wy-

Wyprowadziła

się

z domu.
- Nie wiedzieliśmy dokąd, ale to były najspokojniejsze tygodnie naszego

życia.

Dziewczyny

dbały

o porządki. Robiły zakupy,
gotowały. Niczego nam nie
brakowało. Nareszcie wszy -

o 2080* taniej I!!!
lub do wyboru

scy spaliśmy spokojnie.

« dodatkowe wyposażenie:
spoiler, boczny profil nadwozia, nakładka na słupek * felgi aluminiowe

W tym czasie Karolakowa swoje porządki wprowa-

* zł Ill

stali za swoje.
Matka
schodziła
jej
z drogi. Bała się gniewu

w
Jo”:

ń

ofi

*« wspomaganie kierownicy po super promocyjnej cenie : tylko za 299 zł

eta

dzała u rodziców. I oni do-

oonie oe ZO GOO ZEJ:

120 *

zł !!!

IEuro-Car

* Ubezpieczenie
i « Przyjmujemy

córki,

od 3,4%
samochód w

tel. (058) 623 68 08, fax (058) 623 69 98

EL

przechodził

chciała dzwonić na policję,
bo jak tu donosić na własne

*Dotyczy
A) ograniczonej ) liczby y samochodów

81-020 GDYNIA ul. Owsiana 13

który

w awanturę i bijatykę. Nie

rozliczeniu

dziecko.
Gwarancji

Szybko

się, że najlepszą
przed ciosami jest

W parku, na ławce czeka-

ła, aż się uspokoi. Siedziała
i płakała. Czasem chroniła
się w domu zięcia.

We wrześniu wróciła do
domu. Sabina natychmiast
opuściła się w nauce. Zbyt
często wychodzi do szkoły
zdenerwowana i niewyspana. Trzeba też zgrabnie

ukrywać . siniaki.

Sabina

wstydzi się żapraszać koleżanki do domu. Nigdy nie
wiadomo co matce strzeli do
głowy. Dla niej nie ma zna-

czenia kogo wyzywa.
- W listopadzie zamknęła

się w kuchni - wspomina
pan Andrzej. - Dzień i w no-

czekać na poprawę

REKLAMA

ESCORT BOLERO
ESCORT GHIA

na

przepisy.

ucieczka z domu

nauczyła

ochroną

cy czuwała z nożem w ręku.
Raz tylko spróbowaliśmy
wejść do kuchni przygotować posiłek. Nikt więcej nie
odważył się tego zrobić.
Zabrali ją

w kaftanie
bezpieczeństwa.

Wróciła

po godzinie. „Nie było podstaw zatrzymania jej na od-

dziale” - powiedział mi lekarz dyżurny. - Uspokoiła
się i nikomu już nie zagrażała, a zgody na leczenia nie

wyraziła. Sąd rodzinny jest
bezradny. Ograniczył jej tylko władzę rodzicielską.
- Teraz na interwencję
dzwonię pod numer 997.
Był czas, że dzielnicowi
przestali reagować na moje
zgłoszenia. Pewnie zbyt dużo z tym papierkowej roboty, a rezultatów żadnych. Ci

spod 997 przyjeżdżają zawsze.
Roma Sokołowska
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Saddam
wichrzyciel
IB 59-letni obecnie Saddam
At-Taktiri Husajn doszedł
do władzy w Iraku w wyniku przewrotu w 1979 r.

Został wówczas prezydentem, premierem, przewodniczącym Rady Rewolucyjnej i sekretarzem generalnym irackiej partii Baas
w jednej osobie.
HI Stosując masowe represje, wprowadził jeden
z najbardziej okrutnych

reżymów Bliskiego Wschodu. Między innymi, wbrew
konwencjom międzynarodowym, wielokrotnie stosował broń chemiczną
podczas tłumienia powstań
mniejszości kurdyjskiej.

Hussajn jest jedyną osobą
odpowiedzialną za los dzieci. Los jego kraju, jest w jego rękach i to on jest odpowiedzialny za głód, a nie
Stany Zjednoczone.”

Weźmiemy wszystko

BH W 1980 roku Husajn
rozpętał trwającą 8 lat woj-nę iracko-irańską, która
pochłonęła życie około miliona osób i przyniosła 400

Działacze Voic

miliardów dolarów strat.

wanych przez amerykańskie służby celne.

HB 2 sierpnia 1990 roku,
wojska irackie wkroczyły
do Kuwejtu, który ogłoszono 19 prowincją Iraku.
W efekcie tych działań Rada Bezpieczeństwa ONZ
podjęła decyzję o interwencji zbrojnej.

Sumienie Ameryki?

HB 17 stycznia 1991 rozpo-

Rząd USA zarzuca im celowe łamanie prawa, komentatorzy polityczni - naiwność. Oni sami twierdzą, że chcą otworzyć oczy Amerykanom, na zło,
które czyni ich kraj.

138 żołnierzy, podczas gdy

straty armii Saddama szacowane są na 100 tys. ludzi.
M 21 marca 1991 Rada
Bezpieczeństwa podyktowała Husajnowi warunki
pokoju: zniszczenie arsenałów broni chemicznej,
rakietowej i instalacji nuklearnych.
Ostatnia faza wojny przyniosła powstanie szyitów,
których wolności religijne
były brutalnie ograniczane
przez reżym Husajna oraz
powstanie Kurdów.
Husajn najpierw załagodził
konflikt, obiecując przeprowadzenie reform, po
czym - gdy wojska sprzymierzone zaprzestały dalszych działań - stłumił
obydwa zrywy, umacniając

swą pozycję.
M Rada Bezpieczeństwa
kilkakrotnie starała się
sprawdzić, jak przebiega
realizacja warunków zawieszenia broni (szczególnie zniszczenie zapasów
broni chemicznej i zaprzestanie badań nad bronią
jądrową), jednak za każdym razem Husajn albo
w ogóle nie wpuszczał ekspertów ONZ do Iraku, albo
udostępniał im wyłącznie
wybrane pomieszczenia.
Doprowadziło to do kryzysu, który grozi wybuchem
kolejnej wojny w Zatoce
Perskiej.
Alina Geniusz

Voices in the Wilderness
(ViW) to amerykańska organizacja walcząca o zniesienia sankcji nałożonych
na Irak. W ostatnim roku jej
członkowie odwiedzili Irak
11 razy. Zawozili tam głównie leki. Uczestnicy grudniowej wyprawy próbowali przywieźć do USA zdjęcia
i filrfty wideo z Iraku. Materiały skonfiskowali na granicy amerykańscy celnicy.
Po tym incydencie członkowie ViW zostali oficjalnie
powiadomieni, że prowadzona przez nich działalność może ich kosztować
milion dolarów lub 12 lat
więzienia.

Gorzej niż Nagasaki
Według najnowszego raportu UNICEF siedem lat
sankcji doprowadziło do
śmierci ponad miliona Irakijczyków w tym 600 tys.
dzieci w wieku poniżej 5 lat.
Przyczyną

ich śmierci były

głód i choroby, które w normalnych warunkach można
by leczyć. Ponad milion
dzieci może wkrótce umrzeć
z powodu niedożywienia.
- Ekonomiczne sankcje
spowodowały więcej ofiar
dzieci niż dwie bomby ato* mowe w Japonii i niedawna
czystka etniczna w JugosłaWii - czytamy w raporcie
z 1996 roku, zrobionym
przez Center for Economic
and Social Rights z Nowego
Jorku.
Wg

raportu

pracownicy

sfery budżetowej zarabiają
mniej niż 5 dolarów mie-

sięcznie. Wystarcza to zaledwie na kupno kilku posił-

Muszą wybierać
Bert Sacks, czterdziestoletni Amerykanin z Seattle,
członek ViW, natknął się na
raport

w

jednej

z ogólnokrajowych gazet.
- Przeczytałem, że z powodu embarga umierają
dzieci. Jestem Amerykaninem, czuję się odpowiedzialny za politykę mojego
kraju - mówi. - W zeszłym
roku, kiedy po 15 godzinach
jazdy samochodem dojechaliśmy do Bagdadu był
świt. Trafiliśmy do szpitala
na oddział dziecięcy. Zobaczyłem tam matkę z dzieckiem na ręku. Z powodu
wady rozwojowej żołądek
dziecka był na wierzchu.
Lekarze, powiedzieli Bertowi, że w normalnych warunkach temu dziecku można by pomóc. Z powodu
braku środków znieczulających i aparatów do sterylizacji robią jedną operację
na tydzień. Nagminnie brakuje antybiotyków. Lekarze
ciągle muszą wybierać kogo
ratować, a komu pozwolić
umrzeć.
*

Bez prądu
Jedna z wypraw ViW dotarła do Basry na południu
Iraku.
- Wieczorem wyłączono
elektryczność. Ciemno było
aż do rana. Lekarze mówili:
wyobraźcie sobie, co się
dzieje, gdy gaśnie światło

w trakcie operacji - ciągnie

Burt.
Na południu dużym problemem jest zanieczyszczona woda. Ludzie masowo
chorują na tyfus.
- Woda nie jest chlorowana, ponieważ z powodu
sankcji, chlor nie jest sprowadzany do Iraku - twierdzi
Burt.
Z powodu działań wojennych zostały zniszczone zarówno wodociągi jak i kanalizacja sanitarna. Odchody
mieszkańców miast na północy kraju trafiają wprost
do rzek, z których po kilkuset kilometrach czerpie się
wodę do picia.

Wyprowadzeni
- W styczniu 1996 roku
pojechaliśmy
do senatu

USA - opowiada Kathy Kelly, również działaczka WiV. Przynieśliśmy wielkie zdjęcia irackich dzieci. Kiedy
Madeliane Albright skończyła przemówienie podnieśliśmy do góry zdjęcia.
„Pani Albright, zawołałam,
z powodu ekonomicznych
sankcji zginęło już ponad
pół miliona dzieci. W maju
ubiegłego roku, podczas
wywiadu telewizyjnego powiedziała pani, że ta cena
jest do zaakceptowania za
utrzymanie wpływów
w tym
rejonie.”
Po tym wystąpieniu cała
grupa została wyprowadzona przez ochronę na zewnątrz.
Albright odpisała im później: „Z sytuacji irackich
dzieci zdaję sobie sprawę
jak rzadko kto. Saddam

Kiedy

po

5

miesiącach

Kathy wróciła do Bagdadu
księdza Kassaba nie było
już w mieście. Przeniósł się .
na południe kraju, do Basry.
- Po trzech miesiącach
tutaj zupełnie zmieniłem
zdanie - odpowiedział jej
ksiądz Kassab. - Weźmiemy
wszystko, co do nas trafi,
sytuacja jest krytyczna.
Alina Wiśniewska
Fot. Działacze Voices In
The Wilderness przed siedzibą ONZ w Bagdadzie.
jedno z nielicznych zdjęć
nieskonfiskowanych przez
amerykańskie służby celne.
Alina Wiśniewska

REA zwa

Fot. WiV

ków dla rodziny w ciągu
miesiąca. Zrujnowany, po
ostatniej wojnie kraj, nie ma
pieniędzy, na odbudowę.

podobny

ch zdjęć nieskonfisko-

Rs

liczny

za

częła się akcja militarna „Pustynna Burza”, zakończona 23 lutego wyzwoleniem Kuwejtu. Wojska koalicji (28 państw) straciły

- W marcu 1996 roku po-

znałam w Bagdadzie księdza o nazwisku Kassab.
Kiedy go odwiedziłam zamiatał podwórze. Przygotowywał w ten sposób cotygodniową dystrybucję soczewicy, ryżu, cukru i herbaty.
która trafi do najbardziej
potrzebujących - mówi Kathy Kelly. - Kiedy powiedziałam mu o naszym stowarzyszeniu ucieszył się,
ale powiedział że Irakijczycy to dumni ludzie. Nie chcą
jałmużny, chcą tylko tylko
móc na siebie zarobić.

piątek
27 lutego 1998

Nie jest

Złotówka idzie w górę

tajemnicą, że

w stosunku do walut

często te same

zagranicznych i jednocześnie

kręgi finansowały
kampanię
wyborczą tyleż
AWS i UW, co
ŚLD i PSL, na
wszelki wypadek.

spada w stosunku do towarów.

Mocniejsza
czy słabsza

Rozmowa
Dwa wydarzenia gospodarcze warte są odnoto-

Z Wiesławem
Walendziakiem,
szefem
Kancelarii

wania w pierwszych tygodniach roku. Jedno dość
optymistyczne, drugie - wręcz przeciwnie. Ale oba
dotyczą kondycji naszego pieniądza. '

Od początku roku Narodowy Bank Polski wydał

Prezesa Rady

ponad 700 milionów dolarów interweniując dla pod-

Ministrów

trzymania

Grabek na pokuszenie

pieniędzy, więcej niż wydawano na ten cel przez ca-

- Czy dramatycznie ostatnio stawiane pytania na temat styku pieniędzy i polity-

ki, sposobu

finansowania

Dartii politycznych nie znaj-

a

odpowiedzi późnego

- Wiadomo, że u schyłku

lat 80. komuniści bardzo
Świadomie uruchomili szeTeg przedsięwzięć gospodarczych i wiadomo, że często
to decyzje nie struktur
Politycznych już nawet, tyl-

ko struktur związanych ze

służbami specjalnymi. Te
przedsięwzięcia się usamodzielniły z biegiem lat. W tej
chwili nie są już prowadzone
przez służby specjalne. Ale

faktem jest, że proces inicjacji w taki właśnie sposób
często następował. Dzisiaj
gołym okiem widać, jak
świat
zorganizowanego
W ten sposób kapitału pró-

buje kreować scenę polityczną. To musi niepokoić.
- Dotychczas ta - ciągle
zresztą słabo rozpoznana-

nieformalna,

ale

bardzo

raz nie wydaje się już to ta-

kie oczywiste.

- Jest takie cyniczne poWiedzonko, funkcjonujące
w pewnych kręgach, że kapitał nie ma swoich poglądów politycznych, kapitał
ma interesy. Za tym powiedzonkiem kryje się specyficzny nihilizm, polegający
na przekonaniu, że skoro ży-

jemy w kraju kapitalizmu

politycznego, to trzeba zawsze znaleźć dojście do władzy politycznej, po to żeby
ubić konkretne interesy. Tacy
ludzie
beznamiętnie
funkcjonują w bardzo różnych środowiskach, w przeciwstawnych również. Nie
jest żadną tajemnicą, że częSto te same kręgi finansowa-

ły kampanię wyborczą tyleż
AWS i UW, co SLD i PSL, na
wszelki wypadek. Nie z sympatii dla celów formułowanych przez dane ugrupowanie decydowano
się na
„wspomaganie”, tylko z taką
intencją, żeby zabezpieczyć
możliwość robienia interesów powiązanych z polityką
państwa.
- Jak to się dokonuje? Czy
na przykład w momencie,
w którym było już wiadomo,
że AWS wygra - a można to
było przewidzieć jeszcze
przed wyborami - pewni ludzie nie zaczęli się pojawiać
w bezpośrednim pobliżu Akcji ? Czy nie widywał pan
wtedy na kawie przy jednym
stoliku polityków AWS i ludzi z tego kręgu?
- Tak, w istocie. Oczywistą
sprawą było to, że i AWS będzie kuszona przez ów świat
kapitału nomenklaturowego
pochodzenia.
- Z jakim skutkiem?
- Powiedziałbym tak: z samego sukcesu wyborczego
prawicy nie wynika, że państwo zmieniło się z dnia na
dzień. Natomiast ja wierzyłem, że po zwycięstwie
wyborczym, po uformowaniu
się rządu, tej pokusie AWS
się oprze. I jestem przekonany, że tak właśnie będzie.
- Użycie przez pana czasu
przyszłego oznacza, że teraz
s: przed tą pokusą nie bro-

- Ja mówię tylko tyle, że
żyjemy ciągle w strukturach
państwa, które przypomina
PRL. Dlatego mówię W czasie przyszłym, ponieważ ciągle żyjemy w chorej strukturze, i mogą się zdarzać zjawiska patologiczne, mam tego
świadomość.
- W programie wyborczym AWS zapisano jednak
wielkimi literami, że szybko
prześwietli się korupcyjne
układy na pograniczu państwowego i prywatnego kapitału. Miała się dokonać radykalna przemiana. Z jakich
powodów tak się nie dzieje?
- Prawdą jest, że gdy popatrzeć na to, co mówiliśmy
w kampanii, i przyjrzeć się
bilansowi pierwszych miesięcy, rzeczywiście widać
pewną niewspółmierność.
Ale żeby zmieniać rzeczywistość, trzeba mieć narzędzia
adekwatne do tej zmiany.
AWS była luźną federacją
poszczególnych środowisk.
i bez zakończenia procesu
formowania się AWS jako siły politycznej i programowej
bardzo trudno jest pokonywać opór materii. Wielkie
reformy podejmuje się wtedy, kiedy istnieje presja zaplecza politycznego.
- Wrócę do sprawy żelaty-

kulisowego

wpływania

waluty

amerykańskiej.

To dużo

ły ubiegły rok. Konieczność skupu dolarów oznacza,
iż popyt podmiotów zagranicznych na złotówkę był
na początku roku bardzo znaczny. Przyczyna?
Wzrostowy trend na polskim rynku papierów wartona

politykę rządu?

