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Gdańsk. Trzech rannych

Kilka godzin policjanci zabezpieczali miejsce strzelaniny, pies stracił ślad.
hotelu „Piast* w Gdańsku jJelitkowie doszło

wczoraj do strzelaniny. Dwie

osoby z ranami postrzałowymi
i jedna z raną kłutą trafiły do
szpitala.
Do zdarzenia doszło wczoraj
przed godz. 16 w hotelu „Piast”
przy ul. Piastowskiej 199. Ranne zostały trzy osoby (Polak
i dwóch obywateli Wspólnoty
Niepodległych Państw), którzy
zostali przewiezieni do Państwowego Szpitala Kliniczne-

go nr 3 przy ul. Łąkowej
w Gdańsku. Tam poddano ich
operacji. Sprawcy uciekli samochodem marki BMW. Policyjny pies nie podjął śladu po
napastnikach.
Stan zdrowia 36-letniego
Sergisa
H.
postrzelonego
w brzuch i 42>letniego Ryszarda H.
pchniętego
nożem
w brzuch jest poważny - dowiedzieliśmy się od lekarzy
ztego szpitala.

Najwięcej szczęścia miał
23-letni Michael L., którego
rana postrzałowa podudzia nie
zagraża życiu.
Niewykluczone, że ranny
został również sprawca, bądź
sprawcy
zamachu,
którzy
uciekli
prawdopodobnie
w kierunku ul. Wypoczynkowej. Po zamachu na przystanku tramwajowym były widocz-

ne liczne ślady krwi.
Policjanci zabezpieczyli teren wokół hotelu. Zebrali od-

Fot. Robert Kwiatek

ciski i wszelkie inne ślady
z zaparkowanego przed „Pia- *
stem” Mercedesa. W aucie były przestrzelone opony.
W oknie balkonowym na
drugim piętrze sąsiedniego
budynku, hotelu „Bankowiec”,
była widoczna dziura postrzałowa. Reporterom nie pozwolono wejść do środka.
Hotel „Piast” należy do Igora D., Rosjanina z prawem pobytu w Polsce.
(WOS, jog)
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Czy sprawa Grudnia 70 wróci do prokuratury?

Co słychać

Nowe Ślady

M W Polsce nie przestrzega się przepisów
BHP. Za bezpieczeństwo pracy powinni być
odpowiedzialni wszyscy, czyli pracownicy,
pracodawcy i Państwowa Inspekcja Pracy.
Dyrektorzy i prezesi spółek uważają, że
płacą zbyt wysokie ubezpieczenia za swoich pracowników, dlatego odszkodowaniami powinien zająć się ZUS. Firmy oszczędzają na zdrowiu pracowników, a behapowców traktują jak chłopców do bicia.
G.K. z Gdańska
m Proponuję, aby sami decydenci pozbyli
się ochrony i broni, jeżeli nam, szarym obywatelom, zabraniają posiadania pistoletów.
Nie możemy czuć się bezpiecznie poza domem. Na rogu każdej ulicy czyha na nas
jakieś zagrożenie. Dlatego chociaż w domowym zaciszu powinniśmy mieć pełne poczucie bezpieczeństwa, mając świadomość,
że broń znajduje się na wyciągnięcie ręki.
N.W. z Redy
M Jeżeli obywatel skończył 21 lat i nie był
karany z powodu groźnych przestępstw, to
powinien otrzymać zgodę na posiadanie
broni w mieszkaniu. W ten sposób będzie
czuł się bezpieczniej, oswoi się z pistoletem
i będzie potrafił nim operować, jeżeli zajdzie taka konieczność.
Andrzej Grabowski z Tczewa
M Jestem przeciwko umożliwianiu posiadania broni większej liczbie osób. Rozdawnictwo broni pogorszy tylko i tak złą sytuację
na ulicach. Nie wolno dopuszczać do przypadkowych strzelanin. Powinniśmy mieć
świadomość, że broń może trafić w niepożądane ręce i stać się przyczyną tragedii.
PS. z Niedźwiednika
M Słyszałem w radiu rozmowę z Krystyną
Jandą, która obecnie próbuje swoich sił jako pisarka. Wenę twórczą poczuła w momencie, gdy usłyszała od syna słowa: mamo, teraz mi nie przeszkadzaj, ponieważ
robię rachunek sumienia na komputerze.
Zastanawiam się, do czego może doprowadzić mieszanie sakramentów z komputera-

mi. Może niedługo pojawią się gry typu
Jacek Korwin z Kwidzyna

H Firma „Lukas” przysłała list, zaadresowany do mojego, nieżyjącego już od 2 lat,
ojca. Przedstawiciel firmy zwracał się do
niego imiennie, proponując usługi kredytowe. W liście napisano, że mój ojciec - nie-

boszczyk - jest ich najlepszym i najwierniejszym klientem. Po otrzymaniu tej przesyłki moja mama popłakała się. Boli mnie
to, że firma, posiadając nielegalnie nasze,
nieaktualne zresztą dane, naruszyła chronioną prawem prywatność i naraziła nas
na cierpienie.

Zbigniew Kolka z Gdańska

(ICH)
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w godz. 11-14.
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Na mama tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda
do 1000 zł.

SW

Prokurator
wojewódzki
w
Gdańsku
zwrócił się do Sądu Wojewódzkiego W Gdańsku z wnioskiem o zapoznanie się z materiałami w sprawie Grudnia
"70,
odnalezionymi
w Radomiu i dołączenie
ich do akt sprawy.
Dokumentację
z kanz
celarii Sztabu Genral-

oskarżeni!

ne raporty i dzienniki

w szopie sierżanta należy
przyjrzeć się bardzo starannie. Kto wie, być może
rzucą one nowe światłona
jakieś budzące dotąd wątpliwości kwestie. Być może
jednak w dokumentach
tych nie ma niczego nowego, a wszystko co dotychczas powiedziano 0 ich wadze jest dziennikarską po-

kazy gen. Bolesława
Chochy, nadzorującego
pacyfikację protestów
w miastach Wybrzeża

Lech Parell
Radio Gdańsk
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Grudnia '70 będziemy mieli

do czynienia tylko wtedy,
jeśli będą tego chcieli

Tomasz Arabski
Radio Plus

PRZECIW
Nie można wstrzymywać
procesu, który jeszcze się
nawet nie rozpoczął.
W powszechnej opinii proces w sprawie Grudnia 70
nigdy się nie skończy.
Niech więc, do licha, chociaż się rozpocznie. Mijają
już trzy lata od momentu,
gdy akt oskarżenia wpłynął do sądu, a dotychczas
formalnie nie został odczy-

nego odnaleziono w Radomiu. Zawiera ona taj-

Dokumentom znalezionym _ działań bojowych i roz-

myłką.
Tak czy inaczej warto zdać
sobie sprawę z faktu, że
rozpoczęcie procesu - nie
mówiąc już o jego zakończeniu - jest kwestią dobrej
woli oskarżonych: możliwości prawne zgromadzenia ich na sali sądowej są
już bowiem w zasadzie wyczerpane. Dokumenty znalezione w szopie będą więc
miały prawne znaczenie
tylko wtedy gdy w oskarżo-

w grudniu 1970 r.

Prokurator Bogdan
Szegda, ' oskarżyciel
w procesie Grudnia '70,
z rezerwą ocenia fakt
"odnalezienia

tany.

materia-

łów i stwierdził że
przed zapoznaniem się
z ich treścią, wszelkie
dywagacje
na temat
ewentualnego wpływu
na proces są przedwczesne. Jego zdaniem
dokumenty uzupełnią
i potwierdzą zabrane
już dowody. Powinny
więc być dołączone do
akt.
- Zwrot sprawy do
prokuratury byłby ze
szkodą dla postępowaZOE:
du;
Ri
ka

nych obudzi się znów po- — stanie zdrowia i podeczucie honoru, o którym
szłym wieku oskarżo-

w przeszłości tyle mówili

nych przekazanie spra-

i które nakazywałoby wyjaśnienie sprawy.

wy
do
prokuratury,
sprawiłoby, że szansa

Czy znalezione dokumenty pomogą w szybszym
zakończeniu sprawy Grudnia '70?
Fot. Robert Kwiatek
na rozpoczęcie i zakończenie procesu byłaby
równa zeru.
Poseł Tadeusz Kilian
(AWS), oskarżyciel posiłkowy
w
procesie
Grudnia70, przedstawiciel poszkodowanych
w Grudniu 70, nie kryje
zadowolenia z odnalezienia materiałów.
- Należy najpierw zapoznać się z tym, co zawierają
odnalezione
materiały - stwierdza
mec. Tadeusz Kilian. Dzienniki i rozkazy będą
konfrontowane
z materiałem zgroma-

dzonym w ponad 100
tomach akt sprawy. Mogą być one potraktowane jako dowód w sprawie.
W procesie Grudnia
"70 oskarżonych jest 12
byłych członków rządu
oraz wyższych oficerów
milicji i wojska. Zarzuca
się im „sprawstwo kierownicze prowadzące
do zabójstwa” 44 osób
podczas tłumienia protestów na Wybrzeżu
w grudniu 1970 r.

(ASG)

Najnowsze rewelacje
z drewutni tajemniczego
sierżanta tego procesu nie
przyspieszą. Dlatego dobrze, że sąd ostrożnie podchodzi do informacji o generalskich dziennikach. JeŚśli dokumenty okażą się
istotne, po prostu zostaną
włączone do sprawy.
Tymczasem co innego fascynuje. Sierżant po pro-

stu kolekcjonował dokumenty z tajnej kancelarii
sztabu generalnego. Zwyczajnie - wynosił je do domu. Później chował papie-

ry w szopie, bo działacze
opozycji nie byli nimi zainteresowani. Na szczęście,
gdzieś w Radomskiem do
szopy zajrzała policja.
Przypadkowo.

Personalia

Zdaniem eksperta

Pisane po „Wiadomościach”

law: z: Elbląga

Gradzień '70 w szopie

Potrzebny
rachmistrz

7

Płk dr nauk
Józef
med.
Hryniewicz,

| spraw wewnętrz-

ordynator Od-

działu
Ortopedii
Szpitala
Wojskowego
w Elblągu, został gubernatorem
Lions
Club
Polska.
Wybrano
go
podczas krajowej konwencji tej charytatywnej organizacji, w Juracie.
Doktor Hryniewicz jest ortopedą,
który wraz z zespołem w Elblągu, prowadził zabiegi „operacyjnego rozciągania” kości metodą Ilizarowa.
Pięć lat temu był jednym z założycieli Lions Club Elbląg, który wówczas
był 21 klubem w Polsce; obecnie w kilkudziesięciu klubach „lwów” działa
ponad 1 tys. osób w kraju.
Gubernator jest żonaty, żona Justyna jest doktorem ekonomii, córka Patrycja studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
Hobby doktora są polowania zarówno w kraju, jak w odległych zakątkach
świata, m.in. Afryce i Australii. W domu przechowuje liczne trofea myśliwskie.

Mówi Bogdan Boru| sewicz, wiceminister
nych i administracji:
Na początku lat 90. zgłosiło sie do mnie około 50
byłych
pracowników
Służby Bezpieczeństwa

| i kontrwywiadu wojsko-

wego, proponując prze-

kazanie materiałów tych
służb. Byłem „dE szefem Sejmowej Komisji
ds. Zbadania Stanu Wojennego. Starałem się

nieszczęsnego wyskoku dyr. Walczaka z MEN,
który domagał się określenia światopoglądowego
szkół, czyli w praktyce podziału na szkoły katolickie i resztę. Pomysłu nadgorliwca nie popiera ani

MEN, ani hierarchia kościelna, koniec, kropka.
Potem już wszystko kręciło się wokół pieniędzy.

wszelkie ślady sprawdzać. Wśród przekazanych

„Bez podwyżki wynagrodzeń nie będzie reformy,

tą drogą materiałów znalazł się m.in. protokół
zniszczenia 280 tomów akt spraw politycznych
w kontrwywiadzie wojskowym. W 1993 r. zgłosił
się zawodowy wojskowy z informacją, że posiada

bo nauczyciele się nie zgodzą” - mówiła pani
z ZNP. „Pieniądze wszystkiego nie załatwią, bo

dokumenty dotyczące Grudnia '70 i 1981 roku.

w końcu wszystko sprowadza się do poziomu nauczyciela” - ostrzegał przedstawiciel Centrum
Edukacji.
I jemu bym raczej przyznała rację. Bo wyobraźmy
sobie taki cud: jakiś rodak miliarder zapisuje cały
majątek oświacie. Wtedy nauczycielska konserwa
rodem z PRL zapiera się rękami i nogami, żeby
zostać przy lukratywnych z nagła posadach i nie
dopuścić lepszych i młodszych. I już po reformie.
Miliardera minister Handke nie znajdzie. Ale
szybko powinien znaleźć dobrego rachmistrza (lepiej cały zespół), który by wykorzystując symulacje komputerowe wyliczył, komu i na co warto
sypnąć, by nie zmarnować pieniędzy i reformy.
Janina Wieczerska

Poprosiłem o dostarczenie przynajmniej próbek.
Jako historyk potrafię ocenić ich wartość. Człowiek ten jednak nie pojawił się więcej.

Sam fakt, że niskiej rangi podoficer wszedł
|

Niedzielne „Opinie” poświęcone były reformie
oświaty. Na wstępie wszakże wyjaśniła się sprawa

w posiadanie tajnych dokumentów świadczy, jak
były one zabezpieczone i jaki bałagan panował
w momencie utraty władzy przez aparat PRL. JeŚli okaże się, że wśród odnalezionych dokumentów są np. dzienniki działań wojska, to mogą okazać się one niezwykle istotne. Ta sprawa jeszcze

raz pokazuje konieczność powołania instytucji,
która przejęłaby i gromadziła dokumenty PRL.

(ASG)
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Gdynia

Bez odpruwania

Gdańsk

Oficerskie
gwiazdki
8

Urodziny

7, ficerowie młodsi nie
stracą gwiazdek na pa-

gonach. Informację o tym,
że oficerowie w randze od
podporucznika

do kapitana

„Ruchu”

będą musieli odpruć po jednej gwiazdce ze swoich pagonów podało wczorajsze
„Zycie”.

Miałby to być powrót do
systemu

dystynkcji

sprzed

roku 1963, kiedy to podporucznik miał jedną, porucznik

dwie,

a

kapitan

trzy

gwiazdki.
- Wiadomość ta jest wynikiem

nadinterpretacji

dziennikarki „Życia” - poinformował „Dziennik” ppłk
Eugeniusz Mleczak, rzecznik prasowy Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Jak mówi Mleczak,

mini-

ster Onyszkiewicz rzeczywiście mówił o odpruwaniu
gwiazdek,

W tym miejscu postrzelono Macieja N.

Fot. Robert Kwiatek

Maciej N., jeden z najbogatszych ludzi w Polsce,
postrzelony dwa tygodnie temu, rozpoznał człowieka, który do niego strzelał.
„ Dwa tygodnie temu Prokuratura Rejonowa w Gdyni
przedstawiła Markowi S$. zarzut

usiłowania

zabójstwa

Macieja N., jednego z najbogatszych ludzi w Polsce.
Kilka minut po strzelaninie
w kamienicy, gdzie mieszkają rodzice biznesmena,
uciekał ul. Starowiejską.
Biegnącego
zauważył
umundurowany

policjant

z Wydziału Prewencji gdyńskiej KRP. Dogonił go przy
wejściu do budynku Dworca

Głównego. Zatrzymany miał
przy sobie pistolet typu
walter. W nogawce spodni
ukrytą miał kaburę od innego

rodzaju

pistoletu.

Zda-

niem
policji,
„tetetkę”,
z której strzelał, zdążył
wcześniej wyrzucić. Postrzelony Maciej N. rozpoznał Marka S., jako mężczyznę, który do niego strzelał.
W piątek Prokuratura
Wojewódzka w Gdańsku
przedstawiła 29-letniemu
Markowi

S.

zarzut

zabój-

stwa Piotra Ś., właściciela
warsztatu samochodowego
z Gdańska Wrzeszcza. Mężczyzna

został porwany,

mordowany,

a jego

za-

zatrzymany spędzi w aresz-

cie. W tym czasie do sądu
powinien
wpłynąć
akt
oskarżenia. Jak powiedziała
„Dziennikowi” Maria Kamirska-Jeżowska,
zabójstwo gdańszczanina, jak
i usiłowanie zabójstwa biznesmena w Gdyni będą połączone w jedną sprawę.

Markowi

S$. grozi kara

pozbawienia wolności od 8
lat at d do kary Śmierci
ierci. (MSKi)3

głych im komisariatów.

Sprawdziliśmy
czy

wczoraj,

o poszukiwaniach

12-

- Nic

o tym

nie

wiem,

letniego dziecka wiedzą oficerowie dyżurni z gdańskich _ we zaginionej osoby.
- Nie mogłam o to nikogo
komisariatów.
i
- Nie, jeszcze nic nie do-' spytać - mówi kom. Sikora. Nie zastałam policjantów
szło - odpowiedział zastępca
z sekcji poszukiwawczej.
oficera dyżurnego Komendy
Paweł Biedziak, zapowieRejonowej Policji w Gdańsku.
dział, że jeżeli będą jakieś

Zaginiony chłopiec. |
Fot. archiwum

uchybienia, sprawę wyjaśni
inspektorat policji.
Siostra
Małgorzata
Chmielewska,
opiekunka
chłopca ostatni sygnało Janku odebrała z Lublina.
- Policjant z Lublina powiedział mi, że jeżeli chłopczyk wybije szybę w radiowozie to go znajdą - skarży
się siostra Małgorzata.
Ktokolwiek
widział
chłopca proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką
policji pod nr. tel. 997 lub

bezpośrednio z siostrą Mał-

gorzatą pod nr. (0-22) 846 66
44,

(WOS)

Wstęgę przecinał przewodniczący Rady Miasta, Paweł
Adamowicz.

Reforma oświaty

Minister
pokazał
inisterstwo

Edukacji

Narodowej

przedsta-

wiło projekt reformy edukacji. Zakłada on wprowadzenie nowych typów szkół, nowe metody oceniania, podstawy programowe i mechanizmy awansu nauczycieli.
Po sześcioletniej szkole
podstawowej MEN przewiduje trzyletnie gimnazjum
i trzyletnie liceum lub dwu-

letnią

- Dzisiaj miał przyjść telegram ? - spytał oficer z komisariatu na gdańskich Stogach.
zresztą rzecz nie dotyczy naszej jednostki - stwierdził
policjant dyżurny mł. asp.
z Suchanina. - Proszę zwrócić się do rzecznika.
Marta Frykowska z biura
rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
powiedziała nam, że widziała telegram z Komendy
Głównej.
Tymczasem kom. Gabriela Sikora, rzecznik KWP
w Gdańsku nie mogła nam
wczoraj wyjaśnić, jakie obowiązują procedury, gdy ogłasza się poszukiwania krajo-

(wrób)

Trzy najbliższe miesiące

Od tygodnia poszukiwany jest w całym kraju 12-letni Janek. Gdańska policja prawdopodobnie nic nie
wie o zaginięciu chłopca.

ci. Według Komendy Głównej policjanci szukają chłopca w całym kraju (pisaliśmy
o tym we wczorajszym
„Dzienniku”).
- Telegram o poszukiwaniach wysłaliśmy do komend wojewódzkich w minioną środę lub w czwartek mówi Paweł Biedziak, rzecznik KGP w Warszawie. Stamtąd niezwłocznie informacja powinna zostać przekazana do komend rejonowych a następnie do podle-

to

spalone.

Co wie policja?
poszukać swoich sióstr i bra-

była

rozbawiony Mleczak.

ciało

Poszukiwania 12-latka

W miniony wtorek zaginął w Warszawie 12-letni Janek Dżon. Chłopczyk chciał

jednak

tylko luźna opinia. W ministerstwie nie przygotowuje
się żadnego projektu w tej
sprawie.
- Mamy ważniejsze sprawy - komentuje wyraźnie

szkołę

zawodową

i dwuletnię liceum uzupełniające, kończące się maturą. Nauka w szkole podstawowej
ma kończyć
się
sprawdzianem.
Pierwszy
próbny sprawdzian planuje
się,
na
rok
szkolny
1999/2000. Po szkole podstawowej uczeń pójdzie do
trzyletniego
gimnazjum,
także kończonego egzaminem. Następnym etapem
będzie trzyletnie liceum
profilowane lub szkoła zawodowa
(pierwowzorem
profilowanego liceum jest
już działające liceum techniczne). Liceum profilowane ma przygotować ucznia
do dalszej nauki i zdobycia
zawodu. Kończąc liceum
profilowane, uczeń będzie
zdawał maturę. Po liceum
lub szkołach zawodowej
i uzupełniającej oraz egzaminie maturalnym będzie
można kontynuować naukę
w szkole policealnej. Potrwa
to od dwóch do czterech semestrów. Szkoła policealna
umożliwi nabycie kwalifikacji zawodowych technika.
Nowy egzamin maturalny
ma obowiązywać od roku
2001/2002.

(PAP)

Fot. Maciej Kostun

Pierwszych 80 klientów otwartego wczoraj salonu
prasy przy ulicy Tkackiej w Gdańsku, otrzymało
drobne upominki. W ten sposób wzorcowy „Ruch”
zainaugurował swoją działalność w Gdańsku.
W tym roku „Ruch” SA
obchodzi swój jubileusz.
- Nasza firma powstała
w 1918 roku i wciąż nieźle
się trzyma. Na terenie
Trójmiasta posiadamy kilkaset kiosków, oferujących
klientom prasę, pamiątki
i widokówki - mówi Marek
Bumblis, dyrektor ds. administracyjnych oddziału
gdańskiego „Ruch”.
Wczoraj otwarto nowy
salon prasy przy ulicy

Tkackiej
w
Gdańsku.
W ofercie sklepu znajduje
się około 2 tysięcy tytułów
polskich wydawnictw. Nie
brakuje pamiątek z Gdańska, pocztówek i biletów
przejazdowych.
Klienci

salonu

mogą

także obejrzeć wystawę,
poświęconą 80 - letniej
działalności firmy.

(sr)
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W Cannes rozdano nagrody

H KRAJ

Warszawa. Proces zabójców Tomka

Na kolanach

Strajk
w porcie

„Młarusia”

ŚWINOUJŚCIE. Na dwie godziny przerwał pracę w po-

niedziałek Port Szczecin-Świnoujście. Protestujący zarzu-

cają władzom spółki m.in.
ignorancję i niekompetencję,
arogancję w kontaktach
z podwładnymi i działającymi
na terenie portu spółkami,
a także nieumiejętne zarządzanie, o czym - ich zdaniem
- świadczą złe wyniki ekonomiczne portu.

Śmierć
maturzysty

LESZCZYŃSKIE.19-letni
kierowca Fiata Punto, tego-

roczny maturzysta, zginął na
miejscu, a trzech jego pasażerów zostało rannych w wypadku, do którego doszło
w poniedziałek w nocy w Ku-

nowie (woj. leszczyńskie).
Młodzi ludzie wracali z dys-

koteki. Kierowca próbował
pokonać zakręt - na którym
obowiązywało ograniczenie
do 40 km/h - z prędkością
ponad 100 km/h. Na śliskiej
nawierzchni samochód wypadł z drogi i uderzył w drze-

Grecki reżyser Theo Angelopoulos (z prawej) ze Złotą Palmą, którą otrzymał na 51
MFF w Cannes.
RI
51 Festiwalu FilmoŚ
wym w Cannes we
Francji rozdano w niedzielę
główne nagrody. Laureatem
Złotej Palmy, został reżyser
Theo Angelopoulos z Grecji
za film „Wieczność i dzień”.
Jest to poetycka opowieść
o ostatnich dniach umierającego pisarza.
Polak Adam
Guziński
otrzymał za swój 13-minutowy film „Jakub' pierwszą
nagrodę nowo powołanej
fundacji
„Cinefondation”.
Ma on 27 lat i jest absolwentem Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej w Łodzi.
- Nie jestem typem człowieka, który musi zrobić
film. Zabieram się do pracy,

kiedy czuję wzmożoną potrzebę powiedzenia czegoś
ważnego. Tylko wówczas
można zrobić film tak bardzo osobisty, jak to jest
w przypadku „Jakuba”, czyli
najkrócej mówiąc opowieść
o nieobecności ojca w życiu
13-letniego chłopca. Nie

jeszcze,

jakie
nie
miała
mnie
w
Wiem
nie

znaczebędzie
dla
nagroda
Cannes.
jedno zmieni

moich planów,
a jest w nich

odroczony
Włoski reżyser Roberto Benigni padł
na kolana przed przewodniczącym
jury Martinem Scorsese, gdy otrzymał2 Grand Prix za film „La vita e bel-

realizacja scela”.
nariusza, nad
którym pracuję od dwóch
lat. Wierzę, że ułatwi mi
zdobycie funduszy.
Zdobywca pierwszej nagrody w kategorii studenckiejj ma prawo pokazania
swego pierwszego filmu
długometrażowego na jednym z następnych festiwali
w Cannes, w programie oficjalnym.
Ostatnią nagrodą odebraną przez Polaka w Cannes
była Złota Palma dla Andrzeja Wajdy za „Człowieka
z żelaza” w 1981 r.
Grand
Prix otrzymał
Włoch Roberto Benigni za

Fot. PAP/CAF

„La vita e bella”

(„Życie

jest piękne"). Nagrodę za
najlepszą
rolę
męską
otrzymał jednogłośnie Brytyjczyk Peter Mullan, występujący w filmie Kena
Loacha „My name is Joe*
(„Nazywam się Joe'). Nagrodę za najlepszą rolę kobiecą otrzymały ex aequo
dwie francuskie aktorki Elodie Bouchez i Natacha
Regnier
- występujące
w filmie Ericka Zoncy „La
vie revee des anges” („Wymarzone życie aniołów”).

(PAP)

Będzie pomnik

mnie, że jestem „Marusia”mówiła oskarżona.
Według
niej,
zabójcy
chcieli początkowo wypu-

rwany,

gdy

wraz

z grupą

maturzystów przy ognisku
fetował zakończenie nauki.
Według prokuratury jednak
to właśnie Monika Sz. jest
główną

sprawczynią

tego

brutalnego morderstwa i to
ona właśnie podżegała pozostałych do najbrutalniej-

szych czynów: przypalania
lokówką, zabójstwa oraz oblania benzyną i podpalenia
zwłok.

(PAP)

E ŚWIAT

Amnestia
INDONEZJA. Nowy rząd indonezyjski zebrał się w stolicy w poniedziałek rano na
swym pierwszym posiedzeniu. Rządowa ekipa została
w ubiegły piątek powołana
przez prezydenta Jusufa Habibiego. Gabinet podjął decyzję o kalendarzu reform politycznych i gospodarczych
(w tym także wyborów powszechnych i prezydenckich)
oraz o zwolnieniu więźniów
politycznych.

go w piątek ministra spraw

odwierty

archeologiczne

obozu zagłady Żydów.

na terenie

byłego
Fot. PAP/CAF

Węgry na prawo

majątku b.PZPR.

po litewsku

Kolejne

mu opatrywałam jego krwa-

wiącą głowę. Śmiali się, ze

Ścić Jaworskiego pozostawiając go na tej polanie,
z której dwa dni wcześniej 13 czerwca 1997 r. został po-

ustawy z 1990 r. - likwidator

LITWA. Lewicowa opozycja
oświadczyła, że oczekuje dymisji szefa Sejmu Vytautasa
Landsbergisa, jeśli potwierdzą się informacje o działalności supertajnego oddziału
w MŚW, śledzącego i podsłuchującego wpływowych polityków. Według tych informacji, Landsbergis, przywódca
rządzącej partii konserwatystów, obok zdymisjonowane-

scu straciło około 1 mln Ży-

(PAP)

WARSZAWA. Z powodów
formalnych sąd wojewódzki
w Warszawie odroczył do 21
września proces przeciwko
SdRP. Przedmiotem sporu
jest 11 budynków, które Socjaldemokracja przekazała
bańkowi PKO BP w ramach
spłaty kredytu, zaciągniętego
przez b.PZPR. O zwrot tych
nieruchomości Skarbowi
Państwa ubiega się - na mocy

Podsłuch

zeszłego roku na
terenie byłego obozu zagłady Żydów w Bełżcu
koło Tomaszowa Lubelskiego trwają prace archeologiczne. Poprzedzają one budowę nowego pomnika ku
czci pomordowanych tam
w latach 1941-43 Żydów.
Z szacunkowych danych
wynika iż życie w tym miej-

zację masowych grobów.

Monika
Sz. odmówiła
składania wyjaśnień przed
sądem. Z jej zeznań złożonych w trakcie śledztwa wynika, że kiedy współoskarżeni Tomasz K. oraz Marek
Sz. dokonali zabójstwa zadając Jaworskiemu ciosy
nożem, ona była w Ciechanowie, gdzie opiekowała się
swoim dzieckiem.
- Było mi go żal, nawet
w samochodzie, gdy wieźliśmy Tomka do mnie do do-

Wybory parlamentarne

Bełżec - masowe groby pomordowanych Żydów

dów z Polski i innych
państw świata. Prace archeologiczne mają na celu
głównie rozpoznanie terenów byłego obozu i lokali-

Monika Śz., główna oskarżona o bestialskie zabójstwo maturzysty Tomka Jaworskiego nie przyznała
się, w poniedziałek przed warszawskim Sądem
Wojewódzkim do tego czynu. Potwierdziła tylko, że
brała udział w bójce, porwała i przez dwa dni więziła maturzystę.

WO.

Fot. PAP/CAF

wiem

broni się

wewnętrznych Vidmantasa
Zemelisa, był najważniejszym odbiorcą zdobywanych
przez ten oddział informacji.

Viktor Orban - typowany na nowego premiera - na razie otrzymuje gratulacje od koleżanki z partii, w siedzibie Fidesz w Budapeszcie.
Fot. PAP/CAF
Niedzielne wybory parlamentarne na Węgrzech
wygrała umiarkowanie prawicowa partia Fidesz,
kierowana przez 35-letniego Viktora Orbana. Węgrzy odsunęli od władzy socjalistów i liberałów.
Państwowa Komisja Wyborcza podała - na razie
nieoficjalnie - że w 386-0sobowym parlamencie Fidesz
będzie miał 148 posłów,
a Węgierska Partia Socjalistyczna obsadzi 134 miejsca. Radykalnie prawicowa
chłopska Niezależna Partia
Drobnych Posiadaczy zdobyła 48 mandatów, liberalny
Związek Wolnych Demokratów 24, prawicowe Forum

Demokratyczne

17,

parlamentu - umiarkowane,

radykalna i skrajna - zdobyły razem 227 mandatów ponad 58 proc. miejsc. Jednak z wypowiedzi liderów
tych partii można wywnioskować, iż koalicję utworzą
Fidesz,

Forum

Demokra-

tyczne i Drobni Posiadacze.
Miałaby ona 213 mandatów
(ponad 55 proc. miejsc). Potencjalny czwarty partner,

Partia Sprawiedliwości i Ży-

a skrajnie prawicowa i nacjonalistyczna Partia Sprawiedliwości i Życia 14. Jedno miejsce zajmie kandydat
niezależny.
Wyniki wyborów oznaczają, że Węgrzy zdecydowanie opowiedzieli się za

cia, jest dla pozostałych
ugrupowań prawicy zbyt
skrajny.
Centroprawica rządziła
już Węgrami w latach 1990-

prawicą.

nych wyborów.

Wszystkie

partie

prawicowe, które weszły do

94 po wygraniu, pierwszych
w tym kraju od upadku komunizmu,
demokratycz-

(PAP)

Pasłęcki ślad komnaty

zawiedzeni

Gdańsk

Gdańsk. UW o prywatyzacji

Konkurs

Sprzedawać czy nie?

na symbol
ż rząd Miasta
Gdańska
ogłosił konkurs na znak
graficzny miasta. Znakowane
nim będą np. materiały promocyjne, urządzenia komunalne.
- Herby są mało znane, natomiast logo miasta, proste, nawiązujące do charakterystycznych jego cech, budowli, symboli jest łatwo rozpoznawalne.
Prawie każdy natychmiast kojarzy na przykład wieżę Eiffla
z Paryżem - mówi Grażyna
Adamska, inspektor Wydziału

poszuki

Informacji, Współpracy i Pro-

Prowadzone przez tydzień badania w Pasłęku zamiast komnaty przyniosły odkrycie
starych murów.
Fot. Aleksander Winter
Dotychczasowe badania poszukiwaczy Bursztynowej Komnaty w Pasłęku przyniosły ekipie pewien
zawód. Zamiast skarbów znaleźli stare mury.
Po raz pierwszy o pasłęckim
zamku, jako ewentualnym
miejscu ukrycia Bursztynowej
Komnaty, zaczęto mówić na
początku lat 80. Wówczas
dwóch wybitnych radiestetów
- Edward Trusielewicz i dr Lucjan Nowak - niezależnie od
siebie stwierdzili, że na głębokości około 10 metrów ukryto
duże ilości bursztynu.
- Komnata została ukryta
na głębokości 10 metrów. Jest
zamurowana i prawdopodobnie dojście do niej jest zaminowane. Ale komnata spoczywa
tam spokojnie i tylko trzeba
odpowiednich środków i chęci
aby do niej dotrzeć - stwierdził
w 1980 roku Edward TrusieleWiCz.

Idąc śladem „doznań” paranormalnych, także ksiądz Czesław Klimuszko w jednej ze
swoich wizji określił, że Bursztynową Komnatę ukryto w

podjęcia starań o uzyskanie
zezwolenia
wojewódzkiego
konserwatora zabytków w Elblągu na przeprowadzenie ba-

mocji UM w Gdańsku.
Konkurs nie narzuca formy
projektu. Dla autorów najciekawszych pomysłów organizatorzy przewidują atrakcyjne
nagrody.
Prace przyjmowane będą do
31 grudnia 1998 r. pod adresem:
Wydział
Informacji,
Współpracy i Promocji Urzędu
Miasta w Gdańsku, Referat
Promocji Miasta, ul. Nowe
Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
tel. 301-93-23.
Rozstrzygnięcie konkursu
i prezentacja logo Gdańska
planowane są na drugą połowę
marca 1999 r.
(K.Ż.)

Sprzedaż lokali użytkowych kupcom była tematem
wczorajszej konferencji prasowej zwołanej przez
przedstawicieli Unii Wolności w Gdańsku.
UW chce zareagować na
naciski, jakie wywierają kupcy z Gdyni na władze miasta.
Domagają się oni zamrożenia
waloryzacji czynszów oraz ich
obniżenia. Od trzech miesięcy
nie są podwyższane ceny za
wynajem. Według wyliczeń
gospodarzy konferencji, gmina straciła na tym 35 min złotych.