- Na pewno się nie zakończą, natomiast to jest ważna
lekcja. Myślę, że dała wiele
do myślenia przede wszystkim członkom Rady Ministrów i całej rządzącej formacji. Mnie osobiście taką
dała lekcję, że w tej chwili
jak lew bronię procedur...
- ... stenogramów rządowych?
- (śmiech). Stenogramów
też, dlatego że wprowadziłem bardzo ścisłą ochronę
kontrwywiadowczą wWszystkich dokumentów. Fakt tego
przecieku niewątpliwie uderza we mnie jako szefa kancelarii.
- Czy w ogóle nie jest tak,
że grupa interesów, o której
tu mówimy, na tyle okrzepła,
że ten rząd nie będzie w stanie niczego
zwojować,
a sprawa „króla żelatyny”
była pierwszym sygnałem,
że jest na tyle słabyi na tyle
uwikłany w tę rzeczywistość,
iż nie dokona radykalnych
zmian?
- Myślę, że podołamy temu zadaniu. Gwarancją są
dla mnie. osoby premiera
Buzka i Mariana Krzaklewskiego.
- Pan sam chyba nie najlepiej czuje się w roli dostojny. Czy taki jej finał, w któ- nika państwowego, skoro
rym niczego
do końca nie . z wielkiego gabinetu przewyjaśniono, nie oznacza, że prowadził się pan do zacisznie zakończą się próby za- nego biura, zrezygnował
z ochrony i służbowego kierowcy, samemu prowadząc
służbową lancię?
- Czuję się dobrze, kiedy
zachowuję się po prostu jak
normalny człowiek. Na przykład kiedy pracuję w normalnym biurze, które nie
przypomina biura notabla.
Tak jest lepiej dla mnie i dla
tych z którymi i dla których
pracuję.

kursu

Rozmawiał
Jarosław Zalesiński

ściowych. Ile z tych dolarów stanowi krótkoterminowy kapitał spekulacyjny nie wiadomo. I czy najbliższe wahnięcie warszawskiej giełdy nie spowoduje
szybkiego przepływu pieniędzy w drugą stronę? Zapewne jednak część amerykańskiej waluty pozosta-

nie w Polsce nieco dłużej, bo rokowania są dla naszej gospodarki dosyć optymistyczne. No i wyniki
roku ubiegłego okazały się wyraźnie lepsze niż zapowiadały czarne prognozy rządzącej koalicji
(oczywiście sporządzane wtedy, gdy walczyła o władzę w wyborach parlamentarnych).
Dlaczego bank centralny nie chce dopuścić,

by

złotówka aprecjonowała się, czyli by jej wartość rosła w stosunku do dolarów? Chodzi o niedopuszczenie do pogorszenia się bilansu handlu zagranicznego. Drożejąca złotówka przeszkadza bowiem eksporterom. Wywóz towarów za granicę staje się
mniej opłacalny, bo za ten sam „wkład złotówkowy”
otrzymuje się mniej jednostek walut obcych. Z drugiej strony zaś - tańszy dolar zachęca importerów
do sprowadzania towarów na nasz rynek.
Mamy więc pozornie paradoksalną sytuację: rosnące rezerwy dolarowe i zagrożenie związane
z możliwością powiększenia się ujemnego salda
handlu zagranicznego.
Bardziej niepokojącą informację niesie ze sobą
styczniowa stopa inflacji. W pierwszym miesiącu
ceny wzrosły aż o 3,2 proc. Fakt, że spowodowane to
było licznymi podwyżkami cen wciąż jeszcze ustalanych centralnie. Rząd przesunął część z nich na początek roku, choć planowano je nieco później. Można to zrozumieć, jednak optymistyczne prognozy inflacyjne (poniżej 10 proc. w roku 1998) są bardzo
zagrożone. Niektórzy powiadają, że osiągnięcie jednocyfrowej inflacji trzeba będzie, niestety, przesu-

nąć na rok następny.

i

|

W sumie zatem sytuacja polskiego pieniądza jest
taka: siła nabywcza złotówki idzie w górę w stosunku do walut zagranicznych i jednocześnie spada
w stosunku do towarów. kupowanych na rynku wewnętrznym.

|

Piotr Dominiak
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Jan Kobuszewski - zbliżenia

Styl SLD mocno zakorzenił się

Pastylka

w potocznych poglądach

wyborców i w sposobie
myślenia klasy politycznej.

Groza miotły
wahadłowej

zm s ie był nigdy aktorem
*
kultowym typu James

Dean czy Zbigniew Cybulski, a mimo to jest otoczony
rodzajem kultu, który bierze się z ogromnego szacunku

dla jego fachowości

potem, za Gierkowskiej kleptokracji, w stronę partii

i niezawodności w swoim
fachu. Nie mdleją więc na
jego widok zastępy fanek,
natomiast idzie się na jego
występy na pewniaka. Jak
w dym. Boki zrywać. Bo
Kobuszewski
wiadomo:
człowiek śmiechu. Integralny. Od stóp do głów.
Ciałem i duszą. Na scenie
i w życiu.

władzy

Zasada dzielenia

PZPR co najmniej od czasów średniego Gomułki,
ściśle

- od upadku

Chruszczowa

i początków,

ery

Breżniewa, przestała być partią komunistycznej lewicy i ewoluowała w stronę partii najpierw władzy,
i

PIENIĘDZY.

Kaczyński

puszczając

w obieg słynny już skrót określający frakcję karierowiczów w AWS

(TKM

- Teraz,

k..., my)

oddał

- Ależ

Owszem,

skąd

- oponuje.

jest aktorem ko-

mediowym (dawniej mówiło
się:
charakterystycz-

podsuwając

nym), jest aktorem estradowym,
ale grywał też

poręczny

termin

- wszystkie jej

frakcje po Stalinie to były TKM-y, a spadkobierczy-

i

czarne

charaktery,

jak

całkiem

choćby Pelikan w „Dziadach”. Aktor jest normalnym człowiekiem obarczonym tymi samymi proble-

słusznie zarzucają poprzednikom, że nic nie zrobili

mi, chorobami co człowiek

ni PZPR po wyborach 93 te trzy literki ma za niewzruszoną busolę jednoczenia się i działania.
Przedstawiciele

dzisiejszej

koalicji

dla reformy państwa. Nie zauważają jednak w pel-

mami,

płaczami,

że zawsze powinien być
w formie - z tolerancją do
dziesięciu procent, nie wię-

jesteśmy. - Trudno sobie
jednak wyobrazić - oponu-

zespole

ję z kolei ja - żeby ktoś taki
jak pan, sceniczne uosobie-

nie
humoru,
pogody
i uśmiechu był w życiu ponurakiem. Jednakże jestem
- wedle pana Jana - w błędzie, zresztą powszechnym
i uporczywym.

Bo

on, Kobuszewski,

gdyby

był taki

pogodny jakim widzimy go

przysługę przyszłemu historykowi byłej monopartii
mu

niesceniczny. - Też potrafię
być w życiu załamany,
wściekły, nieznośny, paskudny - proszę zapytać
żonę. Staram się oczywiście
tego nie robić, ale to leży
w naturze człowieka. Nie
całkiem od nas zależy, jacy

radościa-

w

teatrze,

zostałby

za dziesięć

lat

błogosławionym,

a potem może nawet i świętym. Od śmiechu.
. Broni więc tu Jan Kobuszewski zasady rozdzielenia. Amatora od fachowca,
sceny od życia. To, co aktor
pokazuje na scenie - to za-

wodowstwo. Stara się to robić jak najlepiej. Tym się
różni

od

amatora

(poza

braniem lub niebraniem za

to pokazywanie pieniędzy),

cej.

I broni zasady rozdzielenia domu od teatru. Owszem, z żoną, Hanną Zembrzuską,

grają w jednym

(obecnie

warszawski),

Kwadrat

ale

w

domu

się o teatrze nie rozmawia.
Po

to jest scena,

po

to są

próby, żeby tego nie nosić
ze sobą. Raz tylko wymskło
mu się: teatr jest również
jakimś
naszym
przenośnym domem...

Zasada kreacji
Niezwykłą

popularność

Jana Kobuszewskiego

na by przypisać

moż-

telewizji,

medium niesłychanie nośnemu. Przypominam go
sobie w magazynie saty-

rycznym

„Wielokropek”

sprzed ponad trzydziestu
lat, w duecie z Janem Kociniakiem (fizyczne przeci-

wieństwa). W „Bajkach dla
dorosłych”, kabareciku Olgi
Lipińskiej (do stanu wojennego),

w teatrach,

filmach

ni, ile SLD zrobił dla siebie, jak mocno zakorzenił
się w finansach, w bezpieczeństwie,

w administra-

cji, sądownictwie i mediach. A. co gorsza: w potocznych poglądach wyborców, i najgorsze: w sposobie
myślenia klasy politycznej.
Wymiatając konsekwentnie z kluczowych stanowisk ludzi „posierpniowych” SLD mówił: robimy tylko to, co nasi poprzednicy robili z nami. Skrzętnie
pomijając przyczyny fego „robienia”: że zmienił się

ustrój, że odzyskaliśmy niepodległość i że dawni
właściciele Polski Ludowej z obcego nadania muszą
przynajmniej politycznie płacić za gruzy, które po
sobie zostawili.

:

Młody i naiwny Pawlak głosił nawet publicznie
* „teorię łupów” jako zasadę demokracji, czego „Starsi bracia” z SLD jednak

przezornie

nie czynili.

Wprowadzili natomiast do obiegu pojęcie i termin
„stanowisko polityczne”,

którego obsada

rzekomo

logicznie musi się zmieniać wraz ze zmianą rządów.
Czyli - tylnymi drzwiami - wróciła zasada nomen-

klątury.

:

AWS ochoczo chwyciła „nomenklaturową miotłę”,
żeby pobić wroga jego własną bronią. Tylko że ta
miotła jest usmolona, mianowicie - politycznością i przy jej użyciu nie można zachować czystych rąk.
Zarówno elektorat

AWS, jak i ta połowa uprawnio-

nych do głosowania, która do urn nie poszła, złakniona jest rządów
Tymczasem

ludzi

uczciwych

i fachowych.

przyjęcie kryterium politycznego spy-

cha tego przymioty na plan dalszy i grozi powstaniem stałego mechanizmu miotły wahadłowej, która
od wyborów do wyborów będzie wymiatała raz ten
TKM, raz tamten.
I tym sposobem nasza demokracja, nim się rozwinie, już zgnije.

Hanna Zembrzuska - żona „jedna i jedyna, pierwsza i ostatnia”.
Janina Wieczerska

Fot. Maciej Kostun
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Jak się gra czarny charakter to

trzeba tę postać bronić, jak się
gra idiotę - trzeba starać się go
nie ośmieszać, znajdować coś
sympatycznego. Najbardziej
kretyńska postać w farsie musi
być prawdziwa.

Chrzan komentuje wypowiedź
rosyjskiego ministra na tle
naszych doświadczeń

Jak brat z bratem
Chwy
- Rosjanie nie rozumieją jak Polacy, bracia Słowianie, mogą starać się o przyjęcie do NATO - usłyszał
marszałek Płażyński w Moskwie z ust ministra Primakowa.
Wprawdzie panslawizm, idea zjednoczenia Słowian wokół rosyjskiego pnia nie znalazł w Polsce wielu entuzjastów, w przeciwieństwie do Czechów, Serbów i Bułgarów - ale trudno zaprzeczyć etnicznemu
pokrewieństwu nas i Rosjan. W pierwszym tysiącleciu
naszej ery obie nacje uformowały się z prasłowiańskiej wspólnoty w jej wciąż hipotetycznej kolebce,
o czym dobitnie świadczy podobieństwo obu języków.
Ale równie blisko są przecież spokrewnieni Arabowie
i Żydzi, wywodzący się z grupy chamito-semickiej, albo współcześni Serbowie, Chorwaci i Muzułamanie,
ludy Bałkanu mówiące wspólnym językiem, lecz wza. jemnie wycinające się z zawziętością. Biblia zresztą
na przykładzie Kaina i Abla poucza, że braterstwo
nie zawsze oznacza więź trwałą i serdeczną.
Ruś Kijowska, pierwsze państwo na ziemiach ru-

skich, chrzest przyjęła w 988 z Bizancjum, a my - poprzez Czechy - z Rzymu. Po upadku Konstantynopola
Moskwa, jako „Trzeci Rzym”, strzegła prawosławia
uważanego za jedną prawdziwą wiarę, dając odpór
wrażym „łacinnikom”, przede wszystkim Polakom.
Na ślepe posłuszeństwo władzy, otoczonej po bizan-

" Teatr jest fikcją, krzywym zwierciadłem które odb ija wszystkie nasze zalety, wady, zbrodnie.
1 serialach telewizyjnych Czy
choćby
migawkach
Z kabaretu Dudek.
Dla niego jednak najważniejszy jest teatr, estra-

- Jestem człowiekiem wiebynajmniej niekomediowe
rzącym, więc może Pana
- u Szekspira, Witkacego...
Boga. Może zasługa rodzi- Ale ja jestem w środku
trochę liryczny, wie pan. ców, rodziny, wychowania.
W każdej komedii potrafię Moi rodzice też byli teatroda, żywy kontakt z publicz- przemycić szczyptę poezji manami. Może z mlekiem
nością. Telewizja owszem,
i mam nadzieję, że to mi się matki się wyssało miłość do
Jest polem działania aktorudaje, w każdym razie - tego, co jest fikcją. Przecież
Skiego dającym popularstaram
się. Miałem
to teatr jest fikcją, krzywym
zwierciadłem które odbija
ność, ale żeby nie przepaść
szczęście w życiu, że uczywszystkie nasze zalety, waW niej, nie błysnąć i nie za- łem się u dobrych mistrzów,
dy, zbrodnie. Książka to
Basnąć, trzeba się nieźle
że grywałem na scenie
chociaż kilkanaście godzin
nagrać w teatrach. Tam jest
z, największymi naszymi
czytania, a teatr? Dwie goprzedłużenie szkoły. Tam
aktorami. Ludzie ci zdradzinki. Pastyleczka życia,
Jest dwadzieścia i więcej
dzali sekrety tego zawodu
prób; w telewizji - kilka. i mówili mi np., że jak się z której normalnie myślący
Trzeba więc tam trafić już gra czarny charakter to człowiek przyswaja sobie
Jako profesjonalista. Trze- trzeba tę postać bronić, jak jakieś witaminki. Uczy się
ba tam pójść już wykre- się gra idiotę - trzeba sta- tego lub owego, wyciąga
wnioski.
Owanym. A czy można wyrać się go nie ośmieszać,
Teatr - upiera się Kobukreować beztalencie? Jeśli znajdować
coś sympatycz. Stoją za tym duże pieniądze
nego. Najbardziej kretyń- szewski - jest sztuką niesłychanie ulotną, nic po so- to i owszem. Ale na krótska postać w farsie musi
bie nie zostawia. Owszem,
ko. I właściwie po co?
być prawdziwa.
Zawsze
są obecnie szerokie możliw tragedii jest odrobina koZasada łączenia
wości rejestrowania spekmedii, a w komedii może
być troszkę jeśli już nie tra- takli, ale to nie ratuje niChociażby
fizycznych
gedii, to liryzmu. Bo życie czego. Co kiedyś fascynoPprzeciwieństw, jak w duecie
wało - dziś łapiemy się za
nie jest ani białe, ani czarZ Kociniakiem (krótki tęgagłowę: jak mogło, przecież
Wy i długi tyczkawy), jak ne, tylko takie bardziej lub
tego oglądać się nie da.
mniej
szare.
W duecie małżeńskim. ZaKażde pokolenie ma swo- Nooo!
Sada
łączenia
przeciich aktorów, swój styl gra- No, bardziej lub mniej
Wieństw psychicznych czy .
nia i odbierania gry. Rzeźkolorowe.
Tak
samo
ze
mimicznych. Kontrastowabiarz zostawi po sobie rzeźsztuką.
.
Mia fizjonomii i kwestii
bę, literat sztukę, a po ak-

słownych. Śmiech przez łzy

i odwrotnie. To kolejne ceChy aktorskiej sztuki KobuSzewskiego.

Nie, nie marzył o zmianie swego wizerunku jako
aktora wyłącznie komediowego, choć to skrzywiony
Wizerunek, bo grywał role

Miłość do fikcji
Koniec
końców
musi
paść pytanie o talent, boć
nie samym
rzemiosłem,
podpatrywaniem mistrzów
itp. ta sztuka stoi. - Nie moja w tym zasługa - powie
Jan Kobuszewski. To czyja?

torach

co zostanie?

Nic,

Fot. Maciej Kostun

Chase, sprowadzonym do
Gdańska na scenę Opery
Bałtyckiej przez Agencję
Kontrakt. Gra tu w duecie
z
Ireną
Kwiatkowską,
w asyście innych gwiazd
Teatru Kwadrat. Widzów komplet. Reakcja - wyśmienita, co scena to brawa. Końcowa owacja na
stojąco. Dla Harveya to
wszystko?
A któż to jest Harvey? To
biały królik, metr siedemdziesiąt
cztery wzrostu
z uszami,
nadnaturalna
zjawa (angielskie „pooka”),
towarzysząca stale panu
Elwoodowi P. Dowd: w domu, w barze i szpitalu dla
obłąkanych. Zjawa, oczywiście niewidzialna, wykreowana

przez

Kobuszew-

skiego tak przekonująco, że
udziela się wszystkim. Nawet profesorowi psychiatrii. Zauracza sobą otoczenie. I kiedy ma jej zabraknąć - przez psychotropowy

zastrzyk - zauroczeni kapi-

tulują. Zycie stałoby się
nudne, a nawet nieznośne.
Bez tej fikcji wewnątrz fikcji, bez podwójnej fikcji.
O ciepłym, białym futerku.