- Unia nie jest przeciwna
sprzedaży lokali użytkowych
w ogóle - mówił Wiesław
Byczkowski, wiceprezydent
Gdyni. - Konieczne jest jednak zaznaczenie, że sprzedaż

ich na preferencyjnych zasadach najemcom
przynosi
straty gminom. Dotyczy to
zwłaszcza lokali w centrum
miast. Powinny one być wynajmowane albo sprzedawane na drodze przetargów.
W przypadku wynajmu, gmina ma zapewniony stały dochód. Jeśli lokal wystawiony
będzie na przetarg, można
uzyskać cenę nawet pięciokrotnie wyższą niż kwota

REKLAMA

dań wykopaliskowych w sze-

zamku w Prusach, który w wyściu wytypowanych punktach.
niku działań wojennych spłoPrace w dwóch wyznaczonych
nął. W tym roku władze Pasłęmiejscach w okolicach zamku
ka otrzymały od Stowarzyszetrwały tydzień. Ekspedycja nie
nia Poszukiwaczy Zabytków
odkryła podziemi, ale jej ustaz Jaktorowa propozycję przelenia i tak są bardzo interesuprowadzenia badań na pasłęcjące. Odsłonięto między innykim zamku. W marcu ekipa
mi fragmenty nieznanych doSPZ na czele z prezesem i za- . tychczas murów obronnych
razem sponsorem Michałem
zamku, pochodzących prawŁosiakiem przeprowadziła na
dopodobnie z XIV wieku.
terenie zamku badania geosejUczestnicy ekspedycji są zawiedzeni, bo spodziewali się
smiczne i elektrooporowe, któnie ciekawych odkryć archere wykazały, że na głębokości
ologicznych,
ale
przede
około 4 metrów istnieją puste
wszystkim skarbu.
przestrzenie.
Władze Pasłęka podjęły
- Nowoczesne metody bastarania o uzyskanie zezwoleń
dań bezinwazyjnych pozwalana badania wykopaliskowe
ją nam z dużym prawdopodow
pozostałych czterech punkbieństwem określić miejsce
tach, wytypowanych w czasie
przyszłych badań - powiedział
badań
geosejsmicznych
dr archeologii Jacek Przeniow marcu tego roku. Zdaniem
sło, współpracownik stowarzyczłonków ekspedycji, nie wolszenia.
no tracić wiary w sukces
Obiecujące wyniki badań
przedsięwzięcia.
(G.P)
zachęciły władze miasta do

Gdańsk. Po wypadku na budowie

Społecznie po śmierć
Śmierć Dominika Z., który zginął w sobotę podczas rozbudowy kościoła Najświętszej Marii Panny przy ulicy
Marynarki Polskiej nie była wynikiem wypadku przy

pracy.
- Dominik Z. pracował przy
budowie społecznie, nie był
związany umową o pracę, tak
więc jego wypadek nie może

być rozpatrywany jako wypadek przy pracy - wyjaśnia Paweł Zientara, radca do spraw
profilaktyki
wypadkowej
w Okręgowej Inspekcji Pracy
w Gdańsku.
Oznacza to, że rodzinie Dominika Z. nie przysługuje odszkodowanie z tytułu utraty

życia w wypadku przy pracy.

- Odszkodowanie będzie
można uzyskać jedynie wtedy,

gdy wypadek ten „podciągnięty” zostanie pod tzw. zdarzenie
podczas czynu społecznego informuje Paweł Zientara. Jest to jednak bardzo stary
przepis, pochodzący jakby
z poprzedniej epoki, tak więc
nie wiem, jak cała sprawa się
zakończy.
Mimo że sobotnia tragedia
nie była wypadkiem przy pracy, to jej okoliczności będą badane przez PIP.

- Na budowie tej stwierdzono wiele nieprawidłowości,
którym musimy dokładnie się
przyjrzeć - mówi Zientara. Jest to działanie profilaktyczne, nie możemy dopuścić, aby
podobny wypadek mógł się
powtórzyć.
Przypomnijmy, że w chwili,
kiedy wydarzył się sobotni wypadek na placu budowy nie
było kierownika budowy ani
inspektora nadzoru. W momencie upadku ze znajdującej
się na wysokości 3 metrów
konstrukcji dachu Dominik Z.
nie miał na głowie kasku
ochronnego. Po uderzeniu głową o betonową posadzkę mężczyzna zginął na miejscu.
(wrób)

ZĘ

|

Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, tel. 307-42-98;
Elbląg, ul. Hetmańska 3m, tel. 23-54-445;
Gdynia, ul. Mściwoja 5, tel. 661-23-01

z wyceny. Jeśli więc decydujemy się na sprzedaż na preferencyjnych zasadach, musimy
liczyć się z tym, że miasto traGi.
- Spodziewamy się, że na
najbliższej sesji Rady Miasta
grupa gdyńskich radnych wystąpi w imieniu kupców z projektem uchwały umożliwiającej wykup wynajmowanych
przez nich lokali - mówi Wiesław Byczkowski. - Są to próby upolitycznienia działań dotyczących

całego

miasta

na

krótko przed wyborami samorządowymi. Dowiadujemy się
z mediów, że kupcy proponują
wsparcie przed wyborami tym

radnym, którzy będą popierać
ich dążenia - dodaje.
- W Gdańsku od stycznia
tego roku wstrzymana została

sprzedaż lokali użytkowych podkreśliła radna Małgorzata
Chmiel-Woźnicka. - Gmina
jest za wspieraniem małych
i średnich przedsiębiorstw, ale
przeciwko nieuczciwej prywatyzacji.
(KAS)
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satycnić

Pod patronatem „Dziennika”

Noc z Balladyną

Niezwykłe atrakcje
przygotowuje Lions
Club Gdańsk-1, główny
organizator Dorocznego
Balu Charytatywnego
w ogrodach Pałacu
Opatów.
Gotowy jest już scenariusz największej imprezy
charytatywnej
sezonu,
z której dochód przyznaczony będzie na przebudowę
i modernizację Izby Przyjęć
Szpitala Dziecięcego
na
gdańskich Polankach. Bal
pod tytułem „Ostatni Zajazd
na Litwie'odbędzie się 6
czerwca b. r. na dziedzińcu
Pałacu Opatów oraz na terenie Parku Oliwskiego.
- Uzyskaliśmy
zgodę
konserwatora przyrody, która była niezbędna, gdyż plenerowa inscenizacja zakłóci
spokój
rybek,
żabek
i wszystkich żyjątek w tym
chronionym zakątku przyrody - mówi Krzysztof Wójcicki z Teatru
Małego
w Gdyni, reżyser balu.
Trzeba przyznać, że program balu przygotowany
został z iście staropolską
fantazją; będzie więc pływająca po stawie scena-tratwa,
na której obejrzeć będzie
można postacie z Mickiewiczowskich ballad, stoły pokryte mchem, uginające się
pod ciężarem półmisków
i drobiem i dziczyzną, pitne
miody i wiele innych nie-

ŹRANI
ź SKZ

A YJ

Na Syberię

Konwój
ierwszy konwój pomocy humanitarnej dla
mieszkających na Syberii
Polaków wyjedzie z Gdańska 2 czerwca. Organizuje
go Fundacja Dobroczynności „Atlas”.
Pomoc trafić ma do polskich miejscowości w okolicach Tomska. Obecnie w regionie tym mieszka około 10

tysięcy osób

spodzianek. Roli przewodnika po krainie Zosi i Tadeusza podjął się sam Adam
Hanuszkiewicz. Dla balowych gości wypożyczono na
tę noc specjalną podłogę
z Hali „Olivia”, do tańca grać
będzie jeden z najlepszych
zespołów
wybrzeżowych,
Big Band Marynarki Wojennej pod kierunkiem Ireneusza Stromskiego. Mocnym
punktem programu będzie
też recital Jacka Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej, artystów krakowskiej Piwnicy
pod Baranami. Nie ma co
ukrywać, że ten przebogaty

Oliwa niebezpieczna

nowe.

Wybrane przystanki
qylko
Tylko nieliczni
nieliczni klienci
Auchan mogą skorzystać z przejazdu firmowymi autobusami. Na
trasie do sklepu zatrzymują się one tylko na
kilku przystankach.

(K. > )

Okradli cukrzyków

Pilny fax
Nieznani sprawcy włamali się do siedziby
gdańskiego oddziału
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Ukradli
nawet aparat telefonicz-

ny.
Złodzieje włamali się do
siedziby
stowarzyszenia
przy ul. Hallera 10/2 najprawdopodobniej w nocy
z
czwartku
na
piątek
w ubiegłym tygodniu. Pracownicy stowarzyszenia odkryli szkody, gdy przyszli na
dyżur. Zniknęły: telewizor,
aparat telefoniczny, maszy-

na do pisania, telefax, wagi
dietetyczne

i glukometry.

Ponad 2 tysiące cukrzyków

Klientów Auchan zabierają firmowe autobusy tylko z
niektórych przystanków.
Fot. Adam Warżawa
skiej. - W Trójmieście branak do przystanku, z którego odjeżdża mam spory kawałek drogi - mówi nasza
Czytelniczka z ulicy Kartu-

kuje prywatnych przedsiębiorstw autobusowych. 5
Sr,

z
terenu
województwa
gdańskiego, regularnie kontaktujących się ze Stowarzyszeniem, straciło możliwość
dodzwonienia się lub porozumienia się przy pomocy
faxu. W imieniu Hanny
Zych-Cisoń, szefowej gdańskiego oddziału - apelujemy
do firm i przedsiębiorstw
0 pomoc w zdobyciu maszyny do pisania i aparatu telefonicznego. Nie muszą być
nowe.

Gangsterski
krajobraz

narodowości

polskiej.
- Sytuacja ekonomiczna
tomskich Polaków jest bardzo ciężka. Bezrobocie, dochody poniżej średniej krajowej, niskie emerytury mówi Bożena Majchrzak,
koordynator akcji. - Dlatego
zwracamy się do wszystkich
ludzi dobrej woli, którym los
Polaków zesłanych na Daleki Wschód i ich potomków
nie jest obojętny, przede
. wszystkim do firm, o pomoc
w realizowaniu tego konwoju.
Rys. Bartłomiej
Brosz
Tych, którzy za pośredprogram udało się przygonictwem fundacji chcą potować
dzięki
wsparciu
móc Polakom z Syberii orgasponsorów: przede wszystnizatorzy: proszą o kontakt
kim
British
Petroleum,
telefoniczny
pod nr. (0-58)
a także: takich firm, jak: Ka343-14-42 do 45. Konto funren, Ikea, piekarnia Rogadacji: PKO BP I o/Gdańsk,
lik, Jakob Gerhardt, PLL
ul. Marynarki Polskiej 59,
LOT, Carlson Wagoniit Tranr: 10201811-169518-270-1
vel.
za dopiskiem „Syberia”.
Bilety w cenie 190 zł od
Fundacja Dobroczynnoosoby
są
do
nabycia
ści działa przy fabryce maw
gdyńskiej
restauracji
teriałów
budowlanych
Marco Polo oraz w Biurze
„Atlas”.
Swą
siedzibę ma
Carlson Wagonlit Travel,
w
Gdańsku.
Korzysta
z wow Gdańsku przy ul. Garnlontariuszy,
którymi
są
docarskiej 23.
Jolanta radcy techniczni firmy. Pracując na terenie całej Polski
Gromadzka-Anzelewicz
poszukują sponsorów akcji
humanitarnych. W darach
fundacja wysyła tylko rzeczy

Droga do Auchan

Dwa firmowe autobusy
poruszają się na liniach:
Wrzeszcz
Auchan
i Gdańsk - Auchan. Klientów zabierają jednak tylko
z niektórych przystanków,
należących
' do
MZK
w Gdańsku.
- Podpisaliśmy umowę
z gdańską
komunikacją
miejską. Pozwolono nam
zatrzymywać się jedynie na
kilku przystankach, oczywiście za opłatą - mówi pracownik Eskort Taxi, firmy
która obsługuje linię do
centrum
handlowego.
Chyba jesteśmy konkurencją dla gdańskiego MZK.
Autobusy zatrzymują się
na przystankach oznaczonych znakiem graficznym
Auchan. Przejazd z Gdańska do Kiełpina kosztuje 1
złotych, a podróż trwa kró- €ej niż pojazdem ZKM.
- Chętnie jeździłabym do
pracy tym autobusem. Jed-

dzienaik

(i0g)

W Oliwie młodociani chuligani „terroryzują” miesz-

kańców.
Okolica ulic Bażyńskiego i Polanki zdaje się
być spokojna i cicha. To
na pozór sympatyczne
miejsce jest od ponad
trzech lat narażone na
ataki młodocianych chuliganów, mieszkańców
dzielnicy.
Wczorajszej nocy grupa
młodych ludzi wybiła szyby

w siedzibie firmy Plastic Industrial Company, która
znajduje się w Oliwie przy
ulicy Derdowskiego.
- Pozostałe szyby oblali
mi farbą, dokładnie je zanieczyszczając - mówi Roman Konopacki, właściciel
firmy. - Nie był to pierwszy
tego typu przypadek.
Według mieszkańców tej
części Oliwy od jesieni ubiegłego roku nastąpiła wyraźna
eskalacja
przemocy.
Pierwszym tego przejawem
był napad rabunkowy na
starszą, schorowaną mieszkankę ulicy Grottgera.
Krótki czas potem doszło
do serii włamań do sklepów
i mieszkań prywatnych na
ulicach Wita Stwosza i Bażyńskiego. Chuligani dewa-

Fot. Robert Kwiatek

stowali również cieplarnie
i ogródki przyogrodowe,
niszczyli ogrodzenia, wybijali okna w mieszkaniach
i szyby w samochodach.
- Po zapadnięciu zmroku
boję się wyjść na spacer
z psem - mówi 53-letnia
mieszkanka ulicy Grottgera.
- Nasze osiedle przypomina
wtedy krajobraz z gangsterskich filmów.
Zbulwersowani
miesz-

kańcy złożyli petycję do Wy-

działu Rodzinnego i Nieletnich
Sądu
Rejonowego
w Gdańsku. O swoim proteście poinformowali również
policję z komisariatu w Oliwie. W petycji domagają się
częstszych patroli policyjnych
oraz
wyznaczenia:
młodocianym kuratora.
- Sprawą zajmujemy się
już od dawna - mówi nadkomisarz Waldemar Głomski,

komendant Komisariatu Policjj w Gdańsku-Oliwie. Znamy dobrze to Środowisko i w razie potrzeby reagujemy na sygnały od
mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że Oliwa jest
dzielnicą dużą i ma także
inne problemy.
(kef, wrób)

Gdańsk

Bractwo ma siedzibę
Stowarzyszenie I Bałtyckie Bractwo Jungów
w Gdańsku otrzymało
w użytkowanie zabytkowy spichlerz „Steffen”
na Wyspie Spichrzów,
zdecydowali =
radni.
Mimo
oporu
Zarządu
Miasta Gdańska i sprzeciwu
części radnych, spichlerz
mieszczący siedzibę stowarzyszenia i Międzynarodowy Klub Morski „Zejman”
będzie użytkowany przez
propagatorów spraw morskich i tradycji portowych
grodu nad Motławą.

W uzasadnieniu radnych
podkreślono, że kierowane
przez Andrzeja Dębca stowarzyszenie działa aktywnie
na rzecz ochrony środowiska wodnego i kultywowania
obyczajów żeglarskich.
Klub „Zejman” stał się
niekomercyjnym centrum
morskim, w którym odbywają się liczne imprezy żeglarskie, w tym dla młodzieży.
Dębiec powiedział nam,
że do uchwały wprowadzono
poprawkę, która zobowiązuje stowarzyszenie

do

prze-

prowadzenia
negocjacji
z Zarządem Miasta, dotyczących

okresu

i

warunków

użytkowania spichlerza.

(JAS)
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Bal Jedynki

W Sopocie

Strój na miarę

Ostatni
dzwonek

Dyskusja

Puszyści

W salach gdańskiego
NOT bawić się będą 13
czerwca absolwenci
ILO.
Kolejny
bal
byłych
uczniów I LO organizuje 13
czerwca b. r. w salach gdańskiego NOT Stowarzyszenie
Absolwentów „Jedynka”. Jak
twierdzi Maciej Szpringer,
główny organizator spotkania, zgłoszeń było co niemiara, natomiast zaledwie
kilku potencjalnych uczestników balu wpłaciło pieniądze na bilety. Termin wpłat
mija 30 maja. Koszt jednego
zaproszenia wynosi 50 zł.

(jog)

W Sopocie

na dietę

nad parkingiem

W wielkich centrach handlowych brakuje strojów
dla osób puszystych.
Trójmiejskie grubasy korzystają więc z usług zaprzyjaźnionych krawców.

Mieszkańcy Sopotu protestują przeciwko planowanej budowie parkingu wielopoziomowego przy ulicy Chrobrego.

- Zawsze miałam problemy z zakupem staników
i majtek. Dużego rozmiaru
nie ma w sprzedaży - mówi
nasza Czytelniczka z Wrzeszcza. - Kupuję koronki i sama
szyję bieliznę.
Co piąta dorosła Polka ma

_- Zaplanowaliśmy parking naziemny, czteropoziomowy, częściowo, jedną kondygnacją zagłębiony w teren. Znajdzie się w nim
miejsce na około 200 samochodów osobowych - mówi
Wojciech Peszkowski, architekt, współtwórca projektu.
Od strony ulicy Chrobrego, na parterze budynku
mają się znaleźć cztery pomieszczenia usługowe. Na
wyższych
kondygnacjach

nadwagę. Tymczasem w skle-

zaplanowano szesnaście lo-

towarzyszenie
Miesz- - kali mieszkalnych.
Zarówno wysokość jak
kańców Sopotu „Dialog”
i elewacja budynku mają
zaprasza wszystkich mieszbyć zharmonizowane z sąkańców miasta na spotkanie
siadującą zabudową. W rogu
. poświęcone konsultacji prodomu zostanie zbudowana
jektów dwóch przygotowycharakterystyczna dla sowanych informatorów.
- Pierwszy z nich dotyczy pockiej architektury wieża.
Znajdujący się na terenie
praw i obowiązków mieszkańców Sopotu - mówi Jo- planowanej budowy budylanta Stachura, jedna z lide- nek numer 3 jest przeznarek „Dialogu”. - W drugim
czony do rozbiórki.
przedstawiamy
instytucje
Wjazd na parking został
sopockie oraz ich ofertę dla zaplanowany od strony ulicy
mieszkańców.
Chrobrego, która w związku
Spotkanie odbędzie się z tym ma zostać poszerzona
w Urzędzie Miasta w sali o metr. Po zatwierdzeniu
numer 36, w czwartek, 28 projektu teren zostanie wymaja o godz. 17.
(oka)
stawiony na przetarg.
Mieszkańcy

Sopot

„Monte”
ma kontener
Mieszkańcy dzielący podwórko z niedawno otwartym domem Handlowym
„Monte” na ul. Bohaterów
Monte Cassino w Sopocie
skarżą się, że placówka nie
ma
własnego
śmietnika
i worki z odpadkami podrzuca do kontenerów przeznaczonych dla lokatorów.
- Zamówiliśmy duży kontener, ale okazało się, że podwórko jest zbyt ciasne, aby
go pomieścić - wyjaśnia
Ghassib
Kronfly,
prezes
„Monte”. Firma sprowadziła

okolicznych

domów nie są zachwyceni
projektem. Niezadowoleni
są najemcy lokali w przeznaczonym do rozbiórki budynkuna Chrobrego 3.
- Szkoda, klienci przyzwyczaili się już do miejsca -

co

drugi
(Rit.)

mówi sprzedawca ze sklepu
windsurfingowego. - Trudno
im będzie znaleźć nową siedzibę sklepu.
Andrzej C. mieszkaniec
domu przy ulicy Sobieskiego
podkreśla, że budynki ze
wszystkich stron są otoczone parkingami. Niedługo nie
będzie
można
otworzyć
okna, bo będzie czuć same
spaliny, podkreślają.
- Jak taka ilość samochodów będzie bezpiecznie poruszała się pomiędzy szkołą
podstawową,
ośrodkiem
zdrowia i pogotowiem ratunkowym? - zastanawia się
Maria B. mieszkanka domu
położonego na rogu ul.
Chrobrego i Mieszka I. Ich
zdaniem, czterokondygnacyjny budynek nigdy nie będzie dobrze harmonizował

Pomnik Andersa w Sopocie

z otaczającą go jedno-, bądź
dwukondygnacyjną willową

zabudową.
Mieszkańcy zaproponowali, by parking przenieść
na peryferie miasta w okolice hotelu „Złoty Kłos” przy
ul. Bitwy pod Płowcami. S0pot
jest
uzdrowiskiem
i wszystkie tego typu inwestycje powinny być eliminowane z centrum miasta.
Zanim jednak zostanie

podjęta ostateczna decyzja
w prawie
niechcianego
parkingu, mieszkańcy Sopotu będą mieli okazję wziąć
udział w publicznej dyskusji
nad projektem. Odbędzie się
ona w siedzibie Urzędu Miasta w sali numer 36 we wto-

rek, 2 czerwca o godz. 17.

Małgorzata Figalska,
Olga Krzyżyńska
|

Na białym koniu?

W Sopocie powstał Komitet Budowy Pomnika Generała Andersa. Przyszły monument otrzymał już nawet lokalizację.
Na miejsce postawienia
przyszłego pomnika został
wybrany plac Konstytucji 3
Maja położony w centrum

miasta, obok kościoła święte-

już mniejszy kontener. Bę- . go Jerzego.

dzie opróżniany
dzień.

Mieszkańscy nie zgadzają się, by w tym miejscu powstał czteropoziomowy parking.
Fot. Maciej Kostun

- Jesienią ubiegłego roku
zarejestrowaliśmy Stowarzy-

szenie Budowy Pomnika Generała - mówi Marek Ledóchowski, prezes. - Zbieramy
fundusze, zamierzamy ogłosić ogólnopolski konkurs plastyczny na projekt.
Stowarzyszenie jest, poprzez Jacka Starościaka, polskiego konsula generalnego
w Londynie, w stałym kontakcie z tamtejszym środowiskiem kombatanckim. Zbiera
informacje o generale. - Za-

mierzamy również propago-

wać osobę Władysława Andersa wśród młodzieży - mówi Marek Ledóchowski. Chcemy zaprosić z Anglii kogoś z 2 Korpusu, kto wygłosiłby w szkołach sopockich
kilka pogadanek o nim.
Zmarły przed 28 laty gene-

rał Władysław Anders, do. wódca 2 Korpusu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, ma
już w Sopocie swoją ulicę.
(oka)

pach dominuje mała i średnia
numeracja odzieży. Najgorzej
jest z bielizną
osobistą
i spodniami. W gdyńskim Hicie najobszerniejsze dżinsy
mają 42 rozmiar. Tymczasem
mężczyźni pytają często 0 46.
Największe majteczki damskie kupimy w rozmiarze L,
sporadycznie
XL.
Działu
z odzieżą dla osób tęższych
brakuje także w Tati w Gdańsku.
- Na razie mamy jedynie
obszerniejsze sukienki i koszule nocne. Nie ma oferty
dla tęższych mężczyzn - mówi Arkadiusz Frańczak, kierownik sklepu Tati. - Odwiedza nas wielu grubasów. Myślimy więc o otwarciu działu
dla nich.
Puszyści mieszkańcy Trójmiasta nie mają czego szukać
także w Klifie i Auchan.
W sklepie Dressmann w Orłowie nieliczne egzemplarze
obszernych koszul rozchodzą

Gdańsk, ul. Okopowa 7

się błyskawicznie. W Auchan

puszysty założy spodnie najwyżej do kolan.
- Nie sprowadzamy dużej
odzieży, gdyż wiemy, że osoby
tęgie radzą sobie same. Mają
krawców i rzadko szukają
ubrań w dużych centrach
handlowych - twierdzi Stanisław Kalicki, kierownik dzia'łu tekstylnego w Auchan
w Gdańsku.
|
Najłatwiej znaleźć coś dużego na trójmiejskich rynkach. We Wrzeszczu i na
Przymorzu handlarze zza
wschodniej granicy oferują
bieliznę w rozmiarach od
S do XXL. Taką wielkość mają np. bawełniane, męskie koszulki. Puszyści muszą na razie zrezygnować z markowych fatałaszków.

(sr)

Sopot

Prawo a odpady

iwa ustawa „Śmieciowa”
sprawiła, że nasze normy są bardziej zbliżone do
obowiązujących w Unii Europejskiej. W Sopocie odbywa
się dwudniowe seminarium
poświęcone
regulacjom,
prawnym problemu zagospodarowania odpadów.
Seminarium
„Ochrona
środowiska a nowe regulacje
prawne w zakresie gospodarki odpadami” przeznaczone
jest głównie dla pracowników
urzędów miejskich i działaczy samorządowych.
- Celem wykładów jest
przybliżenie gminom problematyki
zagospodarowania
odpadów - mówi Janusz Kozak, wiceprezes Bałtyckiej

REKLAMA

tel. 301 00 21, 301 14 14, 90 55 66 77, fax 30151 13

Rys. Bartłomiej Brosz

Gdynia, ul. Świętojańska 87
tel. 620 22 22, 90 50 60 70, fax 620 21 21

Agencji Poszanowania Energii. - Omawiane będą przede
wszystkim aspekty prawne
i organizacyjne dotyczące gospodarki śmieciami w Polsce.
Będzie
również
mowa
o aspektach finansowych tej
sprawy i o polskim prawie
ochrony środowiska w świetle norm przyjętych przez
Unię Europejską.
;
- Najbardziej dostosowane
do norm UE są polskie przepisy o ochronie wody i powietrza, a najmniej, dotyczące
chemikaliów i hałasu - mówi
Jacek Jezierski, zastępca dyrektora
Departamentu

Ochrony Środowiska

NIK

w Warszawie.

(E.P.)
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Dziennik

BałtyckiMu

Wrzeszcz. Trudny remont

GTN zaprasza

Dach z poduszką

Chemia
Na dwa odczyty zaprasza
Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Spotkania odbędą
się dziś w sali 112 Wydziału
Chemii UG przy ul. Sobieskiego 18 o godz. 14.15.
Oba wygłosi doc. dr hab.
Marek Pietraszkiewicz z Instytutu Chemii Fizycznej
PAN w Warszawie:
m „Samoorganizacja supramolekularna na granicy faz,
micelarna, liposomy, filmy
molekularne i multiwarstwy”
m „Od brył platońskich do
aktywności antyretrowirusowej: heteropoliniony i poliksometalaty - supramolekularna
samoorganizacja
nieorganiczna”.
(maś)

Blok przy
przy ulicy Glinki
G
2
we Wrzeszczu niszczeje.

Moja dzielnica
moja ulica

Zgodnie z prawem lokatorzy wykupionych
mieszkań powinni partycypować w kosztach remonu. Nie jest to proste
dla osób utrzymujących
się z rent i emerytur.

ULICA HALLERA. Zaniepokojony Czytelnik z ulicy Hallera zauważył kilka dni temu, że na wysokości stacji benzynowej wycięto dwie topole.

-.Podejrzewam, że komuś przeszkadzały - mówi pan Z. Może zasłaniały budynki? Nie wiem, -czy ekipa wycinająca
miała na to zezwolenie. Nawet jeśli tak, to szkoda tych drzewek. Coraz mniej zieleni w Gdańsku...
Jak dowiedzieliśmy się w Zarządzie Dróg i Zieleni, nie planowano ostatnio w tej okolicy wycinki żadnych drzew. Obiecano nam jednocześnie sprawdzić ten sygnał.

PB Znowu śmieci
RÓG HALLERA I ŻYWIECKIEJ. Pani J. żali się, że trawniki w pobliżu jej domu są zaśmiecone.
:
- Zakład Zieleni uprzątnął jakiś czas temu ten teren - mówi pani J. - Nie sprzątnęli jednak wszystkiego, tłumacząc, że
część należy do administracji. Do dziś nie ma śmietników, na
ławkach wysiadują pijaczkowie i zostawiają po sobie jeszcze
większy bałagan. Ktoś wykopuje dołki, do których „uprząta”
puste puszki po piwie, opakowania i inne Śmieci. Trudno
nam, spokojnym lokatorom pogodzić się z tym stanem rzeczy.

5 Uwaga na kostkę!

ULICA KONOPNICKIEJ. O niebezpiecznej sytuacji przy
tej ulicy poinformował nas Czytelnik.
- Jakiś czas temu wybiła studzienka kanalizacyjna - opowiada zbulwersowany. - Ekipa fachowców ją naprawiła i zabezpieczyła. Okazało się, że byle jak, bo po niedługim czasie
kolejna ekipa ułożyła wokół studzienki kostkę. I to również
okazało się zbyt słabym wzmocnieniem i wkrótce następni
fachowcy zerwali kostkę i położyli asfalt. Sprawa zakończyłaby się szczęśliwie, gdyby nie fakt, że niepotrzebna już kostka zalega przy krawężniku. Jej elementy zostały rozwleczone
po jezdni, chodniku i nietrudno teraz o wypadek.

301
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H W rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Informacje z Moreny
i Wrzeszcza
Marzena
Jutro napiszemy

o Śródmieściu, Ujeścisku, Siedlcach, Chełmie, Jasieniu, Oruni.

Collegium Civitas zaprasza

Nowa uczelnia
Wnfonnio mnunoś wionna_ _ Wypowiedzi, / zachowania
Ww ofercie nowej niepań
óEGAŚEi $wokój Oby
stwowej uczelni w War- — wżyciu publicznym.
szawie znajduje się mięUczelnia założona została
przez profesorów Instytutu
dzy innymi socjologia,
Studiów Politycznych Poldziennikarstwo i Stuskiej Akademii Nauk. Prezydium Wizerunku Pudentem jest prof. Edmund
blicznego.
Wnuk-Lipiński.
Dla maturzystów przeznaczona jest propozycja nauki
na kierunkach: socjologia,
stosunki międzynarodowe,
dyplomacja i wiedza o Niemczech. Absolwenci szkół wyższych i licencjackich oraz
studenci po III roku nauki
mogą rozpocząć studia dziennikarskie (reportaż telewizyjny, radiowy, prasowy oraz fotoreportaż). Działające w ramach Collegium Studium Wizerunku Publicznego prowadzi Zbigniew Zapasiewicz
i Jarosław Kilian. Studenci
będą kształcić się w zakresie

Kandydaci zostaną sprawdzeni pod kątem wiedzy
o współczesnym Świecie oraz
ogólnego poziomu intelektualnego. Studenci Niepaństwowej Szkoły Wyższej Collegium Civitas mogą wybrać
tryb nauki w bloku porannym
lub popołudniowym. Czesne
wynosi 3000 zł za semestr.
Zamiejscowi mogą liczyć na
zakwaterowanie. Podania należy składać do 15 lipca w sekretariacie szkoły. Adres: 02679 Warszawa, ul. Smoluchowskiego 1, tel. (0-22) 682-

78-24.

Dzień

Otwarty

maja o godz. 11.

- 23
(maś)

Gdzie jesteś
Bim?
Niektóre dziury w dachu pani Janina załatała szmatami.
- Na 12 mieszkań w tej klatce, 8 jest własnością lokatorów - tłumaczy ten stan rzeczy Dorota Borowska, kierownik ROM nr 5 administrującego budynkiem.
Wspólnota powinna podjąć
uchwałę o remoncie. Właściciele zgadzają się wtedy na
pokrycie
części kosztów,
w

zależności

od

procentu

udziału może on wynosić na
przykład 1,3 tys. albo 4,5 tys.

Fot. Maciej Kostun

na mieszkanie. Za tych, którzy nie wykupili mieszkania,
płaci gmina. W ostateczności
wystąpimy do Wydziału Architektury o nakaz, który
zmusi do wyłożenia pienięLokatorzy czują się pokrzywdzeni. Pytają dlaczego
zwlekano z planowanym remontem i dotychczas nie za-

bezpieczono dachu.
(maś)

W Kolbudach

W nocy z 23 na 24 maja
w lesie koło Dziemian zaginął roczny posokowiec bawarski.

ładze gminy Kolbudy
uroczyście przekazały
miejscowej jednostce OSP
nową remizę. Obiekt ten
budowano prawie 20 lat.
Przekazanie
strażnicy
zbiegło się z 50-leciem OSP
w Kolbudach oraz wręczeniem sztandaru.
Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
„A
6.
Złoty Krzyż Zasługi otrzy4
mał nestor miejscowych
"
"A
strażaków, Gerard Zielonka,
a srebrny, komendant rejonowy OSP, Mirosław Czernis. Wśród wyróżnionych
znalazło się aż 9 mężczyzn
z trzech pokoleń rodziny
Lejkowskich, którzy od lat zajmują się gaszeniem pożarów. Spotkanie uświetniła orkiestra OSP w Jodłownie, a pyszną grochówkę
w polowej kuchni przygotoStrażacy czekali 20 lat na nową remizę.
wali strażacy z Pręgowa.
(war)

Pies ma krótką brązowa
sierść i czarny pyszczek, wabi się Bim.
Za pomoc w odnalezieniu
czeka nagroda. Wiadomości
proszę kierować pod numerem telefonu (058) 551 - 07 83.

w

(zuz)

UNAM ZDZ

u

M WRZESZCZ. Ratujmy topole

Budynek ma 47 lat. Ostatni remont kapitalny dachu,
do którego nie doszło, zaplanowany był na rok 1987. Ponieważ powstały wspólnoty
mieszkaniowe i cześć lokatorów wykupiła swoje mieszkania, przeprowadzenie remontu stało się jeszcze trudniejsze.
- Przez dziurawy
dach deszcz leje mi się na sufit - mówi mieszkanka bloku
przy ulicy Glinki. - Elektrycznym piecykiem osuszałam zagrzybioną Ścianę na
korytarzu: Przylegała do pokoju i powodowała ciągle zawilgocenie w moim mieszkaniu. Z grzybem walczyłam
bardzo długo.
Pani Janina pokazuje ślady po szczelinach w suficie.
Zalepiła je, by kurz wpadający przez nie ze strychu nie
brudził tapczanu. Na strychu
mimo wyłączonego Światła
nie jest ciemno. Blask wpada
przez gęsto usiane dziury
w dachu. Niektóre pani Janina
zatkała
poduszkami,
ścierkami. Drewniana konstrukcja strychu jest, jej zdaniem, mocno nadwerężona.

Lt

ULICA KOLUMBA. Przy blokach poustawiane są pojemniki na śmieci. Część z nich przeznaczona jest na makulaturę, część na odpadki szklane. Nie ma natomiast miejsca na
śmieci plastikowe.
- Zbieramy i sumiennie segregujemy wszystkie śmieci mówi pani Aneta, mieszkanka Moreny. - Nie wiadomo, co robić z plastikowymi opakowaniami, a tych zbiera się w domu
bardzo dużo. W efekcie niestety wyrzucamy je do pojemników do tego nie przeznaczonych.

„A-Z”

WA dA
LLL

EM MORENA. Co z plastikami?

NOWY PORT, ul. Handlowa8
boczna od ul. Marynarki
Polskiej

* TARCICA *
* ŁATY *
+ KRAWĘDZIAKI

Fot. Grzegorz Cwaliński

Pomóż policji

i innego rodzaju osprzęt

Poszukiwani świadkowie
Policja prosi o kontakt
świadków wypadku, który się
wydarzył w dniu 6.04.98r.
w Gdańsku, na skrzyżowaniu
ulic Słowackiego i Grunwaldzkiej
o godz.
19.00.

16-letnia rowerzystka, przejeżdżająca przez przejście dla
pieszych zderzyła się z Fiatem
126p, nadjeżdżającym od strony ul. Grunwaldzkiej. Rowerzystka doznała obrażeń ciała.

Świadkowie

w szerokim zakresie
oraz wiele innych
materiałów budowlanych
oraz
ZAWIESIA, HAKI, SZAKLE,
UCHWYTY, PASY
NAPINAJĄCE
przeładunkowy

proszeni

są

o kontakt z Wydziałem Ruchu
Drogowego KRP w Gdańsku,
ul. Kurkowa 8, pok. 20, numer
tel.308-61-89 lub 308-62-51.

(kef)

tel. 343-60-83
fax 343-65-59
zapraszamy
pon.-piąt. 7.30 - 15.30
R-5802/A/24

*

wtorek 26 maja 1998 r.

U
24 PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

Ile kosztuj

teraz nowy

OLONE
a kupnie Poloneza Caro Plus lub Atu Plus skorzysta cała rodzina. Nie tylko
dlatego, że to duże i bezpieczne auto. Teraz Polonez jest aż o 3000 zł
tańszy” ! To nie wszystko. Możesz nie skorzystać z upustu, wziąć
kredyt i rozłożyć go na bardzo dogodne raty. Oprócz atrakcyjnej ceny

wag !
|

i warunków kupna, Polonez oferuje Ci bogate wyposażenie oraz
liczne udogodnienia:
» poręczną kierownicę ze wspomaganiem,

5,"

* nowe hamulce,

* nowy system wtryskowy,
* unowocześnioną linię nadwozia.
Rozważ naszą ofertę, pamiętając, że żaden inny samochód
rodzinny nie oferuje tak wiele na tak atrak
cyjnych warunkach.

:

U

Polonez — dobry wybór dla Twojej rodziny.

E

AŚ

* 4

Dobry

WK

O

RL

* Czas promocji ograniczony.

«

Elbląg

— AUTO-GDAŃSK,

ul.

Giermków

5,

(0-55)

326160

-

HANYANG

ZAS,

ul.

Warszawska

72,

(0-55)

326610

*

ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 3416718, 3419221 — BIMET, ul. Grunwaldzka 481, (0-58) 525011 —- CENTRUM, ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 3410401

Gdańsk
* Gdynia

— AUTO-GDAŃSK,
- AUTO CENTRUM,

ul. T. Wendy 5/7, (0-58) 614078 — AUTO FIT, ul. Chwarznieńska 170 D, (0-58) 6214439 - AUTO-GDYNIA, ul. Morska 491, (0-58) 6236515 - CENTRUM DAEWOO ZON GDYNIA,
ul. Kontenerowa 30, (0-58) 6213474 * Kartuzy — POLMOKARTul. Zamkowa 2, (0-58) 812582 * Reda — G-M, ul. Wejherowska 63, (0-58) 721142

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu 0 800 20 500 oraz w internecie www.daewoo.com.pl
LAPRASZAMY Do NASZYCH

BIUR OGŁOSZEŃ:

CH

)
Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;

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

R-6304/A/97
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Kosz
na śmieci wrzucili
do księgarni dwaj nietrzeźwi mężczyźni.

Trudno zaparkować i trudno przejechać.
wukierunkowa Ulica Ste- skweru, może
fana Zeromskiego, bywa
czasami jednokierunkową.
Dzieje się tak w godzinach
szczytu na odcinku od ul. Pułaskiego do skweru Kościuszki. Jednym z powodów jest
podwójne parkowanie pojazdów. Samochody ustawiane
są w jednym rzędzie na chodniku, pomiędzy drzewami.
Równolegle, na jezdni, w dru-

gim szeregu, stawiają auta ci,
co przyjechali później. Zaparkowane po obu stronach ulicy
samochody nie pozostawiają
wiele miejsca na wolny przejazd. Kierowcy najczęściej jadą w kierunku skweru Kościuszki. W sytuacji, kiedy
jednak ktoś wjedzie od strony

stanąć maska
w maskę z nadjeżdżającym
z przeciwka. Czasami kilka
pojazdów musi się wycofywać
do skrzyżowania z ul. Pułaskiego, aby zrobić przejazd.
- Kierowcy parkując powinni bardziej uważać na to,
ile pozostawiają miejsca dla
pozostałych użytkowników
drogi - stwierdza Stefan Benkowski, naczelnik Wydziału
Dróg i Komunikacji. - Z powodu korków w godzinach
szczytu nie można zmieniać
ulicy dwukierunkowej w jednokierunkową lub zakazać
parkowania po jednej stronie
ulicy - dodaje.
Wielkie firmy, zajmujące
niegdyś biurowce w tej okoli-

Fot. Mirosław Śmigaj

cy. podzieliły się na mniejsze

oraz podnajmują lokale biurowe. Przybyło biznesmenów
i samochodów, a nikt nie zadbał o nowe miejsca parkingowe. Do końca roku będzie
opracowane studium komu-

nikacyjne

__ Śródmieścia.

Wskaże ono problemy ruchu
drogowego Gdyni i możliwości ich rozwiązania. Obecnie

każdy inwestor

ma obowią-

zek zapewnienia miejsc parkingowych. Pewne jest, że
gdy liczba samochodów będzie rosła, to konieczne będzie wprowadzenie systemu
parkowania rotacyjnego.
Za postój w Śródmieściu
trzeba będzie płacić. Niestety.
Mirosław Smigaj

EXPO '98

Gdynia w Lizbonie
Światowa Wystawa EXPO '98 odbywa się w tym roku w Lizbonie, pod hasłem: „Oceany - dziedzictwo
dla przyszłości”. Można ją oglądać do 30 września.
Uczestniczy w niej 145
państw i organizacji międzynarodowych. Przygotowano
ok. 4 tys. imprez. Przewiduje
się, że wystawę odwiedzi 8
min 300 tys. ludzi. Na potrze-

by Światowej Wystawy przy-

gotowano 320 ha terenów,
z czego 70 ha pod same pawilony wystawiennicze. Oprócz
ekspozycji, rozgrywane są
międzynarodowe regaty dookoła świata. Bierze w nich
udział polska załoga z Andrzejem
Armińskim
na

„Mantrze

3.

atrakcją EXPO '98 będzie Pawilon Oceanów - największe
oceanarium w Europie, które
pozostanie jako pamiątka po

Wystawie Światowej w Lizbo-

nie. „Plonem” poprzednich
wystaw są takie budowle, jak
wieża Eiffla w Paryżu czy model atomu w Brukseli.
Na 2 czerwca zaplanowano
Dzień Polski. Ekspozycja

na „Darze Młodzieży” zorgawystawę
polskie
osiągnięnadmorpowstała

dzięki współpracy Wyższej

Szkoły Morskiej i Urzędu
Miasta Gdyni. Autorem kon-

cepcji jest znany gdyński pla-

styk, Sławomir Kitowski. Na
oficjalnym otwarciu będzie
obecny prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski
oraz minister transportu
i gospodarki
morskiej, Eugeniusz Moraw-

ski, pod którego patronatem

odbywa się wystawa.

Największą

(JAGA)

Grabówek

Skrzynka
złonkowie Rady Dzielnicy Grabówek przypominają o dyżurach Biura Rady,
mieszczącego się przy ul.
Morskiej 123/125. Jest ono
czynne w każdy poniedziatek, środę i piątek w godzinach od 10 do 13 i w czwartek pomiędzy godziną 15
a 18. Z radnymi chętni mogą
porozmawiać w czwartki
pomiędzy godziną 17 a 18
oraz w piątki od 17 do 18.
Na potrzebujących i tych, co

współpracy
chcą pomóc, czekają członkowie Komisji Charytatywnej. Do rady można także
dzwonić pod numer 627-0959. Przypominamy także
o skrzynce znajdującej się
w siedzibie Rady Dzielnicy.
- Zamontowaliśmy ją dla
lepszego kontaktu z mieszkańcami Grabówka. Mogą
oni do niej wrzucać swoje
prośby i skargi do Rady
Dzielnicy - mówi przewodniczący Komisji Bezpie-

Wybuchł gaz
w wieżowcu
Pięć liczników gazowych eksplodowało wczoraj
w gdyńskim wieżowcu.

Do wybuchu doszło wczoPrzez wybitą śmietnikiem
raj, około godz. 14, w wieżowcu przy ul. Paderewskiego 29.
szybę chcieli ukraść pozo- Eksplozję słychać było
stawione w księgarni piew całym budynku - mówi Elżniądze. Skok zaplanowali
w niedzielę, około godz. 1.20 bieta Dworznikowska, mieszkanka V piętra wieżowca.
w nocy.
- W pionie od parteru do moSuma zniszczeń, jakie
jego
piętra wyleciały w pospowodowali, jest kilkakrotwietrze
liczniki
gazowe.
nie wyższa od zrabowanych
pieniędzy. Metalowy kosz na W jednym z mieszkań wybuch wyrwał drzwi do pokoju.
śmieci
zniszczył książki
Na szczęście nie było ofiar
wartości 700 zł. Nowa szyba
w ludziach. Wszystkie liczniki
będzie kosztowała właściznajdowały się w prywatnych
cieli sklepu tysiąc zł.
mieszkaniach
Złodzieje nie nacieszyli
Wczoraj rano w budynku
się łupem. Po włamaniu
przy ul. Paderewskiego 29
przed księgarnią przy ul. rozpoczęły się prace konserChwaszczyńskiej zjawił się wacyjne instalacji gazowej.
policyjny patrol z komisaZ ustaleń policji wynika, że
riatu w Gdyni Orłowie. Wezwał go jeden ze świadków
zdarzenia.
Na widok radiowozu je- Gdzie te pojemnik
den z włamywaczy zaczął
uciekać w kierunku osiedlowych śmietników. Policjant
wydobył go zza jednego
z koszy.
Z
Obaj zatrzymani mają na
>>
imię Leszek. Już wcześniej
byli znani policjantom z Orłowa jako sprawcy kradzieży
i włamań. Policjanci znaleźli
przy nich bilon z księgarni.
Ponieważ obaj panowie
byli nietrzeźwi, trafili do
Izby
Wytrzeźwień.
=
(MSki)

Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa, do której należy
wieżowiec, zleciła konserwację prywatnej firmie. Podczas
wybuchu w piwnicy byli dwaj
pracownicy firmy.
- Sprawdzamy, czy wypadek był wynikiem przekroczenia przepisów lub zaniedbaniem - mówi podkom. Robert Leksycki z Wydziału Prewencji Komisariatu Policji na
Wzgórzu św. Maksymiliana.
Jak poinformował „Dziennik” pracownik pogotowia gazowego, gaz w budynku został
odłączony i lokatorzy mogą
czuć się bezpiecznie. Mimo to
część mieszkańców przeniosła się do krewnych i znajomych.
(MSki)

?

Na Oksywiu

na niewielkie rozmiary polskiej ekspozycji w pawilonie,
nizowano specjalną
promującą Gdynię,
wybrzeże, tradycje i
cia Polski jako kraju
skiego. Wystawa

Bałtycki mu

Osiedle Mickiewicza

Zamach
na księgi

©

(zże%%zg34

czeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy,
Zenon Roda.
Ogłoszenia na temat bieżących wydarzeń i działań
Rady Dzielnicy są wywieszane na postawionych niedawno tablicach. Znajdują
się one przy kościele p.w.

Świętej Rodziny oraz na

przystanku autobusowym
na ulicy Morskiej, przy
skrzyżowaniu z ulicą Mireckiego.
(Cnota)

Autobusy
inaczej
Wciągu najbliższych
dwóch tygodni zamknięta
będzie ulica Bosmańska
pomiędzy ulicami Benisławskiego i Zieloną.
W związku z tym autobusy na Oksywiu,
od dziś do 7
czerwca, będą jeździć inaczej.
109: Bosmańska - Benisławskiego - płk. Dąbka Zielona - Babie Doły i z powrotem.
152: Bosmańska - Benisławskiego - płk. Dąbka Zielona - Bosmańska
Dickmana i z powrotem.
182: Bosmańska - Benisławskiego - płk. Dąbka pętla przy Maciejewicza
i z powrotem.
191: Zielona - płk. Dąbka
- Benisławskiego - Nasypowa - Oksywie Dolne. Trasa
powrotna do Babich Dołów
pozostanie bez zmian.
282: Bosmańska - Benisławskiego - płk. Dąbka pętla na Pogórzu Dolnym
i z powrotem.

(LUV)

minionym tygodniu
mieszkańcy budynku
przy ul. 3 Maja 27 w Gdyni,
zostali pozbawieni pojemników służących do ekologicznego sortowania odpadów.
Podwórko
Wspólnoty
Mieszkaniowej „Bankowiec”
jest jednocześnie zapleczem
m.in. banku.
Papierowe
ścinki w błyskawicznym
tempie zapełniają tu pojemniki na śmieci. To podwórko
jest rajem dla „zbieraczy”.
Już od świtu wybierają grube, ciężkie tektury, aby odstawić je do skupu. Ustawienie bezpłatnych, specjalistycznych zestawów pojemników było doskonałym

wyjściem z sytuacji. Korzystali mieszkańcy, bo opłacali wywóz jednego pojemnika
na odpadki mniej, była też
korzyść dla środowiska naturalnego.

Ekologia sobie...
- Ludzie w dalszym ciągu
oddzielają makulaturę od
plastiku i szkła do plastikowych worków - mówi Leon
Kruk, administrator Wspólnoty Mieszkaniowej „Bankowiec”. - Przyzwyczaili się,
ilość śmieci zmniejszyła się
o jedną czwartą, a tu przy-

chodzi decyzja o zabraniu
nam pojemników, bo podobno nie ma pieniędzy na sortowanie. Dzięki segregacji
śmieci mieliśmy profity finansowe, małe, ale jednak.
Teraz będzie trzeba podpisać nową umowę z „Saniporem” na dodatkowy pojem-

nik zwykły.

..a życie sobie
- To pan Kruk zrezygnował z naszych usług - mówi
kierownik firmy „Sanisort -

eko”, Marek Chondzyński.
-Dziwi mnie więc taka reakcja. Zarzucono nam nieregularne opróżnianie pojemników. Obsługujemy 200 pojemników jedną starą ciążarówką, więc czasem mogły
się zdarzać niewielkie spóźnienia. Na początku rozstawiliśmy pojemniki bezpłatnie, żeby ludzie się przy-

zwyczaili, chcieliśmy pokazać, czym się zajmujemy.
Zgłasza się do nas sporo
chętnych. Po podpisaniu
umowy rozstawiamy pojemniki, pobierając po 15 zł od
sztuki lub od zestawu 50 zł
plus VAT. Mieszkańcy ul. 3
Maja 27 mogą podpisać
z nami umowę na ogólnych
zasadach.
(JAGA)

M
Jubileuszowo

Dlaczego na lodówkę) |
nie mówimy „elektroluks”

Kajakiem po zatoce

W dniach od 21 do 27 czerwca, z okazji 80-lecia

Marynarki Wojennej i 70-lecia-Polskiego Związku
Kajakowego, odbędzie się międzynarodowy spływ
kajakowy Zatoką Pucką.
Przewidziana trasa, to
100 km po morzu. Start wyznaczono

w

Helu,

a metę

w Gdyni. Odcinek ten podzielono na 5 etapów: do Jastarni, Pucka, Rewy, Sopotu

Podobnie jak pierwszy na świecie
odkurzacz, stworzyliśmy

bal

ko-

poza

pływaniem,
obowiązkowo
w kapoku i tylko dla osób
umiejących pływać wpław,

nego 1 w Gdyni. Wpisowe
wynosi 50 - 60 zł. Wpłaty
należy dokonywać na konto:

przewidziane są liczne kon-

PKO

kursy, gry i zabawy, między

10201853-611004-270-1-111

W

nie ma żadnego powodu.

a nawet

mandorski.
Chętni, do 30 maja, mogą
się jeszcze zgłaszać w Oddziale
PTTK
Marynarki
Wojennej, w klubie wodnym
„Delfin”, przy Zawiszy Czar-

i Gdyni.

To zabawne, ale w zasadzie

chrzest morski w noc Świętojańską,

_

programie,

BP

I

innymi występy artystyczne

z zaznaczeniem

uczestników

jakowy”.

przy

zwiedzanie

ognisku,

O/Gdynia
„spływ ka-

(mig)

lotniskowca,

bowiem pierwszą PEELA
A także zmywarkę

Pustki Cisowskie

i parę

W piwnicy z Hallem

innych rzeczy, które przydają

CIA

zde

of

OOROCWOW

UL EUEIEEOW

niezawodnego i EEEE

|

SKS SNR

w obsłudze sprzętu gospodarstwa:

(folie EJ * [o] zajmujemy
się już od ECON
A ponieważ ani na ch

e

|

e

nie przestaliśmy udoskona

i najbardziej ceni
Fot. Ela Chylińska

producentów AGD

leksander Hall spotkał

STB
się wczoraj z uczniami
Samorządowej Szkoły Rodstawowej nr 16. Uczniów
najbardziej zainteresowała
kariera polityczna gościa.
Spotkanie

http://www.electrolux.com

OCE

odbyło

się

w kameralnej atmosferze
w małej salce w piwnicy
szkoły. Uczestniczyły w nim
trzy klasy ósme oraz kilku
najlepszych
uczniów
z
młodszych klas.

ale CALL.

Mam 45 lat,
mieszkam
w
Sopocie,
z wykształcenia jestem historykiem - przedstawił się
poseł III Rzeczpospolitej
oraz
wiceprzewodniczący

KM Electrolux
INTELIGENTNE

Klubu

ROZWIĄZANIA ZE SZWECJI

Konserwatyw-

no-Ludowego.

- Spotkania takie jak to
przynoszą korzyści obydwu
stronom. Poznaję w ten sposób poglądy młodych ludzi powiedział gość.
Uczniowie SP 16 zadawali
gościowi wcześniej przygotowane przez siebie pytania.

.

Największą przyjemność
sprawiły gościowi tzw.
luźne pytania, nie związane
z polityką. Poseł przyznał
się, że jest kibicem piłkar-,
skim, a jego faworytami są
Górnik Zabrze oraz Lechia
Gdańsk.
Spotkanie zostało uznane
za udane. Aleksander Hall
powiedział, że młoda publiczność jest bardzo wymagająca.

- Oni oczekują szczegółów i autentyczności - komentuje poseł. -.To właśnie
najbardziej cenię podczas
spotkań z młodzieżą.
Bartłomiej Cnota
Maciej Cnota

Sprostowanie

Inny telefon

dodatek tygodniowy
-

Parlamentarnego

Stronnictwa

Jedno z nich dotyczyło pisma „Bratniak', które wraz
z przyjaciółmi tworzył i wydawał w konspiracji przed
ówczesnymi władzami Hall.
Najbardziej zaskoczyło goŚcia, że zadał je uczeń klasy
piątej, Miłosz Paczydłowski.

Bałeywkie

Do Policealnego Studium
Hotelarskiego i Turystycznego w Gdyni, przy ul. Żeromskiego 26, należy dzwonić pod nr telefonu: 661-77-

67. Numer 621-01-11, podany przez nas w dodatku
„Szkoła dla Ciebie” należy
do innej szkoły. Przepraszamy.
Janusz Czerwiński

żż:

ŻEŻ

SŁYNNY UZDROWICIEL | | »Gdańsk-Towrst" sp. z 00.
Z FILIPIN

j
JUglddza

J OSE

SEGUNDO

PIZCIary

OIĘTLOWY,

Zarząd Miejski

=

ul. Bema

NICOGTANICZUMI|

na wykonanie robót modernizacyjnych i re-

PONOWNIE NA WYBRZEŻU |_| yzyrese ość opórodwdowianych
ins | | AVRAKCYJNY PAWILON HANDLOWY
wade, A DNIU

M | cji sanitarnych oraz elektrycznych.

UL. ŻWIROWA 53,
GDYNIA-CISOWA
ZAPISY, TEL. 620-03-47
"
oraz 550-11-81
S-2332/A/185

Oferty wraz z propozycjami stawek dla po- |
szczególnych rodzajów robót oraz danych 0 firmie oferenta należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 30 maja
br. z dopiskiem „Remonty”
»
Dodatkowych informacji udziela komórka ds. £:
technicznych, tel. 343 56 00 wew. 31.

S/0W/0S

se

w Nowym Stawie

1, tel. 055/2715-110

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie projektu technicznego
modernizacji kotłowni z paliwa stałego
na gaz GZ-50 wraz z budową przyłącza
gazu w Nowym Stawie przy ul. Bankowej.

PARTER - 90 m”
PIWNICA - 105 m*

tel. 0602-637-105
R-6557/A/5

R-6606/A/583

Formularz istotnych warunków zamówienia można odebrać
w siedzibie zamawiającego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie, pok.
nr 2, tel. 2715-110 wew. 21 od godz. 10.00 do 13.00 u mgr Danuty Prochoń.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Modemnizacja kotłowni przy ul. Bankowej” do dnia 5.06.1998 r. do
godz. 11.00 w siedzibie
zama
tut. Urzędu, pok. nr 9.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.06.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10.
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W
rgu
m
Ę
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KIif życzy

wszystkim Mamom

Dzisiaj
w godzinach
17-19"
dla każdej
Mamy kwiatek!

"wielu radości

A
z e swych

|
pociech.

LL

ma

SAPRO FINANCEsa.
i

acam =TE
TRÓJMIEJSKIE CENTRUM W
mą

DEASING

Aleja Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia Orłowo,
Informacja: tel. 664 93 45, fax-624.89 58

NMOEDREG
(ZE0 LS BÓER

FAKTORING
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
UL. BENIOWSKIEGO 5, 80-382 GDAŃSK (CENTRUM TARGOWE)

R-6086/A/936

Fiatem na majówkę!

LEASING
TEL. 554-95-49, 554-91-45
0601-67-67-59, 0601-67-67-60
0-601 67-30-47, fax 554-91-35

4

RATY
TEL. 554-91-46
0601-67-67-64
FAX 554-91-35

TO GWARANT SUKCESU!

88BPR2 FINANCE sa,

126

elx TOWN

już od 11.688

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
DO SYGN. AKT 230/98
ak

SIENA 1.6 HL
już od 32.900

_
»

ponadto upust w wys. 2.400 zł
lub bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy
lub pakiet TOP ASSISTANCE
(3 lata gwarancji)

CINQUECENTO
YOUNG

27

już od L8.700 z

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr ] w Gdańsku-Wrzeszczu, al.
Zwycięstwa 31/32 działając w oparciu o obowiązujące
przepisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych z dn. 10
czerwca 1994 r. Dz. U. 76 poz. 344 z późn. zm.

ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ ODZIEŻY
I OBUWIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO I POMCCNICZEGO ZOZ NR 1.

Termin realizacji zamówienia:
CYKLICZNIE DO 15 WRZEŚNIA 1998 r.

BRAVO/BRAVA
już od 35.600
już od

23.500

z

lub bezpłatny pakiet
ubezpieczeniowy
lub pakiet TOP ASSISTANCE
(3 lata gwarancji)

z

Wymagania od Dostawcy: (ZAWARTE W WARUNKACH

SZCZEGÓŁOWYCH ZAMÓWIENIA).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Formularz zawierający warunki szczegółowe zamówienia
można odebrać w sekcji zaopatrzenia ZOZ Nr 1 w Gdańsku,
ul. Jaśkowa Dolina 105, pok. 416, Ill p. - osobiście lub po
zgłoszeniu telefonicznym 347-69-00 za zaliczeniem
pocztowym.

PUNTO

już od 28.400 z:

MAREA

lub bezpłatny pakiet ubezpieczeniowy

już od

46.000

z

Cena formularza wynosi 10,00 złotych.
Miejsce składania ofert: Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 105,
pok. 416.
Termin sktadania ofert: 9 CZERWCA 1998 r. DO GODZ. 14.00.
Miejsce otwarcia ofert: Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 105,

PTHM AUTO PLUS
j

GDAŃSK, al. Gen. Hallera 132, tel. (058) 341-30-62, 345-52-14
TCZEW, ul. 30-go Stycznia 39, tel. (069) 132-15-19, 132-40-00

pok. 416.
Termin otwarcia ofert: 10 CZERWCA 1998 r. O GODZ. 9.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spetniający wymogi art. 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych i nie podlegający wykluczeniu zgodnie z art. 19 ww. Ustawy.
R-6420/A/5

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: [-/(,

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. - pł. 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, Władystawa IV 17, tel/fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

M 997 policja
M 998 straż pożarna

M 999 pogotowie
wtorek

m 0 800 500 39 bezpłatny telefon

_26 a

El auropomoc © >.
GDAŃSK - AGS - Wrzeszcz, tel.
341-82-03, 0-601/62-48-09; K.

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

Auto -Hol, tel. 556-98-10, Au-

to-Pomoc, tel. 301-77-36, 090 ©

| 52-19-59 (całą dobę), Dabrow.
ski Mirosław, tel. 302-28-40,

Dąbrowski Piotr, tel. 553-61-65,

TB

wystawy

Świat Stryjca

0.90 50-35-92 (całą dobę), Dyków Jerzy, tel. 309-42-72,

w

Express, tel. 341-46-17, HolSe-

_rvice, tel. 552-29-87, 556-64-98, J

sunku i ekslibrisu
zmarłego przed rokiem Ry-

090 50-39-10, Mulex, tel. 556-

98-10, Panta, tel. 343-50-60,

szarda Stryjca, „Świat wy-

343-44-11 (całą dobę), Pomoc
drogowa, tel. 305-88-88, 0 602
35-44-44 (całą dobę), Wujek

SC, tel. 302-40-57

"_ GDYNIA - Autoholowanie,
tel.
664-69-56, 0 601 61-16-13, Autoholowanie,
tel. 664-05-52, Autoholowanie, tel. 620-54-68, 96-37,
0 90 50-40-05, Glob-Hol, tel. 620-

71-41, Inter Hol, tel. 621-14-27,
Mado, tel. 0 90 550-80-47, Pomexim, tel. 0 601 61-24-80

SOPOT - Transwheel, tel.551-117,0602 25-56-84
PRUSZCZ
GD. - Majster
ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 5043-15

GOK koka wkowaniie
„ al. Zwycięstwa 49, tel.
302-47-01, „Dworcowa”, Dworzec

Główny,tel. 346-25-40, 301-28-41do
45 w. 210, ul Pilotów21, tel. 556-92

ystawa grafiki, ry-

j
©

- 556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Pizzeria
Królewska, Targ Węglowy (Pasaż
Królewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt.
10-20, sob./nd. 10-22); Pizza Hut,

obrażony”, w oliwskim Pałacu Opatów dostępna będzie jeszcze tylko niespełna
dwa tygodnie, do 7 czerwca. Można więc tam jeszcze
w spokoju obmyć twarz
z ulicznego kurzu, wyciszyć
uszy po rozgwarze miasta,
wejść w niewymierne przestrzenie jego dzieł. Warto;
nieprędko bowiem będzie
można spotkać się ze sztuką Stryjca w takim rozmiarze, choć i ten jest zaledwie
fragmentem większej całości.
A jak już ktoś tam dotrze,
może obejrzy w sąsiedztwie
inną wystawę: „Co zawierały walizki »repatriantów«”?
Oczywiście zza Buga. Jednym z nich był właśnie Ryszard Stryjec: z Lidy do
Gdańska wracał przez Kazachstan. To też osobny
świat.
(tas)

. Zaspa,J. Pawła ll 21A, tel.

46-66-75 (pn.-nd. 11-23.00); Morena, Marusarzówny2, tel. 342-1313 (pn.-nd. 11-22); Rimini, ul.Skar-

Papas tel. 346- 36 -66, Rimi
l. Damroki1,

z

Na trzeci, ostatni „Wieczór
z Memlingiem” zaprasza
gdańskie Muzeum Naro-

dowe (Toruńska 1). Spo-

tkanie przed tryptykiem
„Sąd Ostateczny” popro-

wadzi, jak poprzednie, ku-

stosz Ewa Sztyber. Z powodu ograniczonej liczby
miejsc, wejściówki warto
zarezerwować wcześniej:
w kasie muzeum lub
w Pałacu Opatów w Oliwie. Wstęp wolny.

gdańskie koło Towarzystwa
(Korzenna | i 35) zaprasza

im. Fryderyka Chopina.
Bilety godzinę przed
recitalem.

(at)

(tS)
ma

GE

AW tl. 341.

| 02-66, 348... tel. 341-02-66
GZK R naneów zaczyca- jących się od cyfr: 623... tel.
- 623-00-21, 6291, 6292, 6293,

6294, 6295, 64... tel. 629-1221, 625, 665... tel. 625-12-21
620... tel. 620-12-21, 621, 627,

6290, 6297, 661... tel. 621-66- m
51, 624... tel. 624-12-21, %. .

tel. 622-12-21
a
-_ SOPOT- danineńw zaczynają s
i gdaę odr 580, SI. tel.
BA

WTOREK

waw $8 r.

Courvoisier dla ucha
W sopockim Dworku Sierakowskich odbędzie się
koncert duetu Sylvie Courvoisier (fortepian)
i Vinz Vonlanthen (gitara).

Gwiazdą tego duetu jest
trzydziestoletnia Sylvie.
Po studiach jazzowych
w Montreux i nauczania
muzycznego w Lozannie

| 620-13-42, 661-25-02

Dorota Stalińska

Poddana „Próbie”
Komu nie udało się spró-

bować jej sztuki w końcu

(Szwajcaria), prywatnych
zajęciach i stażach, zagrała od 1992 w wielu formacjach. Uczestniczyła w mi-

- tyngach jazzowych i muzyki improwizacji, nagrywała. Również komponuje. W dworku wykona
kompozycje własne i obce.
Wstęp - 10 zł.

(at)

kwietnia na scenie Teatru
Muzycznego w Gdyni, będzie miał okazję zrobić to

przy Targu Węglowym
Ww pigttowyj sobotni wie-

czóf,

„Próba” spektaklu muzycznego opowiada o ży-

ciu kobiety-artystki, z konieczności zwariowanej
w nieco szalonej polskiej

rzeczywistości. Znerwicowana, roztrzepana, zabiegana pomiędzy dziećmi,
psami, babcią, mężem i
nie-mężem, stara się pozostać i kobietą, i artystką.
Dorównującą skalą głosu
nie byle komu: Marylin
Monroe, Edith Piaff, Madonnie. To są te siły na
zamiary. Co słychać!
(tas)

tel..

14

[M CODZIENNIK

wtorek 26 maja 1998 r. Dziennił

Bałtyckim

—

Skala

ocen:

| GDAŃSK WRZESZCZ. alży
cięstwa 49, wypadki
- 999,

nagłe
tel. Lo.
30229-29, zachorowania:
341-10-00,

n. - normalny,
u. - ulgowy

**** zobacz koniecznie *** warto pójść «aa

| ,

Miejscowość

Tytuł / Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Godzina

GDAŃSK

Wielkie nadzieje ***

reż.: Alfonso Cuaron

sensacyjny (15 l.)

16

10zł

Neptun

reż.: Mimi Leder

sensacyjny (15 l.)

18, 20.15

10 zł

tel. 301-82-56

wyk.: Robert Duvall

USA, 121 min.

Dzień zagł

reż.: Mimi Leder

sensacyjny (1 5 I.)

j
z
Wielkie nadzieje ***

wyk.: Robert Duvall
reż.: Alfonso Cuaron

USA, 121 min.
sensacyjny (15 l.)

wyk.: Robert De Niro

USA, 111 min.

reż.: Clint Eastwood
wyk.: Kevin Spacey

sensacyjny (15 l.)
USA, 155 min.

20

n.10 zł
u.8zł

1" chirurgiczne -(apnea

;
wyk.: , Robert De Niro

Dzień zagłady **

dobę.
Zaspa, ul. Pilotów 21, tel. cent.

556-69-95, 347-82-51 - n.

- „zachorowania, wypadki, dł

Dzień zagłady
Młoda reporterka zostaje porwana przez

-* FALCK- Pogotowie, wą lekarzy

urzędników rządowych i w największej

96-75
5
GDYNIA, ul. a. i Wigury 14,
czynne całą
ambulato-

tajemnicy spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych.

,
USA, 111 min.

CAB

AI
ul. Długa 57

:

:

ę

latorium chirurgiczne (ciado
bowo)

' na własną odpowiedzialność Kina zatzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podana przyczyny

Północ w ogrodzie
dobra i zła **

15.45

n. 10zł

Kameralne

18

u. 8zł
n.10zł

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

_

u.8zł

rium stomatologiczne czynne

wg. 20-7. Nagie zachorowania

Chinese Box **

reż.: Weine Wang

(15 1.)

16

n.10zł — Helikon

o. tel. 620-00-01, imię
Z
Gr e

Polowanie

wyk.: Jeremy Irons
reż.: Stefan Schwartz

Francja
komedia (15 L.)

18

u.8zł
n10dH

gti
Obłuże - Podstacja Działu Po_ mocy Doraźnej, ul. Białowieska

na grube ryby ***
Cudze szcz:

wyk.: Kate Beckinsale
"RJ
reż.: Mirosław Brok

USA, 112 min
;
;
obyczjowy (15 l.)

20

u. 8zł
?
n.10 zł

wyk.: Danuta Stenka

Polska

reż.: Robert Gliński
wyk.: Rafał Olbrychski
reż.: Wim Wenders

komedia muzyczna (15 l.)
Polska, 95 min.
sensacyjny

:
M
Fakty i akty

|
i
reż.: my Levison

eee satyryczna (15 1.)