Miłość do żony

tyjsku przepychem i wszechmocnej, nałożył się na
Rusi wpływ mongolski z czasów lennej zależności od
Złotej Ordy, gdy z woli chana kniaziowie włodzimiersko-suzdalscy brali za żony Tatarki, a Tatarzy łączyli się z ruskimi niewiastami. Tymczasem myśmy mieszali krew słowiańską, wchodząc w mariaże z Bałtami, osadnikami z Niemiec, Ormianami, a nawet za
przeproszeniem Młodzieży Wszechpolskiej - z Zydami. Odmienne składniki kompozycji obu narodów
mogły działać na ich zbiorowy charakter.
Rosjan - zdaniem Primakowa - dziwi i gorszy polski akces do NATO jako wyłamywanie się ze słowiańskiego braterstwa. Mielibyśmy, spoglądając wstecz,
chyba więcej powodów do zdziwienia:,„Wydrzyj z pamięci naszej wszystkie wspomnienia ofiar, gwałtów,
prześladowania wiary, mąk Sybiru, mordów Pragi,
zabójstwa Ojczyzny, zdejm całą krew naszą z ziemi
polskiej, zgładź wszystkie mogiły, zedrzyj obraz ciągłego psucia szlachetnego charakteru narodowego,
a wtenczas dopiero wezwij mnie do braterstwa z Moskalami” - polemizował z margrabią Wielopolskim,
zwolennikiem ugody z Rosją za wszelką niemal cenę
generał napoleoński i pisarz Franciszek Dzierżykraj
Morawski.
Do grzechów Słowian zza Buga, wyliczonych przez
Morawskiego w połowie XIX wieku, doszły następnie
krwawe represje po upadku Powstania Styczniowego
i kaźń przywódców na stokach warszawskiej Cytadeli. Tysiące Polaków powędrowało w kajdanach za
Ural, a polskie majątki car nadawał Rosjom zasłużonym w tłumieniu „polskiego buntu”, oczywiście gratis.
Równie boleśnie zadziwili nas bracia Rosjanie, gdy
w 1920 ich hordy parły na Warszawę, by potem przepłoszone zmykać za Berezynę, Dźwinę i Słucz. Albo
gdy w sierpniu 1939 Słowianin W.M.Skriabin, znany
pod ksywą Mołotow, podpisał z Germaninem Ribbentropem czwarty rozbiór Polski, zaś 17 września Armia Czerwona zadała cios w plecy wojsku, wciąż broniącemu się przed agresją. Potem były wywózki, był
Katyń, Miednoje i Charków, późniejszej półwiekowej
prawie półkolonialnej zależności Peerelu od ZSRR

wspomnienie.

Są razem od tak dawna,
że prawie od zawsze. Nie-

braciom Słowianom nie wypominając.

Miłość do Harveya

zmiennie. Pani Hanna jest -

szych wobec Rosji win? Nic ponad półprywatne zdobycie Moskwy w 1610 roku przez Zółkiewskiego i zajęcie Kremla, zakończone zresztą w dwa lata później
wycięciem polskiej załogi przez powstańców Pożarskiego i Minina. Więcej grzechów nie pamiętam.
Jan Chrzan

Gawędzimy
o
tym
wszystkim
na
chybcika
w antrakcie między jednym
a drugim przedstawieniem
wedle
„Harveya”
Mary

cytuję najwierniej jak można - jedna i jedyna, pierwsza i ostatnia. Jaki to mąż?
Taki, co nie zmienia żon.
Taki to aktor!
Tadeusz Skutnik

- Co trzeba położyć, bijąc się w piersi, na szalę na-

piątek 27 lutego 1998

Nawet gdy oboje
małżonkowie

szczerze chcą się
rozstać, sąd
zmuszony jest do
przeprowadzenia
postępowania

dowodowego, czy
rzeczywiście

nastąpił zupełny
i trwały rozkład
pożycia. I to nawet wtedy, gdy
zainteresowani
sobie tego nie

życzą.

Sąd, choć ślubu nie udzielał, ma prawo, nawet wbrew intencjom małżonków, rozwodu im nie dać.

Fot. Maciej Kosycarz

Rozwód bez sądu?
Czy sąd powinien orzekać o rozwodzie, skoro nie
udziela ślubu? Czy naprawdę potrzebne jest publiczne pranie brudów, przesłuchiwanie świadków
i wścibskie drążenie intymnej sfery życia po to, by
sędzia mógł stwierdzić, że rzeczywiście nastąpił
trwały i całkowity rozpad małżeństwa?
Takie mniej więcej pytanie zadała ostatnio wiceminister
sprawiedliwości
Francji
wywołując
istną

burzę namiętności
kraju. A u nas?

w tym”

sobą

bardzo

przykre

wniosku, że to była po prostu pomyłka. Mamy tak różne zainteresowania i oczekiwania, że pogodzenie ich
okazało

się

niemożliwe

-

opowiada Regina Z. - On
chciał bym siedziała tylko
w

domu

i zajmowała

się

dzieckiem, a niczego nie będzie mi brakowało. Tymczasem spędzanie czasu W pozłacanej klatce w oczekiwa-

niu aż pan małżonek wróci
do domu z absorbującej
pracy czy podróży służbowych, doprowadzało mnie

do szału. Tym bardziej, że
gdy wracał, nie mieliśmy
o czym

rozmawiać.

Wbrew

lekarskie,

poza

tym

trzeba było za każde takie
badanie płacić. Prosiłam

mieszkać z córką w piwnicy
i czekać na litościwy chleb mówi Ewa B. - Pierwszy raz
chciałam odejść od męża po

wspólnie dorobiliśmy, nie
miałam. Mąż coraz częściej

od ja-

doszliśmy do wniosku, że
tak dalej być nie może. Po-

procedura jest zbyteczna.
.- Po dziesięciu latach
małżeństwa doszliśmy do

dukcje

- Gdyby nie sąd, nigdy
nie uwolniłabym się od mo-

wał się, był coraz bardziej
zazdrosny o czas jaki spędzałam poza domem, gdy

złości trzaskał drzwiami.
W końcu, po wielu awanturach i cichych dniach, oboje

świadczenia rozwodu na sali sądowej, uważa, że cała

Do sądu łobuza

dziłam się chodzić po ob-

coraz bardziej, ale nie miałam gdzie odejść. Rodzice
od dawna nie żyją, a ja nic

kiegoś petenta, chodził i ze

do-

cych zachowywał się jak
anioł, więc z początku wsty-

jego męża i nie zaczęłabym

ty, które otrzymałam

Sporo osób, które mają za

by dla nas najlepszym rozwiązaniem.

jego woli poszłam do pracy
- poczułam wówczas wreszcie, że żyję. Mąż denerwo-

przyniosłam do domu kwia-

Przykre doświadczenie

kiem Stanu Cywilnego było-

Dochodziło do tego, że barykadowałyśmy się w pokoju
i bałyśmy zasnąć. Przy ob-

te tylko na wspólnym orzeczeniu woli przed urzędni-

nieważ ani on ani
chcieliśmy ustąpić,

ja nie
posta-

nowiliśmy się rozstać zanim
znienawidzimy się do końca. Umówiliśmy się ile i za
co on będzie płacił - i złożyliśmy papiery w sądzie. Poszło nawet dość sprawnie,

ale musieliśmy publicznie
udowadniać różne zupełnie
nieistotne w naszej sprawie
rzeczy, na przykład od jakiego czasu nie sypiamy ze
sobą. Konieczność oskarżania się tylko pogłębiło naszą

wzajemną niechęć i na jakiś
czas źle wpłynęło na kontakty - a przecież wciąż byliśmy rodzicami
naszego
dziecka i oboje je bardzo
kochaliśmy. Rozstanie opar-

normalnego
co mogłabym

życia.

Jedyne

zrobić, to za-

czterech latach. Ale papiery
rozwodowe wycofałam, bo
obiecywał poprawę. Jakiś
czas rzeczywiście był spokój, lecz potem nasze życie
stopniowo
zamieniło
się
w
piekło.
Mieszkaliśmy

w niewielkiej miejscowości,
gdzie wszyscy się znali i kilkanaście lat prowadziliśmy

policję o ochronę, bałam się

oprócz

ły dwa obozy: mąż z matką
i ja z córką. Mąż przestawał

urzędnikiem stanu cywilnego i powie: zgadzam się na

rozstanie, podzielę się z żoną tym, co wypracowaliśmy

i będę

utrzymanie

życiu!

łożył

córki?

Nawet

na

Nigdy

w sądzie

sprawa rozwodowa ciągnęła

się dwa lata!

Na świadków

mojego rzekomego zepsucia

i wredności powoływał swo-

w banku, zepsuł bojler elektryczny byśmy nie zużywały

ją siostrę, matkę, pracowników. Ja na swoją obronę
. miałam tylko obdukcję lekarską i taśmę magnetofonową, bo przez ostatnie dwa

prądu na ogrzewanie wody
do mycia. Zaczęło się znęcanie psychiczne i fizyczne.

dziłam się, nagrywałam to,
co on wywrzaskiwał. Sąd

dawać pieniądze na utrzymanie domu, zlikwidował
upoważnienie

na

mnie

nie chciałabym tego przechodzić. Na szczęście miałam bardzo dobrego adwokata, na opłacenie którego
pożyczył mi brat, i nie mu-

siałam
stawiać
się
na
wszystkie sprawy. Jednak
nie

wyobrażam

sobie,

jak

bez pomocy sądu mogłabym
uwolnić się od tego koszmaru. I czy na innej drodze

mogłabym wycisnąć z byłemanie dorastającej córki.
Bo on dobrowolnie nie dałby ani grosza, a od razu
znaleźć pracę i mieszkanie

w

narastały i w końcu powsta-

Nigdy więcej

go męża alimenty na utrzy-

wspólnie

Konflikty

się

upokarzające.

łajdaczę, kazał wynosić się
z domu albo zamieszkać
w piwnicy, a równocześnie
wykrzykiwał, że rozwodu
nie da. Los córki nie obchodził go zupełnie.
Czy taki ktoś stanie przed

śmy wielki dom, ale była
nas czwórka: mąż, ja, nasza
i teściowa.

czego

przepytywał

wyzywał, bił, twierdził że się

tam wspólnie dobrze prosperującą firmę. Pieniędzy
było pod dostatkiem, mieli-

córka

tego,

szczegółowo

nas o przebieg małżeństwa
i było to naprawdę bardzo

miesiące,

zanim

Wyprowa-

w obcym mieście nie jest łatwo.

On jeden - ich sześć
Prezes

Stowarzyszenia

Obrony Praw Ojca JacekSztajer uważa, że rozstanie
małżonków

mógłby pieczę-

tować urzędnik Stanu Cywilnego pod warunkiem
wszakże, że w grę nie wchodzą małoletnie dzieci. Wyjątkowo tylko bowiem zdarza się, że skłócona para
zgodnie dochodzi do porozumienia w sprawie dalsze-

go
ich
wychowywania
i wspólnego sprawowania
opieki. Ale rozwód przed
sądem także stowarzyszenia '
nie satysfakcjonuje w pełni,
gdyż automatycznie przyznaje opiekę nad dziećmi
według płci - i aż w 95 procentach wypadków powie-

se
rza ją matkom. Dla porównania w Kanadzie - połowa
dzieci zostaje z ojcem, a we
Francji - jedna trzecia.
U nas na sali rozpraw ojciec
Jest z góry skazany na niepowodzenie

- staje bowiem

tam jeden, jedyny mężczyzna przeciw sześciu kobie-

tom: sędzinie, dwom ławniczkom, protokolantce, adWokatce żony i jej samej.
Mimo tego łatwiej jest
uzyskać jakieś możliwości
opieki nad dzieckiem w tym

sfeminizowanym sądzie, niż
W bezpośredniej rozmowie
z byłą żoną. Dlatego też sto-

Warzyszenie walczy nie o to,

by rozwodami nie zajmował

Się sąd, lecz aby przestał
Wreszcie rozwodzić dzieci
Zich ojcami.

Sąd ma powagę
- Bardzo

dobrym

pomy-

słem wydaje się sposób na
rozwody istniejący w niektórych stanach Ameryki
Północnej: po prostu wyStarczy zgodne przed sądem
oświadczenie stron. Prawie
dokładnie tak samo, jak wy-

glądało zawiązywanie węzła
małżeńskiego. - mówi dr Jarosław Niesiołowski z Kate-

dry Państwa i Prawa UG. U nas, nawet gdy oboje małżonkowie szczerze chcą się
rozstać, sąd zmuszony jest

do przeprowadzenia postępowania dowodowego, czy.
rzeczywiście nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

I to nawet wtedy, gdy mał-

Zonkowie sobie tego nie ży-

czą.
To jedna strona medalu.

Na drugiej są małżeństwa
Skonfliktowane, w których
Jedna strona czuje się po-

krzywdzona, głęboko zra-

niona, gdy nie ma zgody co
.do wspólnego sprawowania
Opieki nad dziećmi, gdy jedno z małżonków wnosi
O ustalenie winy - w takich
Wypadkach ingerencja sądu
Jest niemożliwa do uniknięcia. Urzędnik Stanu Cywilnego nie miałby tu nie tylko
Zadnych szans na rozstrzygnięcie kto ma rację lub jej
nie ma, ale często nawet nie
dałby sobie rady z uspokoJeniem

rozsierdzonej

pary.

Tylko sąd dysponuje powa-

8ą zmuszającą do przyzwoItego zachowania na sali
rozpraw, oraz wiedzą i do-

go 1996
27 luteek
piąt

jcyf;

świadczeniem potrzebnym
do orzekania w takich sprawach. Nie bez przyczyny od
kilku lat rozwody są w gestii
sądów wojewódzkich.

Rozwodu nie będzie
Sąd, choć ślubu nie
udzielał, ma prawo, nawet
wbrew intencjom małżonków, rozwodu im nie dać.
Dzieje się tak gdy w grę
wchodzi dobro dzieci, zasady współżycia społecznego
lub o rozwód wnosi jedna
strona, a druga kategorycz-

nie sprzeciwia się. Pierwszy
powód wydaje się ogromnie
lepiej
problematyczny:
dzieciom w rodzinie pełnej

ale martwej, czy tylko z jednym z rodziców? Powód
drugi wydaje się najbardziej
moralny, ale czy rzeczywiście dobrze skutkujący?
Chodzi bowiem o takie sytuacje, gdy na przykład jeden

z małżonków

stał

się

kaleką, a drugi nie ma
ochoty na opiekowanie się
nim i usiłuje się z tak nie-

nego, dla zniwelowania różnic materialnych związanych z rozwodem. Zdarzają
się takie sytuacje: żona nie
pracowała i zajmowała się
dziećmi, on dobrze zarabiał
więc wystarczało na wszystko.

Ale

lata

mijały

i mąż

stwierdził więc, że pora
wziąć sobie młodszą. Kobieta wniosła więc sprawę
o rozwód z wyłącznej winy
męża oraz o zasądzenie alimentów, gdyż znalazła się

w niedostatku. Jeśli jednak
mógłbym cokolwiek doradzić, to - jeśli tylko się da raczej starać się unikać
orzekania o winie. Chyba,
że ktoś to lubi bo ma charakter pieniacza i bez kilku

procesów nie jest w stanie
egzystować. W praktyce bowiem takie orzeczenie można pokazać dzieciom lub
dać ogłoszenie matrymonialne: „rozwiedziony bez
własnej winy”.

Sprawa jak bumerang

Kto raz pojawi się W sądzie na sprawie rozwodowygodnego związku wyplą- wej, prawie na pewno do
tać. Trzeci powód z kolei
niego powróci. Bo o ile kwejest najbliższy robieniu sobie na złość, dotyczy najczę- 'stie podziału majątku rozstrzygane są raz na zawsze,
ściej tych par, które składato pozostają dzieci, które
ją się z trójkąta i jedna ze
rosną i coraz więcej kosztustron została bardzo głęboją. Wielu mężczyzn wyproko zraniona. Wystarczy też,
wadza z równowagi koże po przesłuchaniu stron
nieczność płacenia alimeni świadków sąd stwierdzi, że
tów byłej żonie, która ma
całkowity rozkład nie nastąnowego męża albo świetnie
pił.
sobie poradziła w życiu
i doskonale zarabia. WnoKto winny?
szą więc do sądu rodzinneWe Francji prawnicy walgo o „zwrot” dzieci, lub traczą o reformę rozwodów
fiają do karnego, bo notoi całkowite zrezygnowanie
rycznie uchylają się od płaz

pojęcia

winy

na

rzecz

„stwierdzonego
rozkładu
pożycia”. - Trzeba zobaczyć
całe to poruszane podczas
spraw bagno - tłumaczy sędzia ds. rodzinnych Daniela
Ganancia - które sprowadza
się

do

negowania

wszyst-

kiego, co było w małżeństwie, nawet dobrych chwil.
Wszystko to powoduje spustoszenie
psychiczne
u dzieci, na które przenoszą
się konflikty.
,
- W praktyce ustalanie
winy

nie

ma

specjalnego

znaczenia - mówi dr Jarosław Niesiołowski. - Może
mieć jedynie wpływ na obowiązek alimentacyjny winnego w stosunku do niewin-

cenia.

Tak więc, choć kusząco
wyglądają uproszczone procedury rozwodowe,

bez są-

du nie da rady. Urzędnik
Stanu Cywilnego łączy, sąd
dzieli, bowiem sąd wkracza
tam, gdzie jest konflikt,
a rozwiązywaniu małżeństwa konflikt towarzyszy
zawsze.