Wielkie nadzieje **

reż.: Alfonso Cuaron
wyk.: Robert De Niro

w. (15 1.)
USA, 111 min.

reż.: Gus van Sant

psychologiczny (15 I.)

wyk.: Matt Damon

USA, 126 min.

1 (tel. 625-19-99), dla mieszk.

dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - lekarz
ogólny, gabinet zabiegowy
w dni powsz. 15.30-7) ambula_ torium pediatryczne, w e po-

wzwalzz

h

b
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Kochaj i rób
co chcesz ***
DKF Z biegiem czasu

[i

.

Polowanie na grube ryby

a ul. Miezka L Telefo/-

„ _ Dwaj młodzi ludzie mieszkają kątem na
-przedmieściach Londynu, zdobywają pieniądze niezbyt uczciwymi metodami -

zn
3

KPO

D

ŻĘ

Buntownik z wyboru ****
Człowiek w żelaznej
masce ****
Krzyk 2 ***

ś

Kula ***

Młoda kobieta kończy rok studiów. Przed

Prien ParyR
WFEĘ
Buntownik z wyboru

3

skrytobójczego zamachu.

E

Historie miłosne ****.
Ti

**k*

GDYNIA

Dzień zagłady **
;

Wielkie nadzieje ***

Fakty i akty
Komedia satyryczna. Kilkanaście dni ©

jare cb prezydent USA A
askocz

p
'

Fakty i akty **

Złote runo **

iedwuznacznej sytuacj

z nieletnią dziewczyną. Zanosi się na +

Północ w

swą: kompromitację popularnego polia.

|
|
:

SOPOT

Historia wielkiej miłości na tle najbardziej znanej w dziejach ludzkości kata-
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Żak
ul. Wały
Jagiellońskie 1

16.30, 18.30

10zł

Watra-Syrena
m dwdżw

20.30

10 zł

tel. 305-45-64

15.45

10 zł

Znicz

18

10zł

tel. 341-09-11

20.30

10zł

16

10zł

Bajka

wa

Mau

u.7zł

Szymanowskiego

sf (151)

2 . =

2

ma
feż.: i, van Sant
wyk.: Matt Damon

7
psychologiczny (15 1.)
USA, 126 min

20

10zł

reż.: Jerzy Stuhr

psychologiczny (15 1.)

15.45

8 zł

wyk.: Jerzy Stuhr

Polska, 90 min.

s

reż.: James Cameron

> )

s

katastroficzny (15 I.)

reż.: Lee Tamahori

sensacyjny (15 1.)
USA, 117 min.

reż.: Mimi Leder

sensacyjny (151)

wyk.: Robert Duvall

USA, 121 min.

reż.: Alfonso Cuaron

sensacyjny (15 1.)

wyk.: Robert De Niro

USA, 111 min.

reż.: Barry Levison
wyk.: Dustin Hoffman

komedia satyryczna (15 |.)
USA, 97 min.

„i

Stanis

reż.: Clint Eastwood

Człowiekek w żelaznej

reż.: | Randall Wallace

ińska

Wysłannik przyszłości ** — reż.: Kevin Kostner
wyk.: Will Patton

|

17.15

15zł

"20.30

10 zł

11,13.15,15.30,20

10zł

Zawisza
63
Słowackiego

tel. 348-25-93

_ USA, 3 godz. 14 min.

wyk.: Anthony Hopkins

= powa” (osjwodi

tel. 301-61-25

|

reż.: Barry Levinson

wyk.: Kevin Spacey

Dzień zagłady **

Niemcy, 176 min.

n. 10zł
u. 8 zł
n.8zł

USA, 120 min.

dobra i zła **

Krzyk 2 ***

17.15

wyk.: Courtney Cox

wyk.: Leonardo DiCaprio

Lekcja przetrwania **

u.8zł

reż.: Randall Wallace
kostiumowy (15 I.)
wyk.: Leonardo DiCaprio _ USA, 132 min.
reż.: Wes Craven
horror (18 |.)

|.

dwoma laty niemalże zginęta z rąk młodych ludzi, maniakalnych wielbicieli kina
grozy. Lecz oto na miejscowe ekrany
wchodzi film, nawiązujący do tamtych
wydarzeń. Podczas premiery dochodzi do

wyk.: Rudiger Vogler

ul. Długa 57
"tl. 301-53-31

W

Warszawa
Świętojańska 35

10zł

tel. 620-42-65

_ 16.30

10zł

18.15

Wz

19.30.

10zł

17

8zł |

zFala

fantastyczno-przygodowy (12 l.) 19.15
USA, 132 min.

8zł

tel. 620-69-63

16

10zł

Bałtyk

18.15,20.30

10zł

tel. 551-18-56

KA M 5 1)

, 123 min.

sensacyjny (15 l.)

USA, 155 min.

_ kostiumowy A151. )

reż.: Wes Craven

horror (18 |.)

wyk.: Courtney Cox

USA, 120 min.

reż.: Mimi Leder

sensacyjny (15 1.)

wyk.: Robert Duvall

USA, 121 min.

-

Goplana
Skw. Kościuszki 12

Ace

Monte Cassino 30

Polonia
Boh. Monte

NIECZYNNE

strofy.

Cassino 55/57

Ponad 80 lat po wypadku grupa nurków

tel. 551-05-34

bada wrak statku. Znajdują rysowane
portrety, dzięki którym nawiązują kon-

= » PZ

z”

b

PRUSZCZ

YZ

h

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

katastroficzny (15 l.)

16, 19.30

5 zł

_ USA, 3 godz. 14 min.

Ikar
Powstańców W-wy

REKLAMA

W

tel. 682-22-41 do 43

KAŻD

ŚR
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e
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KAŻDY

CZUWA

RĄZĄJ.K

CODZIEMNIK M
Z
GDAŃSK
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Brzydkie kaczątko _ - reż.: Aleksander Skowiński

Autor
Hans Christian

muz. Jakow Wajsburg

Cykl - Igraszki cnoty
Dobro i zło w literaturze

Pamiętnik

|

Gdzie

Andersen

Historia królewskiego łabędzia

reż.: Tomasz Kowalski
Mickiewicz - Dziady __ Narodowy Teatr Edukacyjny
wy Sosa Litwin __ Miłosz, Szymborska - wiersze

reż:WiesławGórki

; z Powstania Warszawskiego

3, pon. - sob. 8.30 - 21.30,

CITY FORUM, ul. Podwale Grodzkie 8, pon. - sob.

9002100ETCał,
©

ul. Targ Sienny 7, pon.-

pt. 10.30-18.30, sob.9.00 15.00, HALA TARGOWA

w GDAŃSKU, plac Do-

minikański1, pon. - pt.

I

OGRÓD,

Miniatura

8,9.40,11,20

_ 5-14zł

Wybrzeże
Targ Węglowy

845

54zł
5

Scena Mała
ul. Kołodziejska4

a WDYCHAMY
m

_ podaj zanieczyszczeń

Dwutlenek:

* pwatierek

Veros
|rangeros

m GDAŃSK

AUCHAN, ul. Szczęśliwa

9.00 -18.00, sob. 9.0015.00, IKEA, ul. złota
Karczma
26, pon.-pt.
| 11.00 - 20.00. sob. 10.00 -

z Wrocławia

A

Ewa KE
|aktorka

_sob. 9.00 - 21.00, GILDIA,

sad

ul. Grunwaldzka 16

Miron Białoszewski Wys aktorzy i młodzież „Wybrzeżaka”
m

DANIE DO PODANIA

: Rzeczpospolitej 3 pon

8

urodzonego na kaczym podwórku

J

ul. gen. TR

lera 132, pon. - pt. 9.00 -_ 20.00, sob. 9.00 -17.00,

OFFICE DEPOT, ul.

; a
ae - wymi 10.00 - 21.00, HALA

' TARGOWA W GDYNI,

j

Potrawę tę uwielbiam, łatwo ją przygotować, jest
ona wygodna szczególnie

jecznicy pokrojone
towane ziemniaki.

na biwakach. Może to być

Doskonale do tej potrawy

zarówno potrawa Śniadaniowa jak i obiadowa.
Liczbę jajek uzależniam
od liczby osób.
Należy jajka rozbić, wlać
do miseczki dodać trochę
mleka i dobrze wymieszać, po czym wlać je na
dobrze rozgrzaną patelnię. Następnie pokroić cebulę, pomidory w cienkie
plasterki i to dodać do
lekko ściętej jajecznicy.
Przyprawić vegetą, posypać zieloną pietruszką lub
koperkiem. Jeżeli ktoś lu-

bi, to może dodać do ja-

| Sopot rejon mola

i ugo-

pasuje sałata, którą zalewamy sosem przygotowa-

nym z 2 ząbków czosnku,
cytryny, oliwy z oliwek,
ziół prowansalskich. Sałata ta musi się przegryźć
i wtedy jest wspaniała.
Można przygotować także
tzw. sałatę szopską, czyli
do sałaty dodać pokrojone
pomidory, ogórki, czosnek,
a całość posypać ostrym
serem.
Jako dodatek podawać
zimne piwo, albo białe wino. Smacznego!
(Ni)

żródło: Pomiary

Państwowej

akg

| oraz Agencji
(K.N.)

Przekroczenia dopuszczal-

nych norm ilości ozonu
w atmosferze stwierdzono
na ulicach Gdańska i Gdyni. Zanieczyszczenie średnie z ubiegłego tygodnia
było poniżej dopuszczalne-

powietrza) ale wartości
maksymalne - wyższe. Zanotowano je 19 maja w Gdańsku Nowym Porcie,
przy ul. Wyzwolenia (115
cg) oraz w Gdyni Pogórzu,
przy ul. Porębskiego (128

go stężenia (110 mikrogramów na metr sześcienny

cg).

Koniec tygodnia będzie

Piątek
I w sobotę w Teatrze „Wybrzeże” czarować będzie
Dorota Stalińska w spektaklu „Próba”; będą też
wejściówki dla naszych
Czytelników.

przygrywkądo Międzynarodowego Dnia Dziecka,

ale nie tylko te imprezy

Azdarzą. I tak m.in.:
Dod Sierakowskich
w Sopocie: koncert duetu
Sylvie Courvoisier (forte-

pian) i Vinza Vonlantena

(gitara
roda

Na Scenie Kameralnej Te-

tek |
W ramach Dni Książki
prezentować się będzie
otece na Zaspie
stowskiej książką dla dzie-

ci „Astrolog Dum” i Jerzego Limona powieścią
„Wieloryb”.

Zachmurzenie duże,
okresami możliwy
deszcz. Wiatr południowo-zachodni.

Ochiany Środowiska

Regionalnego Monitoringu Atmosfery w Gdańsku. w okresie od 15 do 22 maja 98 r.

| Ahodni, umiara
kowany.

(K.N.)

Sobota, niedziela

W teatrze na Kołodziejskiej wieczór warsztatowy
z Wybrzeżakiem (sobota),
a na Targu Węglowym
„Dada von Bzdilow” i Bałtycki Teatr Tańca (niedziela). W Centrum Tańgowym (sobota, Beniowskiego 5) koncert dla dzieci w wykonaniu filharmoników gdańskich.
Poniedziałek
1 czerwca Muzeum Etnograficzne we Wdzydzach
będzie - czego nie robi się ,
dla dzieci! - czynne.
Po szczegółowsze informacje zapraszamy na codziennikowe łamy.

(ts)

lotny : deszczi możli-_
WSE burzy.
>

©5

wtorek 26 maja 1998 r. 35a

Uwaga grający!

Szef Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budo
81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna nr 4/6, tel. 626-60-14, fax nr 620-71-44

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONYna wykonanie kanalizacji deszczowej
od bud. hangaru w m. Wicko Morskie
zad. 12083 w zakresie:

DNIA 30.MAJA
ZAKŁADY

Wstąp do kolektury! Zagraj!
Życzymy szczęścia w grze.

odcinku 102 m,
- wykonanie 3 studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych 6 1,2 m,
- montaż separatora.

m

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną- „Przetarg nieograniczony - wykonanie
i deszczowej od bud. hangaru w m.
Wicko Morskie, zad. 12083” należy złożyć w WRZKB, 81-912
Gdynia, ul. Jana z Kolna 4/6, II piętra, pok. 211.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
- mjr Grzegorz Skowroński, WRZKB-Gdynia, tel. 626-61-62,
pok. 415,
- pan Piotr Łuba WRZKB

Gdynia, tel. 626-60-05, pok. 410,

- mjr E. Kwieciński Kier. Wak Ustka, tel. 059 145-061
wew. 587, 457.
TERMIN SKŁADANIA OFERT upływa dnia 15.06.1998 r.
o godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, II piętro,
pok. 207, w dniu 16.06.1998 r. o godz. 10.00.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych
oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapraszamy
Gdańskie Instalacje Sanitarne
GIS S.A. Gdańsk, ul. Narwicka 2
ogłaszają pisemny przetarg ofertowy na świadczenie usług przewozowych na terenie województwa, z sporadycznymi wyjazdami w głąb kraju.

- Słyszeliśmy, że Daewoo oferuje niezwykłe wprost korzyści
wszystkim swoim starym i nowym klientom.
- Tak jest. Każdy kto jeździ jakimkolwiek samochodem Doewoo albo Polonezem (od 1991 roku) otrzyma od nas kartę

klubu Daewoo, dającą rozliczne upusty i rabaty w prawie
wszystkich dziedzinach życia. Karta klubu Daewoo to wy-

- przewozy
- przewozy
- przewozy
- przewozy

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby krajowe.
Wynagrodzenie za usługi będzie ustalane:
- dla wozów dostawczych w jazdach lokalnych - ryczałtowo - dziennie, w jazdach
pozawojewódzkich wg stawek za kilometr,
- dla wozów ciężarowych wyngrodzenie ryczałtowe lub wg stawki za kilometr
przy przewozach spoza województwa.
Oferty w zapieczętowanych - zalakowanych kopertach należy składać w terminie
do dnia 31.05.1998 r.

- Co trzeba zrobić, żeby dostać tę kartę?
- Wystarczy zgłosić się „do salonu Auto Systemu i wypełnić
wniosek
- le kosztuje taka karta?
- Absolutnie nic. Jest ona wydawana gratis na koszt Daewoo.
- To fantastyczne! Czy Daewoo
jeszcze jakąś
pe
sziank
- lak. Wszyscy, którzy wykorzystają swoją wizytę w Salonie
Auto Systemu, aby przy okazji zmienić swój stary samochód
na najnowszy model objęty planem 3-letniej bezpłatnej obsługi i zrobią to do końca maja, otrzymają gratis wczasy dla
dwóch osób w luksusowych pensjonatach Orbisu.

- To rzeczywiście niezwykła oferta. Wczasy gratis dla każdego wrazz nowym samochodem w Auto Systemie.
- Przypominam, że oferta ważna jest tylko do końca miesiąca.
- Daewoo raz jeszcze pokazało, że jest liderem na polskim
rynku. ARE pcz
a Program bezpłatnej obsługi przez 3 lata dla nowych modeli, karta Daewoo, wcza-

OGŁOSZENIE © PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zakład Wodno-Kanalizacyjny,

81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, pok. 80, telefax 551-72-53, tel. 551-20-21 w. 203

ogłasza przetarg nieograniczony
"na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej
projektu technicznego na sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Karlikowskiej i Okrzei w Sopocie,
-_- inwentaryzacji zieleni wraz z projektem odbudowy elementów środowiska,
- projektu odbudowy nawierzchni i organizacji ruchu na czas robót,
- - kosztorysów ślepych i inwestorskich z podziałem na branże,
geologicznego badania podłoża gruntowego.
Ten realizacji zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Julitta Woźniak.
Formularz zawierający warunki szczegółowe zamówienia można uzyskać
w Zakładzie, adres jw., w cenie 40 zł.
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Sopotu, pok. 16, do
dnia 19.06.1998 r. do godz. 8.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.06.1998 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zakładu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 5.06.1998 r.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania prze-

targu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 343-18-29. .

MIASTA

R-6589/A/24

1. spełniają wymogi określone w warunkach szczegółowych zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.
R-6522/A/184

GDYNI
Zarząd Gminy w Żukowie informuje,

ogłasza przetarg nieograniczony

że zostały ogłoszone następujące
przetargi nieograniczone:

(ofertowy) na najem pomieszczenia
o powierzchni 5,30 m” z przeznaczeniem

na punkt kserograficzny w holu głównym
budynku Urzędu Miasta Gdyni przy
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.

| Dh Wykonanie badań diagnostycznych z zakresu
analityki medycznej dła mieszkańców gminy
Żukowo - BZP Nr 87 z dnia 20.05.1998 r. Termin składania ofert - 1.07.1998 r, godz. 12.00.

Kwota najmu nie może być niższa niż 500 zł.
Uprawniona do kontaktów z oferentami i szczegółowych
informacji odnośnie wymogów najmu oraz regulamin
przetargu przekaże p. Ewa Czajkowska, pok. 439 Urzędu Miasta Gdyni, tel. 620 72 71 w. 280 lub 620 09 16.
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają
warunki regulaminu przetargowego.

Termin
składania ofert upływa z dniem 15.06.1998 r. do
godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.1998 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miasta Gdyni w pok. 439.

Wadium - 3000,00 PLN.
2) Dostawa wraz z montażem

rocznie.
- Niesamowifel To chyba już wszystko...
- Skądże! Pierwsi klienci otrzymają jeszcze niespodziankę.
Bon, który pozwoli im doposażyć swój wspaniały, nowy sa-

mochód: lakier metalik, autoalarm, może nawet klimatyzacja. Wszystko to bez jednorazowego wysiłku finansowego.
| - Zapraszamydo Salonów Auto Systemu. Przypominam o po-

Echa, bo wazystko ci dobro szybko ają fodczy,

I

Informacje o ww. Pm

A A akad

w

tel. 069 161 1234.

Dom Handlowy „JANTAR"
tei. 672 12 50 w. 36

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BAJR OGŁOSZEĆ: [-/),,

do

można uzyskać

- IESÓCZE
ronęwniwnad

Zakład Komunikacji
Miej ski ej

PCY

| Termin sktadania ofert - 9.06.1998 r., godz. 12.00.

R-6547/A/21

Stacja Hodowli Roślin

Gdańsku

w Lipowinie, woj. elbląskie

|
Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr
81 z dnia 12.05.1998 r. pod poz. 15565, ukazało
się nasze ogłoszenie o przetargu nieograniczo-

nym na wykonanie remontu kapitalnego 2-3 szt.
wagonów tramwajowych typu 105 N wraz

sprzeda.;

;

*

1) kombajn zbożowy Bizon ZO-56 szt. 2
2) samochód ciężarowy Kamaz

szt. 1

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.1998r. o godz. 9.00

w Lipowinie.

z przebudową na wagony 105 Na.

Sprzęt rolniczy można oglądać codziennie w godz. 8.00-14.00
w Lipowinie.

Wielkaa.

lo— KUPIEC" |

okien

Strażnicy OSP w Niestępowie - 12. szt.

sy grali...

- | najtańsze oprocentowanie na rynku, niewiele ponad 2%

http://www.lotto.pl

-

dostawcze samochodem o ładowności do 1,5 t,
masowe samochodem ciężarowym o ładowności 5-6 ton,
gazów technicznych,
ładunków - dłużycą o ładowności 20 ton.

URZĄD

LOTTO

w ul. Karlikowskiej i Okrzei w Sopocie.

mierna i bardzo znaczna oszczędność przy zakupie elektroniki Daewoo, paliwa, części zamiennych, ubezpieczeń oraz
wiele innych rzeczy i usług.

do kolektur

Usługi świadczone winny być transportem ciężarowym o następujących
parametrach:

R-6576/A/494

WSZYSTKO TANIEJ
Z KARTĄ DAEWOO

1998

SPECJALNE

| > ułożenie rur z PCV kanalizacyjnych klasy S g 200 na

POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA / 30.09.1998 r.
| Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (odpłatnie) można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Wojsko|, wym Biurze Projektów Budowlanych, 81-912 Gdynia, ul. Jana
z Kolna 4/6, piętro VII, pok. 702, tel. 626-60-45 w godzinach
8.00-14.00.

S/8/LY91-H

Baltycki
By

Termin

sktadania

ofert upływa

dnia 24.05.1998

r. o godz,

14.00.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w
kasie SHR Lipowina najpóźniej do godz. 8.30 w dniu

przetargu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać
w Wydziale Inwestycyjno-Remontowym ZKM w GdańskuWrzeszczu, ul. Hallera 142 A, pok. nr 8.

z

Zastrzega się prawo unieważnienia
przetargu
RWE
R-6523/A/5

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

„Daj Szansę”

By powróciła radość

Na kuchennych drzwiach wisi rysunek namalowany dziecięcą ręką. Brązowy miś z obrazka łagodnie
się uśmiecha. U góry, nad jego głową, widnieje napis: dla mamy.
Łukasz ma już 11 lat i tak,
jak jego dwaj bracia, chodzi
do szkoły.
- Chciałabym, aby moim
dzieciom niczego nie brakowało - mówi pani Grażyna. Żeby miały wszystko to, na
co zasługują, co widzą na co
dzień u swoich rówieśników. Niestety, nie mogę im
wiele ofiarować.

Chce ich chronić przed
ludzkimi językami. Gdy Tomek wychodzi z psem na
dwór martwi się, żeby nie
spotkało go nic przykrego
ze strony kolegów. Tak wiele smutku było już w ich życiu. Nie chce, aby z powodu
tego, co się wydarzyło, cierpieli. - Nie są niczemu winni - dodaje.
Mąż odszedł kilka lat temu, zostawiając za sobą złe
wspomnienia. Jego rodzina
też od dawna nie interesuje
się dziećmi. Została sama
z trójką małych chłopców.

- Jak są problemy, to rodzina jest daleko - mówi samotna matka. - A przy dzieciach jest przecież tyle do
zrobienia. Nie mogę liczyć
na

pomoc

bliskich.

Nie

mam tu nikogo.
Pani Grażyna utrzymuje
się z 340 zł renty i niskich
"alimentów, które dostaje
tylko na jednego z synów.
Od ośmiu lat nie pracuje.
Jest chora. Miewa stany głębokiej depresji, które są wynikiem jej dotychczasowych
przeżyć.
- Synowie są moją nadzieją, radością i jedyną
motywacją do działania mówi matka. - Ale gdy pojawia się depresja, nawet ich
obecność nie jest w stanie
mi pomóc.
Głównym zmartwieniem
pani Grażyny jest to, czy Paweł, Łukasz i Tomek poradzą sobie sami, gdy stanie
się całkowicie nieporadna.

To boli ją najbardziej.
Chciałaby temu zapobiec,
ale zdaje sobie sprawę, że:
choroba tak łatwo nie minie.
Chce z nią walczyć. Gdy leczyła się w szpitalu, jej synowie przez sześć lat przebywali w domu opiekuńczym.
Było im wszystkim bardzo ciężko, ale po powrocie
pani Grażyny do domu,
w czwórkę postanowili zacząć wszystko od nowa.
- Bardzo pomógł mi ordynator szpitala, w którym
przebywałam - opowiada. Dzięki niemu i ludziom dobrej woli otrzymałam to
skromne mieszkanie i meble. Nie znam tych anonimowych
ofiarodawców,
a bardzo chciałabym im podziękować.
Do tej pory mieszkali
w bardzo złych warunkach.
Dom był zrujnowany i groził
w każdej chwili zawaleniem. W nowym mieszkaniu jest pusto, ale bezpiecznie. Ciągle jednak brakuje
mebli i sprzętów domowych.
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- Nie mam garnków, ani
pralki - wylicza pani Grażyna - a coraz ciężej mi się
schylać, by przeprać parę
rzeczy. Brakuje sił.
Gdy jest aktywna, załatwia wszystkie zaległe sprawy.
Chodzi
do
sklepu,
sprząta i przygotowuje dla
dzieci posiłki.
- Gdy mam z czego ugotować, jestem pełna zapału
do pracy - mówi. - Ale kiedy
pojawiają się trudniejsze
dni, tracę ochotę do życia
i do roboty.
Dziś pani Grażyna jest
przygnębiona. Wyprawiła
synów do szkoły, a teraz siedzi nieruchomo, martwo
spoglądając na lekki rozgardiasz, panujący w mieszkaniu.
Ten stan może potrwać
jeszcze kilka dni. Aż do momentu, gdy wydarzy się coś
optymistycznego. Cierpliwie
czeka na zmiany. Zmiany na
lepsze.
Osoby chcące pomóc pani Grażynie proszone są
o telefoniczny kontakt pod
nr 346 22 44.
Izabela Chmielewska

towarzyszenie
„Daj
Szansę” chce stworzyć
miejsca, do których przychodziłyby po zajęciach te
dzieci.

ze

szkół

podstawo-

wych, które nie mają opieki
w domu. Oprócz uzyskania
pomocy w odrabianiu lekcji,
mogłyby rozwijać swoje zainteresowania.
- Akcją pomocy dla dzieci
z przysłowiowym kluczem
na szyi chcemy objąć całe
Trójmiasto - mówi prezes
stowarzyszenia, Katarzyna

Kreutzinger - - Mamy zamiar zmobilizować pedagogów, którzy oprócz zajęć
w szkole zdecydują się pracować

na

rzecz

dzieci

(EMA)

Oddają za darmo
Mamy dziś dla naszych Czytelników tylko trzy oferty
przedmiotów, które można odebrać za darmo. Oto one:
e Ubranka dla niemowlaka i dziecka do 4 lat - w Gdyni
* Meblościanka, kanapa rogowa, 2 fotele, stół z
krzesłami, ława, telewizor i kołdra - we Wrzeszczu
e Tapczan jednoosobowy - w Brzeźnie.
Prosimy o kontakt z redakcją „Dziennika” pod numerem
tel. 346-22-44, od godz. 9 do 18, zarówno tych, którzy
potrzebują wyżej wymienionych sprzętów, jak i tych, którzy
mają coś do oddania.
:

(EMA)

REKLAMA

w

B
BB

<Gćant

KING CROSS

Wkrótce otwarcie Centrum Handlowego KING CROSS:
J

e hipermarket Góant na 15.000 m?

|

e 70 butików

JEFYS *

po-

trzebujących zainteresowania i pomocy dorosłych. Liczymy również na emerytowanych nauczycieli.
Osoby, które zechciałyby
pomóc w funkcjonowaniu
stowarzyszenia proszone są
kontakt telefoniczny pod
numerem 346 14 35.

_© restauracje, kawiarnie
e parking na 1500 miejsc

'

Wynajem lokali - zadzwoń:
KING CROSS (022) 6 48 01, CASINO (022) 616 02 50, KING CROSS (058) 55 45 540

M NASI NAJB LIZSI Trojmiasto
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enqik
wtorek 26 maja 958 r. Dzi
Ra y eli
Pierwszy rok - pierwszy krok

Jak podawać leki
Jakub Łozicki z Chet-

Angelika Braun z Je-

Córka Sylwii Kraska

ma, ur. 14.05.1998 r.,
godz. 23.00, 4350 g, 58

litkowa, ur.
14.05.1998 r., godz.

cm, Szp. Spec. na Za-

22.00, 3600 g, 55 cm,

spie

Szp. Spec. na Zaspie

z Przymorza,
ur.14.05.1998 r., godz.
20.45, 4100 g, 59 cm,
Szp. Spec. na Zaspie

Córka pp. Klewiczów
z Suchanina, ur.17.05.1998 r., godz.
19.00, 3400 g, 56 cm,
Szp. Spec. na Zaspie

Oskar Witt z Jasienia,
ur. 16.05.1998 r.,
godz. 0.20, 3500 g, 55
cm, Woj. Szp. Zespolony

Córka Wioli i Romana Urbaniaków
z Zaspy, ur.
16.05.1998 r., godz.
9.20, 2800 g, 53 cm,
Szp. Spec. na Zaspie

*
daria ź ae

Sambor Śmigiel

Córka pp. Wróblewskich z Gdyni , ur.
15.05.1998 r., godz.

Paulina Maria

z Gdyni, ur.
15.05.1998 r., godz.
12.15, 3780 g, 54 cm,
Szp. Miejski w Gdyni

9.10, 4000 g, 57 cm,
Szp. Miejski w Gdyni

Maluch powinien przyjmować leki podczas zabawy lub
jedzenia, najlepiej w obecności osób, przy których czuje
się bezpiecznie.

Weronika
z Pruszcza Gdańskiego, ur. 16.05.1998 r.,
godz. 4.25, 2700 g, 52
cm, Szp. Spec. na Zaspie

Większość
lekarstw
dla
dzieci jest w postaci owocowych syropów, zawiesin lub
rozpuszczalnych
proszków.
Dzieci zwykle przyjmują je
chętnie.
Zdarza się jednak, że lek
jest w postaci tabletki lub kapsułki. ' Najskuteczniejszym
wyjściem jest wymieszanie le;
i
karstwa z jedzeniem.
Przeważnie wystarcza wsypanie rozgniecionej tabletki
(lub zawartości kapsułki) do
osłodzonej wody i dobre roz- mieszanie.
Leki o bardzo gorzkim sma-

8

15.05.1998 r., godz.
12.20, 4230 g, 56 cm,
Szp. Miejski w Gdyni

ku można ukryć w kwaskowej
konfiturze, miodzie lub czekoladzie. Lepiej nie dodawać lekarstw do pokarmów podstawowych - takich jak mleko,
zupa. Jeśli dziecko zachowa
wspomnienia gorzkiego smaku, może się do nich zniechęcić.
Nie wszystkie leki mogą być
rozgniatane. Niektóre muszą
przejść nienaruszone przez
przewód pokarmowy i rozpuścić się w jelitach lub żołądku.
Najczęściej mają postać kapsułek żelatynowych lub powlekanych drażetek.

>
NĄ

Maja Jerysz z Łodzi,
ur. 15.05.1998 r.,
godz. 22.32, 3820 g,
56 cm, Szp. Miejski
w Gdyni

Maria Chyła z Gdyni,
ur. 17.05.1998 r.,
godz. 12.45, 3760 g,
59 cm, Szp. Miejski
w Gdyni i

Wiktoria Rutkowska
z Sopotu, ur.
17.05.1998 r., godz.
6.15, 3100 g, 52 cm,
Szp. Morski w Gdyni

Oskar Cichosz z Orło-

Wiktoria Haska

wa, ur. 17.05.1998 r.,

z Gdyni Dąbrowy, ur.

godz. 200, 3900 g, 55
cm, Szp. Morski
w Gdyni

8.15, 3500 g, 55 cm,
Szp. Morski w Gdyni

DLAĄCZEI GQA OCHANĆE,

17.05.1998 r., godz.

PEDRA AKA MCZEOKODNE £

(140

<UOMNAWĘr
Adrianna Dominas
z Redy, ur. 17.05.1998

Córka Edyty i Jarka
Szaposznikow z Chy-

Katarzyna Pietrzak
z Gdyni, ur.

r, godz. 14.15, 3500
g, 54 cm, Szp. Morski

loni, ur. 18.05.1998 r.,
godz. 22.10, 3680 g,

18.05.1998 r., godz.
0.18, 3250 g, 54 cm,

w Gdyni

REKLAMA

_«

57 saa” Miejski

Szp. Miejski w Gdyni

Szp. Morski w Gdyni

w

z

po

English
SMSA

Damian Rybicki
z Obłuża, ur.
16.05.1998 r., godz.
3.15, 3500 g, 58 cm,

Karolina Anna Kowalska z Obłuża, ur.
18.05.1998 r., godz.
0.47, 3570 g, 59 cm,

Szp. Miejski w Gdyni

+

+
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DIA DZIECI „AKPOŁ”
tel 341 52 Ba.

,
e

z ANGIELSKIM
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Promocja W AKPOLU

:

ER

U nas Duży Wybór, Niskie Ceny

|

MAUSZ

WENECJA

=

"TUTUKĄ

— —

- kolonie językowe dla dzieci 8-12 lat (Kaszuby)

-obó językowy dl młodziey 13-16 lat (woj bydgoskie)

ok

niczym cud największy,
choć jeszcze
tak kruchy, „
mały,
Ge owywa
1o

DY

w swej maleńkości
już

Ę

dziś doskonały.

dk

W swym krzyku łagodny,

DURBASZKA

- obóz językowo-turystyczny dla młodzieży 14-16 lat (Pieniny)

>

niczym miłość Marmy,

KIEKRZ

- obóz językowy dla młodzieży 17-19 lat (woj. poznańskie)

Ź

płaczem

INTENSYWNE
Gdańsk,

KURSY LETNIE

Wrzeszcz,

ul. Podmłyńska 10 _ ul.Klonowal
tel. 301-33-73
tel. 341-96-76

:
Gdynia, III LO

__ ul. Legionów 27
tel. 622-54-51

godz. 9.00-18.00 _ godz.14.00-20.00 _ godz. 14.00-20.00

ABA

JAA

' Szeroka oferta dostępu do Internetu
oraz wszelkie usługi z tym związane.

j

Życie przyniesie yy
tych słów spełnienie.

serdeczne gratulacje

z okazji narodzin synka

z Internetu i poczty elektronicznej
w Twoim domu.

% MICRONET
GDAŃSK,

|

wiedząc, że kochany.
Niech

Magdzie i Markowi
Grzonka

Przystawka do telewizora,
która w tani i prosty sposób
umożliwi Ci korzystanie

80-336

wynagradza

Miechaj
ei w uźniechu,

Internet 7(/

dodatek tygodniowy Bałtyckim

3

jednak najpiękniejszy,

UL.

KARPACKA

4C

tel.:
559 86 11, fax:
559 86 52, www.micronet.com.pl

składają
Przyjaciele
z Działu Sprzedaży Reklam.
R-6434/A/5
O

!

—

m O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

wtorek
Film dnia

U

ma

Thurman,

26 maja 1998

_ Dzika namiętnośc

Jurgen

Prochnov

i Edward Fox w nieśmiertelnej opo-

wieści o szlachetnym dwunastowiecznym
rycerzu, który pomagał biednym i uciśnionym. A wszystkie jego kłopoty zaczęły się,
gdy uratował niejakiego Mucha, kłusownika, przed obławą zorganizowaną przez
normandzkiego szlachcica, sir Milesa Folcaneta

(Prochnov)

i jego

ludzi.

Stracił

w ten sposób ziemie i łaski, ale równoczeŚnie zyskał sławę wśród ludu i... miłość
pięknej narzeczonej
(Thurman)...

Folcaneta,

Marian

Jeff Daniels, Melanie Griffith

Film sensacyjny, USA, 1986, 109
Reżyseria: Jonathan Demme

Scenariusz: E. Max Frye

Jurgen Prochnow

Zdjęcia: Tak Fujimoto
Muzyka: John Cale, Laurie Anderson
Obsada: Jeff Daniels, Melanie Griffith,
Ray Liotta, Margaret Colin
Melanie Griffith i Jeff Daniels w przewrotnej i fascynującej opowieści o namięt- ności i zbrodni. Przenikliwy obraz współczesnej Ameryki rozdartej między skrajnymi przeciwieństwami - chłodną rozwagą
i niepohamowaną fantazją, opanowaniem
i namiętnością, stabilizacją i anarchią.
Charlie Driggs (Daniels), młody, robiący
błyskotliwą karierę prawnik giełdowy, przypadkowo poznaje niekonwencjonalną i...

Apetyt na życie
Śmierci uwielbianej matki życie
© Eda zmienia się całkowicie. Chłopak musi zamieszkać ze swoim ekscentrycznym wujem. Pewnego dnia do Eda
zgłasza się komiwojażer, który sprzedaje
bardzo nietypowy produkt - życie. Za słoną opłatą Ed może ożywić swoją matkę.

zdolną do wszystkiego dziewczynę, która
przedstawia się jako Lulu Hankel (Griffith).
Lulu wciąga oszołomionego Charliego w coraz bardziej niebezpieczną grę, w której
króluje seks, przemoc i... szaleństwo. Z takiej przygody nie można wyjść nie odmienionym!
Jonathan Demme uznawany jest przez
krytykę za najciekawszego reżysera w grupie zwanej „hippies” współczesnego kina
amerykańskiego. „Dziką namiętność” porównywano z takimi filmami, jak „Blue Velvet" czy „Po godzinach”; wszystkie one ukazują przedstawicieli „establishmentu, młodych yuppies, którzy przeżywają mroczną
przygodę, odsłaniającą przed nimi nie znane dotąd obszary życia i własnej natury.

Nocny jastrząb
o

ek DaSilva (Sylwester Stallone) i Matthew Fox (Billy Dee Williams) to dwaj

nowojorscy policjanci tropiący międzynaro-

dowego terrorystę Wulfgara, który wysadził
w powietrze jeden z londyńskich sklepów,
zabijając przy tym kilkoro dzieci. Błyskotliwie zrealizowany thriller, któremu atrakcyjności dodaje brawurowa i sugestywna kreacja Sylwestra Stallone”, a oraz pejzaże nowojorskich ulic, stanowiące znakomitą
oprawę dla kryminalnych filmów.

B 7.35
7.35
7,45
8.00

„Kot w butach” (5/26) -

anim. (powt.)

TY Polonia o

Siódemka dzieciakom RTL7 ©
„Garfield” (23)-- serial anim.

|

_ Polsat

8.00
8.25

Nasza dzieciom
Nasza TV.
„Conan - sa pay
(22)
- serial anim.

8.45
8.45

eięca
Pa
i
WZ
„M
koło” powt.

9.00

Szaleństwa teatra,ne, w tym
reportaż dla dzieci _ TVP1

9.30

Domowe przedszkole: Dzień

Matki
10.30 „Strażnicy dobrej

TVP1
nowiny”

(3/13): „W katakumbach - se-

mal anim.

TVP2

19.00 Wieczatynka: Mały „—

19.15 Dobranocka: „Lis Leon” - film
anim.

TV Połonia

301

50 41

telefon

w.321

M Opracowanie: Bożena Kamińska

HE Fot.: AKPA, PAP/CAĘ Archiwum

M Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie

7.50 Program dnia 8.00 Panorama 8.10
Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 „Historia
miłości” — serial obyczajowy 9.30 „Król
Artur i kwadratowi rycerze okrągłego
stołu” — serial animowany 9.55 „Natura

6.00 Kawa czy herbata? 8.05 „Frasier”
(33/52) - serial komediowy, USA 8.30
Wiadomości 8.40 Prognoza pogody 8.45

7.00 Sport telegram 7.05 Dziennik krajo-

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Polityczne

wy 7.25 „Leśny patrol” (36) — serial przy-

graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00.
„Garfield” (23) — serial animowany dla

Dla dzieci: Mama i ja 9.00 Szaleństwa

lis 7.50 Studio urody 8.00 Program lokal-

dzieci 8.30 „Powrót Supermana”

teatralne 9.30 Domowe przedszkole
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 10.00

ny 8.30 „W labiryncie” — serial obyczajo-

film sensacyjny, USA 1993, reż. Robert

wy, Polska (25 min) 9.00 „Zespół adwokacki” (9/12) — serial obyczajowy, Polska
1993, reż. Andrzej Kotkowski, wyk. Gustaw Lutkiewicz, Tomasz Stockinger,

Butler (powt.) 9.30 „Żar młodości” (450)
- serial obyczajowy, Kanada 1973 (55

wie

młodzieży 10.50 Dzisiaj Katowice — reportaż 11.20 „Dama Kameliowa” - dra-

Hanna Dunowska, Jolanta Żólkowska
(55 min) 10.00 Świat kobiet - magazyn

min) 10.30 „Star Trek: Stacja kosmiczna” (27) - serial SĘ USA 1994, reż. Peter Lauritson (powt.) 11.30 „Nikita” (16)

mat obyczajowy, Polska 1994, reż. Jerzy
— serial sensacyjny, USA 1997, reż. Jay
Antczak, wyk. Anna Radwan, Jan Frycz,
Firestone (powt.) 12.30 Idź na całość —
Anna Dymna, Stanisława Celińska (103
show z nagrodami 13.30 Rekiny kart — - min) 13.10 Kropla - magazyn ekoloteleturniej 14.00 Ręce które leczą — pr.
giczny 13.25 Gdański dywanik - proZbyszka Nowaka 14.30 Jednoręki bangram publicystyczny 14.05 Żyć kolorowo: Krzysztof Kamiński — artysta fotodyta: gra — zabawa 15.00 „Inspektor Gagrafik 14.20 „Morskie opowieści” — sedżet' (18) - serial przygodowy, USA
rial dokumentalny 14.50 Program dnia
1996 (25 min) 15.25 Małolata 15.50 Mi14.55 Panorama 15.00 Wtorkowe Studio
chael Logozzo gorąco poleca - mag. kuNiepełnosprawnych 15.10 „Król Artur
i kwadratowi rycerze okrągłego stołu” —
serial animowany 15.35 „Natura wie le-

„Gdzieś na Północy” (15/16) - serial
obyczajowy, Kanada 10.50 Dziecko troski i radości 11.10 Zanim powiesz
rozwód: Mój mąż pije 11.20 Agroliga
11.30

Sztuka

przekonywania:

Przede

wszystkim nie nudzić 11.45 Swego nie
znacie - Katalog zabytków: Pińczów —
Kościół Paulinów 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 Magazyn Notowań: dTajemnice genów — Nasienna elita 12.45 Atom, gwiazdy, życie: Zapisane

godowy, Australia 1996, reż. Victors Rite-

10.30 „Strażnicy dobrej nowiny” (3/13):
„W katakumbach”

- serial anim.

11.00

„Anna Maria idzie własną drogą” (16/28)
- serial obyczajowy, Niemcy 1994, reż.
Celino Bleiweiss, 12.00 „Złotopolscy” —
telenowela, Polska (powt.) 12.25 Akade-

w gwiazdach — astrologia 13.10 „Przyro-

mia Zdrowia Dwójki 12.35 Familiada —

. da i technika” (4/6): „Środki obrony” -

teleturniej (powt.) 13.00 Panorama 13.20

serial dok. 13.40 Studio Telewizji Edukacyjnej: Na ratunek 14.30 Wiadomości

Dziennik krajowy (powt.) 13.40 „Pogra-

14.40 Dla dzieci: Tik Tak 15.05 „Przygody Bystrego Billa” (2) — film anim. 15.35

14.50 Akademia Zdrowia Dwójki (powt.)
15.00 Kulty popkultury 15.30 Dla dzieci:

RAJ - magazyn młodzieżowy

Ulica Sezamkowa

20.10 „W obronie własnej” (3/4) — serial
sensacyjny, USA, reż. Mike Robe,
wyk. Daphne Zuniga, David James Elliot, Sharon Lawrence,

20.00 „Planeta Islam” (3-ost.): „Kto
zwycięży” — film dokumentalny,
W. Bryt.
21.00 Teresa Torańska przedstawia —
Teraz Wy! - Gdybym był bogaty
21.50 Sport telegram

nicze w ogniu” (12/24) - serial sensac.

(60) —

lepiej” - serial animowany

„Kosmiczne

przypadki”

10.20

- serial dla

7.10 Telesklep 7.40 CIĘŻKO RANNE
PANTOFLE

- mag. poranny, prowadzą

Sandra Walter i Norbi 8.00 „Mikan” (8)
- serial animowany dla dzieci 8.25 „Conan - łowca przygód „ (22) — serial ani-

mowany dla dzieci 8.45 „Rodziców nie
ma w domu” (34) - serial, Polska 9.00
Czas to pieniądz — teleturniej 9.30 „Melrose

Place”

(45) — serial

obyczajowy,

USA 10.30 „Manuela” (2) - telenowela,
Argentyna 11.30 „Jolanda” (96) — telenowela, Argentyna 12.00 „Ogień” (19) serial obyczajowy, Australia 13.00 Teleplotki - kulisy wielkiego Świata 13.30
Telesklep 14.00 „Mikan” (9) - serial ani-

mowany dla dzieci 14.25 „Conan - łowca przygód” (23) - serial animowany dla
dzieci 14.45 NBA w TVN - skrót meczu
15.15 - 17.25 NIEZŁY KANAŁ 15.15
„W naszym kręgu” (39) - serial dla młodzieży, Australia 15.40 „Szkoła złamanych serc” (162) — serial dla młodzieży,

piej” - serial animowany

Australia

20.00 „Dama Kameliowa” - dramat oby-

20.00 - 00.05 SUPERKINO
20.00 „Robin Hood" - film przygodowy,
USA 1991, reż. John Irvin, wyk.
Patrick Bergin, Uma Thurman,
Jurgen Prochnow, Edward Fox

20.
Mae Margaret Whitman (46 min)
21.00 W centrum uwagi

21.25 Czas na dokument: „Kochana
mamo...” — film dok.
22.25 Widziałam - reportaż
23.00 Wiadomości oraz Sport
23.10 Rozmowy
na koniec wieku: Z Holoubkiem O sztuce życia
23.45 g=j, b=k, czyli gra w życie — pro-

gram publicystyczny

0.20 „Ściemnienie” - thriller USA
1980, reż. Vernon Zimmerman,
wyk. Dennis Christopher, Tim
Thomerson, Gwynne Gilford,
Normann Burton (98 min)

1.55 Zakończenie programu

22.00 Panorama
22.40 Kocham kino: „Sweetie” - dramat

obyczajowy, Australia 1989, reż.
Jane Campion, wyk. Genevieve
Lemon, Karen Colston, Tom Lycos, Jon Darling (90 min)
0.20 Art noc

1.00 Zakończenie programu

20.05 „Zaginiony” (8) - serial sensacyjny, USA 1995, reż. John Nicolella, wyk. Russell Wong, Chi Muoi
Lo, Rebecca Gayheart, Vivian
Wu (45 min)
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Ostry dyżur” (16) — serial
21.55 „Gwiezdna eskadra” (21) - serial,
USA 1995
22.55 Wyniki losowania LOTTO

23.00 Informacje i biznes informacje
23.20 Polityczne graffiti
23.30 Czas na biznes — mag. ludzi
przedsiębiorczych
23.55 Motowiadomości
0.30 Na topie
1.00 Soundtrack
1.30 Afficionado

2.00 ROM
2.30 Pożegnanie

czajowy, Polska 1994, reż. Jerzy
Antczak, wyk. Anna Radwan,
Jan Frycz, Anna Dymna, Stanisława Celińska (103 min)
21.45 Panorama
21.55 Punkt - temat dnia
22.05 Zderzenia - program publicystyczny
22.45 Wtorkowe Studio Niepełnosprawnych
22.55 „Specjalistki” — serial sensacyjny
23.45 „Na peryferiach życia” — serial
dokumentalny
0.00 Zakończenie programu

(100 min)

22.00 „Dzika namiętność” - film sensacyjny, USA 1986, reż. Jonathan
Demme, wyk. Jeff Daniels, Melanie Griffith, Ray Liotta, Margaret Colin (109 min)
0.05 Kropka nad i - prowadzi Monika Olejnik
0.30 „Star Trek” (108) - serial SĘ
USA

.

POLONIA

TV POLONIA
7.30 Nasz sklep — zakupy w TV 8.00 Nasza dzieciom 9.00 „Teraz my” (17) - serial
9.30 „Klub na plaży” (63) - serial, Brazy-

lia 10.00 „City” (93) — serial, USA 10.30
„Antonella” (10) — serial, Brazylia 11.25
Nasze wiadomości 11.30 „Dziedziczna
nienawiść” (89) — serial, Brazylia 12.30
„Na wolności” (1/6 III serii „Wdowy”) —
serial, USA 1983, reż. Paul Annett, wyk.
Ann Mitchell, Maureen oFarell, Fiona
Hendley 13.30 Nasz sklep - zakupy w TV
14.00 „Antonella” (11) - serial
14.55
Szczęśliwa ósemka — propozycje do listy

przebojów 15.00 „City” (94) — serial, USA
15.30 Kobietą być — Dzień Matki w Naszej

TV
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.10

„Tomek Sawyer” (47) - serial
„Oddział dziecięcy” (2) - serial
„Teraz my” (18) — serial
„Klub na plaży” (64) — serial
Nasze wiadomości
„Dziedziczna nienawiść” (9 - serial,

19.15 Piątka - magazyn Studia AGNES
19.55 „Cała noc” — komedia kryminalna,

USA 1985, reż. John Landis
22.00 Nasze wiadomości
;
22.15 „Karol Wielki” (4) — serial kostiumowy, Francja

23.15 Wieczór gwiazd
23.45 PRZED PREMIERĄ: „Nocny jastrząb” - film kryminalny,
1981, reż. Bruce Malmuth

USA

1.20 Zakończenie programu

7.00 „Klan

McGregorów”

- serial

(K) „W matni zdrady” — thriller,

USA 1996
10.05:(K) „Różnica lat" — film dokumentalny
10.50 (K) „Szkoła czarownic” - horror,

USA 1996
12.30 (K) „Niewolnicy cukru” - film dok.
13.30 (K) „Dziewięć miesięcy” — komedia
obycz., USA 1995

17.45 „Namiętności” - serial
18.45 Werdykt = talk show
19.15 Burza mózgów - talk show
19.45 „Klub Hawaje” - serial dla młodzie-

ży

15.10 (K) DESER: „Śmiertelny sen” - film

20.30 „Stellina” — serial
21.30 Escape —- mag. komputerowy
22.00 Reportaż z planu - mag. nowości

" krótkometrażowy

15.25 (K) „Bye, Bye Love” - komedia,
USA 1995
17.10 (K) „Kot Billy” — serial anim.
17.35 (K) „Kundle i reszta” - serial anim.

18.00-20.00
OKNO
GAPĘ „:
18.00 NIE PRZEGAP

OTWARTE

„NA

18.05 Diabelski Młyn — filmy anim.
18.45 „Przyjaciele 3” - serial komediowy
19.10 Szymon Mówi Show

8.25

„Ludzie z wysp” - film przyrodniczy, W. Brytania 1990

9.15 „Nocna zmiana”
USA 1996

- film obycz.,

19.15 NIE PRZEGAP

10.50 „Rozważna i romantyczna” - kome-

19.20 Łapu-capu
19.25 Z pierwszej piłki— mag. sportowy

13.05 „Zasadzka” —- komedia krym., USA

na żywo
19.50 Łapu-capu

19.55 Aktualności filmowe
20.00 (K) „Rikszarz” — film sensac., Francja/Wietnam 1995

22.05 (K) STULECIE: „Skandal” - film
dokumentalny
23.00 (K) „Synalek”- film sensac., USA
0.25 (K) „Pionek” - = PY
USA 1996

dia obycz., USA 1995
1987
14.55 „Chisum” - western, USA 1970
16.45 „Dakota” — film obycz., USA 1988
| 18.25 „Indianin w kredensie” — film
przyg., USA 1995
20.00 „Czy to ty, czy to ja?” — komedia,

USA 1995
21.40 „Zdychaj kotku” - komedia, Hiszpania'1995

23.10 „Rebound, druga szansa” — dramat

7.00 Sport telegram 7.10 „Bobaskowo” (2)

| - serial anim. (powt.) 7.35 „Kot w butach”
przygodowy
7.45 Siódemka dzieciakom: „Król
(5) - serial anim. (powt.) 8.00 Polonijny
Magazyn Gospodarczy (powt.) 8.30 WiaLew”, „Orkiestra Oskara” - seriale anim.
domości 8.45 Dla młodych widzów: Muzyczne koło (powt.) 9.15 „Klan” (89) - te8.35 „Z ust do ust” — serial dla młolenowela 9.40 Czy nas jeszcze pamię"dzieży
tasz? (powt.) 10.00 „Capital City” (10/13)
9.00 „Sunset Beach” — serial obycza— serial obyczajowy, W. Bryt. 1989, reż.
jowy
Paul Seed (powt.) 10.50 Dziennik Telewi9.45 „Szczury nabrzeża” - serial
zyjny — pr. satyryczny Jacka Fedorowicza
" kryminalny
(powt.) 11.00 Magazyn wschodni (powt.)
10.35 „Siła rażenia” - thriller, W. Bryta11.30 Krzyżówka szczęścia — teleturniej
nia 1979
(powt.) 12.00 Wiadomości 12.15 CZAR12.25 „Policjanci z Miami” - serial senNE, BIAŁE I W KOLORZE: CZARNE,
sacyjny
BIAŁE I W KOLORZE: „Sam pośród
13.15 Teleshopping
miasta” — dramat psychologiczny, Polska
14.15 „Klan McGregorów” - serial przy1965, reż. Halina Bielińska (powt.) 13.30

godowy

Mała rzecz, a cieszy

15.05 Siódemka dzieciakom: „Król
Lew”, „Orkiestra Oskara” - seriale anim.
15.55 „Z ustdo ust” - serial dla młodzieży

8.30

5.30 Top Shop
13.30 „Cztery kroki w cyberprzestrzeni” cykl dokumentalny
15.00 Top Shop
17.15 Seriale anim.

|

(powt.) 13.35 Opo-

wieści z Collegium Maius (3): Od bakałarza do profesora (powt.) 13.50 „Żeby nie
bolało” — film dok. (powt.) 14.45 Tydzień
Prezydenta 15.00 Panorama 15.30 Skarbiec - magazyn

historyczno-kulturalny

)

8.30 Sport motocyklowy
9.30 Automobilizm: Wyścigi formuły
Cart w Madison
11.00 Tenis ziemny: French Open w Paryżu
14.00 Piłka nożna: Finały ME
młodzieżowych U-21 w B

eSZ-

młodzieżowych U-21 w Bukaresz-

cie - 1 półfinał
22.00 (P) Boks: Walki zawodowców
23.00 Tenis ziemny: French Open w Paryżu
1.30

Sport motocyklowy:

perbike'ów w Albacete

Wyścigi su-

Zakończenie programu

ga

20.30 Katastrofy: Cracking Stress
|

20.00 (P) Piłka nożna: Finały ME drużyn

0.00

Barnstermers to Businessmen

18.30 Podróżnicy w czasie: Rzymska pla- 4
19.00 Weterynarz
19.30 Dzikie Discovery: Tarantule i ich
jadowici krewni

cie
15.45 Kolarstwo: Giro d'Italia — 10 etąp
Vasto — Macerata 210 km
|
17.00 (P) Tenis ziemny: French Open
w Paryżu

17.00 Wędkarski świat Rexa Hunta
17.30 Vademecum twardziela: Doomadgee
18.00 Pierwsze loty: General Aviation —

.

21.00 Discover Magazine: Wojna

22.00 Planeta żywiołów: Lawina

23.00 Wraki: Śmiertelny port

0.00 Szaleństwo na kółkach
0.30 Najlepsze marki samochodów:

Jaguar

1.00 Pierwsze loty: General Aviation —
Barnstermers to Businessmen
1.30 Katastrofy: Cracking Stress
2.00 Wraki: Pływające piekło
3.00 Zakończenie programu

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

7.35 „Między nami” - serial
8.15
8.50

„Dobre czasy, złe czasy” — serial
„The Hogan Family” - nowy se-

mal
9.20 „Historia Springfieldów” — serial
10.10 „Sunset Beach” — serial
11.05 „Moda na sukces” - serial
11.30 Pojedynek rodzinny - teleturniej

12.00 Punkt 12 — mag. informacyjny
12.30 Wołanie o pomoc - dramatyczne
akcje ratunkowe
13.00 „Klinika miejska” — serial

14.00 Barbel Schafer: „Wy mężczyźni nie
znacie juź dobrych manier.”
.
15.00 Ilona Christen: „Za to nikt mi nie
zapłaci! - Odszkodowania."

16.00 Hans Meiser: „Ciąglę próbuję —
w pogoni za małżeństwem."
17.00 Jeopardy! - quiz

21.30 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.40 „Nieustraszeni” - serial
22.30 „Policjanci z Miami” - serial
23.20 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
23.35 „Sliders” - serial SF
0.20 Wieczór z wampirem - talkshow prowadzony przez Wojciecha Jagielskiego
ć
1.20 „Nieustraszeni” - serial
2.00 „Detektywi z wyższych sfer” —
serial

18.00 „Życie jak loteria” — serial

22.10 Międzynarodowy Festiwal Teatralny — Kontakt '98—- dzień 3

10.30 „Wrestling - wszystkie chwyty dozwolone” - serial, USA
11.30 „Zar młodości” — serial
12.30 „Tajemnicza dama" — telenowela
13.30 TV Shop
14.00 Na topie— pr. o muzyce i filmie
14.30 Junior — show

21.30 In Your Ear — pr. muz.

15.00 Dance TV - pr. muz.

22.00 „Wojownicy” - film sensac., USA

22.30 Panorama
23.05 Teatr Telewizji: Aleksander
Wampiłow — „Wroni gaj”, Polska
1995, reż. Stanisław Drozdowski
23.55 Małe ojczyzny: „Aleksander
i Małgorzata” — film dok.
0.10 Koncerty organowe Haendla
(1), wyk. Mirosław Pietkiewicz —
organy, Michał Olszewski - organy, Łódzka Orkiestra Kameralna
pod dyrekcją Z. Szostaka
0.45 Powitanie widzów amerykań-

15.30
15.45
16.00
17.00
17.10
17.35
18.00
19.00
19.50
20.00
20.50
22.25

20.00 „Ślad na ziemi” (3/7): „Rzeźba
z betonu” — serial
21.25 Scena Country — pr. rozrywkowy
21.55 Wieczór reporterski: Na rubieży —
reportaż Leny Kaletowej

skich

Festiwal Polsat Dance
Plastik TV - pr. muz.
„Hawaje pięć-zero” - serial
Informacje
„Czarodziejka z Księżyca” — anim
„Power Rangers” — serial
„Cwaniak” — serial
„Tajemnicza dama" - telenowela
CNN News
„Pogromcy zła” — serial ©
„Duża zła mama 2" - komedia
„Poza podejrzeniem” - film sensac.,

0.00 Przytul mnie — nocny pr. muz.

18.45 „Belamy”— serial
19.30 „Kolejowe przygody wzdłuż e

py” — serial krajoznawczy
20.00 „Mordercy” - film sensac., Hongkong 1973

1994
, 23.30 Video Soul - pr. muz.
0.00 Muzyczne dobranoc

17.30 „Między nami” - serial
18.00 Dobry wieczór - mag. regionalny
18.30 EXCLUSIV - mag. gwiazd
18.45 Wiadomości
19.10 Explosiv - mag.
19.40 „Dobre czasy, złe czasy” — serial
20.15 „Clown” - nowy serial
21.15 „W imieniu prawa” - serial
22.15 „Quincy” - serial
23.10 „The Burning Zone” - serial
0.00 Wiadomości
0.30 „Mad About You" — serial
1.00 „The Larry Sanders Show” - se-

1.30
2.00
2.50
3.20
4.10

rial
„The Hogan Family” - serial
Barbel Schafer
Wiadomości
Hans Meiser
Ilona Christen

5.10 Jeopardy!

5.35 Pojedynek rodzinny

T
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BUDOWLANO
HYDRAULIKÓW
„AKaG:
usanil. Le- | giogo
j
;

gionów 130, Gdynia- osobiście

ABSOLWENTÓW szkół handlowych

i średnich zatrudni na sezon lub na

| DOZORCĘ, 552-27-69

stałe hurtownia muzyczna, 557-40-

47; i 557-40-48

|

Z

PRACOWNIK. przeładunkowy, firma

zj

!

ny całą dobę

| *

toraszapakiz gupąinwaldzkąza- | pyea ean ledrani Poka le

z

trudni firma, tel. 552-00-39

ie żwawy
ASĘPTY 5 0 O
Kancelaria „T. Krzemiński: Sc.
wynagrodzenie, proAtrakcyjne
opady. znęnóp a

|

dzibie Kancelarii, 341-50-47
STOLARZA do produkcji mebli (gr.
inwalidzka). rajkowy gm. Pelpin, tel.
0-69/136-31-94

ryzowane, obsługa szkół, 557-89-15
MŁODE, energiczne osoby. Pizza
Hut, Długa 75/76, tel. 346-38-10
MŁODE, komunikatywne osoby do
reklamy kosmetyków w sklepach, na

SZWACZKI- przyjmie „Meblo-Mak* w Rumi, tel. 671-69-25
OSOBY niepełnosprawne w zawo-

targach, wystawach, przyjmie Firma
„G6B Perfum”, 0-602-663-103
MŁODYCH, ambitnych, możliwość
rozwoju, zarobki od 2.000, 556-33-44

dach: plastyk komputerowy, mechanik samochodowy, spawacz argono-

(10.00- 14.00)

wy, elektryk, traktorzysta oraz bęz

MURARZY, cieśli, 090-671-559

kwalifikacji zawodowych.

Pruszcz

Gdański ul. Zastawna 34. Zapewniamy dowóz pracowników z dworca koMŁODYCH, energicznych na stanolejowego Gdańsk- Głowny do zakławisko pracownika kuchni, obsługi
« du pracy
klienta oraz kierowcy z własnym
samochodem. Praca w dogodnych
godzinach, tel. 551-20-46, Pizza Hut;
Sopot, al. Niepodległości 753
ea murarzy; P.B. „Lammex"
MŁODYCH, stała, sezonowa, 30ul. Legionów
130, Gdynia- osobi385-69
ście
MŁODYCH. 50- 100 zł. dziennie, tel.
307-31-55
CIEŚLI i zbrojarzy zatrudni firma, tel.
wew. 22, 0501-132-161

MURARZA,

dekarza,

348-99-76

305-87-80

FAKTURZYSTKĘ
90/53-66-33

Meble, 341-00-71 wew. 118

SEKRETARKI

SZEFA serwisu zatrudni „Konocar*

PERKIECIARZY
tel. 624-88-27

PIASKARZY, malarzy, 627-79-21,

Gdańsk, ul. Łozy 80A
SZTAPLARZA zatrudnię, 090-53-66-

627-78-38

33

RZEMIEŚLNIKÓW,
murarzy wysoka

PRACOWNIKA biurowego, elektryka, elektronika, blacharza samocho-

„płaca, 621-80-21 wów. 300

ZBROJARZA, betoniarza, murarza,
tel. 552-66-19

4

KSIĘGOWĄ. doświadczoną, samodzielną: zatrudni Hotel Szydłowski,
345-70-40
KSIĘGOWĄ 622-58-01

dowego, Serwice Fiat, 623-48-58

+

KRAWCOWE,
Gdynia,
62-52-95pomoce krawieckie,

moeiedayc

w kopertach z dopiskiem „KONKURS NA DYREKTORA”

:

Sp. z o.o.

PETROL

doch

MAGAZYNIERÓW i pracowni-

AGENTÓW ubezpieczeniowych

ków do biura zatrudni firma
z Gdyni, 663-15-45

han-

dlowy, atrakcyjna dodatkowa dobrze płatna praca, tel. kontaktowy

handlowych,

(stała praca), wymagania: samochód
(Praca na terenie całego kraju). 347-

02-47

i kandydatów w wieku 30- 55 lat
poszukuje Unit Manager Commercial Union, Gdynia, 620-0857, Władysławowo 674-16-52
BLACHARZY okrętowych, cieśli
okrętowych, monterów kadłubów

i spawaczy elektrycznych ręcznych

od zaraz, tel. 663-97-52

CHAŁUPNIKÓW: zatrudnimy, 0-700-

handlowych-

operatywnych panów zatrudni firma.
wykształcenie

kiedy?
m

ubezpieczenio-

43-30, 0602-48-11-66
OCHRONIARZY, 346-09-76;
348-44-69

min.

najchętniej emerytów mundurowych
z bronią, tel. 346-09-76
ROZNOSICIELI prasy zamieszka-

łych w dzielnicach Gdańska: Ujeścisko, Wrzeszcz (okolice ul. Reja) za-

trudni Dział Promocji i Sprzedaży.
Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne
do 29.05.98 Gdańsk, Połęże 3 (budynek drukarni), tel. 305-28-00
SPRZĄTACZKĘ do firmy serwisowej
zatrudnię, 306-56-23

FRYZJERKĘ, 629-12-55

ed 65 zi

FRYZJERKĘ damską, 303:35-77

STOLARZA, 301-52-13

Średnie, prawo jazdy kat. , ureguloSTRAŻNIKA
ochrony mienia z powany stosunek do służby wojskowej, | FRYZJERKI damsko- męskie, | zwoleniem
na broń ostrą do pracy
wiekdo 30 lat; tel. 0602-75-44-79 | 341-57-10
w banku
w Gdyni zatrudnimy. Wyna(9.00- 14.00)
grodzenie atrakcyjne, tel. kom. 090-

PRZSTANCEU rycz NEA
ka

trudni dystrybutor, 0-601-628-314,

rant Gdańsk, Leczkowa 27, 341-23-

SPRZEDAWCĘ młodego, po wojsku,

KIEROWNIKA robót telekomunika-

SPRZEDAWCÓW, magazynierów do

bę
św

tdjcgń w Bs

AGD i RTV, znajomość komputera, cyjnych zatrudni spółka. Pracawde- | zatrudnimy, 663-15-65
prawo jazdy, praca na stałe, el. 301- * jęgacji Oferty Biuro Ogłoszeń,
Gdy85-68 po 20.00
nia, Władysława
IV 17, nr 3085435 OSOBĘ operaływną
do biura pośredKOSMETYCZKĘ protesjonalną: za.

nictwa, mile widziany samochód,

działu części zamiennych- Ford, tel. trudni AbacoSun,
Gdynia, Abrahama

znajomość komputera, 620-09-84,

0-601-625-104
24, tel. 661-35-26
SPRZEDAWCÓW
na stałe, sezon, 0- KOWALI okrętowych, spawaczy,

wieczorem 620-74-36
PANIE do sprzątania,
zatrudni firma,

PRS, monterów
kadłuba, 551-80-27

tel. 308-77-03
w godz. 8.00- 10.00

Ri
zatrduni

-wik do 45 lat.

kopie uprawnień zawodowych, oczekiwania finansowe.
Kontakt osobisty - prosimy nadsyłać w terminie 7 dni od daty
ukazania się ogłoszenia pod adresem:

POL-SWED PETROL CORPORATION Sp. z 0.0.
80-298 GDAŃSK, ul. BUDOWLANYCH 27
Tel. 34-75-192, 34-75-193

R-6493/A/80

Dystrybutor podzespołów
komputerowych

sekretarkę
Wymagania:

- wykształcenie średnie
- znajomość obstugi komputera
- prawo jazdy + praktyka

- niepalący

- wiek do 30 lat
Tel. 553-21-25

Urząd Gminy Kosakowo

zatrudni: —

poszukuje ajenta do prowadzenia stołówki
szkolnej w Szkole Podstawowej w Mostach.

- telefonistkę
„ handlowca

- magazyniera

Oferty przyjmowane będą do dnia 10.06.1998 r. do godz. 12.00.
Smesoówe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69,
w pokoju nr 14, bądź pod nr. tel. 623-47-44 w. 14.

tel. 552-16-92
R-6604/A/5

S-2362/A/904

ć

eż

interesowane spółki prosimy o kontakt

ae ERZEDAĆ

ŃiD. RC:

ZATRUDNI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE Z GDYNI
tel. 661 22 77; 661 26 13
WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE:

O WICDOZ lut

- własny samochód

>

osobisty

lub telefoniczny, tel. 069/31 22 01 wew. 215 lub 213.

- doświadczenie w handlu art. grzewczymi (grzejniki, instalacje c.0.)

- znajomość tematyczna rynku i inwestycji w wymienionym zakresie
S-2285/A/185

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowanesą w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława
IV 17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96
zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 0, 15 Zł netto
ł
RAA
fo
AA r KO AE
EE CZNA
WARE
NOCE PA. 1,92 zł netto).
ogłoszenia ekspresowe m0

c

NZ

OE

O

A

O

I

Tay

zale? ZPISZUYDONSZMAOWOSIE TO/(, "ósa

301-30-82 Ę
17, tela 620-80-17, pon.-pt. Prop:

l

.

MULTIAGENTÓW

wych, przyjmie i przeszkoli OVB Allfi-

FRyZJERKĘ, tl. 557-42-91

CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy, 0-700-

R-6S96/A/356

4

spa-

ska, tel. 0602-231-510, 344-52-14 po
20.00
STEWARDESY na katamarany, tel.
301-63-35 i oficerów j mechaników,

71-738
71-471

PRZEDSTAWICIELI

i

Warunki płacowe do uzgodnienia.

PO.

A;

kadłubowego

ny „Cobra”, Heweliusza 11/820, 305-

601-66-50-32

Oferty pisemne zawierające: ZdjęCiE, c.v., list motywacyjny,

4;

Informacje o konkursie można uzyskać pod nr. tel.