Jednakże

w

sytu-

acjach, gdzie mąż ani żona
nie wnoszą o stwierdzenie
winy, gdzie zgodnie twierdzą, iż wspólne przyszłe życie nie jest możliwe - regulacja prawna mogłaby zwolnić sądy od przeprowadzania postępowania dowodowego.
Małgorzata Sokołowska

W praktyce ustalanie winy nie ma specjalnego znaczenia. Może mieć jedynie wpływ
na obowiązek alimentacyjny winnego w stosunku do niewinnego.
Fot. Robert Kwiatek
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wa

meble biurowe
proponuje
architektom i dekoratorom wnętrz
współpracę w zakresie
tworzenia wnętrz biurowych
i nie tylko ...
Zapraszamy do siedziby naszego Oddziału
w godzinach od 8.00 do 16.00
S-17/A/64_/

Cysdorfowie są w komfortowej sytuacji, bo mają już zamek, a w nim hotel „Neptun”

Fot. mad

Łebscy biznesmeni

Bartycka bajka
Książę i margrabia

Sprawa

Forum Społeczno-Gospodarcze w Łebie, czyli stowarzyszenie łebskich biznesmenów, wpadło na
pomysł ogłoszenia miasta księstwem na wzór
Monako, San Marino czy Andorry. To dobry chwyt
marketingowy - większość z nich, to właściciele
hoteli, campingów i biur turystycznych.

rendum

Księstwo Łeby nie leży
za górami i lasami, a za torami. Można dojechać tu
pociągiem osobowym, ekspresy nie docierają. Przy-

znakiem krzyża i korony.
- Dzwonił do mnie paź
duńskiej
królowej
pan
Skelnik z konsulatu, aby
poinformować, że ta jest

Mieszkańcy zadecydują
czy chcą księstwa w refe-

mi rejestracyjnymi i własną

jeżdżające jedyną drogą samochody wita stacja benzy-

nowa
CPN,
drewniany
krzyż i rozsiane
wzdłuż

W zamian za wpłatą do
skarbca. Tak, przyznaję, to

ulicy Kościuszki

komercja - mówi Henryk
Ruszewski, jeden z kandydatów na księcia. - Nasza

z napisami:

„jazda

„zimmer

konna”,

frei”,

„smażone

ryby”...

moneta

Zdaniem
niektórych
mieszkańców, Łeba ma położenie
strategiczne:

szczerego złota, nie do podrobienia, a warta będzie tyle, ile waży.
,

z trzech stron wodne grani-

Łeba przyciągnie nie tyl
ko
miłośników
bajek.
W strefie wolnocłowej będzie tanie paliwo dla samo-

ce - od północy morze, od
wschodu

Jezioro

Sarbsko,

a od zachodu Jezioro Łebsko. Na jedynej drodze 1lą-

będzie

bita

ze

stawić rogatki z żołnierzami na warcie, którzy będą
stemplować ozdobną pie-

chodów, alkohol dla mężczyzn, kosmetyki dla kobiet, zabawki i elektronika
dla dzieci.
- Jestem całym sercem za

częcią

inicjatywą,

dowej łebianie planują po-

pamiątkowe

pasz-

choć

nie

wiem

porty na dowód, że goście
weszli w granice księstwa.
- Jesteśmy za tym, aby
utworzyć księstwo z wła-

jak mój burmistrzowski
stołek będzie się w księ-

sną pocztą, policją, tablica-

burmistrz.

stwie

nazywał

-

11 czerwca, prosto

księstwo

mruga

okiem Halina Klińska, pani

katolickie,

powinowata

w prostej

powiadamia

pod

linii

-

Ruszewski.

-

cia dotyczą braku rodowodu. - przyznaje główny
płynie

we

mnie błękitna krew. Widzę
trzy metody, aby temu zara-

dzić: albo krew rozcieńczyć
w granatowym

księstwo w Łebie może zareagować ogłoszeniem królestwa.
- Margrabia Aleksander
książę Kukurowski ze Słupska nazwał nas nuworyszami, sprawdziłem w słowni-

ku, to znaczy: „dorobkiewicze”...

To

więc

zapędy

- Nie

roku

sprawa

honoro-

wa, trzeba rzucić rękawicę,

Zastrzeżenia w stosunku do
mojej kandydatury na księ-

kandytat

budzi

ubiegłym

'licą Polski. Teraz Ustka na

z księżną Kaszubów. Stąd
jej królestwo popiera nasze
monarchistyczne

księstwa

W

trwały utarczki z Ustką,
które z miast jest letnią sto-

z procesji Bożego Ciała pójdą głosować. Bo to będzie

walutą - mówi Ewa Horanin, sekretarz forum.
- Jako przyszły książę
będę dla przybyszów z dalekich ziem pozować do
zdjęć w mitrze, z koroną.

tabliczki

emocje.

|

atramencie,

albo wprowadzić błękitnokrwistą ośmiornicę do łebskiego herbu, albo transfuzja, na którą nota bene zgodziła się już duńska królowa. Uzyskam zaświadczenie od duńskiego lekarza,,
że krew została przetoczona. A może otrzymamy patronat finansowy. Przewożone kutrami z Danii paliwo będzie tańsze - kończy.

przedzwoniłem

do

Kukurowskiego i mówię:
„Wysoki Margrabio..., nie
wiem jak mam się do pana
zwracać”. A ten na to:
„A jak ja mam się do pana
zwracać?”
Odpowiadam:
„Wasza książęca mość. Zarzucam margrabi, że jest
podrabianym

jedynie

księciem,

wżenił

się w

bo

ród

księżniczki Pomorza, Środ-

kowskiego - Dunin-Kukurowskiej” - przeżywa Ruszewski.
W

przyszłym

łebskie

forum

tygodniu

jest zapro-

szone w progi księdza pra-

łata Jankowskiego na posiedzenie Polskiej Ligi Monarchistycznej.
- Nie możemy

tam poje-

chać z prostej przyczyny:
nie znamy dworskiego savoir

vivre'u.

Nie

umiemy

jeszcze całować
ścień. Salonowa

w pieretykieta

z czasów króla Ćwieczka
będzie

dopiero

wykładana

na Kaszubskim Uniwersytecie - bronią się członkowie forum.
- Monarchiści szykują

bezpośrednio nad sa
morzem.
Wiatr
4
w komnatach gasną św!
drzwi i schody skrzypią:
ludzie w miasteczku g2

ją, na zamku straszy dł
Goeringa, który był tu

łym

bywalcem.

Ewa

k

się do walki o status nasze-

dorf ma sypialnię w b A

go księstwa, trochę im czasy się pomyliły - obawia się

cie z herbem, która gó
nad miastem.
ś

Marta Chełkowska, sekretarz burmistrzyni w UM.

kiedy idę z psem i lata”
przydaje się powiedzieć

Von Cysdorf
i De Ruszewski
i

Na poczcie, u fryzjera
rzeźnika
mówi
się

o dwóch pretendentach na
księcia: Henryku Ruszew-

skim i Stefanie Cysdorfie.
Cysdorfowie są w komfortowej sytuacji, bo mają już
zamek, a w nim hotel „Nep-

tun”, Ruszewscy mają Henrykówkę i duży camping.
Obie żony, i Grażyna Ruszewska i Ewa Cysdorf, wyglądają jak księżne-żony,
majestatycznie.
- Przy współczesnym poziomie chirurgii plastycznej i odnowy biologicznej,
z każdej żony można wyczarować księżną

- żartują

mężowie.
Zamek
Cysdorfów
z 1907 roku, to jedyna forteca

w

Polsce

- Po wieczornej toalł

położona

kysz!”. - księżna Cysdof
wa chce nas chyba nasł
szyć.
W bibliotece zamk0'
stoi „Poczet

królów i

X

żat polskich”, w którym, h
zauważają kandydaci, ni
żałoby wprowadzić ane

- Ludzie kochają skój

dale i skandaliczne m? h
być księstwo - defil
pomysł „von” Cysdorf
- Po elekcji, przypił

czam, tron będzie d?
dziczny - dodaje „de”
szewski.

Jerzy Cysdorf ma
pasje:

konie

d

i motocył

harley-davidson - w p,
ziemiach stoi zaparkowe?;
harley. Henryk Ruszew
jest prezesem koła łowić

kiego

„Bór”

i zapaloń

myśliwym. Po mieście ff,
dzi jeepem,

a jego

star

syn Florian

- czyli

książę - mercedesem.
* - Na wzór Monte

(Łeba zorganizuje

mały

czą dwaj w pomarańczowych kamizelkach.

Jednak niektórzy zagad-

Carlo,

rajd po

nięci na ulicy, szemrzą, jak
to poddani:

"Wydmach i plaży samochoGami terenowymi. A może
Ba wzór rajdu safari Paryż-

- Poddaństwo,
feudalizm... Mało

Dakar? Łeba w tym roku

że Ustka chciała do sądu
nas pozwać za letnią stolicę

! Jest organizatorem 60 światowego

zjazdu

campingu

l karawaningu. Podczas tej
| imprezy nastąpi koronacja
księcia Łeby - w głowie Ru-

Szewskiego rodzą się kolej; Be pomysły.
Autorytety z Uniwersy-

| tetu Gdańskiego i WarSzawskiego pomagają Łebie
Powołana

zostanie

: Jak u papieża w Watykanie,
Czy u Królowej Elżbiety
Buckingham

-

Świta dworska
Dworskie synekury zoStały już rozdzielone. Na-

Wornym koniuszym został
| Mianowany właściciel stadNiny koni Franciszek Mazjerem

Szkudlarek,

Nadwornym

będzie

znany

Henryk

„Gadające Nożyczki”.
- Strasznie

jako

Jako przyszły

dzie też drugi sposób mel-

przybyszów z
dalekich ziem
pozować do zdjęć
W mitrze, z

dunku: „na podmianę”, jeśli

znajdzie się kogoś, kto się
z Łeby wyprowadzi.
Podwładnych

gryzie

jeszcze coś - nie wiadomo,
jak świeżo obrany książę
rozwiąże problem miejsc
parkingowych podczas na-

książę będę dla

koroną.

W zami-

an za wpłatą do
skarbca. Tak,

cy. Ja, emerytka, na starość
będę diademów do sukni
szukać? - narzeka spotkana

jazdu turystów, czy poradzi
sobie z wchodzącą w życie

na

trzebnym
miastu nowym
ujęciem wody.
- Chodniki i ulice wypro-

przyznaję, to

stuję - obiecuje w kampanii

Henryk

ulicy

obywatelka

zapewnić

| Marzy na głos Ewa Cysdorf.

Clukiewicz.

To teraz następna

prowokacja.
Wymyślili
możnowładcy-nowobogac-

przy-

- Będą się cyrki działy po
tej reklamie, najazd panków i skinów, techno na
plaży, a podpaski i pampersy w lesie. A w mieście ma

| Straż miejska i gwardia ho* Borowa, ze zmianami wart,
W pałacu

Polski?

szłego księstwa.

| 0d strony prawnej.
-

danina,
im było,

politykom albo właścicielem odpowiednio wysokiego bankowsego konta. Bę-

bezpieczeństwo

segregacją odpadów i z po-

Ruszewski.
Póki co, łebianie w ciągu
ostatniego tygodnia przeżyli prawdziwy najazd Hu-

czterech policjantów, z tego

nów

dwóch

„Teleexpress”,

po cywilnemu

robi

robotę papierkową, a jeden.
na zmianę na chorobowym
- narzeka druga.

Zdaniem forum, z chwilą
ogłoszenia
księstwa,
w Urzędzie Miejskim będzie obowiązywać
zakaz
meldowania na stałe. Na
wzór Monako, będą przyznawać obywatelstwo honorowe sławnym sportowcom, gwiazdom filmowym,

z massmediów:
RTL,

TVN,
„Pol-

sat”, Radio „Plus”, Jedynka,
Trójka, „Zet”, RMFFM, „City”, „Superexpress”, „Auto
Moto Sport”, „Głos Pomorza”, „Zycie Warszawy”,
„Dziennik Bałtycki”...
Nakład piątkowych gazet
się wyczerpał, więc pani
w kiosku rozdawała klientom kopie artykułu o Łebie
za darmo.

nin-Kuku

j

.

dacji „Polska Korona” na
temat „księstwa” w Łebie:
„My, jako Polski Ruch
Monarchistyczny, Dazuje: U

komercja - mówi

:

Ruszewski, jeden
z kandydatów na
księcia - Nasza
moneta będzie
bita ze szczerego
złota , nie do
podrobienia, a
warta będzie tyle,
ile waży.

hh

ię-

MA

tą

A a ziemia nal

może powstać co najwyżej

Starostwo Łebskie. I nie
można załatwić tego przez
ź pas
wśród ludności,

Olga Dębicka

rozmowny,

i, a chce być aryw XXI wieku, po-

_ winien wstąpić do Polskiego Ruchu Monarchistycznego, spełniać warunki
etyczno-moralne, znać i
respektować pewne prawa

skie z Danii. W istniejącym Księstwie Słupskim

. obyczaje. Wątpię, aby
królowa Danii

jako głowa

= państwa chciała interwese jm
niować w nasze wewnętrz-

llatego większość klientów
ha pytanie:

SH

stwo w Łebie nie może po- | do państwa. Gdyby w
wstać z prostej przyczyny dze referendum powstał
monarchistyczny,
- ponieważ już leży na te- ustrój
wówczas monarcha mógłrenie Księstwa Pomorza
Którym ża- by nadać tytuł i zarządza"EAP
I Śro
nie ziemią w imieniu króka Jeżeli ktoś nie ma błę-

„Jak ostrzyc?”

Odpowiada: „Bez gadania!”

narchistyczna mamy swo-.

Zgodnie Z obowiązują:

cym prawem, Polski Ruch

” opowiada Ewa Horanin,
* Tzecznik prasowy księcia.
Na nadwornego złotnika

prawników

heraldy-

ków, uczonych m.in. z Uni: instancja, "Mlóra 1ma "prawo | wersytetu
Gdańskiego

Wybrano Jerzego Uriasza,
który dla księstwa będzie
ił złote monety, a dla dam
dworu - biżuterię.
Doktor Rudolf Greczko

„potwierdzać stare ay

a

ich

| iW
Ku

Został nadwornym medylem książęcym. Leczy pacjentów z ukłonami i, dla
lepszego
samopoczucia,

upuszcza krwi.
- Jest też w mieście kandydat na kata. Jednak nikt

REKLAMA

Nie odważy się wymienić
Jego imienia - ścisza głos
adąc palec na usta książę
Uszewski. - Dam jeszcze

| 4AMBICO

Ogłoszenie w gazecie: poSzukuje się kandydata na
błazna.
- Oj, będzie zadyma Śmieje się Andrzej MiszCzak, artysta rzeźbiarz ażda kwatera będzie teraz
dworem, a każdy dwór muSi mieć

mieć

herb,

pełne

więc

ręce

z
x

Warszawa, plac Bankowy 2

będę

(Nr I na świecie wśród firm ubezpieczeniowych o najwyższej wartości rynkowej)

roboty.

ecnie projektuję popier-

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

Ydaci są za chudzi. Będę
Rym

nadwor-

NA TERENIE POLSKI PÓŁNOCNEJ

artystą - chichocze.

KANDYDATÓW NA AGENTÓW

Natomiast władze miejScowej parafii do pomysłu
Podchodzą z dystansem:

UBEZPIECZENIOWYCH
ORAZ

„Księżowski”
od
sksiądz” pochodzi i wystar-

Czy

mi

księża

KIEROWNIKÓW ZESPOŁÓW

sutanna.

ODPOWIEDZIALNYCH ZA KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU
FIRMY ORAZ ROZWÓJ SPRZEDAŻY

Niech się bawią w bajki sa-

mi, ja ich nie poprę. Milczę
Z ambony, bo zakrzyczy
Mnie prowincja - mówi łeb-

Zapewniamy:
- możliwość pracy w światowym
konsorcjum finansowym,
- profesjonalny program szkoleń,
- atrakcyjny system wynagrodzeń

Ski proboszcz, ksiądz Józef
Walkosz.

oraz szansę własnego rozwoju i awansu.

Vox populi

Preferujemy:
- osoby w wieku 25-58 lat,
- samodzielność, komunikatywność,
- wykształcenie średnie i wyższe,
- doświadczenie w negocjacjach
i sprzedaży.

| Spotkania wstępne:

Uliczki w księstwie są
Pozamiatane.
Śmieciarze

|
'

- GDAŃSK - 26.02 o 17.00, Wały Piastowskie 1, obok „Zieleniaka” (Amplico Life)
- GDYNIA -26.02 o 17.00, ul. Świętojańska 87, (Amplico Life)
- GDAŃSK WRZESZCZ- 3.03 o 17.00, ul. Grunwaldzka 46, „Montana” (Amplico Life)

| ELBLĄG 4.03
o 17.00, (Hotel „Elzam”)
- SŁUPSK - 5.03
o 17.00, (Hotel „Piast”)

Sprzątają całe przedpołudnie,
Być
śmieciarzem
W księstwie to już ranga,
nobilitacja, co nie? - krzy-

Gdańsk, Wały Piastowskie 1 *Zieleniak”

WCHODZIMY W SKŁAD EP
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.

Sle księcia, muszę włożyć
Zbrojenie, bo obydwaj kanJaśnie uniżonym

PIERWSZE AMERYKAŃSKO- POLSKIE
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
NA ŻYCIE I REASEKURACJI SA

:

Księstwo Łeby nie leży za górami i lasami, a za torami.

Fot. Maciej Kostun

|

WSPÓŁPRACUJEMY TYLKO Z NAJLEPSZYMI
R-1659/A/494

piątek
27 lutego 1998
VIP w kuchni

Róża Wiatrów

Marek Kotański
psycholog
Wołowina z selerem
Lubię gotować i robię to
często.

Z

polskiej

szczególnie

kuchni

smakują

mi

wszelkie potrawy z ryb. Najbardziej lubię kuchnię chińską, która oprócz tego, że
jest smaczna jest bardzo
zdrowa. Czytelnikom „DB”

podam

przepis właśnie

na

potrawę chińską.