Dyrektor GZA

spożywczy, Gdańsk ul. Słówackiego

POL-SWED PETROL

;

i elektryka zatrudni Firma Porolet, tel

nanz, wiek bez znaczenia, tel. 301-

22-99, bezpłatna infolinia 0-800-1511-11 (9.00-15.00)

osobowy, pełna dyspozycyjność.

jęz. niemieckiego, tel. 301-41-31

341-23-52, 0-602-21-97-81

putera, tel. 343-77-02, 343-7252

EKSPEDIENTKĘ ze znajomością

EKSPEDIENTKĘ do sklepu ogólno-

czynkowy Hel, czrewiec- sierpień,

AGENTA ochrony- konwojenta.
Kurs zawodowy na licencję |-go stopnia. Centrum Szkolenia Służb Ochro-

spożywczego, Gdańsk, 341-14-80

zatrudni spółkę do wykonania
prac montersko kadłubowych
i spawalniczych na okres VI-IX/98 r.

Przystępujący do konkursu na dyrektora ma prawo wglądu
w dokumenty dotyczące organizacji danej szkoły.

|

MONTERA- kierowcę, spawacza
MONTERA

sprzedawcę

622-79-32
PRZEDSTAWICIELI

—— - Stocznia Tczew sp. z 0.0. w Tczewie ——

Miejscem posiedzenia komisji konkursowej będzie sala
obrad w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie.

32

fiskalne, 346-46-27

- uprawnienia w branży budowlanej, sanitarnej,
IB
samodzielnego działania,
prawo jazdy,

—-

ż

cenie średnie kaniecne| Tel. 34174-61

Wymagania:

z podaniem nazwy i siedziby szkoły, której dotyczy konkurs
oraz swój adres i numer tel. w terminie do dnia 10.06.1998 r.
Komisja konkursowa zbierze się w terminie 24.06.1998 r.,
godz. 10.00 w sprawie wyboru
na stanowisko dyrektora szkoty podstawowej.

ską w Gdyni- zatrudnimy. Wykszytat-

ne. Wskazane: znajomość tworzyw sztucznych i obsługa kom-

- KIEROWNIK BUDOWY,
- KIEROWNIK ROBÓT
INSTALACYJNYCH,
- KOORDYNATOR ROBÓT.
Y
PARP
RÓANIE,

IV. Oferty wraz z dokumentami należy składać w sekretariacie
Urzędu Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17,

HANDLOWCA Ww branży sprzętu biu-

zatrudni osoby
do Działu Obsługi Klienta
w Tczewie.

dd

112

629-90-28

uszk

Wykształcenie średnie technicz-

EKSPEDIENTKI, uczennice, sklep

ZYPTY

ask

w sklepie firmowym, tel. 301-37-13

zatrudni firma dystrybucyjna.

stanowiska:

III. W konkursie nie mogą brać udziału dyrektorzy szkół,
którzy w okresie ostatnich 3 lat zostali odwotani w związku.
z nieprawidłową realizacją zadań na tym stanowisku.

z

EKSPEDIENTKI zatrudnięi na -31.sezon | O:
Tel 305-88-46, 10.00-17.00 |

MAGAZYNIERA-

Firma działająca na rynku inwestycyjnym w branży paliwowej
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracowników na

1) ziadoke zeń
x konkursu wraz z koncepcją
programu dziatania szkoty w osobnej zamkniętej kopercie,
2) kwestionariusz osobowy + fotografia,
3) dokumenty (uwierzytelnione odpisy lub kserokopie)
potwierdzające kwalifikacje i staż pracy (w tym co
najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej lub 5-letni
staż pracy dydaktycznej na stanowisku .nauczyciela
akademickiego),
4) ocenę pracy co najmniej dobrą uzyskaną w okresie
ostatnich pięciu lat pracy w szkole lub pozytywną ocenę
pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy.
w szkole wyższej,
5) opis dotychczasowej pracy zawodowej,
6) aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające
warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska.

MODELKI, pokazy mody, 0501-152-

BEST PH SA

Wymagane min. średnie
kształcenie,
znajomość obsługi komputera,
preferowany wiek do 30 lat.
Zgłoszenia osobiste dnia
26 maja 1998 r., 11.00-14.00,
R-eszvanoza SOpot, Polna 58/60.

CORPORATION

-

sda Po każ

PRZEDSTAWICIEL

<>

I. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający warunki
określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31.01.1996 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów
oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach
szkół i placówek (Dz. U. nr 20, poz. 91)

wych zatrudni, na bardzo doch
kach

Ro

KIEROWNIKA sklepu z odzieżą mę-

AKWIZYTORÓW zatrudni hurtownia odzieży dziecięcej „Galata"; 301-13-17

EKSPEDIENTKĘ, spożywczy, kasy

posadzek na terenie Gdańska za-

w Grabinach Zameczku.

(0-58) 682

asy

pakowania zatrudnię w Gdańsku
t
Gdyni, tel. 3465330 19.00-

e

py.j

niewyHędoęrównież ytwew.

kwalifikowanych, 301-28-41

= a
POMOC
kuchen ą zatrudni
Restau- | wacza, ślusarza okrętowego,
ROWNIKA
dzial
handlowego
Z€
"cą
TanViet
Gdańsk
u.
Podmiyń| 341-07-62, : 0-602-25-77-9.
znajomością języka angielskiego 1 ska 1/5 zgłoszeniaAosobiste
Montera rurociągów okrętowych,
R
SZEFOWĄ kuchni- ośrodek wypo- | (501-148-086

0-

mebli, tel. 302-62-59 w 13

83

4 „ Szkoły F Bodstawowe

-

zatrudnię,

PRACOWNIKA biurowego zatrudni
Firma Porolet, tel. 629-90-28

ELEKTROMECHANIKA samochodowego, 682-26-70
KIEROWCĘ kat. B, min. średnie zatrudni Speed Cargo, tel. 341-00-18

POL-SWED

-86-32

zinc,

KADROWĄ: kadry i rachuby płac,
wymagany staż na w/w stanowisku,
664-45-42 Gdynia, Pustki Cisowskie,
Pawia 29 A, 8.00- 14.00

ogłasza konkurs na stanowisko

:

prawo jazdy
m

uprawnieniami SEP do pracy
w charakterze sprzedawcy
sprzętu oświetleniowego, Top

PARKIECIARZA zatrudnię, 551-05-

Zarząd Gminy w Suchym Dębie

* znajomość komputera

LAKIERNIKA zatrudni producent

MŁODYCH. bez doświadczenia, do 341-16-27; 341-86-31, Gdańsk- trudni Firma Agmet, tel. 554-55-40,
hurtowni, 0+602-465-713, Gdańsk _ Wrzeszcz, ul. Chrobrego 76
0602-73-91-91

48

621-

SZWACZKI, 664-45-42

MURARZY, tynkarzy, 343-11-91

M

komputerowa
| ę, tel. -Wymaga
emerytkę, , rencistkę,
ajmin.
praktyka
3 lata

MODELKI, modeli-

EKSPEDIENTKI
doi ozdobnego | | REPREZENTANTÓW
handlo- |
i
;

SĄ

SZWACZKĘ do pracy na over

MONTERÓW płyt gipsowych,

kafelkarza zatrudni firma APS,
„| 0602-364-354; 343-46-51 po
19.00

KSIĘGOWEGO

nie,ce
, chętnie

ELEKTRYKA z podstawowymi

MALARZA tapetującego, 302-83-88
MISTRZA budowlanego, budowa na
terenie Gdańska zatrudni Firma Agmet, tel. 554-55-40, 0602-73-91-91

ekspedientkę-

wysoka płaca,

| MEOUNEGU

locku i stebnówce na umowę zlece-

RENCISTKĘ operatywną do bura - KAFELKARZA, 0601-6406-54
pośrednictwa,
mil widziany 620.09.
samo KAFELKARZY zatrudnię, 0501-671- ELEKTRONIKA (niepalącego)
(ni
chód znaiomość
zatruw Oliwie, tl. 552-20-28
ni firma
410
PRZEZ
DA,
MALARZA, młodego bez nałogów,
tel. 0601-612-108

znajomość komputera, osoby zmoto-

ZŁOTĄ rączkę,
80-21 wew. 300

;

24.91

627-16-91

maja
w godz. 14.00- 16.00
w sie-

ABSOLWENTÓW,

KROJCZEGO, krawcowe,
asaraciae
w

„Summer Time* Witomino, tel. 624-

INŻYNIERA budownicna, elek: | mowę ziecnie, tl. 627-63-13 czyn

NEW
czymi,
projektowymi,
prawo jaz
dy, samochód, j.POUR
angielski, kom-

DOZORCÓW,
hanMAGAZYNIERA, handlowca, sprze- _ dlowych, elektroinstalatorów, opera: |
,

0-700/

46

zatrudni
do prac przeładunkowych na

cie
przedstawicieli
)

dawcę, 551-1.58,8.00-1600

-remontowa

Dziennik

01

H

4

wsob 9.00-14.00

1

56, pon.-pl. 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tel.fax 622-74-79, pon.pt 8001600,

A

ABK
FIRMA promocyjno- reklamowa za-

BLACHARZ samochodowy, mistrz,

trudni młode osoby o miłej prezencji,

doświadczenie,

664-80-99
DYSPOZYCYJNYCH z samochodem
osobowym od zaraz, tel. 664-80-61

800 zł tygodniowo, 303-85-63

BARMAN, niemiecki, 347-65-65
.BHP- owiec, szkolenia, obsługa, 0-

8 osób od zaraz, 343-50-71

KIEROWCA B, C, 347-65-65

pracę,

KIEROWCA kat. B, C, E, tel. 0602336-938
i

0602-79-76-48

tel. 664-86-18 (8.00-16.00)
DLA młodych wolne etaty od zaraz,

podejmie

601-651-669

ELEKTRONIK, prawojazdy
kategorii „B”, samochód,
komputer, angielski, 345IO

KSIĘGOWY, księgi, biznesplany, do-

SEKRETARKA,

liczenia ZUS i US, kadry- techniką

radztwo- ulgi podatkowe, 556-51-60

309-49-87 wieczorem

komputerową oraz książki przycho-

OPIEKUN, 0-501-103-349

SPEDYTOR
664-52-02

dów i rozchodów w niepełnym wy-

KIEROWCA z samochodem, 1.5 T,
lub 9-osobowy, rachunki, tel. 0602-

miarze czasu lub zlecenia (własny
komputer), 0-601-62-73-58, 553-83-

39-54-34

60

Spółdzielnia Mieszkaniowa

OPIEKUNKA, 343-16-05

STUDENT

RATOWNIK wodny- społecznie- sier
pień, 302-44-58

biuro,

wo jazdy, angielski, 622-65-01

i „Wieczoru Wybrzeża”
iał
NaR

udział w planowaniu i realizacji działań promocyjnych na rzecz
„Wieczoru Wybrzeża” i „Dziennika Bałtyckiego”, samodzielnie
lub w zespołach zadaniowych.

-

nia:
* wykształcenie min. średnie (najlepiej w kierunku marketingu)
* doświadczenie w organizacji imprez
* znajomość obsługi komputera (Windows, Excel),
* kreatywność,
* doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
*
*
*
*

W terminie 10 dni od ukazania się ogłoszenia oferty zawierające: c.v. + list motywacyjny, opis uprawnień prosimy przesyłać
do Zarządu Spółdzielni Gdańsk, Gospody 19.

Redakcja „Dziennika Bałtyckiego”
w Starogardzie Gdańskim poszukuje

cowników - korespondentów
ze Starogardu i okolic.

R,|

wykształcenie min. średnie,
ciekawość świata,
łatwość pisania,
umiejętność nawiązywania kontaktów,

- samodzielność w działaniu.

* dyspozycyjność,

1) wykształcenie minimum średnie techniczne
2) uprawnienia budowlane, dozorowe

S_.a

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego”

Podstawowe obowiązki:

Mistrza

angielski, 552-57-58

bałtycka

ALISTY DS. PROMOCJI
|

16.00 p. Marzena
STUDENT ekonomii (zaocznie), młody, dyspozycyjny, kreatywny, język

Ek

zatrudni w Dziale Promocji i Sprzedaży
pracownika na stanowisko:

Wykształcenie minimum $=dnie techniczne
Praca na stanowiskach kierowniczych (5 lat)
Uprawnienia budowlane
Umiejętności organizacyjno-techniczne

nopisanie, dyspozycyjna poszukuje
pracy biurowej, 620-08-32 od 8.00-

(zaocznie), komputer

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego”
i „Wieczoru Wybrzeża”

Z,-„cę Kierownika
Osiedla Żabianka

dy, znajomość obsługi komputera,
podstaw księgowości, biegłe maszy-

(Windows, Corel, Office, Word), pra:

bałtycka

zatrudni:

STUDENTKA (zaocznie), prawo jaz-

komputer,

663-20-69,

oorasa

„Osiedle Młodych”
Gdańsk, ul. Gospody 19

1)
2)
3)
4)

KSIĘGOWA: pelna księgowość, roz-

- pracę w dynamicznym zespole,
- wynagrodzenie adekwatne do wykonanej pracy.

Oferty (list motywacyjny, c.v. i zdjęcie) prosimy

pracę w młodym zespole,
po okresie próbnym stały angaż,
wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska,
możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Pisemne c.v. i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 6.06.1998 r.
" pod adresem: PRASA BAŁTYCKA sp. Z 0.0.

przesyłać pod adresem:
Redakcja „Dziennika Bałtyckiego”
ul. Basztowa 3
83-200 Starogard Gdański

Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, Dział Personalny, pok. 220

-6628/A/5

ZAUI
ś - MERCEDES
124- 300D, 1992, I właściciel, 0-602-137-639
MERCEDES 190D, 84 r, tel. 309-95ALFA Romeo 33, 1995, stan idealny,
21.500, 341-30-69

AUDI 100, 2,6 V6, quattro, 1994,
| klimatyzacja, 0601-313-101
AUDI 100, 79r., 2 -drzwiowy, model
Union 43, tel. (055)233-43-54.

AUDI
80 TDi, 1995, klimatyzacja,
0601-313-101
BMW 318 TDS, klimatyzacja, 1994,
341-30-69
DAEWOO Tico, 1996, 625-40-31

FIAT 126p, 1992, tel. 622-85-02

FIAT 126p, 1993, 6.200,- 345-30-21
FIAT Cinquecento
704, rok. 1994, tel.
629-66-42
FIAT Palio Wekend, 1,4 sprzedam,
trzy raty w systemie Auto- Tak, tel.
058/683-33-71
FIAT Tipo, 1,4, 1992 r, pilnie

sprzedam, 348-70-93

FIAT Uno, 1.0. fire, sierpień 1996,
w bdb stanie, zapasowe części,
0601-61-54-40
FORD Escort 1.3, 1996, 26.000,301-69-13do 16.00

06 po 18.00

MERCEDES 190E, 1991 r, stan bdb,
dodatki, cena rozsądna, 345-26-13,
551-62-69

341-44-51 po 18.00
MERCEDES
240 D, 1981, 341-83-37

MERCEDES 307D, 1980 r, blaszak,
11.000 zł, 629-49-53
MERCEDES C klasa 180, elegant,
1996, 090-672-936, 6648-691
MERCEDES MB 100, 1993 rok, kupiony u Zasady, bezwypadkowy, cena 31 tys., kom. 0602-79-25-78, 66338-00
NISSAN Sunny, combi, diesel, 1985,
pilnie, 4.800, 342-63-78
OPEL Combo, 1994 r, 1,7 diesel,ładowność
745 kg, tel. 309-93-65

FORD. Scorpio, 1991, ABS, autoalarm, 19.900 PLN, 556-00-11; 060166-00-1
FSO 1500 kombi,
84. tl. (055)23343-54,
HONDA CRX Delsol, X. 1995,
1,6, stan idelany, dodatki, 0601624-427, 0501-107-166
HONDA Prelude, 1988, dużo dodatków, pilnie, 14.400, - 342-63-78
ŁADA 3107, 1.500, wersja fińska,
1989, 145 tys. km, pierwszy właściciel, bezwypadkowa, 5.800, 551-30-

27
MAZDA 323F, 1992, grafitowy
meta-

lik, elektryczne
szyby, centralny zacena do uzgodnienia,
tel. 553-00-40
po 15.00

MERCEDES,
220 D, 72 rok, 2.900 zł,
tel. 069/31-09-19
MERCEDES
124, 200 D, 1992 rok,
cena 44.000 zł, tel. (058)341-20-36
MERCEDES 124, E Clase, ciemny

' | kiedy?

za ile?

W Golf II, 1991, 1,6 benzyna,
18.600,- 0501-107-166

W Golf TDi, 1996, klima, pilnie,
0601-313-101

W Polo, czerwiec 1995, 1.300 cm,
pierwszy właściciel, garażowany,
302-04-21
WT-4, 1992, 2,5B, długi przeszkłony, cena: 30.000 zł + VAT, tel
(58)309-96-37, 0602-71-96-72
OPEL Corsa, 1993, Gdynia 0602WWT4, Mercedes, inne, 344-77-55,
294-057
OPEL Omega 2.0i, Kombi, 10/ 1991, 344-77-33
bogata wersja, stan idealny, 25.300 CINQUECENTO 700, 11.600 możli
wość rat, 343-50-64
zł, tel. 679-10-81
CINQUECENTO październik93, poj.
OPEL Vecira, 2.0i, 16V, 1991
704, Karsin 687-33-66
rok, srebrny, bogate wyposażenie, 20.000 zł, 0602-766-927,
556-43-20

FORD Mondeo, 1994 kombi,
1.6i, 16V, biały, 2x airbag, ABS,

tel. 0601-64-94-91

SUZUKI Baleno 1.6GLX sprzedam,
rok prod. 1995, 678-32-38
TOYOTA Carina E 2.0 GLi, 1994,
40.000,- 309-05-68
TOYOTA Corolla, 1,3 12V, 1990,
15.500 zł, tel. 303-05-77
WY Caravella Transporter, 1987, ok.
14.000, 302-02-88, 302-32-65
W Golf 1995 rok, 6290-266, 0601657-095
W Golf Il, 1989, 1,6 benzyna,
14.600 zł, tel. 3465-443

OPEL Vectra 1,8 $, , 1989/ 95, 55257-25, wieczorem

PEUGEOT
405 1,9 gaz, 1987, 0602620-820
POLONEZ 1.5, 1990, granat, radio,
QB radio, autoalarm, 620-13-73

30.000 zł, 0601-61-14-53

ROVER 214 Si, 1995, kupiony w Polsce,tel. 681-97-42
po 15.00
SKODA 120L, 1988 rocznik, uszkodzona, tel. 344-74-54
po 17.00

padkowe, uszkodzone
ABC! Auta powypadkowe, okazyjnie, gotówka, 0601-610133
j
ABSOLUTNIE auta powypadkowe,

gotówka, 0-90-27-53-72

AUTO- Tex, powypadkowe, gotówka,
344-77-33

AUTO
;
kupię, 0-90-376-261
POWYPADKOWE: najwyższe
ceny, 0-602-726-296

daż, komis, import, 344-7755,344-77-33
HOLANDIA, wyjazdy po zakup samochodów: osobowe, dostaw" .

dostawczych, autobusów. Szybki,

661-60-93, 621-16-86 62435-52
KJ Automobil- sprzedaż samochodów dostawczych, mikrobu-

sów nowych, uzywanych, import, su-

profesjonalny montaż, fachowa obsługa. Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 552-22-31, 552-28-14, Gdy«
nia, ul.Jana z Kolna 34, tel. 620-3370, 620-86-38 wew.3

ALARMY Prestige nowość Mx. Urządzenia antyporwaniowe, blokady, znakowa*
nia, telefony, radioodtwarza-

AUTOSZYBY 629-3887, 0602-263-389

rowe „Ara' Gdynia, Nowodworcowa 21, 62-94-295

AUTOSZYBY Jaan. Sprzedaż- mon-

AS- Autoalarmy, immobiisery,blokady, znakowanie, radia, głośniki, zestwy głośnomówiące. 302-48-94

taż, Wrzeszcz,

per oferta leasingowa, 623-42-46,
663-43-58
NIEMCY, Holandia, duży,
atrakcyjny wybór samochodów oso-

344-12-81, Ko-

ściuszki 6, Orunia, 309-02-51,
Jed. Robotniczej 223, Gdynia
620-49-77 Kapitanska 4
CAR- GLASS expresowy montaż, Elbląska
54/64, 305-39-39

bowych, dostawczych, ciągników siodłowych, naczep, 624-22-07, 0-601657-408

cze, osobowe,

cięża-

AUTOALARMY, blokady, auto- gaz „Coala", 55480-16

MIKROBUSY,
ACERO

Monroe, Sprze-

daż, montaż, 342-15-72
|
AMORTYZATORY, tłumiki, kata- 1].

zatory, 309-02-21

montaż, 622-86-00, 0-602-334-187

AUTOALARMY, zabezpieczenia, ra-

AMORTYZATORY,

zawieszenia,

dia, 20% promocja. Top Car, 341-8337
i

układy kierownicze, hamulcowe, serwis, regeneracja, 344-13-53, Ko-

tłumiki, ziom, me.
,

AUTOALARMY, radioodtwarzacze,

|

AUTO części: maski, błotniki, dzwi,
itp- sklep 552-80-14, 0601-649-614,
0601-632-293
CHŁODNICE, tumik, Alu, mechani
'

BLACHARSTWO, lakiernictwo,
osobowe, dostawcze, 344-45-85

y

AUTOALARMY

n

ściuszki 8

skich- nowe- atrakcyjne ceny- wyso- | 342-59-69, 341-34-48

ka jakość. Półosie- hurt- detal. Tel./

OKAZYJNIE kupię, 553-12-71 w. _ tax554-17-41

KLIMATYZACJA, naprawa,

341, 0601-642-181, 0602-217-666

552-16-53

POWYPADKOWE, uszkodzoABC Auto Szyby, Gdynia, Mor-

Pa

AUTOALARMY radomagnetofony, Witomino, 624-16-73

ABSOLUTNIE

każdy, powy-

Starter 058/552-14-48

0008 (EŁZSGY, | ŻUKI, bactarstwo, mechanka

GR.

przeprowadzki, 340-05-33

III! A,ABC- 556-59-48, przeprowadzki, 0501-103-273
!!!!KABA- przeprowadzki, 348-7248
IBACHILLES, przeprowadzki,
rzetelnie, 343-58-59
ACZKIEWICZwadzki, 345-74-76

Z siedzibą

PRZEPROWADZKI, 557-4733, 0602-229-263

1661-49-28
IA1 621-63-93
8302-96-40, 0601-63-61-43
8.A8.AB, 625-14-92, 0-601-610685, osobowe

Al osobowe, 556-38-82
AGA, 625-30-84, 0602-250-220
osobowe

„MAA -osobowe, 345-38-90, 0-602:
631-102

ABA- 309-28-95, 0602-730-812
ABC, osobowe,

81-704

Sopot,

ul.

Kościuszki

ABG osobowe, dostawcze, 625-5002, 0-601-670-514
ABSOLUTNIE najkorzystnej osobowe, dostawcze, 0-601-67-66-65

**

w Warszawie

- SAMOCHODY DOSTAWCZE
- INNE ŚRODKI TRWAŁE
12

* tel.

551-66-61,

fax

551-60-21

j-0,15
zł netto
Biz

Ogoszoń w Gdni i Wada

7)

dza

(1 tc

1,92 zł netto).
6-zł r netto):

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-54-09, fax (055) 35-27-77, pon. = pt. 8.00-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiąca 5, tatar 689:29-4, pont 0016.00; Tow, Jaroslawa Dąbrowskiego 1
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80 , pon.- pt. 8.00-16.00

090-620-

510

DOKONAJ ROZSĄDNEGO WYBORU
- MASZYNY I URZĄDZENIA
- LINIE TECHNOLOGICZNE

przepro-

ATRAKCYJNIE, 347-97-21
ATRAKCYJNIE- Europa, przeprowadzki, 344-77-33
MEBLOWÓZ, przeprowadzki,
rzetelnie. 342-94-18

LEASINGOWE

wadzę, 090/53-71-99

w godz 2001800

IZOTERMA, 553-07-18
MIĘDZYNARODOWY, 347-97-21

IINYNNNINNNINIA,ART meblowóz, przeprowadzki, 551-53-54, 090-52-21-78
LIINNNNHINININI! A,ABC, 346-39-21,

Centralne Towarzystwo

FIAT 126p, morze być do małego remontu, 302-88-73
POWYPADKOWE, zniszczone, każ„de, 090-271-549

Ogień w Gs

ner, 664-70-45, 090-522-178
INIININNIMI A,ABC, 556-59-48; 34085-33, 346-39-21
DOSTAWCZY, 303-59-54,
Solidniel
DOSTAWCZY, 552-57-18,
0-601-66-12-92

ŹWIRI HDS, 682-66-50

we, dostawcze, 0-601-670-840

padkowy, 0-602-726-296

w god 120140 w Biz

TINAART Mercedes konie.

PIASEK, 090-50-98-74, 348-89-77
STAR, tanio, 302-63-42
TRANSPORT, 1 do 10 T, 557-47-33,
0602-229-263
TRANSPORT, 3 T, 682-73-59

AUTA powypadkowe, zużyte, osobo-

kupię, 0-601-624-184

prze-

MIĘDZYNARODOWY 6 ton, 34768-10

kompleksowo, 344-45-85

AARON, 0602-722-790, rozbite,
uszkodzone, skorodowane
ABSOLUTNIE auta powypadkowe,

koncesjonowane

EUROPA, skraj, 1- 4 ton, tanio,
344-77-33

ROZRUSZNIKI, aliematory, warsztat sklep- Auto

ne, gotówka, 344-77-33

tówkaj, 552-11-81

AUTOBUSY
20-, 2
, mikrobusy, 550-14-43
_ KONCESJONOWANE przewozy mi*krobusem, 550-18-47, 551-14-37.
WOZY, 305-95-04,1 0601-66-44-21 ae

AUTO. blacharstwo, lakiernictwo,
679-13-87

OKAZYJNIE- kazdy również uszko-

ZACHODNI- okazyjnie (płacimy go-

TELEFON
w pasa |
SALON AUTO HI-FI

AUTOALARMY, blokady, im

dzony, 302-56-94

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

ZIPRISZY DO MUSZYCH BIUR OGŁOSZEŃ

ŻWIR, 622-22-66

DOSTAWCZE,
ca, powypadkowe, - CZĘŚCI
do samochodów dosa no GZ, OBŁZDaD
KOPARKO - ladowarka Ford,tel 687- gotówka,
34-77-33
czych używane I nowe, tl. 348. "UTOKLMATYZACJE, naprawa,
71-88, 0602-637-118
OKAZYJNIE! Zachodni! płatne go- 24-58
montaż, tel. 552-29-67
PRZYCZEPA campingowa, „Knaus”,
za
CZĘŚCI do samochodów tranu | ELEKTRYKA samochodowa,
1991, 090-672-936, 661-75-91

montu, 302-88-73

prasowe przjnaanos

ŻWIR, 348-83-95

31-96

£

4.200zł, tel. 343-45-57, 843-26-25

ogona

SIGNUS autoalarmy, Reda, 67-

chodów osobowych, ciężarowych,

Chanika, 346-47-88

STAR 28 wywrotka, zarejestrowany

SKODA Felicia, 1996/ 97, | właści-

AUTO-GLAS, szyby do samo-

ciężarowe, duży wybór, skup, sprze-

AUTA powypadkowe, każde od
'86, 671-16-80

AUTA: Fiat 126, Polonez, Mercedes :
123, VW, do remontu, uszkodzone,
powypadkowe,
Gdańsk, 302-99-66
AUTA osobowe, dostawcze, remont,
0-90-290-721
FIAT 126p, morze być do małego re- CIĄGNIKI siodłowe, osobowe- Spro-

SKODA Felicia, 1996, 090-672-936,
661-75-91

0()

DOSTAWCZE, mikrobysy,

WO

POLONEZ
Caro 1994, AA, R, inata- 5
lacja gazowa, 10.500 zł, 671-12-86
POLONEZ GLE 1500, cztero i pół
roczny przebieg 31 tys, stan idealny,
zdecydowanie sprzedam, tel. 309-0014 po 19.00
POLONEZ Truck, 1994, Renault 19
RN, 1995, sprzedam, 090-53-66-33
RENAULT Megane 14 RT, 1996, pełne wyposażenie, metalic, pierwszy

AABA auta powypadkowe, zniszczone, 0602186355
AABA auta powypadkowe, zniszczone, 0602603795
AABA auta powypadkowe, zniszczone, 090-51-06-15
AABA auta powypadkowe do remontu, 0601-625427
AARON, 0602-722-790, powy-

R-6629/A/5

en cwoccwncji

tala (069) 316326, pon.- pł. 8.00-16.00;

<ZAUI)
AS,

osobowe,

zachodnie,

AUTA - dostawcze,mi-

(0602)-387-924

krobusy, Tex 344-77-33

ASTRA, 309-30-25
AUTA-

AUTA" dostawcze: Żuk, Polonez

Dostawcze,

Euro-

Trans, 552-75-22, 0601-651-672

Truck, 551-26-59, 550-73-04, 0-601-

66-07-47

AUTA
24

dostawcze,

AUTA
dostawcze,
„Piast”, 552-26-33

347-99osobowe.

AUTOFEST 629-30-30, dostawcze, osobowe

AUTO Liga, osobowe, atrakcyjnie,
0601-67-30-22
BUS-y 8-osobowe, 629-06-31, 0602-39-48-45
DŁUGIE limuzyny- super tanie, 0-

„ 602-25-50-77

DOSTAWCZE, 341-56-59

Il!

DOSTAWCZE, osobowe,
„Sarko* 090-53-76-22

LAWETY, 347-97-21
LAWETY, 347-97-21
PRZYCZEPY, lawety, 552-80-72

PRZYCZEPY: wypożyczanie, serwis, części, 552-5704

WYPOŻYCZALNIA

samochodów,

301-99-86

AUTOHAKI, tumiki, 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 344-77-33
AUTOHOLOWANIE, 671-4555, kom. 0-602-61-78-78
Promocja 10%. Top Car, 341-83-37
„_ AUTO na gaz, 550-30-95
WULKANIZACJA: sprzedaż opon.

PTHM Auto Plus- osobowe, 345-52-

663-02-61- osobowe

15

ZAWIZMACI
BIURO rachunkowe, Centrum Wiedzy, 621-90-66

SQ

informatyk

ne, 0-602-371-078

OU

nictwo pracy- komputerowe, księgowości, sekretarek, pracowników biu-

rowych- możliwość zatrudnienia,
Gdynia, Swarzewska 43, 623-43-80,
0-501-537-561
ISD- Komputerowe, wysoka
jakość, bezstresowo, 341-80-22
wew. 328
ABC- kursy bezwzorokowego, 10palcowego komputeropisania na

gdytorze tekstu, Windows, Excel, Access- Weekendy, 346-12-78

ABSOLWENCI! Gdańsk, Bussines
Collage, 301-68-41
ABSOLWENCI!

Policealna Szkoła

Biznesu Filia Elbląg (0-55)232-7344, Filia Tczew (0-69)31-46-24

KASY fiskalne- APZK, 305-2244
KOMPUTEROWE- APZK, 30522-44
KOMPUTEROWE: podstawowy, Wordexcel, „Sikom*, 66125-56, 621-93-70
KOMPUTEROWE indywidualne, 620-61-53

KOMPUTEROWE oraz BHP Dom
Technika, 301-28-61

ABSOLWENCI!
Szkoła Biznesu
i Języków Obcych

BIURO Rachunkowe, licencja,
tel. 620-85-25

ÓSMOKLASISTO!

ELECTROIMPEX- krajowe pośred-

Ogólnokształcące

BIURO Rachunkowe Audytor-Komp,

REL UJE CH
przyjmuje zapisy
do klasy I.
Egzaminy wstępne
30: 31. 05. 1998 r.

346-01-16

BUCHALTER księgowość podatki, 621-80-21 wew. 256, 210
FIN-EL - biuro rachunkowe,
uprawnienia. Tel. 552-12-58
wew. 24, 21; 0-602-298-191

Świadectwo
z wyróżnieniem
zwalnia z egzaminu.

KONSULTACJE, prawo pracy, ZUS,
34-52-342

Gdańsk,
ul. Malczewksiego 51,
tel. 302-98-88,

KSIĘGOWA poprowadzi
ksiegi handlowe. 620-18-19 po-

302-49-71
POLICEALNA Pomorska Szkoła Turystyki Dziennikarstwa, Ubezpie*czeń- zapisy Gdańsk, Krzemieniec-

ANGIELSKI, Niemiecki, tfumaczenia
przysięgłe, techniczne, 341-07-

kategorie, Maxel, 344-68-07, 34172-84
KURSY operatorów sztapiarek, żurawi, suwnic, dźwigów, komputerowe,
radiestezji, feng shui, masażu i szkolenia BHP, tel. 553-10-30
KURSY prawa

jazdy

„Po-

Idek*, 556-66-61 wew.46, 060161-56-28
AGENT! Celny! „Rotex*

KURSY prawa jazdy,
RAL pptosthepsy

do, Gdańsk,

302-3

AGENT Celny, księgowości,
kadrowe, BHP, komputerowe, renci-

NAUKA jazdy „Express”, 305-38-

ści- dotacja, Centrum

92, 302-22-28

Wie-

dzy, 621-90-66

Informacje: 301-54-61, 301-99-71
POLSKI Związek Motorowy kat. A, B,
0, D, E, 342-93-40, 556-0707

PRAWO jazdy, 624-29-56

PRAWO jazdy, Ośrodek Szkolenia
„Auto-Uno*, duży plac manewrowy, 622-70-00, 622-07-00
a

dlonowddwownwoj

345-47-50, 341-49-19
BCI. Profesjonalna szkoła sekretarek- maszynopisanie, kursy komputerowe, księgowości, 621-71-10

CENTRUM Komputerowe= podstawy, Word Excel, maszynopisanie, grafika CorelDraw, księgowości, tel. 3444-054; 341-53-47

BHP, 344-40-12, 344-67-58
ODDK zaprasza na kursy samodzielnych księgowych:
310 godzin, przygotowujemy do pro-

fesjonalnego prowadzenia księgowości, również skomputeryzowanej,
koncepcja, materiały- dr Roman Nilidziński, 344-40-12,

344-67-

58

najtańsze

w

szkolenia

księgowośc

>

BIURO doradcy podatkowego, zadzwoń przyjedziemy, 0-601-645-804
BIURO Rachunkowe „Alkion*- doradztwo, 340-98-34

BIURO Rachunkowe
„Insoft" Licencja Ministra Finansów,
661-43-77

BIURO rachunkowe „Orglach”
301-48-66 wew. 143, 0602-723125

T-SHIRT „Jet* Grunwaldzka 219,
346-09-39
WYBRZEŻE- odzież, rękawice robocze, ochrony, konfekcja: Gdynia,

62:

OWCZARKI siniecń, rodowodowe (raty), 551-03-53
TANIO szczenięta Sznaucer- Miniarura „Pieprz- Sól* z rodowodem, 66314-42

KREDYTY gotówkowe, 34639-21, 340-85-33

nalepki, listowniki, cenniki, foldery,
druki, tel/ fax 341-05-67, 344-66-33

tel. 069/31-35-54
PONTON zachodni 3,8 x 1,80,
1.800,-; deska Fanatic 3,20 x 1.500,-

Grażyny 12

; żaglówka: 2.500; motorówka: 4,50

PIECZĄTKI, szyldy, reklamy, ulotki, 553-12-71/386

stanowiskowy, typ SBA-60/ 2500
0 mocy 150 KW, sztuk 2, 7.500 zł/

» Skryptor *

szt. tel. 0602-109-613
PRZYCZEPA gastonomiczna Niewiadów, 621-71-13

PRZYCZEPA samozbierająca T- 10,
ea

WO- 5, Karsin 687-

ANTYKI, meble, obrazy, żyran-

dole, bibeloty, 0-501-393-623

i stóp, 0501-149-615

25
BOAZERIA, (0-58)342-54-31
CHŁODNIA z agregatem w bardzo
dobrym stanie, tel. 682-89-46, kom,
090-52-37-22
DOMKI,

ietniskowe,

pro-

mocja, tel./ fax. (013)43-539-94, tel.
(015)84-254-58

KUBEK
do piwa
już od 7.50 zi/ 100 szt. „Torbacz”,
tel (0-58)305-53-23

pa

nieograniczony na

Zakres robót:

Zakres robót:

-

Realizacja wodociągu i kanalizacji sanitarnej.

Termin realizacji zamówienia - 1998 r.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja
projektowa robót.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.06.1998 r. o godz. 10.00,

SILNIK spalinowy, moc KM-18, waga
inwentarzowa, Udźwig 1000 kg,
dmuchawa pionowa do siana z silnikiem elektrycznym 11 kw, drzwi garażowe drewniane, opsypnik do okry-

wania kopców, przyczepa samozbierająca, płóg 3-skibowy, spezedam,
tel. 188/2661, 188/2092 Skarszewy
SILNIK zaburtowy, Johanson 605.500, Merkury 25- 2.600, Wietierok500, tel. 556-54-74
SIŁOWNIKI hydrauliczne, różnej
wielkości, okazyjnie, 0602-109-613

Projektujemy i drukujemy
Piakaty * Foldery * Kalendarze
Druki firmowe

Listowniki * Koperty * Wizytówki
Etykiety * Nalepki
Książki * Zeszyty * Akcydensy
80-152 Gdańsk
ul.
25
tel./fax
302 33 62 w. 1 * 302 12 48 w. 1
R-5410/A/368)

27-16, 301-84-30

KOMPOZYT

Tego materiału nie może
zabraknąć w żadnym warsztacie

DORADZTWO

KOSIARKI
„pilarki, wykaszarki- spalinowe, elektryczne- sprzedaż, serwis- Husgvarna Wrzeszcz, Uphagena 10,
341-66-20. Gdańsk, Ks. rogaczewskiego 9/19, 302-00-71 wew. 203,
Babi Dół gm. Żukowo
KOSIARKI do trawy Jaan. Gdańsk- Wrzeszcz,
344-12-81, Kościuszki 8,

Wysokość wadium - 30 000,00 zł.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą 500,00 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2.
Termin składania ofert - do dnia 16.06.1998 r. do godz. 9.00
w sekretariacie BOI, pok. nr 11, III p.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących PE
miso

tla

domowe

„EK OMA”

DETEKTYWISTYCZNE, 307-43-11

DŁUGI- handel, odzysk, 307-42-16,
ł

DŁUGI- odzysk, kupno, 30-74-456,
30-74-521

OMPUTEROWE

poleca:
SYSTEMY RYNNOWE
ó 75mm
4,53 mb netto
6125 mm
8,24 mb netto
ó 150 mm 10,65 mb netto

SIDING

wa

554-41-59

16,16 m” netto

«468 Gamrat"
ZY
s"

MALOWANIE proszkowe- nowootwarty zakład, ceny promocyjne,
S.A. 627-71-44, 627-79-03

ŚCIĄGAM, kupuję- długi, 34170-27

czepa P 4, symbol D 616, skrzynia
11,5t, rok produkcji 1988 r, tel kontaktowy (0593) 49-57
ZBIORNIK
szambo, 0601-65-81-99, 080-

MASZ problem z pakowaniem? Zadzwoń! Tel. 30-51-

|

50-34-39

(ode. od ul. Stryjskiej de ul. Sandomierskiej).

wodociąg,
kanalizacja deszczowa
przebudowa gazociągów,
zabezpieczenie gazociągów

%

OKŁADZINY ELEWACYJNE

HYDRAULIKA siłowa serwis u klienta, 550-46-02

WRÓŻENIE- tarot. Astrolog.
551-40-51
WRÓŻKA, 623-66-25

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku
1. Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku,
ul. Jaśkowa Dolina 2, ogłasza: przetarg nieograniczony

na regenerację cewek tramwajowych HT - 41.
2. Termin realizacji: rok czasu od dnia podpisania umowy.
3. Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać
w Wydziale Inwestycyjno-Remontowym
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hallera 142, pok. nr 8.

- roboty drogowe - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej
Termin realizacji zamówienia - 1998 r.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa robót.

4. Zamkniętą ofertę z dopiskiem:
„Przetarg na regenerację cewek tramwajowych HT - 41”

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 8.06.1998 r. o godz. 10.00, pok. nr 10, IV p.,
w siedzibie BOI w Gdyni.
Wysokość wadium - 20 000,00 zł.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za opłatą - 350,00 zł można ode-

5. Termin składania ofert upływa dnia 2.06.1998 r. o godz. 14.00.

należy złożyć w ZKM Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2, pok. nr 11.

6. Otwarcie ofert dnia 3.06.1998 r. o godz. 10.00
w Wydz. Inwest.-Remontowym ZKM, ul. Hallera 142 A, pok. nr 1.

brać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2.

7. Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji
krajowych.

pok. nr 11, III p.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- spełniają warunki określone
w „Warunkach szczegółowych zamówienia”,
- spełniają warunki określone w Ustawie o Zamówieniach
Publicznych i złożą wymagane oświadczenia zgodne

4. Socjniję wracgi okasśioce! w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. R
wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.

pzd

LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 664-85-85. Usługi

tel. 309-08-32

| WRÓŻENIE, 621-01-71

Z UZBROJENIEM

550-65-78,

ul. Bartnicza 1

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

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. "Wystawa IV 17) bez dopłaty (słowo >0,96 zt neto, dla osób fizycznych nie prowadzących
ogłoszenia ekspresowe przyjmowane są w godz. A
ZY
1,92
zł netto).
PE
PO
0 Pa
Tay
'szystki

za ile? URSZWYNONZKWMAOROKE TOM,

LODÓWKI!

80-180 Gdańsk

WYWROTKA H L 8011, 10 t, po-

Termin składania ofert - do dnia 8.06.1998 r. do godz. 9.00 w sekretariacie BOI,

$. Spełniają wymogi akpelloge w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy
o zamówieniach publicznych.

LODÓWKI! 303-61-61

LODÓWKI! 341-25-98
551-84-61, gwarancja

mości, działki, 622-76-38

- SPRZEDAŻ -

SERVICE
PHU „Stagapol”
557 26 15 w. 322

LODÓWKI! 302-00-05

LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKI! 303-61-61

50

POŻYCZKI samochody- nieruchoMEBLE używane, współczesne,
przedwojenne, 305-53-22

CHŁODNICTWO 1058/302-0005
CHŁODNICTWO! 0601-611-729,
557-21-65- lodówki
CHŁODNICTWO „,552-1653- lodówki

Sopot, Niepodległości 743, 551-15LOMBARD- komis, Świętojańska

307-44-17

- przebudowa oświetlenia ulicznego oraz sieci telefonicznej

pok. nr 10, IV p., w siedzibie BOI w Gdyni.

DWORZEC Główny PKP do 19.00,
soboty do 14.00; tel. 346-33-42
GDYNIA Morska 11a vis a vis
Dworca Głównego, 621-79-58
LOMBARD, samochody, RTV, złoto,
Gdańsk, Kołobrzeska 39, tel. 55304-68
LOMBARD, samochody, RTV, złoto,

projektu
ca
do
gotowego wyrobu

że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 71/98 z dnia 24.04,1998 r.
poz. 12715 - ogłoszony został przetarg nieograniczony na

WRAZ

tel. 551-47-12, 0601-613-369

135, 622-76-38

„BUDOWĘ ULICY HALICKIEJ

„WYKONANIE KANALIZACJI
SANITARNEJ POGÓRZE IIF”

BRYLANTY, złoto, samochody, RTV, Sopot, Haffnera 24/1,

Zapewnia pełną obsługęod

O

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI W GRĘ
ul. Jana z Kolna 55

informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 60/98
z dnia 8.04.1998 r. poz. 10300 - ogłoszony został przetarg

52
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super metale
chemoutwardzalne

BIUSTONOSZE, bielizna, ceny producenta, 0-602-71-22-78
CZAPKI „Jet* Grunwaldzka
219, 34609-39
KĄPIELÓWKI „Jet* Grunwaldzka
219, 346-09-39

AHU Lombard- Komis, 663-44-

DRUKARNIA- projekty graEA WANY

x 1,80, 3.000,- 556-54-74
PRALKA wiatka, zestaw wypoczynkowy, tel. 348-57-57
PROSTOWNIK spawalniczy, wielo-

Sany ogodzóniówe z siatki
cięto- ciągnionej. Solidne. Oferuje
producent „Eureka”, tel/ fax. 624-12-

AUTOMAT do gry, Jednoręki bandy-

wzory, 0-601-38-47-39

ul. Jana z Kolna 55

kiedy?

hurtownikom- upusty

MASZYNY do wypieku wafli, kubki,
rożki, piec cukierniczy, blachy, tanio,

profesjonalne

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI W GDYNI

A

ALTEX: wizytówki, pieczątki, szyldy,

OBICIA
COW AA

ta, 2.500 zł, tel. 343-45-57, 343-26-

mieszkania, 557-82-86, 0602-217033

pracy pro-

studium doradztwa podatkowego,

NIEMIECKI, 341-37-61

arabskiego, 554-24-08

koncesjonowane

pośrednictwo

01/03

APARAT do leczniczego masażu wodnego kręgosłupa

PRAWO Jazdy, 624-81-36, 62222-15, 0602-38-79-40

wość, tel. 344-67-58, 341-91-21

wadzi kursy: agentów celnych, kasjerów walutowych, komputerowe oraz

BIURO
Tłumaczeń
„BAS*, Gdynia, Starowiejska
26, - 620-50-72, 661-22-17,
Gdańsk, Grunwaldzka 102, 34416-05
TŁUMACZ przysięgły języka

ODDK- Policealna Szkoła Rachunkowości i Finansów przyjmuje zapisy
na kierunki: rachunkowość, bankoODDK

MASZYNY Budowlane sprze-

54, Krzyżanowskiego 7/12

KURSY, prawa jazdy, wszystkie

KOMPLEKSOWE wyposażanie sklepów i kasy fiskalne, Gdańsk Nowiny 12, tel.
Kc

daż- remonty Żary (068)374-35-

341-86-47

Towarzystwo

KSIĘGI przychodów- APZK, 30522-44
KSIĘGOWOŚCI- APZK, 305-224

AO
ZEM
-9,50
7
- 3,00
kubek termo
SEA
IUEczz [ZG]
- 0,67
pojemniki do sałatek,

niedziałek- piątek 11.00- 18.00

kiej 9a, 34-195-34, zniżki dla zamiejscowych
POLSKIE

Gdynia, 620-49-77, Kapitańska 4, Gdańsk. Orunia 309-02-51, Jed. Robotniczej 223
ŁUBIANKI 0.65 gr. (0-86)178-101

SZTUĆCE. 1,80 zł! 100rr

RYNNY
I SIDING Z PVC

DOŚWIADCZONY

prowadzi szkolenia indywidua|-

6208017, pont 80-180 w'sob. 9001400

czllaności gopodwcnij -0,15 żł oso

WATÓW
AUTOKARY- wynajem- przewozy,
556-06-26 AnTravel
Grunwaldzka 132, 341-35-31

i

LODÓWKI, 622-45-59, 0602-11-3352
LODÓWKI, 664-88-70- usługi
LODÓWKI, zamrażarki, 622-10-29,
303-70-33, dojazd bezpłatny
MIKROFALÓWKI, 553-43-79
NAPRAWY,

mikrofalówki,

tel.

069/33-72-82
PRALKI! 302-00-05

PRALKI! 341-51-97

VIDEOFILMOWANIA! Protesjonal- -

nie! Montażoobróbki! Pierwszokomunijne! 344-74-68
VIDEOFILMOWANIE, 0601-666-334
VIDEOFILMOWANIE, 302-84-34
VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59
VIDEOFILMOWANIE, Market 559-85-19
VIDEOFILMOWANIE 623-29-12

BUSY, 0-69/31-54-01
CENTRUM — Informacji
przejazdów autokarowych, Dom

Technika, Rajska 6, 346-20-46
CENTRUM

wczasy, kolonie. Primatour, 620-13-

42; 661-25-02
EST-

ł
KOMPUTERY, sprzedaż, serwis,
550-45-66, 551-19-57

PRALKI, 556-20-21

autokarów,

Falcon Centrum Handlowe Zaspa, 346-54-52. PandaTczew, (069)31-46-60

FAXY, kserokopiark

PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 553-52-53

wynajem

przejazdy autokarowe- Niemcy,
301-55-25, Brama Wyżynna
(siedziba PTTK). Biuro Brokerów, 346-20-46 (siedziba NOT).

PRALKI, 341-97-74

PRALKI, 349-41-60, tanio, solidnie,

międzynarodowych

przejazdów _ autokarowych.
Druskienniki- promocja 100 zł,

HARCTUR

wynajem

(koncesja,

wc,

autokarów
klimatyzacja),

Gdańsk, Św. Ducha 301-13-29
LONDYN- Paryż- Koln- codziennie,
301-97-75
MART-TOUR-

PRALKI, 622-29-38, 623-74-27,
0-601-63-57-05

Bank

najkorzystniejszych
przewozów
międzynarodowych, wczasy, wycieczki- zniż-

PRALKI, zmywarki, 308-46-55

ki, 0-58/621-92-25

PRALKI 620-19-75, 623-44-48,
661-77-49

OLIVIA
, przewozy, najtaniej, 301-13-

24; 301-79-14
PRZEWOZY autokarowe- Europa,
wynajem autokarów, turystyka, „Falcon' 346-54-52, 346-39-85

TELEPOGOTOWIE!
Naprawy!

Domowe!

NIP
SONY, PANASONIC, JVC
HITASHI, SANYO, AIWA,
WSZYSTKIE MARKI
Dojazd! Bezpłatny!
Gwarancja
12 miesięcy
ADMIRAL! 301-88-63, 341-38-66,
551-30-45, Axion, Curtis, Sam-

MMM Aaltouństnajtańsze
bilety
301-89-51
307-45-58
_307-45-43

sung, Neptun, Jowisz, Lexus, in-

ne, dojazd bezpłatny
ADMIRAL! Biazet, Curtis, Neptun, Unimor- Siesta, Jowisz,
Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd

bezpłatny, 341-69-66, 344-12-84,
346-79-45, 554-16-42
ADMIRAL, Axion, Siesta, Neptun, monitory komputerowe naprawy. Siesta- zwiększanie ilości programów. Dawny fa-

bryczny serwis Unimoru, 307-53-75
ANTENA!!! 661-33-47, satelitarne, RTV.
ANTENA!! 623-59-02, 0601625-793 kompleksowo
ANTENA! 624-42-74 satelitarne
RTV
ANTENY, 309-94-32, 0-602-156-132

ANTENY satelitarne, bezpłatny
transport, 664-75-72
ANTENY Tv-Sat, 551-19-57
ANTENY TV- SAT, instalacje, 62248-09

cniery Videal

ABait-Tur przewozy autokarami, mikrobusami do Niemiec i innych krajów. Bilety lotnicze - cały
świat. Sopot, Al. Niepodlegiści 766
Hotel Europa, 551-64-44
AGENCJA autokarowych przewozów międzynarodowych! raty, zniżki!
Wynajem mikrobusów, autokarów 850-osobowych. _ „Eurotour*
550-14-24
AGENCJA autokarowych przewozów międzynarodowych! Wynajem
mikrobusów.

_ „Eurotour*

550-14-24

COLORMAT,

Sony-

Royal- Curtis-

Sam-

Neptun- Siesta... Specjalistyczny
serwis Schumana 37. Dojazd
bezpłatny, _ 302-37-30,
623-51-04

554-

TELENAPRAWA, przestrajanie, 629-02-33,

Francja, Chorwacja, Santorini, Węgry, Słowacja, Polska...
BIAŁE noce- Petersburg-

301-51-11
301-57-35

AUTOKAR luksusowy, mikrobus, wy-

najem, 305-50-92
AUTOKARY, mikrobusy 8- 50-080-

WCZASY, biwaki, weekendy- Kaszuby- 684-38-91
WCZASY, Kaszuby, lipiec, sierpień. 684-42-23
WCZASY w siodle, „Spółdzielca”
343-54-00
- ZAPRASZAMY! Wczasy: Gołuń,
Stężyca, Ostrzyce, Jastarnia, Jastrzębia Góra; góry- Zakopane, Kar-

domki, pokoje, apartamenty, wczasy,

96
ZAPRASZAMY: Amsterdam, Paryż,
Chorwacja, Turcja. Kolonie: Poronin,
Karpacz, Puck, Wdzydze Kiszewskie, Grecja. „Kąpielisko Morskie Sopot* Sopot, Chopina 10, 551-00-02,
551-18-96

IAALTOURIST: kolonie, obozy, 30189-51
ATRAKCYJNE kolonie- Zakopane,
682-32-07, 682-32-87

ATRAKCYJNE obozy, Zakopane,
Duoreisen, 303-45-81
ATRAKCYJNE obozy Hiszpania,
AUTOCENTRALA- obozy młodzieżowe, kollonie, 301-97-75
GRECJA, Hiszpania obozy
młodzieżowe- Ateny, Monte. Carlo,
San Marino, Barcelona, Wenecja.
Harctur, 301-13-29
HARCTUR- kolonie, obozy krajowe
i zagraniczne, ciekawe programy,
nowość- Sycylia, Gdańsk, 301-1329, Św. Ducha 119/121
KOLONIAnauka jazdy konnej, 30550-92
KOLONIE, obozy „Vektor' 661-2300, 620-18-76
KOLONIE, obozy, górskie, jeździeckie „Spółdzielca* 343-5400
KOLONIE dla dzieci, 7- 12 lat,
„Stokrotka”, tel. 557-99-40

OBOZY Z ANGIELSKIM
798,- GOŁUŃ
- K. ŁEBY
650,- KAZIMIERZ DOLNY 850,825,- ZAKOPANE
- HISZPANIA
1595,2700,- LONDYN

ŚLĄSKA66 8
pu-.553
40 21
OBOZY: Balaton- Budapeszt, 14 dn;
Budapeszt: 12 dni; „Falcon'- 346-5452

go
OBOZY
letnie dla dzieci
i młodzieży
ROLET)

GRECJA- wczasy ze zwiedzaniem,
wycieczki objazdowe. Greckie Biuro

z nauką jazdy konnej,

T. Jantar, Politechniczna 7, 346-0817
GRECKIE Biuro Podróży „Barkost' 621-95-16, 620-10-26, Grecja,

Wyspy Greckie, Tunezja, Majorka,

Turcja, Włochy. Bilety promoweWłochy- Grecja. Przewozy autokaro-

15, tel./ fax 625-50-72, 0-602-729190

pay
l
ł
a.

więć

GDYNIA, Abrahama 74/5 661-19-86

REJ

zem

BIZNESU
gDAŃSK, tl. (0-58) 3463365,

|| APARAT do leczniczego masażu wodnego kręgosłupa

nistracji UG unieważnia legitymację

BIOCENTRUM. testy- odczulanie-

miażdżyca- 556-06-18

+

MASAŻYSTA,

AE

także wyjazdowo,

ODCHUDZANIE-

lekarz, 30-

masz

30-210

ściowej

, 100%

„Marke-

Med" Gdynia, |

za
NOWOCZESNY system kształcenia

PIELĘGANCJA, 553-54-16

344-83-55
POLICEALNA Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony w Gdańsku,

tel/fax. (0-58)305-34-99
PODCZAS minionego weekendu

POLICEALNE Studium
Hotelarskie i Turystyczne (Wieczorowe- za0Cz-

BADANIE USG, narządów |.

ne- dzienne), Gdynia, tel./ fax (058) 661-77-67 g. 16.00- 19.00

z ul. Bulońskiej skradziono gra-

natowe Audi 80 GAP 6898. Za
pomoc w odnalezieniu- nagroda.

348-53-99; 0601-39-00-21

Trój-

PRYWATNA Artystyczna Szkoła Muzyczna stopnia podstawowego i lice-

internista,
laryngolog,

alnego oglasza nabór do klas 0- |, do

rej. REF-8103 z ul. Płockiej pro-

I- I liceum, oraz dla dzieci od 5 lat-

szę o kontakt, tel. (017)855-2517, kom. 090-539-151

wkażómwet | U
301-40-03
341-75-64
551-67-37
665-75-14
661-69-62

POSIADACZA
dzionej Mazdy

zajęcia muzyczne, 343-00-33 w. 200

PRYWATNE Szkoły WZPHIU dzienne, wieczorowe, zaoczne, licea: Kupieckie, Ogólnokształcące, po ZSH.
Policealne Studium Kupieckie, Ekonomiczne, Licencjat 2 lata Studium
Marketingu i Reklamy, Kursy Komputerowe, Sprzedawców, Wrzeszcz,
Miszewskiego 12, tel, 344-96-78
SZKOŁA Muzyczna w Rumi ogłasza

ANGIELSKI, 621-04-90

GINEKOLOG: bezpiecznie,
najtaniej, 0-601-64-04-79
GINEKOLOG: Gdynia, 671-0251, 0/602-652-123
GINEKOLOGIA: Glinczewski, 55133-68
GINEKOLOGIA Kalinin-

| EFFE

pielęgniarek, ZSM nr 1, Gdańsk,

CHIRURG Łącki, zabiegi (esperal),
301-25-26

0-

343-53-94 lub 090-38-82-81

ZAJĘCIOWEJ

Plac Kaszubski 1, 620-39-32

pediatra, 96-46, 34132-91

GINEKOLOG602258328

„czarnej, podpalany, w okolicach Brzźna, za odnalezienie czeka nagroda, tel.

TERAPII

301-96-49

CAŁODOBOWO,

602-723-005
GINEKOLOG, 0-601-63-38-74,
szeroki zakres
GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG, 552-08-33
GINEKOLOG, bezpiecznie, tanio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, tanio, profesjonalnie. 0602-795-903

MEDYCZNE

refundacji,

jamy brzusznej
w domu chorego,
305-71-91

ALERGIA" testy- „Bicomem" (-

STUDIUM

Gdańsk, ul. Dworcowa 9

wizyty domowe, dr Paszkiewicz,

miasto,
chirurg,

studencką nr 76745/2551 na nazwisko Gładkowski Witold
ZAGINOŁ pies Cocker śpaniel, maści

NIEPUBLICZNE

| chowe, raty, możliwość czę.

a

DZIEKANAT Wydziału Prawa i Admi-

i stóp, 0501-149-615

BADANIE EKG internistyczne,

28, włorki, czwartki 16.00- 19.00
620-6943

z

gratis infolinia 0-800 200 75
GE

OWE || 2495054, 0601622142

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli
EKG, okulista chirurg, 303-17-73,
553-69-86, 550-60-08

wizyty, 0602-66-75-03
PSYCHIATRA:
specjalista,
Piotr Stefanowicz. Porady psychia
tryczne, przeciwalkoholowe, 0Q602-334-716

OBOZY młodzieżowe, Włochy, Hiszpania, Węgry, Budapeszt. Atrakcyjne
ceny „Gro-Tour* 305-82-42

550-18-32

97-64 (0-602)-33-47-16

inwani

LCZLUCLU LULA
tel. 0-:58/303-30-30

SPORTS Tour- obozy, kolonie,

styczne leczenie poalko-|
holowe. Esperal. 551-

A

bassy w Anglii, Gdynia, Krasickiego

ROCKU

Podwale Staromiejskie 51/52

305-71-91]

ANGLIA
305-62-25

TRATSCH

einen

OK POWER, STARTÓCY
PO NEORATOR

RNA

językowe
Anglia.
301-89-51

NE

kwalifikowane, _ specjali-

=

kursy

PSYCHIATRA, Nowaczyk, gabinet,

Słowacja, Zakopane- atrakcyjne kolonie- „Bałticana' 551-20-74
POLENREISEN- kolonie, tanio. 55179-40, 629-26-17.

brucki i syn* Gdynia, Horyda

dzieci,

AALKMED P. Stelanowicz,

r

MAAL-TOURIST

|ELCZACICIUI

PARYŻ + Eurodisneyland!

16
LAST Minute 621-95-16
PENSJONAT „Hubertówka” Wieżyca. Tel/fax 684-38-96

301-89-53, 621-99-10,
o:

ABSTYNENT

żeglarstwa,

GROMADA- Druskienniki, Bor-

krajowe przewozy osobowe, „Do-

MA Alkmedyk, leczenie poalkoholowe,
_esperal,

WINDSUFRING, kurs 2-tygodniowy,
pobyt w domkach na plaży, z wyżywieniem, 999,- Rewa k. Gdyni, 67913-85

GINEKOLOGICZNY gabinet, 0602653-684
LARYNGOLOG, 661-28-13, 0501124-785

k/ Bytowa,

we- Europa

cze, autokarowe, 301-27-00, 620-42-

protetyka,

HISZPAŃSKI, wioski, francuski, angielski, krótkie intensywne kursy, Szkoła Języków
Stanley's, 550-30-30

nabór
do klas 0- |, 343-00-33
w. 200

ac

EKG Lekarz Domowy internista pediatra, neurolog, 301-89-53, 621-

99-10
INTERNISTA EKG, wizyty, 34780-20, 0601-62-48-63
LARYNGOLOG wizyty domowe, 664-51-13
PEDIATRA- wizyty, 0602-266178, 347-99-83
PEDIATRA dr. Joanna
Stefanowicz, 551-97-

64

ASTAR -angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, "kursy letnie,
Wrzeszcz, Gdynia 661-45-32

EUROSCHOOL- najskuteczniejsza
szkoła. Zapisy do: szkoły podstawowej: 100% absolwentów w szkołach
średnich, liceum ogólnokształcące
100% maturzystów, 90% studentów,
625-48-10, 665-23-26

SZKOŁY

BIURO „Ania* Partnersko- Matrymonialne, 346-75-11

Policealne:
Informatyczna,
GOA

BIUROJulia,

nesu, marketingu, ' kosmetycznej
(dzienne, wieczorowe, zaoczne), liceum dla dorosłych (wieczorowe, zage AA

OOOO

P= 05 lx la Ga R3 Aa ka Ma Ki

Biznesu, BHP,

RENOMOWANE Biuro Matrymo-

tel. 302-11-39,
303-30-30

nialne „Wenezia”, tel. 348-55-61

ż

FIZYKA, medycyna, 302-76-81

MATEMATYKA, 346-51-46
MATEMATYKA, 347-96-40
MATEMATYKA, 557-98-17
POLSKI, 344-25-84

PA LWA

TA

z zaki

inikarstwa.

OSTEOPOROZA- diagnostyka, le-

1/8, 624-33-18

WESELA- 75 zł/ osoba, bankiety,
przyjęcia, Gdańsk Długa, 301-95-70

tny informator:
ć
; Gdańsk, Podwale Staromiejskie 51/52,;;

tel. (0-58) 3463345

i

R-6409/A/1004

GDAŃSK, Al. Podwale Staromiejskie
11, Chirurg- Stomatolog Agata Wilska, 305-79-69

GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43, Centum

Stomatologiczne

„Vis-

zę
EE;
©
C=

„EWSZKOŁAWTRÓWEŚCEĘ
(grad w Krata Obu)
kszaki w zawdże

REKLAMY

TSEHRÓKNAUK1
ŁE

GDAŃSK, Wały Jagiellońskie 24,

j 2;

g

TECHNIK
- ORGANIZACJIŻ
0%ż103-039/13/96/83/u;

narkoza; 341-92-96; 341-85-04
Centrum Stomatologiczne, poniedziałek- piątek 12.00- 20.00; sobota
10.00- 15.00; tel. 301-99-36

e

+OQD5

Dent*, protetyka, paradantologia,

DYPLOMOWANY bioenergotera- | peuta, zgłoszenia: 341-53-42, 345-|
40-55

HOTEL- restauracja „Jaszczurówka”
Podkarpacka, 342-60-80
RESTAURACJA „Wrzos' wesela, imprezy, obiady, Witomino, Narcyzowa

Public relations to specjalność

NORD- Medika, USG, 551-05-04
Osteo-Med 301-74-41

344-61-51.

Partnerskie: Matrymonialne- Zagraniczne. Setki Ofert!
OMEN, 623-66-25

ZACH

EUROSCHOOL- zapisy do: szkół
policealnych, języków obcych i biz-

oczne), 625-48-10

| PEDIATRA wizyty, 347-80(20, 0601-62-48-63

czenie,

skra626, nr

POSZUKIWANIE, skradzionych samochodów /0-602/231-920. Cały kraj.

grad, 551-44-14

AUTOKARY- koncesja, wynajem,
AUTOKARY: mikrobusy,

dla dzieci: Holandia, Francja,

Włochy, Czechy, Węgry, Rytro,

Wisła, Ochotnica, Ewak, tel.
30-10-630, Dworzec Główny
PKP, box 349

PERFECT- obóz językowy na
Kaszubach, wakacyjne kursy, Em-

Grecja „Sports Tour* 550-18-32

GLOBEX last minute, 62037-06

Turystyczne Partenon, Wrzeszcz, D.

cza,

345-75:96,0-601-629-013

pacz. „Kąpielisko Morskie Sopot Sopot, Chopina 10, 551-00-02, 551-18-

BORY Tucholskie, Charzykowy,
Okoniy Nadjeziorne, ośrodki wypo-

czynkowe z polem campingowym,

GDAŃSK: Morena- zachowaw-

TROSKLIWI rodzice. Wakacje
za 1.5 miesiąca- kolonie i obozy

wczasy,

bowe! 550-14-43
090-50-51-34, 303-54-42

LELEVIDEONAPRAWA,
30-25

551-20-74- atrakcyjne wycieczki:
Szwajcaria, Lazurowe Wybrzeże,
hiszpania, Praga...- wczasy: Włochy,

kolonie, tel. 0-531/711-09, tel/fax 0531/756-24

dowych, $05-62-25
301-97-75

sung- Sanyo-

cana, 550-16-77
ATRAKCYJNE wczasy, wycieczkiAutocentrala, 301-97-75
ATRAKCYJNE wczasy w górach: rekreacja, odchudzanie, odnowa, Solarium, atlas, masaże, callanecits, kosmetyka. Pensjonaty: „EdenMałopolanka”, 33-80 Krynica, tel.
018/44-642-65, „Smrek*, 33-350
Piwniczna, tel. 018/44-652-61
BALTICANA, Sopot, Kościuszki 60,

AHS
Koln
codziennie

Centrum Przewozów Międzynaro-

553-11-26

szech, czerwiec 600 zł/ 7 dni, Balti-

atrakcyjny program, 301-13-29, 30145-62

AUTOCENTRALA

Telewizory!
Naprawy domowe!

IAALTOURIST" imprezy, 301-89-51
A Balt-Tur Sopot, Al.Niepodiegłości 766 /Hotel Europa/ 551-64-44.
Wycieczki zagraniczne, turystyka
krajowa... Wczasy odchudzające
w Jastrzębiej Górze od 590 zł. Bilety
lotnicze. Ubezpieczenia.
"APARTAMENTY we Wło-

TRAPER- 551-93-31
wycieczki, kolonie

awaznwwah

3. WSTĄP
PO BEZPŁATNY,
INFORMATOR
CÓŚ
LUB ZADZWOŃ
tel. (0-58) 3463345

R-6410/A/1004

ANTYKWARIAT skup książek, podręczników, 621-77-26

OGRÓD Nadziei, Urszula Dyrda- 1
czerwca, Paweł Theus 17 czerwca.
Wróżki, jasnowidz, tel. (058)627-0666
VIDEO Rondo 620-98-87

DELIKATESY! 6.00- 24.00, Gdańsk
Kołobrzeska 59

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci
zmarł Nasz Ojciec, Teść i Dziadek

MARIANlat 75 HIPSZ
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
o godz. 13.00 w kościele pw. NMP w
|
Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego
|| o godz. 14.30 na cmentarzu przy ul. Spokojnej

MĘŻA

MĘŻA

śFp.

MARII ZIEGERT

26 maja 1998 r.
Gdyni.
samego dnia
w Gdyni-Kacku.

KRYSTYNIE RYBAK
składają

składają

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy Orbis S.A. Oddział Hotel

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy Orbis S.A. Oddział Hotel
„Marina” w Gdańsku.

„Marina” w Gdańsku.
€ R-6581/A/880

5 R-6582/A/880

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

LUPRASZAKY DONASZYCH UA (ŁOSIE | CR>jtano

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-54-09, fax (055) 35-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia8, tel/fax 683-29-44, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26
, pon.-pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa3, tel/fax (069) 162-20-80
, pon.- pt. 8.00-16.00

ow
z e

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 1998 r.
zginął tragicznie Pracownik „Elektromontażu Gdańsk” S.A.

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

ar Zień wiedaaiańy, że w radia 21 maja a 1998 r.

śFp.

śFp.

ś. t p.

JÓZEF RYBAK

JÓZEF KAMIŃSKI

HENRYK ŁOZOWICZ

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 maja 1998 r. o godz. 12.00:
na cmentarzu Komunalnym w Rumi-Janowie.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 maja 1998 r. o godz. 12.00
na cmentarzu w Gdańsku-Oliwie.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają j

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 maja 1998 r. o godz. 13.00
na cmentarzu Dębica w Elblągu.
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają

EJ

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają <.