Wołowinę należy zalać
sosem sojowym Z przyprawami, najlepiej aromatycznymi. Po namoczeniu, mięso

kroimy na drobne paseczki,
mieszamy

krótko przysmażamy i odsą-

dzielnie

czamy z tłuszczu. Następnie

warzywa i ryż.
możemy podać
jowy lub inne
skonale pasują

umyty seler kroimy również
jak

prze-

pewno

wygórowane.

na nich faszerowane grzy-

w

są-

Dobrym pomysłem jest po-

siedztwie „Daru Pomorza”.
Dziś stara się utrzymać mi-

danie w karcie, oprócz catych zestawów, również cen
podstawowych dań mię-

bami trzy kotlety, a na każdym pieczarka przyszpilona
wykałaczką.

pięknie

usytuowana

nioną świetność, w środku
jest bardzo porządnie, ob-

rusy

czyściutkie,

sympatyczna,

obsługa

ale

straszy

nie

snych - dzięki temu można

tworzyć dowolne kompozycje, lub gdy ktoś woli, za-

wejście. Ciężkie metalowe
drzwi z epoki „średniego

mówić
z bułką.

Gierka”, i okropny kuchenno-knajpiany
zaduch
w hallu. Lecz już w sali
wentylacja działa sprawnie
i niemiłe
uczucie
mija.
A dodatkowo się poprawia,

Kuchnia jest tradycyjna,
dość ciężka, i choć zastawa
stołowa to znów miniona
epoka, zawartość: talerzy

samego

kotleta

jest smaczna i nawet ładnie
podana. Polędwica po kapi-

masztowiec

w paseczki i wrzucamy na
olej. Można usmażyć także
marchewkę, pietruszkę i ce-

trój-

stauracji

Gdyni,

bo
na

wygląda

gdy zajrzymy do
wybór spory, a

w

karty,
ceny

tańsku

Kiedyś
była to jedna
z najporządniejszych re-

- trzy grzanki,

Fot. Robert Kwiatek

wrzucamy na rozgrzany olej,

bulę.

Wszystkie

w

podajemy

od-

mięso,

Jako dodatek
sosy np. sofirmowe, dodo tej potra-

Wy żurawiny.

(Ni.)

warzywa

Dania, które poleca szef
kuchni, wszystkie zamykają
się w cenie 22,50 zł, czy to
będzie kotlet „Pirat”, schab

„Bulaj” czy „Jantar”. Za łososia saute płacimy 20,50,
a za potrawy z drobiu od 19
zł za frykadelki z kurczaka

po parysku, poprzez de volaille za 19,50 zł, do 32 zł za
kaczkę pieczoną z jabłkami.
Befsztyk ma cenę 20 zł, stek
- 20,50, a polędwica po ka-

pitańsku - 25,50 (same kotlety, bez frytek, surówek
i brokułów - 15 zł).
Małgorzata Sokołowska

Adres: Gdynia, al. Zjednoczenia 2
tel. 620-06-48

miseczce,

Rys. Barbara Kruszewska

REKLAMA

Do natychmiastowego

odbioru!
Proponujemy wyloty z Warszawy,
Katowic, Poznania i Wrocławia.

CZNIE

„33450 zł, taniej
Liczba samochodów

TE
Atrakcyjny

SC:
"ybezpieczenio

BIG Autohandel

GRAN

OGRANICZONA!

PJ

niedzielę

BOAZERII

PODŁÓG

TENERYFA
sobotę

GRAN CANARIA
co niedzielę

wylot w każdy

pt. i pn.

>m

sra

szemo
WSZYSTKO

wylot w każdą
sobotę

1 DEM=1.98

OPO S APT

SI

1399zł

899zł

co piątek (od 17.4)......... od

999zł

co poniedziałek (od 19.4) od

848zł

TURCJA

od 880zł

ODOS

899zł

WA ściAW, PODŁOGI

1048zł

od 949zł

CYPR-IZRAEL-EGIPT

PLN

niedzielę. * od 1349zł

1048zł
RIVIERA OLIMP.

K Fe 244 etno:

(6

(odz3S) Z zzo

od
od

1500

899zł
948zł

TAJLANDIA

N(rmnśa
NConaahll
po

wylotw każdy | zaa
poniedziałek

CUZ CEZ YZ
PA
CYC]
TRE

Dostępna w internecie:
www.scanholiday.com.pl
lub
nr telefonu:

61/ 853 0B 87 lub 22/654
40 24

(ef FTS

R-637

DAAD]

od

co wtorek (od 16.4) ........ od

MAJORKA

TUNEZJA

LATA TUI COYWANÓW

47

od 1348zł

LANZAROTE

Informacje i zapisy: T.O. "PROFIL"

Gdańsk ul Klonowa 1 Ill p. pok. 1
tel. 346-03-11.
O-601205757

1399zł

899zł

Salon Sprzedaży Samochodów, ul. Grunwaldzka 256 (róg Abrahama) tel.(058) 552 06 60 fax (058) 554 13 13
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 553 KZK
kra
Hurtownia i sprzedaż detaliczna części zamiennych - dostawy bezpośrednio z fabryki

R-1908/B/529

od

wylot w każdą

Główny Autoryzowany Dealer
5

CANARIA

wylot w każdą

SA ETZ

JE NE

| tel: (58) 301 17 79, 301 43 67

YA ELA
TZT
UKE

Elbląg, tel: (55) 327 960;
Lębork, tel: (59) 628 430;
Sopot, tel: (58) 514 142;

Tczew, tel: (69) 315 401

piątek
27 lutego 1998

Myśliwi
rozgłaszają
opinie, że bóbr
ma się
nadzwyczaj
dobrze i jego
populacja sięga
w Polsce 13

Żeremia pod specjalnym nadzorem

Ostatni strażni k bobrów
Aszyka pod korespondencyjne dyktando prof. Zurowskiego, jedynego w tym
czasie w Polsce znawcy bobrzych zwyczajów.

Jak postępować z nowymi lokatorami lasu? Próżno było szukać w polskiej
literaturze przyrodniczej
takiej wiedzy. Aszyk musiał
zdać się na swój instynkt
i listowne rady profesora.
- Jest to bodaj najbardziej dzika zwierzyna
mówi dziś leśnik z perspektywy swoich wielolet-

doświadczeń

w

ho-

dowli bobrów.
- Próżno
szukać bobrów w jakimkol-

jest

ale

wodzie.

pływakami,

dwudziestu

lat

| . dzieć, że „na wylot” poznał

Czaszka bobra, który wpadł w rybacką sieć. Na dru gim planie - Kazimierz Aszyk Fot. Maciej Kostun
emerytowany leśniczy i opiekun bobrów.

swoich

pupilów.

Bóbr to w znacznej mierze
wciąż tajemnicze zwierzę.
Płochliwe, czujne, aktywne
nocą, gdy czuje się bezpiecznie. Najlepiej podglądać

je

tuż

po

wschodzie

słońca.

Prokurator przyjechał w Bory Tucholskie aż
spod Olsztyna. Długo krążył leśnymi duktami,
zanim trafił do Bobrówki. Miał szczęście, że leśniczy Kazimierz Aszyk - strażnik bobrów - był
na miejscu. Dochodzenie na temat szkód w rezerwacie nad jeziorem Isąg można było uzupeł-

nić o opinię biegłego.
Z kolejną wizytą zapowiedział się też prokurator
ze Starogardu. Chce zobaczyć, gdzie, nieopodal rezerwatu
Zdrójno,
leśny
wandal przerwał bobrzą
tamę, przez co dwie rodziny bobrów mogą w tym ro-

ku nie przeżyć zimy.
Czekający w swej leśniczówce
na
przybycie
urzędników
Kazimierz
Aszyk to chodząca encyklopedia wiedzy o bobrach.
Do

opowieści

o

nich

nie

Władysław Jagiełło ogłosił
prawo o ochronie bobra.
Powołał też urząd bobrowego, który podlegał tylko
władzy książąt i królów.
„Kto ma na swojej ziemi
bobry, nie może, na odległość rzutu kijem, podorywać gruntu, ani podbierać
siana” - stanowiły średniowieczne prawa. W tym czasie skóry bobrów mały
wartość płatniczą - za dwanaście można było kupić
małą wieś.
*

trzeba go długo namawiać.

Już Jagiełło
Od wieków człowiek zagrażał bobrom. Pokusą było ciepłe futro i smaczne
mięso największego z gryzoni. Z tego powodu już

W

późnym

siaj można znaleźć w okoli-

cy całkiem pokaźnych rozmiarów pnie z charaktery-

średniowie-

stycznymi nacięciami - to
pozostałości po drzewach

zwalonych przez bobry.
Jeszcze przed dwudziestu laty ostatnie dwa osob-

niki z oliwskiego stada błąkały się po lesie. Jednego
udało się złapać.
Wtedy właśnie zwróco-'
no się do Aszyka, by znalazł dla niego miejsce
w znajdującym się w jego
rewirze rezerwacie Zdrójno.

Samotnik

jednak

nie

stworzy rodziny. Potrzeba
było więcej zwierząt, o które upomniał się leśniczy.

czu
wytrzebiono : bobry
w zachodniej Europie. Po
ostatniej wojnie zwierzęta

W

wyginęły

kotnych samic i pięć samców. Czekały na nie czysta

W

też

w

Polsce.

1948 roku sprowadzono

osiem bobrów aż z Woroneża,

od

wschodniego

są-

kwietniu

1979

roku

przyjechały więc do Zdrójna bobry z Pasłęki

- sześć

woda, karma i sztuczne żeremia, wybudowane przez

Wiosną tama zatrzymuje
akurat tyle wody, ile będą
potrzebowały do nauki pływania młode bobrzęta.
Pod wodą też skryte są

zliczy godzin spędzonych
o tej porze nad brzegiem
strumienia. Trzeba przez

długie chwile trwać nieruchomo, by zmylić czujność
zwierząt i podejrzeć, jak
uwijają się przy budowie
tamy. Ich zdolności jako
wodnych budowniczych są
imponujące.
Precyzyjnie umieją wyli-

czyć,

mostw

w

którym

miejscu

ściąć pień, by najkorzystniej, najmniejszym wysił-

kiem, zagrodzić nurt. Z odległości czterystu metrów
potrafią ściągać drzewa do
umocnienia
budowli.
Z niezwykłą umiejętnością
wbijają w dno palisadę,
przeplatają ją cieńszymi
gałązkami

i

do bobrzych
- nie

dżą

się w

do-

zawsze

Bobry

Tucholskich

bry.

są to

często

gnież-

przybrzeżnych

Sprawdza

uszczelniają

mułem. Najlepszym narzędziem w tej pracy jest ogon
- nazywany w tym wypad-

ku kielnią - szeroki i płaski, pokryty gładką sierścią
przypominającą rybią łuskę.
Mistrz wodnych budowli
nieustannie sprawdza stan

tamy. Nadsłuchuje, czy nie
za głośno szumi strumień,

ich siedli-

ta. Przy jednej tamie żyje
jedno stadło - tworzą je rodzice i potomstwo do 3 ro-

ku życia.
W Gdańskiem wypatrzył
pan Kazimierz aż102 rodziny. Szacuje się, że w każdej
ż nich żyje około pięciu bobrów, z czego nad naszymi
strumieniami doliczyć się:

można niespełna pół tysiąca osobników. Mogłoby być
ich więcej, ale coraz częściej
bobrom
wchodzi
w drogę człowiek.
Buduje

kład

w

sobie

na

pobliżu

przy-

bobrzych

ostoi daczę, tak jak to było

olsztyńskim

jeziorem

Isąg, i ścina drzewa, które
bóbr przewidział na budulec do tam, lub na karmę.

Wtedy

bobrza

wbrew

swoim

rodzina,
zwyczajom,

zmuszona jest do szukania
sobie
innego
miejsca.
W

okolicy,

gdzie

żyją

już

bobry trudno o wolną przestrzeń

dla

nowych

bo-

brzych rodzin. Intruzi są
przepędzani, czasem dochodzi do walk na śmierć
i życie.

Bóbr
ochroną.
rencja w
gatunku

jest pod ścisłą
Samowolna ingeżycie chronionego
podlega sankcjom

prokuratorskim. Mimo to,
nagminne jest niszczenie

bobrzych tam - tak jak to
się stało na początku grudnia na śródleśnej łące nieopodal rezerwatu Zdrójno.
Wraz z tamą spłynęła tam
bobrza spiżarnia.

- Dwie rodziny będą głodować i nie wiadomo, czy
doczekają wiosny, a już na
pewno nie wydadzą w tym

roku

potomstwa

tysięcy sztuk. To
nieprawda.
Działacze
związku

s

łowieckiego chcą
doprowadzić do
zwolnienia z
funkcji nas,

strażników, żeby
nikt im nie
patrzył na ręce,

kiedy będą brać
bobry na muszkę.

z Borów

ska i liczy, ile ich przybyło.
Bobry to rodzinne zwierzę-

nad

Leśniczy z Bobrówki nie

siada. Część z nich trafiła
wówczas do gdańskiego Tezerwatu „Oliwa” w Jaśkowej Dolinie. Nie było im
tam jednak dobrze. Zginęły
wraz z rezerwatem. Do dzi-

gromadzi w niej nacięte
gałązki drzew liściastych.
Gdy lód zetnie strumień,
zwierzę może pod lodową
taflą korzystać z zapasów.

brówki odwiedza swoje bo-

pełnienia obowiązków bobrowego strażnika pan Kazimierz nie może powie-

p

two-

monogamistą

życie, czyli około 30 lat.

mor ZE

bóbr

jamach.
Dwa razy w roku, wiosną
i jesienią leśniczy z Bo-

kilometrów - przenosząc
tamy to dół to w górę strumienia - spędza całe swoje

zwyczaje

tamie

są

i niezwykłym patriotą lokalnym - opowiada Aszyk.
- Jeśli nikt mu nie przeszkadza, to w jednym miejscu, na obszarze od 1 do 3

Mimo

-

Przed zimą przygotowuje
w rozlewisku
spiżarnię,

część życia zwie-

Bóbr

Z,

Dzięki

większą

świetnymi

rodzinę.

rzy sobie miejsce do życia.

żeremia.

w

zbyt

Tama na rodzinę

się na lądzie,

Są

AKA

zwołuje

znajdują

spędzają

o

i całą gromadą bobry przy-

wejścia

palce ich łap połączone
błoną pławną.

Ź:

miast

wiek ogrodzie zoologicznym. Mogą żyć tylko w naturze. Ich żerćemia lub nory

rzęta

A

świadczyłoby

szybkim odpływie wody.
W takim wypadku natych-

stępują do łatania ubytków.

Najbardziej dziki

nich

co

- martwi

się pan Kazimierz.
Nie brakuje też kłusowników. Na dowód leśniczy

przedstawia zdjęcie - widnieje na nim myśliwska
ambona kłusownika wybudowana
na drzewie
na

wprost bobrzej tamy.
brów już nie ma w

Botym

miejscu. Można przypuszczać, że zostały wystrzela-

ne.

Bobry na muszce
Powodów do niepokoju
o przyszłość bobrów leśni-

czy z Bobrówki ma, niestety, więcej. Najpoważniejszy
- to zakusy legalnego odstrzału tych zwierząt. Takie
zamiary odczytał w książce
„Bóbr”
wydanej
przez

Szkołę Główną
stwa

Gospodar-

Wiejskiego.

Jest

w niej napisane między innymi o ... metodach „pozy-

skiwania” bobrów, wymienia się tam

wań.
Aszyka

sposoby

Obawy

polo-

Kazimierza

są tym większe,

że

w ubiegłym roku Polski
Związek Łowiecki, który
dofinansowywał

bobrzych
wstrzymał

działania

strażników,
dotacje na ten

cel.

- Myśliwi rozgłaszają
opinie, że bóbr.ma się nadzwyczaj dobrze i jego populacja sięga w Polsce 13
tysięcy sztuk. To niepraw-

da - protestuje Aszyk. Jest ich może 6 tysięcy.
Ewentualny odstrzał, i Bo
tylko pod nadzorem

straż-

ników, będzie można prowadzić, gdy zwierzę Tozmnoży się do 15 tysięcy
sztuk.
- Działacze PZŁ chcą
doprowadzić do zwolnienia

nas z funkcji, żeby nikt im
nie patrzył na ręce, kiely
będą brać bobry na muszkę
- podejrzewa leśniczy.
Pieczę nad bobrami, teraz już tylko społecznie,
sprawują zwykle emeryte-

wani leśnicy. Łatwo ich się
pozbyć. - Wszystko wskazuje na to, że będę ostatnim strażnikiem bobrów z żalem mówi Kazimierz
Aszyk.
Y Dorota Kobierowska
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Ezoteryczne qui pro quo

Uczymy się pracy

Akademia nie z tej ziemi

z energiami,

i gdańskim. Nie interesuję
się tym kto mnie wynajmu-

je. Na zimowej sesji wyjazdowej w Wiśle byli wykładowcy rosyjscy, brytyjscy
i kanadyjscy. Na temat koneksji amerykańsko-rosyjskich akademii nic nie
wiem.
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Nauka w Akademii Astrobiologii trwa dwa i pół
roku, kosztuje ok. 8 tys. zł i kończyć się ma egzaminem magisterskim. Magia, okultyzm, wróżbiarstwo i przepowiadanie przyszłości to tylko
niektóre z wykładanych tam przedmiotów.
Wchodzimy do
z wynajmowanych

dynku

Conradinum

jednej
w. bu-

sal,

gdzie odbywają się szkolenia. Zajęcia prowadzi właśmie Dariusz Tarczyński stworzona przez niego metoda „bezinwazyjnej analizy osobowości” polega na
wnioskowaniu o psychice
na podstawie zewnętrznego wyglądu człowieka. Np.
wysokie damskie obcasy
oznaczają, że kobieta przeżywa kompleks ojca. Małe
kolczyki w uszach są z kolei sygnałem, że ktoś mocno kontroluje swoją sferę
seksualizmu.

*"Podobnie jest z długo-

ścią
włosów,
kolorami
ubioru, czy sposobem bycia - wszystko coś znaczy.
Podczas przerwy po korytarzach, przechadzają się
uczestnicy kursu - osoby
przeważnie
trzydziestoćzterdziestoletnie.
- Nie mówi się tu o religii, ideologii, liczy się tylko
człowiek - wyjaśnia pan
Michał. Nazwiska nie chce
jednak ujawnić.
- Mamy zostać psychologami i psychoterapeutami
- dodaje pani Joanna. - Po-

za tym uczymy się pracy
z energiami, których normalnie się nie czuje. My
musimy umieć ich używać,

żeby sobie i innym nie zrobić krzywdy. To nie dla
wszystkich.

Trzeba

mieć

dużą odporność psychiczną. Ludzie tu na zajęciach
płaczą...
Każdy słuchacz jest zobowiązany
uczestniczyć
w dwóch obozach wyjazdowych

w roku

- uczestni-

kom ostatniego zafundowano w zeszłym roku kurs
wyginania łyżeczek.
- Wydawało mi się, że
bawię się tą łyżeczką, tak
sobie ją pocierałam, a ona
się sama wygięła - opowiada pani Joanna.
- Jesteśmy nowoczesną
szkołą z XXI wieku - dodaje kolejna, zaczepiona na
korytarzu osoba. Słuchacze
kursu twierdzą, że „są tu
przerabiani na wyższych
ludzi”.

Żadnych informacji
Akademia Astrobiologii
powstała sześć lat temu
w Łodzi. Od października
ubiegłego roku, ma swój
oddział w Gdańsku. Uczelnia o nazwie „Jupiter”, jak
podaje reklamowa broszurka,
współpracuje
z Międzynarodowym Rosyjsko-Amerykańskim

Centrum

Szkoleniowym

z siedzibą w Moskwie i No-

wym Jorku oraz z Instytutem Ekonomii i Kultury,
które z kolei posiadają licencje z Ministerstwa Edukacji w Rosji - z Departamentu Edukacji. Ukończenie uczelni, jak zapewniają
jej szefowie, kończy się egzaminem magisterskim.
Rodowód akademii sięga
Instytutu
Psychologii
w Radzieckiej Akademii
Nauk, podporządkowanej
wymaganiom armii. Nie
jest tajemnicą, że Rosjanie
od lat prowadzili militarne
badania
nad
psychiką
i umysłem ludzkim. Po rozpadzie ZSRR z Instytutu
Psychologii wyodrębnił się
Instytut Ekonomii i Kultury, przy którym funkcjonuje astrobiologiczna uczelnia.

Naczelnym dyrektorem
łódzkiej akademii jest Izabela Balińska. Zwróciliśmy

się do niej o udzielenie
bardziej szczegółowych informacji, niż te zawarte
w broszurce.
- Adresu szkoły moskiewskiej nie podamy powiedziała pani Balińska.
- Wszystko wypisane jest
w broszurce. My nie udzie-

lamy żadnych innych wiadomości.
Lech Emfazy Stefański wieloletni prezes Polskiego

Towarzystwa
Psychotronicznego, zatrudniony jako
wykładowca, twierdzi:

- Jestem człowiekiem do
wynajęcia i prowadzę kursy hipnozy w Łodzi oraz
w ośrodkach: warszawskim

normalnie się nie
czuje. My musimy

to jest jednak szyte grubymi nićmi.

Nie ma sprawy
Od pani Barbary Wierzbickiej;j
z
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
w Warszawie dowiadujemy
się, że Akademia Astrobio-

Paranormalni

logii nie uzyskała zezwole-

- Szkoła sprawia wrażenie normalnej - wyjaśnia
Sławomir Proczko, dyrektor gdańskiego Conradinum. - Płacą regularnie. To
poważna uczelnia. Słuchacze przyjeżdżają luksusowymi samochodami. Mają
zajęcia z dziedziny psychologii. Ale oni trzymają to
wszystko pod kontrolą twierdzi.
Na liście wykładowców
akademii najwięcej jest

na

Rosjan.

Rys. Marek Wdziękoński

których

nia na prowadzenie

Rektorem

akade-

mii jest Rosjanin. Umieszczono tam również nazwisko dra Andrzeja Wiszniewskiego, fizyka z Akademii Medycznej w Gdańsku.
- Astrobiologia, moim
zdaniem to niezbyt trafna
nazwa - mówi dr Wiszniewski. - Sprawa statusu
akademii nie interesuje
mnie. Ale uważam, że tego
typu placówki powinny istnieć. Pracuję w niej przede
wszystkim dlatego, żeby
ściągnąć niektórych ludzi
na ziemię. Być może część
osób spodziewa się nauczania latania na miotle
lub Bóg wie czego. Tymczasem zjawiska zwane potocznie psychotronicznymi, w rzeczywistości są zjawiskami z zakresu fizyki,
chemii i fizjologii, a przede
wszystkim fizjologii mózgu. Mimo, że moje wykłady cechuje racjonalizm,
podejrzewam, że przynajmniej
część
słuchaczy
oczekiwałaby tłumaczenia
zjawisk psychotronicznych
na podłożu mistycznym.
Co innego twierdzi prof.
Józefa Sołowiej, wicedyrektor Instytutu Psychologii przy
Uniwersytecie
Gdańskim.
- Nie jest to poważna
uczelnia - Bioenergoterapia, czy radiestezja to nie
to samo, co psychologia. To
sprawa

sugestii,

wiary,

a nie nauki. Mówienie o jasnowidzeniu stało się bardzo modne, ale są to praktyki szamańskie. Od terapeutów wymaga się studiów medycznych
bądź
psychologicznych. Oczywiste więc jest, że słuchacze
tej

„akademii”

nie

mogą

uzyskać tytułu magistra
psychologii i co jest tego
konsekwencją, nie mogą
ubiegać się o licencję psychoterapeuty.

Być

może

część wWykładowców
tej
akademii prowadzi zajęcia
w dobrej wierze. Wszystko

poziomie

zajęć

szkolnictwa

wyższego, nie ma też żadnych uprawnień do wydawania tytułu magistra. Nawet

nie

zwrócono

się

umieć ich używać,
żeby sobie
i innym nie zrobić
krzywdy. To nie
dla wszystkich.
Trzeba mieć dużą
odporność
psychiczną.

Ludzie tu na
zajęciach płaczą...

do

MEN o zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.
Może jednak międzyna-

wum dokumentów studen' ta o nazwisku Jaks. Co więcej, pracownicy tego Wydziału nie przypominają
rodowa akademia bardziej
sobie też wykładowcy naniż w Polsce znana jest za
zywającego się Zakrzewgranicą?
ski... - Nie mam zielonego poStanisław Jaks, a także
jęcia o istnieniu takiej
słuchacze gdańscy i łódzcy
szkoły, pierwszy raz o niej
twierdzą, że szkoła nie ma
słyszę - powiedział „Dziennic wspólnego z religią.
nikowi” Siergiej Witalie- Propagowanie pseudowicz Bogolubow, attache
d.s. kultury i oświaty przy
nauki jest niczym innym
Ambasadzie Rosji w Polsce.
jak wejściem w sferę wieSkontaktowaliśmy
się rzeń, a może nawet przesąwobec tego z Nowym Jordów - twierdzi jednak o.
kiem.
Aleksander Posacki, jezu- W Nowym Jorku istnieita, doktor filozofii, intereje wiele stowarzyszeń, któsujący się antropologią, hire nie mają nic wspólnego
storią doświadczeń religijz prawdziwą akademią - nych i demonologią. - Roodpowiedziała
Celina
dzi się więc ogromne zaImieliński, pracownik nagrożenie duchowe i kultuukowy Rutgers University
rowe. To po prostu forma
pod Nowym Jorkiem - Każgnozy, wiedzy tajemnej,
dy może stworzyć tu sobie
która jest nieweryfikowalszkołę, jest to w końcu całnym wierzeniem typu relikowicie otwarte społeczeńgijnego, podającym się za
stwo. Łódzka akademia nie
naukę. Istota zakłamania
ma na pewno nic wspólneleży właśnie tutaj. Przedgo z NASA Astrobiology
stawianie wierzeń nieweAcademy. Jeśli jej kierowryfikowalnych jako nauki
nictwo odwołuje się do jajest w najlepszym razie pokiejś akademii w Ameryce,
myleniem porządków komto jest to coś istniejącego
petencji. W najgorszym zaś
nieformalnie.
Akademia
-zagrożeniem dla prawdoAstrobiologii na pewno nie
mówności
W
kulturze,
jest finansowana
przez
gdzie poziom wiary - wierządowe organizacje, które
rzenia, światopogląd, oraz
wspomagają
prawdziwą
poziom nauki, powinny być
naukę. Absolwentów kurwyraźnie
rozgraniczone.
sów kształcących parapsyPseudonauka
wydaje się
chologów na terenie USA
być
łatwiejsza,
bo jest niespotyka się w turystyczprecyzyjna. Kieruje się ją
nych
miejscowościach,
do masowego odbiorcy, jest
wróżą z ręki naiwnym tuatrakcyjna poprzez nierystom. Takie międzynarosprawdzone
informacje.
dowe dyplomy nie są nic
Astrologia,
okultyzm,
jest
warte.
bardzo niebezpieczną sztuką sięgania w niewidzialny
Wątpliwości
świat. Ci ludzie chcą być
Wątpliwości wokół szkouzdrowicielami, uprawiać
ły jest jednak więcej. Szebioenergoterapię, a przefem jej gdańskiego oddziacież nie wiemy skąd połu jest Stanisław Jaks, który
chodzi ta energia. Wiele
parapsychologią zajmuje
osób leczonych przez biosię około 30 lat. Obecnie
energoterapeutów
było
kończy studia astrobiologii
później
egzorcyzmowana „własnej” akademii. Jak
nych, lub uwalnianych od
twierdzi, wcześniej, w 1978
złych duchów.
r., ukończył obróbkę skrawania na Wydziale MechaGnoza wchodzi na uninicznym
Politechniki
wersytety, do szkół, pod
Gdańskiej, a pracę pisał
pozorem nauki, nie zaś jau profesora Zakrzewskieko forma światopoglądu
go. Niestety, kierowniczka
religijnego, którym jest
dziekanatu Wydziału Mew istocie.
chaniczno-TechnologiczMaria Giedz
nego nie znalazła w archi-
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Każdego roku na
polskich tabelach
ligowych

Tabele

pojawiają się
nowe nazwy

do wynajęcia
Polskim sponsorom nie wystarcza już dawanie
pieniędzy na rozwój sportu i logo firmy na koszulkach, zajęli się też ustalaniem nazw firm zespołów.
Dawna Warta Gdynia nosi więc nazwę Fota Porta,
a koszykarki Startu występują pod nazwą Dick
Black.
W

latach czterdziestych

zunifikowano

polskich

nazewnictwo

klubów

sporto-

kład warszawskiej LegiiDaewoo.
Ten
wójskowy

klub zawiązał prawie

dwa

wych. Podział był jasny: ist-

lata temu

niały
kluby
robotnicze
(RTS Widzew, RTS Marymont), związkowe (Górnik,
Stal, Budowlani), wojskowe

Motem i Daewoo-FSO spół-

(WKS Flota, CWKS
Warszawa,

WKS

Legia

Zawisza)

Oraz
milicyjne
noszące
wdzięczną nazwę „Gwar-

dia”.

Po

październiku

Stopniowo wracano

56

do tra-

dycyjnych nazw. Aż tu nagle na początku lat 90. pod
dyktando

częły
Stare

sponsorów

się pojawiać
kluby.

W konkurencji

za-

nowo-

Pierwszy

kę

wspólnie

akcyjną.

z Pol-

Koreańczycy

kupili 30 procent akcji i dodatek Daewoo w nazwie
klubu, w zamian za kilkanaście milionów zł. Legia
nie jest jedynym

zespołem

sponsorowanym przez Koreańczyków, ale jedynym
który ma tę firmę w swojej
nazwie. W koszulkach z 1lo-

go Daewoo występują również piłkarze Rapidu Wiedeń, Hansy Rostock i Rody
Kerkrade.

był bodaj:

Sponsorzy

są

zresztą

żużlowy morawski Zielona
Góra, który pojawił się

rozmaici.

W miejsce Falubazu. Potem

prezydent

posypało się jak z rękawa.

urząd miejski, a wśród pił-

Prezydent sponsorem

karzy

Właścicielem nazwy nie
Zawsze jest ten, kto ma najWięcej akcji. Weźmy przy-

W

Wodzisławiu

klub, którego prezesem jest
i

sponsoruje
trenerów

można

znaleźć
kilku
radnych.
W Białymstoku z kolei jedna z drużyn jest na garnuszku Urzędu Celnego
i występuje

pod

jego

na-

zwą.
Lech Poznań od czasu
swoich narodzin w 1922 roku korzystał z wsparcia Dyrekcji Okręgowych Kolei

Państwowych. W roku jubileuszu

75-lecia

zerwano

ostatnie więzy łączące klub
z jego długoletnim sponso-

rem.
Natychmiast.

Większość tych

w rozgrywkach ze starą na-

zwą, choć być może w nowych, zielonych barwach.

Kopacz z marketingu
Czasami sponsor nie tylko finansuje, ale wręcz
tworzy od podstaw jakiś zespół. Tak było w przypadku
sopockiego „Trefla”.
- „Trefl” to pierwsza
spółka działająca w polbicki.

Kupić tanio

- Nie

ukrywam,

że

stworzyłem ją z czysto oso-

bistych sympatii - sam jestem trenerem i przez wie-

le lat byłem
związany
z gdańską Spójnią. Liczę
też na reklamę.
Podobne motywy kierowały
też
właścicielami

Amiki Wronki, klubu, którego jeszcze kilka lat temu
nie było na mapie polskie-

go futbolu. Wojciech Kaszyński, prezes Fabryki
Kuchni Amica oraz szef
klubu sportowego zaczął
swoją przygodę ze sportem

od wertowania prasy.
- Siedemdziesiąt procent
Polaków kupujących gazety
czyta

jedynie

kolumny

sportowe. Dlatego powołanie
klubu
piłkarskiego
i nadanie mu takiej samej

.... Lech.

wystartuje

więc

miesięcy nowych właścicie-

li, firmę Tele-Fonika, ma
sekcja piłkarska Wisły Kraków. Nie ukrywają oni, że
zamierzają na piłce przede

wszystkim zarobić. Na rago, Nicińskiego, z zagranicy
przyjechali też Węgrzyn,
Bukalski, Kaliciak i Czerwiec.
- Za trzy czy pięć lat piłka nożna stanie się dyscy-

pliną dochodową - twierdzi
Bogdan Zapaśnik, dyrektor
generalny
Tele-Foniki.Ale

wtedy

kluby

będą

już

fabryka

kach z napisem Unimil. Teraz zastąpiła ją nazwa no-

nazwy,

jaką

nosi

trywaliśmy zaprzyjaźnioną
z nami niemiecką firmę
Bayer. Doszliśmy do wnio-

Utrzymanie pierwszoligowej drużyny koszykarskiej to
ogromny wydatek - kosztuje około 2 mln zł rocznie. Czy
reklama zwróci je firmie?
Fot. Robert Kwiatek

zie jednak wydali sporo gotówki - kupiono Dubickie-

było moim zdaniem przedsięwzięciem
relatywnie
najtańszym, a zarazem najskuteczniejszym - twierdzi
prezes Kaszyński. - Podpa-

Bayer Leverkusen mógł
przyjąć nazwę firmy, to i my
możemy uczynić podobnie.
Piłkarze klubowi są teraz
pracownikami fabryki za-

browaru

Nie zawsze reklama jest
tym, na czym sponsorom
najbardziej zależy. Od kilku

warte setki milionów dolarów. Sztuka jest kupić te-

następni. Wszystko wskazuje na to, że większościowy pakiet dostanie się
ręce

spadkiem czy
awansem klubu
do wyższej klasy
rozgrywek,
ale wymianą
sponsora.
trudnionymi
na
etatach
w dziale marketingu.

sku, że skoro klub piłkarski

Zespół

zmian nie jest
spowodowana

skiej lidze - twierdzi jej
prezes Kazimierz Wierz-

się

w

zgłosili

zespołów.

raz, kiedy jest jeszcze tanio,
Do tej pory piłkarze Wisły występowali w koszul-

wego sponsora. Nazwa samego klubu pozostanie bez

zmian

- ma

on zbyt dużą

i ciągle jeszcze nie w pełni

wykorzystaną wartość marketingową

- twierdzi

dy-

rektor Zapaśnik. - A my nie
chcemy jej zniszczyć.
Barbara Marszall

Ciechanów,ul. Śmiecińska 9; Cieszyn, ul. Michejdy 18; Gdynia, ul. Jana z Kolna 36;
Mosina, ul. Sowiniecka 8; Olsztyn, ul. Lubelska 43A; Opole,ul. Fabryczna 1; Ostrowiec

Radom,ul. Królowej Jadwigi 21; Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10; Szczecin, ul. Struga 42;Toruń, ul. Chrobrego 135/137;
: Wrocław, ul. Św. Antoniego 2/4; Zamość, ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 63B; Zielona Góra, ul.Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 22
S-156/A/12

OB5-0B6 (865 X 2195 z p.) 528zł Ś

ALUMINIUM PCV

OKNA DRZWI_
PCV ALUMINIUM

DARU
ORA

PARAPETY

BLATY|
STOPNIE_|
M8.S
M8.S
M8.S
M8.S
M8.S
M8.S

Handlowy
Skład Fabryczny

Gdańsk
tel.058 3039492
Gdańsk
tel.058 3029642
Gdańsk
tel.058 3452248
Gdańsk
tel.058 5548295
Gdynia
tel.058 6234841
Gdynia tel.058 6230060w331

M8SGdynia
tel.0586217059
M8SElbląg — — tel.055354996
M8SLębork | tel.059628469
MBSRumia
tel.058 6710510
M8.S Wejherowo tel.058 6720325
M8 Kościerzyna tel.058 6867614

>
[a'a]

Gdańsk ul. Do Studzienki 16 tel./fax 344 68 06

M8.S Żukowo
R-1162/A/24

ZOSTAŃ

OWA PROMOCJA

s

032-033 (1165 X 1435) 430zł
034-035 (1465 X 1435) 699zł

T

s
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i) NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
*) W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
?) PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

tel.058 6817557

8-119/D/949

CZŁO
W „DZIENNIK BAŁTYCKI” LUB , WIECZÓR WYBRZEŻA”
RABATY
MOŻESZ
ZYSKAĆ

50%

c

rabatu na badania
laryngologiczne oraz
badania audiometryczne

ACUSTICA”

Ośrodek Obsługi Osób

zącyć

Gdańsk, ul. Hynka 73a

30%
rabatu od ceny biletu normalnego;
TEATR MIEJSKI W GDYNI

słuchu

bernafon*

3%

aparaty słuchowe

rabatu na aparaty słuchowe firmy „Bernafon”

taniej

Gdańsk

głośników i telefonów komórkowych, ul. Kartuska 214
oraz usługi znakowania pojazdów;
sport

service
HURTOWNIA

%

SPORTOWA

Gdańsk, ul. Kartuska 7 6/7 8

rabatu na naprawy rowerów, montaż wiązań

CENTRUM

, Gdońsk, ul. c Holero 132

EWRZRER ŁOFR

- rabaty w wielu firmach i sklepach

SALON

BUD MAX

Przedsiębiorstwo
Usług Remontowo
Budowlanych

rabatu na projek-

Gdynia, ul. Kameliowa 10/9

łowanie wnętrz,

montaż płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowanie tynków, tapetowanie,
malowanie, montaż instalacji elektrycznej, zakładanie sufitów podwieszanych, kafelkowanie

10%,

©''k
o

niż w kiosku
SPORTOWY

Gdońsk, ul. Rajska 14

- 50% rabatu na ogłoszenia drobne w naszej prasie
(nie dotyczy firm)

©

rabatu na przeglądy

20%

centralnych, anten,

narciarskich, naciąganie rakiet tenisowych

; do 17 % o

Pe
Fries
x

9%

rabatu. na zakup i montaż autoalar-

Dziennik Bałtycki i Wieczór Wybrzeża
w prenumeracie Kolportażu Domowego
(z bezpłatną dostawą) to:

%

serwisowe i inne usługi motoryzacyjne

15%
mów, zamków

5

-10

rabatu na zakup towarów w Salonie Sportowym
„Maraton” i hurtowni sportowej „Sport Service”

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 76/78

rabatu na kursy: samodzielnych księgowych, kasjerów walutowych, komputerowe, agentów celnych oraz Studium Doradztwa Podatkowego

10%
rabatu na konsumpcję, Restauracja TAN VIET

10%

>=

oraz przy rezerwacji

stolików

%

ul. Pestalozziego 11/13

rabatu na kursy języka

odpowiedzieć na 1

pytanie.

POZYSKANIE

NOWEGO

PRENUMERATORA?

rabatu

u Sn 3

usługi

5%

Sponsorem tygodnia jest

<Niudio

Mens

ul. Mireckiego 2b/12a

nan"

:

PE

rabatu na usługi
«l. Dąbrowszczaków|
motoryzacyjne (robocizna)
diagnostyka, auto elektryka, wymiana opon

Automyjnia Grand,
©

na

która ufunduje pełen zakres usług czyszczących
dla 2 właścicieli samochodów.

aa Gdyni

Zadie siena
2

podwói

ia na „Scrooge”

sosy

(Skner

> Ta

3-8%

ponadto ufundowaliśmy
zaproszenia

do kina

w markecie spożywczym;
wiadomość dla zainteresowanych
w punkcie inform. ETC

Dodatkowe informacje o możliwości otrzymania karty: 0-800-500-26
W sprawie zaproszeń do Teatru Muzycznego, Opery i kina
prosimy dzwonić między 10.00 a 11.00 pod numer 305-28-00 , 305- 28-90
„PRASA BAŁTYCKA”

SP. Z O. O. KOLPORTAŻ

DOMOWY,

GDAŃSK,

BEZPŁATNA
OGŁOSZEŃ:

NASZYCH
ZAPRASZAMY DO

BIUR

A
Dac

UL POŁĘŻE

10%

io Gl 1 box 183

:

AUTOMYJNIA

9

na usługi całościowe

>

4

©

u. ża

SKIE

MOTO SKLEP

ę
5%

ul. Dąbrowszczaków |

rabatu na zakup części
i akcesoriów do różnych marek samochodów
z

Państwowa
i Filharmonia

śil i lkdki idlki dn

ka

1 podwójne zaproszenie no

Gdynia, Plac
Pec GrGrunwaldzki |

dwa dwuosobowe

ze

jeansowych;

kosmetyczno-ryzjerskie;

Czekamy na odpowiedź w piątek
w godz. 10% - 11%
AUTOMYJNIA

rabatu na zakup wyrobów

10%

JAKĄ KWOTĘ MOŻE OTRZYMAĆ NASZ KLUBOWICZ ZA

ZEK

[;

angielskiego i niemieckiego;

Wystarczy

Gdańsk, ul. Podmłyńska 1/5

„PIGOLETTO” na 28.02.98

5%
na usługi kuracyjno-hotelowe
w uzdrowisku Połczyn-Zdrój;

PAŃSTWOWA

OPERA reka

Gdańsk, al. Zwycięstwa 15

20%
od wskazań licznika
na taksometrze;

3

INFOLINIA:

UE

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

|
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Dookoła wiosennieje,ta zima chyba ma przechlapane, bo ptaszyska
Jakoś wcześniej wracają z ferii zimowych, na autostradach większy ruch,
w pociągach większy tłok... Pora
przewietrzyć rozleniwione, wygrzane, wymięte cielska, zbadać, w jakiej
kondycji przezimowały

inne polskie

landy, a jest na co popatrzeć więc
w pociąg byle jaki, zielony kamień
w łapę patrzeć jak wszystko zostaje
w tyle... Aaa, tere fere. Jesteśmy ludem cywilizowanym. Żyjemy w epoce
planowania, a co mówił pan nauczyciel? Planować życie gospodarcze to
stawiać przed masami pracującymi
określone zadania do wykonania...
Takoż samo, masy podróżne powin-

zytaw klasztorze
A

Dla Hiszpanów wi

Silos jest czymś w rodzaju obowiązku, wędrówką do jednego ze źródeł własnej tożsamoFot. Zbigniew Ignacy Brzostowski

Santo Domingo de Silos

Kastylijska Mekka

Wielka sława położonego w sercu Starej Kastylii opactwa

Santo Domingo de Silos zaczęła się z chwilą dokonania
Przez tamtejszych mnichów nagrań chorału gregoriańSkiego, które podbiły miłośników muzyki na całym świecie. Leżący na ogołoconym z roślinności pustkowiu, w otoczeniu niewielkiej tylko osady, klasztor jest jednym z najważniejszych zabytków chrześcijańskich w Hiszpanii.

Słynna rzeźbiarska dekoracja dwukondygnacyjnego romańskiego krużganka robi rzeczywiście wielkie wrażenie.
Przypomina o wzajemnym oddziaływaniu
kultur
islamu
i chrześcijaństwa.
Klasztor
w Silos tworzy nieregularny
czworobok.

Podróż do Silos jest niezwyprzeżyciem. Dotarcie tam
nawet dziś nie jest proste, gdyż

komunikację publiczną stanowi
Jeden jedyny popołudniowy autobus przyjeżdżający z Burgos.

Jeśli nie dysponuje się własnym

transportem, trzeba nocować
na miejscu. Uprzywilejowani są
mężczyźni, gdyż mogą spędzić
noc w klasztorze. Można też
znaleźć miejsce w którymś
Z hotelików przy głównym placu osady.
s

Kostur pielgrzymi
Życie

monastyczne

zaczęło

się w Silos już w VII wieku, by
rozwinąć się W ciągu następnych trzystu lat. W roku 954
mnisi przyjęli regułę św. Benedykta, w której trwają do dnia
dzisiejszego. Przybywali i przybywają tu pielgrzymi wędrujący
drogą do Santiago de CompoStela, zbaczając z tej, jak mówią

Hiszpanie,

„pierwszej

arterii

jednoczącej Europę”, aby nawiedzić grób świętego Dominika z Sorii, który przybył do Silos
W roku 1041 i działał bardzo aktywnie jako opat do roku 1073.

Jemu to klasztor zawdzięcza
swoje imię.
Samotni lub podążający ma-

łymi grupami pielgrzymi to stały widok na drogach i bezdrożach północnej Hiszpanii. Podążający do Composteli via Silos starają się przynajmniej

w

części

zachować

tradycyjny

strój i wyposażenie. Są zatem
kapelusze z szerokim rondem

chroniące

przed

deszczem

i słońcem; sakwy na podstawowe pożywienie, zdobione muszlami przegrzebków - symbolami pielgrzymów; solidne drewniane kostury, na których można się było wesprzeć, jak i obronić przed grasującymi drzewiej
na gościńcach łotrzykami rozmaitego autoramentu. Dziś kije
pielgrzymie służą głównie do
odpędzania
nieżyczliwych
psów.
Przyznać
trzeba,
iż
mieszkańcy Iberii lubują się
w psach dużych i bynajmniej
nie
zaprzyjaźniających
się
z każdym, kto stanie na ich drodze.

Kolumny Dominika
Obserwuję senne uliczki Silos - powoli pojawiają się ludzie, plac przed wejściem do
klasztoru zaczyna się zapełniać
chętnymi do wizyty w opactwie.
Widomy to znak, że sjesta dobiega końca, choć na razie słońce nie wydaje się mniej bezlitosne.
Większość odwiedzających to
Hiszpanie, dla których wizyta
w Silos jest czymś w rodzaju
obowiązku, wędrówką do jednego ze źródeł własnej tożsamości. Są też podróżnicy spoza
Iberii - chałaśliwa niemiecka
wycieczka, jacyś Anglicy i ci
wszyscy, którzy wędrują tropem
wielkiej sztuki.

Ten kształt powta-

rza jego krużganek z 64 parami
bliźniaczych kolumn i 8 reliefami stanowiącymi okładziny narożnych filarów. Tradycja, wciąż
żywa, przyjmowana przez część
badaczy za wiarygodną, głosi, iż
inicjatorem budowy krużganka
był sam święty Dominik.

i „Drzewo rodu Dawida”. Dostępna dla odwiedzających jest
też osiemnastowieczna apteka
klasztorna (tutejsi mnisi i dziś
słyną z uprawy znakomitych
ziół leczniczych), a w niej m.in.
stara aparatura do destylacji alkoholu, ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem gości.

Odprawa mamony

Kościół klasztorny przebudowany w XVIII wieku przyciąga
możliwością udziału w nabożeństwach,
których
liturgię
wzbogaca tradycyjny chorał
gregoriański w wykonaniu chóŻywe kamienie
- ru braci zakonnych. Nagrania
przyniosły klasztorowi sławę,
Niezwykłe dzieło, jakie pozoale przyczyniły się też do zbustawili po sobie anonimowi
rzenia spokoju. Producenci za„mistrzowie żywego kamienia”
chęceni dobrą passą usiłowali
(oficjalna nazwa rzeźbiarza),
skusić mnichów wizją wielkich
oczarowuje swym niezwykłym
pieniędzy,
niepokoili
Silos
artyzmem i wyrafinowaniem.
swym natręctwem i brakiem .
Największą
pracę
wykonał
taktu. Dopiero twarda odprawa,
rzeźbiarz zwany Pierwszym Miktórą dał im opat, ostudziła za- .
strzem. Przede wszystkim cykl
pały czcicieli mamony. Nie znasześciu wielofigurowych relieczy to, że chór zrezygnował całfów, wśród których szczególnie
kowicie z nagrań, nie, ale robi
przykuwa uwagę „Zesłanie Ducha Świętego”, „Zdjęcie z krzy- to na własnych warunkach,
wtedy kiedy sam uzna to za stoża” i nade wszystko „Chrystus
sowne, albowiem wszystko winw drodze do Emaus”. Niemal
no mieć swoje właściwe miejsce
naturalnej wielkości postać
i
czas.
Chrystusa
przedstawiono
Silos to nie tylko opactwo.
z atrybutami pielgrzyma podążającego do Composteli (sakwa Wyobraźnię pobudza też wędrówka po okolicy, zwłaszcza
i muszla). Zachęca on jak gdyby
do wędrówki, pochwala ją i jest kiedy tuż nad głową szybują
ogromne orły, niesione prądami
zawsze razem z pielgrzymująpowietrza, najwyraźniej bardzo
cymi. Pierwszy Mistrz ma być
im przychylnymi. Jałowa ziemia
także autorem 36 par bliźniaczych kapiteli.
i surowy klimat mesety przynoszą spokój ducha, potęgują
Dzieło rzeźbiarskie krużgansmak wybornego miejscowego
ka dokończył Drugi Mistrz zdochleba, sera i wypieszczonych
biąc pozostałe kapitele i zamykając prace dwoma dużymi re- przez słońce hiszpańskich pomidorów.
liefami na południowo-zachodnim filarze: „Zwiastowanie”
Zbigniew Ignacy Brzostowski

ny brać pod uwagę swoje zadania
i cele uświęcane przez środki. Rządowy boss od naszego bezpieczeństwa planuje znaczny wzrost liczby
rozbojów, grabieży, łupieży, gwałtów, napadów z użyciem broni palnej
etc., etc., co przy planowanej niewydolności, planowanym
uwiądzie
swoich, podległych organów nakłada
na nas obowiązek podróżowania ze
sporym, zielonym kamieniem w łapie. W razie czego, dobry cel i... środek uświęcony. Piękną szosą koła
niosą. Mijamy Podlesie, a pod lasem
jak słupki milowe, niczym posążki
z Wysepki Wielkanocnej, bułgarskie
dzieweczki molestują udami zdrożonych. Co kilkadziesiąt, kilkaset metrów jakiś rozjuszony samcochodzik
ustaje i... Szła dzieweczka do laseczka, jeno myśliweczek nie myśli: Złapie, nie złapie? Do czego to doszło lamentuje starsza pani zabrana
przez grzeczność - przecież one nie
mają się gdzie wypłukać, teraz się
przesunęły, przedtem stały przy tym

poprzednim lesie, po lewej, ale tam,
obok, w podstawówce, dzieciaki zrobiły zrzutę na najodważniejszego,
żeby potem opowiedział, jak było.
Sprawa się rozniosła i po co to... Czy
nie lepsze agencje towarzyskie(!)?
I o to chodzi.

W, tym

wszystkim

czai się cień kozy, tej wprowadzanej
wyprowadzanej. Koń trojański pry*
cha po ścianach, koza trojańska sieje zgorszenie, bandzior trojański
wali z kopyta, a my zdziwieni, zdziwieni... Być może przyjdzie czas, że
wandali ze sprayem potraktujemy
tak, jak na to zasługują i odkryjemy
na nowo urok czystych murów, być
może, przydrożne dziweczki znikną
z pejzażu i co z agencjami? Być może uda nam się zlikwidować kolejnych bandziorów i wtedy... Co za radocha, można podróżować spokojnie, już nie mordują, tylko kradną. |

Szczęśliwej podróży.

=

Wiesław Matuszek
>

r
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Pod liściem
miforzębu
Choć jeszcze jesienią ubiegłego roku nad Polonezem zbierały się czarne chmury, ostatnio okazało
się, że nie mieli racji ci, którzy przepowiadali, iż
wstrzymanie montażu tego auta pod koniec ubiegłego roku jest po prostu wstępem do wyelimino-

wania go z programu produkcyjnego Daewoo-FSO
na Żeraniu. Polonez wraca - i to odmieniony!
Choć zakres modernizacji jest tym razem mniejszy
niż przed niespełna rokiem, gdy zaprezentowano
odmiany Caro i Atu w wer-

sji Plus, to także nowy model

będzie

można

Tozpo-

znać na pierwszy rzut oka.

Silnik MPI
Znacznie
istotniejsze
jest wprowadzenie do produkcji silnika z wielopunktowym wtryskiem paliwa,

który produkowany będzie
równolegle z dotychczas
stosowanym
silnikiem
z wtryskiem jednopunktowym, z przeznaczeniem do

aut osobowych, a w niedalekiej przyszłości także do
odmian
użytkowych
Truck, Cargo i sanitarki:
Modyfikacje wprowadzono

przy

współpracy

badawczego

centrum

należącej

do

General Motors firmy Delphi, która jest też dostawcą
instalacji
wtryskowej
i osprzętu elektronicznego.
W optymalizacji procesów
spalania w nowym silniku

pomogła

znana

brytyjska

firma doradcza
Ricardo.
Zmieniono
m.in. układy
dolotowy
i wydechowy,

pompę

paliwa, filtr powie-

trza i pasek rozrządu.*Głowica ma zmienioną geome-

trię komór spalania, a wał
korbowy wykonano
dziej wytrzymałego

z barmate-

riału.
Moc silnika wzrosła z 77
do 85 KM, ale jeszcze waż-

niejsze jest zwiększenie jego momentu obrotowego,
uzyskiwanego
przy
tym

w szerokim zakresie obrotów. Poprawiły się przyspieszenia, zmalało zużycie paliwa. Nowa jednostka

napędowa ze znacznym zapasem spełnia wymagania
Euro 2 - obowiązującej

w Unii Europejskiej normy
czystości spalin.
Wśród zmian wprowadzanych w Polonezach Atu
Plus i Caro Plus wymienić
trzeba także zastosowanie
nowej, mniejszej i ładniejszej kierownicy, sygnaliza-

cji świetlnej przypominającej o konieczności zapięcia
pasów
bezpieczeństwa
oraz bezobsługowego akumulatora.
5

Życie po życiu
Również pochodne Poloneza,
produkowane
w spółce joint venture Ton-

gehung w Grójcu i w filii
Daewoo-FSO

przechodzą

w

Nysie

zmiany,

które

mają uczynić z nich pełnowartościowy produkt eksportowy: samochody porównywalne z użytkowymi

pojazdami tej klasy czołowych producentów. Docelowo

produkcja

Daewoo Leganza - samochód klasy Toyoty Camry, Hondy Accord czy Forda Mondeo. Nadwozie od Giugiaro, zawieszenie Lotusa, silnik GM Holden. „Jest samochodem o wiele lepszym niż spodziewałaby się większość ludzi” - napisano w brytyjskim miesięczniku „BMW Car”.
Fot. Daewoo

modelu

Truck osiągnąć ma poziom
100 tysięcy samochodów
rocznie. W latach 20012002 ma być ukończony

program oznaczony roboczo kryptonimem F-100,
a dotyczący skonstruowania
nowego
samochodu

użytkowego, napędzanego
silnikiem diesla.

Ze stajni Renaulta
Jednostka

napędowa

o pojemności 1,9 litra i mocy 64 KM pochodzić będzie
z biur konstrukcyjnych Renaulta. Zostanie wykorzy-

stana w pojazdach użytkowych wytwarzanych
zarówno w Nysie i Lublinie,
jak w zakładach Daewoo

w Korei.
od

Renaulta

nabywa Daewoo

Również

nowocze-

sny silnik benzynowy 1,2
litra o mocy 66 KM, przeznaczony do samochodu

M-100,

najprawdopodob-

niej tego samego, który po-

znaliśmy jesienią ubiegłego roku we Frankfurcie,
gdzie nosił nazwę d'Arts.
Także
rzany

i ten silnik wytwabędzie na Żeraniu,

w nowym zakładzie, którego uruchomienie

zaplano-

wano na wrzesień przyszłego roku. Oprócz aut
z Daewoo-FSO, produkowany w Warszawie silnik
otrzymywać będą samochody

z

fabryk

Daewoo

Daewoo Nubira - konstruktorzy mierzyli między Opla Vectrę a Toyotę Carinę. Nadwozie zaprojektowała turyńska
I.DE.A.
Fot. Daewoo
bawem

Nubiry

i Leganzy

oraz M-100, czyli d'Artsy.
W tych dniach ruszyła nowa tłocznia nadwoziowa
z linią pras

produkuje

Hitachi,

26

która

elementów

karoserii Lanosa, m.in. tło-

czone „w jednym kawałku”
kompletne

boki

nadwozia.

Po nieodległym już w czasie uruchomieniu drugiego

w Rumunii i Indiach.

zakładu montażu głównego, moc produkcyjna Zera-

Lanos na eksport

nia osiągnie niewyobrażal-

Tymczasem rozwija się
rozpoczęta jesienią ub.r.
produkcja Lanosa, Nubiry
i Leganzy. Już w tym roku

Lanos z Żerania, który jest
coraz bardziej
„polski”,
stanie się towarem eksportowym,

Czech,

na

początek

Słowacji,

do

Słowenii

i na Węgry oraz do Włoch,
Francji i Hiszpanii. W zbu-

dowanej

w ubiegłym roku

nowoczesnej

spawalni

nadwoziowej poza Lanosem powstawać będą nie-

ny jeszcze

niedawno

po-

ziom 500 tysięcy samochodów rocznie.

Dodajmy:

samochodów

Przeglądy - gratis
Chwyta

się

przy

gwarancja
tym

dość zaskakujących sposobów przyciągania klientów.
Ostatnio Daewoo-FSO poszerzyło gwarancję na Lanosa, Nubirę i Leganzę
przejmując
na
siebie
wszelkie koszty (robocizna
i materiały eksploatacyjne)

związane z przeglądami
technicznymi samochodu
W okresie 3 lat lub do osią-

ale nie kryje swoich apety-

tów

na

zmianę ' układu

w czołówce.

bową

pomoc

drogową

w Polsce i wszystkich, poza

terenem b. ZSRR,

krajach

Europy. Właściciel Lanosa,

Nubiry czy Leganzy może
liczyć na pomoc nawet gdy
np. zabraknie mu na szosie
benzyny, albo, gdy zatrza-

śnie kluczyki w swym

au-

cie!

liścia miłorzębu,

wszystkich,

którzy

poszeobjęto

kupili

i Tico).

na rynku polskim Daewoo
pozostaje w tyle za Fiatem,

gu, który obejmuje całodo-

atrakcyjną formą
rzonej
gwarancji

kować

je także sprzedawać. Dziś

lata

Stylizacja przedniej części nadwozia nowych modeli Daewoo nawiązuje do

wcześniej któreś z nowych

Trzeba

3

gnięcia 100 tys. km przebiegu. Co ciekawe, tą dość

repreżentujących
dobry
i stale podnoszony poziom
techniczny i jakościowy.
Nie sztuka jednak produ-

samochody.

- przez

lub do 100 tys. km przebie-

aut Daewoo (nowa gwaran-

cja nie ma jednak zastosowania do Nexii, Espero

Benzyna w pakiecie
Dość istotnym udogodnieniem dla użytkowników
aut Daewoo jest też pakiet
Assistance, działający - jak

który jest

znakiem firmowym koreańskiej firmy.
Jak na razie ta część polskiego

przemysłu

motory-

zacyjnego,
która trafiła
w cień miłorzębowego liścia, nie wychodzi na tym
źle. Na ekspansywności
Daewoo korzysta też rynek,

który

coraz

bardziej

staje się u nas rynkiem
producenta.
Marek Ponikowski

| Czy program bezpłatnej

obsługi jest rzeczywiście
aakymą ofertą dla naSprawdziliśmy to u jed-

nego z dealerów Daewoo.

Przy założeniu, że właściciel Lanosa przejeżdża
w ciągu każdego z trzech

pierwszych, objętych gwaTancją, lat eksploatacji po
20 tys. kilometrów, jego
wydatki na przeglądy, ma-

teriały eksploatacyjne oraz
elementy wymagające wymiany zgodnie z fabrycznymi zaleceniami wyniosłyby ok. 2400 zł. O tę kwotę niższa jest de facto cena
samochodu. W przypadku

Nubiry koszty przeglądów
są niemal identyczne,

w przypadku Leganzy py Wyższe. Nietrudno

|
ięcej ko| Teyatają na ofercie Daewoo

ci, którzye
bardzo inte

auto
, naj-

se

Tydzień
dla ciała
i duszy
BARAN 20IV-21III: Przed
Tobą dość spokojny tydzień.
atrakcją powinno być
Spotkanie towarzyskie pod

koniec tygodnia. Wolny Baran może

obecnie

nawiązać

Całkiem ciekawą i dobrze na
Przyszłość rokującą znajomość. W pracy - spokój i szara codzienność. W domu mała rewolucja, przez Ciebie
zainicjowana.
BYK 21IV-21V: W tych

Krzyżówka za 200 zł

dniach poczujesz się wyzwolony(a) od nękających Cię

Czytelnicy, którzy do 9 marca br. przyślą pod adresem redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk,
hasło utworzone z liter na zaznaczonych polach, wezmą udział
w losowaniu nagrody w wysokości 200 zł.

Ostatnio problemów. Utrwali
SIę harmonia w kontaktach
Z osobą Ci najbliższą, zaś
oje
obawy
dotyczące
Spraw zawodowych okażą się

Nagroda z dnia 13 lutego 1998 r.

Całkiem
nieuzasadnione.
Znów będziesz się mógł(ogła)

Nagrodę 200 zł otrzymuje pan Jan Formela z Łączek, poczta
Miechucino.

zająć ulubionym hobby - taki

Hasło: „W karnawale królują bale.”
Gratulujemy, a po odbiór nagrody zapraszamy do Biura Konkursów w Domu Prasy, pok. 201 b, w godz. 9-16, tel. 301-35-66
(na życzenie nagrodę wysyłamy pocztą).

Telaks bardzo się przyda.

- BLIŹNIĘTA

22V-21VI:

- Długa podróż przyniesie Ci
Całkiem nowe spojrzenie na
Siebie i na ludzi otaczających

| Cię na co dzień. Nie wszystkie przemyślenia muszą być
miłe, ale nie próbuj się oszukiwać. Korekta Twych poczynań względem niektórych

,

Osób wyjdzie i Tobie na zdroWie. Z pieniążkami jeszcze
Czas pewien będzie krucho;

to trzeba przeczekać.

RAK 22VI-22VII: Nowe
Obiecujące perspektywy poJawią się w Twym zakładzie
pracy. Realny wzrost zarob-

ów

powinien

nastąpić

Szybciej niż to przewidywa-

łeś(aś). Twój nastrój i bez te80 powinien być z każdym

dniem

lepszy.

przyjaciela

Spotkanie

z lat szkolnych

Okaże się prawdziwą przygodą. Przed wolnym Rakiem Szansa

prawdziwego

zako-

Chania się.
LEW

23VII-22VIII:

Pierwsze
pokarnawałowe
dni spędzisz w zaciszu domowym.

Nareszcie domow-

nicy dłużej pocieszą się Twą
Obecnością. Praca zawodowa
Oraz pasjonująca lektura
Wypełnią Ci resztę czasu.

W biznesie - mały zastój, ale

to jeszcze nie zwiastun kryzysu.

PANNA
23VIII-22IX:
Dość trudny będzie dla Cie-

bie nadchodzący

przełom

miesiąca. Aby nie działaj
pulsywnie i chaotycznie
najlepiej skup się na systematycznym wykonywaniu

|

obowiązków zawodowych.
Nie dopuść do kryzysu

W sferze uczuć; też tam trze-

e

zdobyć na stoicki spo-

WAGA 23IX-23X: Zajmiesz się teraz głównie
Sprawami zawodowymi. Po-

Święć też trochę czasu tym
domownikom, którzy od
dawna na to czekają. Krótka
Tozłąka z osobą najbliższą
emu sercu nie popsuje
onii w miłości. Wolny
Czas poświęć na podtrzyma-

- Nie więzów z przyjaciółmi;
Prawdopodobnie
zamiast
Okazyjnego telefonu nie-

zbędna okaże się dłuższa koTespondencja.

SKORPION
24X-22XL'
Większość Twoich zagadek
życiowych powoli zacznie się
teraz wyjaśniać.
Jeszcze
przez pewien czas mogą Cię
jednak nękać różne obawy
i wątpliwości. W dziedzinie
uczuć Twa sytuacja powinna
być jednak całkiem jasna.
Nie poddaj się tylko jakiemuś niepotrzebnemu romansowi.

STRZELEC
23XI-21XII:
Bardziej dbaj o swe zdrowie,
bo wciąż je ostatnio trochę
zaniedbujesz. W pracy dobra
wiadomość, chociaż pieniędzy z tego aktualnie niestety
nie przybędzie. W miłości nieokreślone co do przyczyny

problemy

i

napięcia.

W kontaktach z przyjaciółmi
też nie reaguj zbyt gwałtownie: pewne problemy same
powstają i przechodzą.

KOZIOROŻEC 22XII-20I:

WODNIK

211-20II:

Naj-

się

bliższe dni uznasz za bardzo

z jak najlepszej strony nie
może Ci przesłonić innych
rzeczy. W przeciwnym razie
ktoś niesłusznie może posądzić Cię o kompleksy. W pracy zresztą znów zyskasz

ważne dla sfery spraw osobistych i zawodowych. Musisz
jednak koniecznie znaleźć
dość czasu zarówno na powiększone obowiązki w pracy, jak i dłuższe spotkania
z osobą Ci najbliższą. W końcu tygodnia ponownie zainteresuj się odwlekanymi operacjami finansowymi, może
osiągniesz sukces (?).

Twoja chęć pokazania

uznanie swojego zwierzchni-

ka, a i w domu ktoś odkryje
Twoje nieznane talenty. Nie
martw się Więc na zapas.

RYBY 211I-20III: Warto.
przemyśleć ostatnie posunięcia względem osób z najbliższego Twojego otoczenia.
Czyżby ktoś nie rozumiał
Twych intencji? Spokojna

rozmowa może wszystko wyjaśnić. Nie daj się jednak
wciągnąć w problemy, które
Cię całkiem nie dotyczą. Relaks psychiczny znajdziesz
w dłuższej wycieczce W To-

dzinnym gronie.

Kobieta pracująca i samotna matka

Fergi

"|

(Korespondencja z Londynu)
o

Wciąż
Dianie,

żywa
pamięć
Księżnej Walii,

usunęła w cień drugą Trozwódkę, która również poznała

blaski

żeństwa

Nokia 3110 z aktywacją i zestawem
głośnomówiącym

i cienie

mał-

z królewskim

sy-

nem. Sarah Fergusson, popularnie zwana Fergie, była

żona księcia Andrzeja, postanowiła przekreślić towarzyszący jej stereotyp typowej przedstawicielki klasy
próżniaczej, wydającej pieniądze na prawo i na lewo,
i korzystającej bez ograniczeń ze wszystkich przywilejów i uroków życia. Nawet niechętna jej prasa,
z upodobaniem
pisząca

o

Nokia 3110 z aktywacją
i zestawem
słuchawkowym

milionowych

księżnej,

jej

długach
romansach

i nie najwyższym

24

wyka

COF<

+VAT

intelek-

cie, z sympatią relacjonuje
ostatnie epizody z życia
Fergie.

Z pomocą z królewskiej
szkatuły
Sarah
zdołała
spłacić

= E h d
a dakk

ponadczteromilio-

nowy dług bankowy. Pozostało

ponad

700

tysięcy

funtów z tytułu nie zapłaconych

podatków.

Fergie

stała się kobietą pracującą.

do 28es
a

Po
pierwsze,
znana
w swoim czasie z nadmiernej tuszy, znacznie schudła
i dzięki temu otrzymała
ofertę Weight
Watchers,
firmy propagującej racjonalne odchudzanie, na Te-

s.

netto! Masz |
możesz też prze:
i
Od dziś Twój telefoniczny kontakt
z nią stanie się jeszcze łatwiejszy,
a dzięki korzystnej cenie połączeń
wewnątrzsieciowych Era - Era po

prostu tańszy! Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży.

199

nie zawiera

*.

podatku

Telefony

"Szczegółowe

objęte

warunki

VAT.

Ilość zestawów

promocją

promocji

zawierają:

dostępne

w

objętych
SIM

promocją

Lock,

punktach

różnych

tzn.

ograniczona.
działają

sprzedaży.

Sprzedaż

do wyczerpania

z

sieci

Era

GSM.

salonu

Era

GSM

telegazeta:

stn

tylko

Zapraszamy

kartą
do

po

Ee

po

O 800

22

Internet:

900

htt577/www.eragsm.com.pl
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/ 910124
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Jak wynika z pierwszych
reakcji - Amerykanie to
uwielbiają.
Nie bardzo
udała
się
księżnej kariera dziennikarska. Umowa z syndykatem New York Times na cotygodniowe felietony, przedrukowywane przez 200 innych gazet na całym świecie trwała tylko rok. Zapowiadano, że im większe po-

wodzenie

Fer-

rezygnowali z wykorzystania felietonów uznając je za
nudne i zbyt napuszone.
Natomiast ciągle ukazują
się one z powodzeniem
w prasie indyjskiej, portugalskiej i włoskiej. Agent

Sary

powiedział,

większym

że

naj-

i niesłabnącym

powodzeniem cieszą się artykuły

prasie

Księżnej

Yorku

Ameryki
z

Łaciń-

determinacją

stara się zbudować wizerunek kobiety pracującej i samotnej matki wychowują-

cej

dwie

córki.

Ponieważ

Wojciech J. Zyms

TĘ AE

ZA

twórczości

gie, tym wyższe kontrakty
każdego roku.
Tymczasem
redaktorzy
lokalnych
dzienników
w Kanadzie i USA kolejno

kon-

w Gdyni-Orłowie, Al. Zwycięstwa 256 (Centrum Handlowe Klif) oraz do dealerów Era GSM.
N_mene

ze

nartach”,

przejażdźżce

„Obiad

to jedne

skromniejszych propozycji.

w podobnej sytuacji są tysiące kobiet na całym świecie, te wysiłki budzą powszechną sympatię. Nikt
nie wypomina jej królewskich koneksji i stałego poparcia i pomocy ze strony
byłego małżonka.

dla klasy robotniczej. „Koj”,

Cena

promocyj-

w

kanom 125 własnych przepisów
kulinarnych,
jako
część programu odchudzającego. Nie są to przepisy
lacja

zapasów.

brzoskwiniowy

skiej.
Fergie

i serię

wizji amerykańskiej.
W ostatnich dniach Fergie zaprezentowała Amery-

z aktywacją

łososia i kawioru. Truskawki w szampanie czy suflet

lewizji

spotkań

przyjęcie

przepisy roją się od rzadkich, egzotycznych owoców,

w

krajach świata. Przyniosło
jej to całkiem pokaźny dochód, podobnie jak reklama soku z borówek w tele-

Alcatel One Touch Easy

„Kameralne

sylwestrowe”, a także inne

klamę jej działalności w tenych

%

czy

PkoDU-

KooĘ
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