Akcjonariusze, *

Akcjonariusze, |
Rada Nadzorcza, :

Rada Nadzorcza,

Zarząd staja ś

Ź R-6636/A/15

z slębokin ke zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 1998 r.
zginął tragicznie Pracownik „Elektromontażu Gdańsk” S.A.

zginął tragicznie Pracownik „Elektromontażu Gdańsk” S.A.

Zarząd A

Ę R-6638/A/15

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 maja 1998 r.

_Z głębokim żalem zawiadamiamy,że w dniu 21 maja 1 1998 r.

zginął tragicznie Pracownik „Elektromontażu Gdańsk” S.A.

zginął tragicznie Pracownik „Elektromontażu Gdańsk” S.A.

8 głębokim żalem zawiadamiamny, żeże w dniu 21 maja 1998 r.
zginął tragicznie Pracownik „Elektromontażu Gdańsk” S.A.

śp.

ś.Fp.

ś.fp.

MICHAŁ JARMAKOWSKI

ZBIGNIEW ZIEGERT

JANUSZ CHOMITKOWSKI

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 maja 1998 r. o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Zarząd Spółki. *:

ĆR-6639/A/15

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 maja 1998 r. a

śFp.

Rada Nadzorcza,
| 1R-6641/A/15

«sKolehalh="——

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 27 maja 1998 r.
o godz. 12.00 w kościele pw. NMP w Gdyni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.30
na cmentarzu w Gdyni-Witominie.
Pogrążeni w smutku

wyrazy głębokiego współczucia z powodu tragicznej śmierci

BRATA

wyrazy szczerego współczucia

ŻONIE i DZIECIOM

składają

składają

Zarząd, Rada Nadzorcza, Akcjonariusze i Pracownicy |:

|

Córka z Mężem i Dzieci *.

10053581/A/5

R-6577/A/5

z py

Koleżance

BRONISŁAWY MODZELEWSKIEJ

JADWIDZE KAMIŃSKIEJ

STEFAN WOJEWÓDKA

MĘŻA

Msza św. żałobna i uroczystości pogrzebowe odprawione

składa

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu 27 maja 1998 r.

zostaną dnia 27 maja 1998 r. o godz. 9.00 w kaplicy
przycmentarnej w Wejherowie-Śmiechowie.

Zarząd i Współpracownicy
:

Pogrążona w smutku

z „Fala” Sp. z 0.0.

*_10053667/184

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, .żee dnia EL majaa |

"Dnia 25 | maja 1998 | r. ASiudFi w spokój, nasz ukochany

A w dniu 20 rmaja2 1998 1r. ej

* 1998 r. zmarła nasza najukochańsza Mamusia, Teściowa i Babcia |
śFp.

Ojciec, Teść i Dziadek

TADEUSZ OLKOWSKI

ś.Fp.

JAN MISIURO

ANTONINAlat 87 MROZIK

ur. 30.09.1933
Pogrzeb dnia 26 maja 1998 r. o godz: 11.00 na cmentarzu
w Pierwoszynie.

O czym powiadamia pogrążona w smutku |

Rodzina

żołnierz AK Batalionu Bohdanka
okręgu Nowogródzkiego, pseudonim Niedźwiedź

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 27 maja 1998 r. i
o godz. 8.00 w kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na ul. Pomorskiej. :::
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona w smutku |

Msza święta odprawiona zostanie w środę 27 maja 1998 r.
| wkościele pw. św. Stanisława Kostki w Oliwie przy ul. Abrahama o godzinie 11.30.
i Pogrzeb tego samego dnia w Sopocie na cmentarzu Komunalnym o godz. 13.00.

O czym zawiadamia pogrążony w żałobie
Syn z Rodziną
Proszę | o nieskładanie posoki

ŻONIE KRYSTYNIE
i SYNOM ZBYSZKOWI i MARKOWI

ś.Fp.
ć

ZBIGNIEW LUBASZKA

JANUSZ CHOMITKOWSKI

żył lat 74
ja Msza św. żałobna odprawiona a
dnia 27 maja 1998 r. o godz. 11.00

; Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 27 maja 1998 r.

fp.

JÓZEFA RYBAKA

w kościele pw. św. Michała w Sopocie o godz. 12.00.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
O czym powiadamia pogrążona w smutku |
Ó. 10053624/A/184

serdeczne wyrazy współczucia

składają |

6 wkościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdyni, ul. Portowa 2.
| Uroczystości pogrzebowe odbędą się tego samego dnia na cmentarzu
Witomińskim o godz. 12.00.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

kak zko i Rodzinau | |

; Z głębokim Żalem awiedaniany że dnia 22 maja 1998 r. zmarła

:

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22 maja 1998 r.

Maria i Henryk Lewandowscy |
z Synami Leszkiem i Piotrem. |
Nabożeństwo żałobne
odprawione zostanie 27 maja o godz. 10.30
w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni.
Następnie ceremonia pogrzebowa w Gdyni-Demptowie.

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TS/|,,

ź

, 3 wielkim bólem zawiadamiamy Rodzinę ii Znajomych, że wv dniu 8. ?
maja zł r. zmarł

z oko talan zka
że w śe 21 maja 1998. r.
_ zginął tragicznie nasz ukochany Mąż, Ojcieć, Zięć, Szwagier
i Wujek |

połączeni w bólu z powodu nieoczekiwanej tragicznej śmierci

żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 maja | 1998 r.
po ciężkich cierpieniach odszedł od nas
nasz kochany Ojciec, Teść i Dziadek

śFp.

wyrazy szczerego współczucia z powodu tragicznej śmierci

przeżyła lat 90
o godz. 11.00 w kościele pw. Jana z Kent w Rumi-Janowie.
i Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00 na cmentarzu Komunalnym w Rumi-Janowie.
O czym powiadamia pogrążona w smutku

|

Koleżanki i Koledzy.

„U Aptekarzy” S.A.

„Oddawałaś nam co dzień swoje szlachetne, wielkie serce.
e.
Nasze troski brałaś na swoje ramiona”.
Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 maja 1998 r. przestało
bić serce naszej najukochańszej - Teściowej, Babci, Prababci i Pra-Prababci |
|
ś
ż

|

LILIANIE KAMIŃSKIEJ

ZBIGNIEWA ZIEGERTA

TERESA MARKUSIEWICZ

|

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają
Akcjonariusze, :

ZE głębokim smutkiem owdejkwy wikełoodść:: zk
o tragicznej śmierci

zmarła w wieku 77 lat, ukochana Mama, Teściowa i Babcia

.

na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

Akcjonariusze, ||
Rada Nadzorcza, |:

Rada Nadzorcza, :

2010015/185

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26 maja 1998 r. o godz. 14.00

Pogrzeb odbędzie się w dniu 27 maja 1998 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
A
Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają *.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie składają |
Akcjonariusze, :

:

Akcjonariusze, ;
Rada Nadzorcza, *

zmarła nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia

DANUTA BILSKA
lat 64
Msza św. żałobna w intencji Zmarłej odprawiona zostanie
ę dnia 26 maja 1998 r. o godz. 10.30 w kościele pw. Najświętszej
Marii Panny w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Witomino.
Zawiadamia pogrążona w smutku ;

JANINA CIESIELSKA
z d. LOTZ
ć
przeżywszy 87 lat
> Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu 27 maja

o godz

> 12.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. *
>

Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00 na cmentarzu Witomińskim.

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

O czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie
na i Edward „Tramowscy Rodzi ż

A

N

MATERIAŁY

Zakład Komunikacji
Miejskiej w Gdańsku

BUDOWLANE

©

Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku informuje,
że w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 81
z dnia 12.05.1998 r. pod poz. 15566

PŁYTY GIPSOWE |

ukazało się nasze ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym :
dotyczącym przetargu nieograniczonego na napawanie szyn
w łukach poziomych torów

PANELE
BOAZERYJNE
PODŁOGI
—SZWEDZKIE
TERAKOTA
GLAZURA

tramwajowych w Gdańsku.

Termin składania ofert upływa dnia 16.06.1998 r.
o godz. 14.00.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale Inwestycyjno-Remontowym ZKM w GdańskuWrzeszczu, ul. Hallera 142 A, pok. nr 8.

N

77-100 Bytów, ul.Lęborska
tel. (0593) 20-87

83-330 Żukowo, ul.Kościerska 11
tel. 817-168, tel./fax 817-228

R-6553/A/5 Z

R-6502/A/496

Umowa
z BDK-DAEWOO LEASING
_ to najlepsza przepustka
do dynamicznego rozwoju
Twojej firmy. Teraz już nie

e

musisz pozbywać się
własnych pieniędzy na zakup

maszyn, urządzeń, .

;R0GREROBZAOGKEOŻ:

o
>

komputerów, kserokopiarek
_— i wielu innych środków.

;

22:

;

"BUDOSTAL -8" S.A. | spycharki TD 150 ........................ -2 szt. /1981 i 88r,/

Jednocześnie

-_
marki Daewoo w tzw.
LEASINGU FABRYCZNYM, czyli na
— wyjątkowo prostych
i korzystnych zasadach:
6najmniejsze opłaty miesięczne
na rynku leasingowym!

spycharki TD 250 _-.................................. - 4 szt. /1977 - 88r./
spycharki TD 25E! —...........................-....... - 3 szt. /1983 - 84r./

PRZ

Kraków, ul. Przewóz 34 | żurawie samojezdne DS 04011 .......... - 2 szt. /198587r./

BDK-DAEWOO LEASING
oferuje samochody osobowe
i ciężarowe

zo)

Informacja:

c

E

fax /012/

|

R ZĆ
653-21-61

żurawie samojezdne POLAN ŻK -161 .- 3 szt. /1978r./

KIBR

qgni balastowe TATRA 815 TP
A gągniki

- 2 SZI. /1989r./

.......

- Zszt. /1988r. /
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Przetarg Nr 17/WOC/98

ZARZĄD PORTU GDAŃSK SA dać
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej

*% uproszczona procedura:

18

||

ogłasza przetarg nieograniczony
| na dzierżawę magazynu „Wiata”
położonego przy ulicy Przemysłowej 16
w Gdańsku Nowym Porcie na terenie

minimalne wymogi dokumentowe!

(> umowy na okres od
24 do 48 miesięcy!

Wolnego Obszaru Celnego.
Przedmiotem dzierżawy jest magazyn „Wiata” z przeznaczeniem na użytkowanie go jako
magazynu uniwersalnego i możliwością wydzielenia części na składowanie towarów wymagających specjalnych warunków (np. komory chłodnicze). Powierzchnia użytkowa wynosi 3400 m*.
Obiekt jest wyposażony w instalację elektryczną (220 V, 380 V) wodną oraz kanalizację
do odprowadzenia wód deszczowych.

BDK-DAEWOO
LEASING
CENTRALA:
20-076 Lublin,
ul. Krakowskie Przedmieście 68,
tel. 0-81/743 66 68, 534 35 63 do 65,
fax 0-81 532 79 55
ODDZIAŁ W GDAŃSKU:
80-890 Gdańsk,
ul. Heweliusza 11, p. XII, pok. 1208,
tel./fax 0-58/305 85 55, 305 85 56
PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA:
AUTOFTT,
ul. Chwarznieńska 170d, Gdynia
tel./fax 0-58/621-44-39
AUTO-GDAŃSK,
ul. Gen. J. Hallera 132, Gdańsk,
Tel./fax 0-58 341-67-18

BEZPŁATNA INFOLINIA:

Pożądani są oferenci, których działalność gospodarcza przyczyni się do wzrostu przeładunków
morskich.

D.
1.
2.
3.
4.

r
u.
ór:
Zapoznają się z warunkami przetargu.
Złożą ofertę w Zespole Obsługi Przetargów do 17 czerwca 1998 r. do godz. 10.00.
Wpłacą wadium w wysokości 41 000,00 zł.
Cena wywoławcza rocznej stawki dzierżawy pow. użytkowej magazynu wynosi 120,00 zł za 1 m”.

Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej nieruchomości. Termin i miejsce spotkania należy
ustalić telefonicznie z panem Janem Rąbca, tel. (0-58) 343-95-83, upoważnionym do kontaktów
z PT Klientami.
Specyfikację istotnych warunków przetargu można otrzymać bezpłatnie w Zespole Przygotowania Produkcji, pok. 319 pod adresem jak wyżej. Komisja Przetargowa będzie rozpatrywała tylko
te oferty, które zostaną złożone we właściwym miejscu i czasie oraz będą spełniały wymagania
określone w warunkach przetargu.

A.
-

0800 - 137071

bie

innymi

pr.

wo

swobodnego wyboru Ołótaria.
wystąpienia o uzupełnienie ofert,
przeprowadzenia dodatkowych rokowań,
uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie dat rezultatów.

Informacji szczegółowych dotyczących nieruchomości jak i przetargu

udziela Biuro Wolnego Obszaru Celnego, tel. (0-58) 343-99-31.
R-5931/B/30

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława pz"

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: FED" oortzari Gdański Gazowe
a ala: (068 162200. p. 800-900

16a, tel./fax >

31-63-26, pon.- pt. 8.00-1€

R-6558/A/5

.

M GOSPODA
Tczewski Metrix

Firmy kontra ministerstwo

Szproty

w sądzie
Firmy Lechostawa Goździka i Jacka Łojka ze Świnoujścia oraz przedsiębiorstwo Boder Seafood
z Warszawy, które czarterowały duńskie kutry, zaskarżyły do Naczelnego Sądu Administracyjnego
decyzję ministra transportu i gospodarki morskiej
dotyczącą zakazu przez nie połowów szprotów na
wodach polskiej strefy na Bałtyku.

Najpierw zakładem interesowali się Francuzi,
teraz - Amerykanie. Nie
wiadomo czy zamierzają produkować sprzęt
AGD. Zawężenie oferty
to jednak dalsza redukcja zatrudnienia.
We wrześniu ubiegłego
roku zwolniono 100 pracowników. Kłopoty zakładu zaczęły się już wcześniej - paradoksalnie w okresie jego
największej prosperity, kiedy
Metrix włączono do zjednoczenia producentów sprzętu
gospodarstwa
domowego.
Firma, która wcześniej wytwarzała niemal wyłącznie
gazomierze, nastawiła się na
produkcję sprzętu AGD. Na
początku lat 90., kiedy na
polski rynek weszli zagraniczni producenci, Metrix
został zmuszony do zmniejszenia produkcji. Zapotrzebowanie na elektryczne prasownice domowe stale malało, a wytwarzaniem okapów
kuchennych zajęli się inni
producenci sprzętu domowego. Profil produkcji zakładu stał się jego największym
problemem - ani w Polsce,
ani w Europie nie było drugiej takiej firmy, która produkowałaby jednocześnie gazomierze i sprzęt AGD.
Zainteresowanych zakupem Metrixu nie brakowało. Negocjacje, które trwały
ponad rok zakończyły się
jednak fiaskiem - potencjalnych
inwestorów
z Francji interesowały bowiem
tylko gazomierze.
Później do firmy zgłosili się
Amerykanie. Choć istniały
spore różnice zdań na temat produkcji gazomierzy,
to - jak zapewnia prezes
Ormiński
rozmowy

Firmy rybackie wnioskują o uchylenie
decyzji
i stwierdzenie, że została
podjęta z naruszeniem prawa. Na początku bieżącego
roku

Arkadiusz Ormiński, prezes Metrix S.A.
Fot. Przemysław Świderski

- To był krok we właściw sprawie sprzedaży zakławym kierunku - podkreśla
du dalej trwają.
prezes Ormiński. Zaraz doPrzedłużające się negodaje jednak, że efekty mocjacje coraz bardziej niepogłyby być jeszcze lepsze.
koją pracowników.
Obie spółki pracują niemal
- Zupełnie niepotrzebnie
wyłącznie na potrzeby Me- firma przynosi zyski i jest
trix SA - „Narzędziownia”
w niezłej sytuacji finansoświadczy zaledwie 10-12
wej - uspokaja prezes.
procent swoich usług na
- I w ubiegłym roku i dwa
rzecz kontrahentów
zelata temu też były zyski,
wnętrznych, „Metal” jeszcze
a i tak zwolniono 100 osób
mniej - tylko 5-6 procent.
tłumacząc to restrukturyza- Wkrótce obie spółki
cją - replikują pracownicy.- :
córki zostaną sprzedane Dają nam do zrozumienia,
twierdzą w II NFI, które jest
że AGD to kula u nogi zawłaścicielem większościokładu i gdyby się tego powego pakietu akcji.
zbyć, to firmę udałoby się
Do kłopotów ze zbytem
szybko i dobrze sprzedać.
AGD
doszły
problemy
Likwidacja AGD oznaz eksportem na Białoruś
czałaby
jednak
kolejne
i Ukrainę. Te dwa państwa zwolnienia (tym razem pracę straciłoby ponad 50 najwięksi importerzy metrixowskich
wyrobów
we
osób). Kierownictwo zakławrześniu ubiegłego roku
du nie chce podjąć decyzji
wprowadzili cła zaporowe.
o zwolnieniach, choć właProdukcja tczewskich gazościciel - II NFI - coraz barmierzy spadła aż o jedną
dziej nalega, by „wyprowaczwartą.
dzić” AGD poza spółkę.
- Nie pogodzimy się z tą
W kwietniu ubiegłego roku
stratą - zapewnia prezes
z majątku Metrix S.A. wyOrmiński. - Szukamy nodzielono spółkę Metrix-Nawych rynków zbytu.
rzędziownia, w lipcu poBarbara Marszall
wstała Metrix-Metal.

„Silvant

i

wyczarterowały

one

w Danii do połowów szprotów szesnaście dużych kutrów. Jednostki te miały
odłowić w sumie 35 tys. ton
tych ryb.
Przeciwko masowym połowom szprotów zaprotestowali polscy rybacy. Wskazywali oni na zmniejszanie się
bałtyckiego stada małych
rybek i konieczność
ich skutecznej ochrony. Rybacy
twierdzili, że w ogromne
sieci duńskich statków łowczych wpadały także młode
szproty i narybek innych
gatunków ryb. Zagrażało to
wyniszczeniem stad różnych ryb żyjących w Bałtyku. Protestujący rybacy zagrozili blokadą portów.

Ministerstwo Transportu
i Gospodarki Morskiej, podzieliło obawy protestujących
i wydało
decyzję
wstrzymującą połowy duńskich statków, które na po-

czątku marca musiały opuścić polską strefę morską.
Duńczycy zdołali odłowić
ok. 8 tys. ton szprotów.
Z decyzją ministerstwa
nie zgodzili się właściciele
firm czarterujących duńskie
jednostki łowcze. Skierowali
oni do ministra odwołanie.
Powołali się na wyniki kon-

troli złowionych ryb przeprowadzonej w duńskich
portach przez tamtejszych
ekspertów. Duńczycy wykazali, że szproty mają odpowiednie wymiary, a w sieciach nie ma ryb innych gatunków.
Ministerstwo nie wycofało zakazu, z czym nie zgadzają się firmy czarterujące
obce kutry. Po dłuższym
okresie oczekiwania w macierzystych portach, w końcu duńskie statki popłynęły.
na własne łowiska na Morzu
Północnym. ' Właściciele
polskich firm połowowych
obawiają się, że będą musieli zwrócić Duńczykom
straty wynikające z bezczynnego postoju ich kutrów
w portach.

(JAS)

PERYSKOP
M Akcje Pekao dla chętnych
Ministerstwo Skarbu ustaliło cenę sprzedaży akcji Banku
Pekao SA na 35-45 zł za sztukę. Do publicznej sprzedaży
przeznaczono 20 mln 647 tys. 500 akcji Pekao SA, co stanowi 15 procent kapitału akcyjnego banku. Oferta ma trwać
od 15 do 19 czerwca. W jej trakcie Bank Pekao SA będzie
wart pomiędzy 4,8-6,2 mld zł.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu 137 650 tys. akcji serii A Pekao SA. Dla
małych inwestorów przeznaczono 7226 tys. 625 akcji, dla
dużych 5161 tys. 875, a dla instytucjonalnych 8259 tys.
Skarb Państwa planuje sprzedać inwestorowi lub inwestorom strategicznym kolejne 35 procent akcji Banku Pekao
SA. Dalsze 30 proc. akcji przeznaczonych zostanie na zasilenie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, 15 proc.
akcji zostanie nieodpłatnie przekazane uprawnionym pracownikom poszczególnych banków grupy Pekao SA, a 5
proc. kapitału akcyjnego przeznaczone będzie na rezerwę
reprywatyzacyjną Skarbu Państwa.

EM Koniec bydgoskich rowerów
aw

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ogłosił upadłość tamtejszych

Oznaczenia: USD
— dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF — frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyjski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych
za gram.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 100 nowych rubli)

Zakładów Rowerowych Romet SA, o co wnioskował zarząd
firmy. Powodem ogłoszenia upadłości największej w kraju
fabryki rowerów było - jak to określono w wyroku - trwałe
zaprzestanie płacenia długów. Łączne zobowiązania spółki
sięgają 72 mln zł, w tym 11 mln zł wobec Skarbu Państwa.
Wartość majątku wynosi 110 mln zł.

M Auto serwis w gdańskim
Geancie
Poznańska Centra SA wraz z innymi firmami branży motoryzacyjnej będzie wyposażać ogólnopolską sieć punktów
obsługi samochodów przy hipermarketach, tworzoną przez
Auto Centrum Geant. Pierwszy taki punkt działa już przy
hipermarkecie Geant w Warszawie, drugi powstanie przy
mającej rozpocząć działalność w końcu listopada tego roku
placówce tej firmy w Gdańsku. Do 2000 r. ma być ich 10-12
w całym kraju.
Opr. (in)

Piłka nożna

Roman

B klasa

W misji
ijskiej

Grupa 1
ŁKS Ujeścisko - GTS Auto Euro

Rusocin

2:3, Olivia

Gdańsk - Kozak Gdańsk 4:2,
Champion Gdańsk - Morena
Gdańsk 3:2, Proxima OIlszynka - Ex Siedlce Gdańsk
2:4.

Pauzowali:

10. Morena

4

Rondo

Korban

wtorek
26 maja 1998

Żeglarstwo

Tłok
na Zatoce
230 zawodniczek i zawodników na wodach Zatoki
Puckiej rywalizowało w regatach o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego. Mistrz olimpijski
w klasie Finn, Mateusz Kusznierewicz siedem razy
mijał metę na pierwszej pozycji.

20:107

Grupa 2

Większość
" wyścigów
przebiegała przy bardzo
silnym wietrze, dochodzącym w porywach do 8 stopni w skali Beauforta. Z wybrzeżowych żeglarzy najlepiej spisali się Marzena

Orkan II Gdynia - Tygrys
Miłocin (nie odbył się), Radmor Gdynia - KS Żukowo
1:0, GTS Rotmanka - Jaguar
Kokoszki 2:4, Fosfory II Wiślinka - KS Jankowo 0:1,
Huragan Przodkowo - Inkrzans Kowale == „Pauzo-

Grupa 3
Wisła Długie Pole - Osiczanka Osice 10:2, Potok II
Pszczółki - Unia Kłodawa
7:1, Zryw Grabina Zameczek - Delta Małżewko 1:1,
Orzeł II Trąbki Wlk. - LZS
Krzywe Koło 1:0, Wisła Steblewo - Cedat Straszyn 11:1.
Pauzowały: LZS Trutno-

6. Orzeł I

10. Unia

Piłka nożna

Rekreacja
z Unią
W niedzielę na stadionie
przy ul. Ejsmonda
w Gdyni imprezę rekreacyjną zorganizowali
politycy Unii Wolności,
którzy rozegrali piłkarski mecz z oldbojami
Arki. '
W normalnym czasie spotkanie zakończyo się remisem
2:2. Rzuty karne lepiej wykonywali politycy, którzy wygrali 5:3. W zespole po stronie
Unii wystąpili między innymi:
, Janusz Lewandowski, Jacek
Dziubiński i Paweł Wróbel,
a po stronie Arki, Janusz Kupcewicz i Tomasz Korynt. (sus)

Okońska

i. Przemysław

Miarczyński (SKŹ Sopot),
którzy zwyciężali w klasie
Mistral oraz Maciej Grabowski
(YKP
Gdynia),
triumfator klasy Laser.
Wyniki:
Finn - 1. Mateusz Kusznierewicz (YKP Warszawa)
- 7 pkt; 2. Wacław Szukiel
(AZS Olsztyn) - 12; 3. Rafał
Szukiel (AZS Olsztyn) 420 1. Sebastian Krzyszkowski, Gabriela Brzóska

2. Michał Zera (Baza Mrągowo) - 21; 3. Piotr Wojewski (Zatoka Puck) - 27;
Laser Radial 1. Marcin
Rudawski
(MKS
SWOS
Warszawa) - 9 pkt; 2. Marek Graniszewski (MKS
SWOS Warszawa) - 13; 3.
Maciej Patejuk (Baza Mrągowo)

- 21;

Aloha 1. Agata Brygoła
(Baza Mrągowo) - 11 pkt; 2.
Paweł Koniecki (Baza Mrągowo) - 18; 3. Miłosz Wójcik (SKŻ Sopot) - 20;
Mistral (mężczyźni) 1.
Przemysław Miarczyński
Od lewej: Sebastian Coe - eks-rekordzista świata w biegu na 800 m, obecnie dzia(SKŻ Sopot) - 10 pkt; 2. Mirosław Małek (Energetyk
łacz ruchu olimpijskiego, William Hague - przewodniczący brytyjskiej opozycji (toRybnik) - 22; 3. Arkadiusz
rysów) i Edmund Obiała - inżynier, męeniczy stadionu olimpijskiego w Sydney.
Fedusio (Baza Mrągowo) Fot. Ze zbiorów Romana Korbana
(Baza Mrągowo) - 10 pkt; 2. 30; (kobiety) 1. eecyn
nia kandydata na honorową
me, Oman Korban, kiedyś
nem szacowany jest na 435 Dawid
Zbroja,
Paweł
Okońska (SKŻ Sopot)funkcję attachć olimpijskiesm Spójnia
Gdańsk,
to
mln dolarów. I właśnie tego
Szklarz (Pogoń Szczecin) - pkt; 2. Anna Graczyk SKŻ
go. Dobór właściwego człoczłowieka, który w Australii
znany w swoim czasie lek14; 3. Krzysztof Łobodziec, . Sopot) - 103; 3. Anna Gawieka powinien jednak narobi zawrotną karierę, dakoatleta, miler - mistrz PolKrzysztof Lisiecki (Pogoń
łecka (SKŻ Sopot) - 110;
rzony
jest
szacunkiem
stąpić
w
porozumieniu
ski na 800 m (1951-52) i na
Szczecin) - 21;
470 1. Tomasz Stańczyk,
z polską społecznością, diaw środowisku i zawsze pod1500 m (1951), a biegnąc jaOK Dinghy
1. Antoni
Tomasz
Jakubiak
(Baza
sporą w Australii. Musi to
ko
reprezentant
Polski
kreśla swoje polskie korzePawłowski (AZS Poznań) - Mrągowo)
- 11 pkt; 2.
być ktoś znany i wpływowy,
w
sztafecie
4 x
400
nie - że jest członkiem Polo14 pkt; 2. Marian JankowAdam Paszek, Robert Zaktoś z autorytetem, władam (Mach-Lipski-Buhl-Kornii, widzimy w roli attache
ski (AZS Poznań) - 24; 3.
wadowicz
(Jacht
Klub
jący biegle dwoma językaban) przyczynił się do zdoolimpijskiego. W tej misji - Mariusz Szmyt (LKS KieStoczni Gdańskiej) - 24; 3.
bycia przez nią srebrnego
mi, w tym przypadku pol- by tak się stało - przybyłem krz) - 26;
Konstantin Daczenko, Stamedalu na akademickich
skim i angielskim. Tymczajako wyraziciel opinii i zdenisław
Gołembiewski
Europa - 1. Jacek ZbierMŚ w Berlinie. Startował na sem PKOl. narzuca swojego cydowanego stanowiska na- ski (Pocztowiec Poznań) - 7 (Ukraina) - 24;
800 m na igrzyskach olimkandydata - osobę zupełnie
szej diaspory, nigdy nie pkt; 2. Katarzyna SzotyńFunboard
1. Wojciech
pijskich 1952 r. w Helsinnieznaną w Środowisku poszczędzącej wsparcia dla ska (MKS SWOS WarszaBrzozowski (MKS SWOS
kach.
lonijnym - Toma Yorka.
polskich sportowców, w tym wa)
= 15;..3. Wojcięch
Warszawa) - 1,4 pkt; 2. PaPan Roman, niegdyś silolimpijczyk w. Będę starał Bromka (Pocztowiec PoNajstarsi działacze nie znaweł Dittrich (Berlin) - 4; 3.
nie związany z Trójmiastem
ją jego nazwiska, nie odwiesię w Warszawie doprowaznań) - 26;
Dariusz Bobel (United Dimieszka obecnie (od 15 lat)
dzić sprawę do pomyślnego
dzał klubów polskich. To nie
Laser 1. Maciej Grabowstributions) - 11.
w Australii, w Sydney, gdzie
finału.
|
jest nasz człowiek. Należy
ski (YKP Gdynia) - 12 pkt;
(sus)
- A propos wspierania
odbędą się najbliższe 27.
bowiem promować ludzi,
polskich sportowców...
Letnie Igrzyska Olimpijktórych osiągnięcia zawo- Od igrzysk 1956 r.
dowe i inne oraz pozycja
skie-2000.
Tam,
będąc
w Melbourne Polonia auw ścisłym kontakcie z Polopodnoszą autorytet Polonii,
nią, promuje sport. M.in.
stralijska gościła około 700
a nie kogoś z kapelusza.
- Macie takiego SWOJEGO
zawiązał w Sydney Polskopolskich sportowców, któkandydata?
Australijską Radę Sportu,
rym nasi ofiarni działacze
- Tak i właśnie jego usil- udzielali różnorodnej poktóra przyjęła potem nazwę
nie polecamy. Tym kandyOlimpol. Od czasu do czasu
mowy z działaczami Gedanii
mocy. Na przestrzeni ostaternadetta Chojnacka,
datem na polskiego attachć
przyjeżdża do Polski, nie
i wyraziła chęć występów
wychowanka Czarnych
nich lat mieliśmy kontakt
„kolejarek”.
pomijając
Gdyni,
gdzie olimpijskiego jest inżynier z grupami polskich bokse- Słupsk, która przez ostatnie w barwach
lata występowała w lidze
Edmund Obiała. Człowiek
Chojnacka to środkowa blomieszka jego siostra. Ostatrów, reprezentacją koszybelgijskiej
ma
szansę
nadzorujący budowę wielku. Ma 31 lat i 181 cm wzronio odwiedził Polskę główkarek podczas mistrzostw
wzmocnić drużynę siatkakiego stadionu olimpijskiestu. Broniła barw Czarnych,
Świata, 27-osobową ekipą
nie w innym celu.
rek Gedanii DGT Gdańsk
go w Sydney na 115 tysięcy
kiedy zespół ten dominował
młodych
lekkoatletów
- W jakim?
200) nie wracać do Au- widzów. Koszt budowy tego przybyłych na MŚ junio- (seria B I ligi). Zawodniczka na krajowych parkietach
supernowoczesnego obiekrów i - w bieżącym roku - ta odbyła już wstępne roz(lata 1985-87).
(pol)
stralii z poczuciem nie załatu wyniesie około 650 mln
z grupami żeglarzy z Matetwionej bardzo ważnej sprauszem
Kusznierewiczem
dolarów. Dla porównania
wy.
koszt wybudowania wszystna czele.
- Co to za sprawa?
kich obiektów i urządzeń na
- Jak liczna jest Polonia
- Polski Komitet Olimpijaustralijska?
ski, jak każdy inny narodo- „ewentualne zimowe igrzy- Polonia liczy około 150
ska olimpijskie w Zakopawy, ma prawo desygnowatysięcy ludzi. Z tego około
30 tysięcy przebywa w Sydney, gdzie mamy cztery
polskie kluby sportowe,
trzy kościoły. Jeden z klubów liczy 800 członków.
- Dziękuję za rozmowę.

Siatkówka

Rozmowy z Chojnacką

Paweł Kowalski
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Piłka nożna

:

Kontrakt
Bierhoffa
Reprezentant Niemiec
Oliver Bierhoff został
- jako pierwszy Niemiec,
królem strzelców włoskiej ligi piłkarskiej.
W zakończonym sezonie
1997/98 zdobył dla Udinese
27 bramek, o dwie więcej od
grającego w Interze Mediolan słynnego Brazylijczyka
Ronaldo.
Od niedawna Bierhoff
stał się też najdroższym niemieckim piłkarzem wszech
czasów. 255 mln marek

wpłynie z AC Milan na kon-

to Udinese za pozyskanie
Bierhoffa. Za rok gry w mediolańskim zespole, Niemiec
otrzyma 2,5 mln marek (netto). Kontrakt opiewa na trzy
lata jego występów w Milanie.
„Sądzę, że w AC Milan zakończę swoją karierę zawodowego piłkarza” - powiedział 30-letni Bierhoff.

Po meczu Lechia - Arka

Bałtycki mw

Reprezentacja olimpijska

!

Rozczarowanie Dziś z Rosją
, erbowe spotkanie piłarzy Lechii i Arki
ściągnęło na trybuny stadionu przy ul. Traugutta
prawdziwą śmietankę wybrzeżowego futbolu.
Widzieliśmy wielu trenerów, byłych zawodników,
działaczy czy sędziów. Wymienimy tylko Bogusława
„Bobo” Kaczmarka, Czesława Boguszewicza czy Andrzeja Czyżniewskiego. Tego pierwszego poprosiliśmy
o krótkie podsumowanie
meczu.
- Lechia była nieco lepsza, ale wygrywa ten, kto
zdobywa bramki. Samo spotkanie nieco rozczarowało.
Było jakby bez wyrazu. To

dziwne, bo uważam,
teriał ludzki, jakim
nują obie drużyny,
im możliwość gry w
Może nie o wysokie

że madyspostwarza
II lidze.
miejsce,

ale o utrzymanie na pewno.

Najlepsi na boisku byli według mnie Piotrek Rzepka
i Sławek Matuk.
Nieco nerwowości było
przed meczem, kiedy to
służby porządkowe zrewidowały torby piłkarzy Arki.
Jednak po zakończeniu spotkania prezes gdyńskiego
klubu, Jacek Dziubiński
(w m.in. jego towarzystwie
mecz oglądał trener Polonii
Gdańsk, Witold Kulik) odczuwał lekki niedosyt z e
powodu.

- Nie możemy być do
końca zadowoleni z wyniku.
Liczyliśmy na więcej - mówił. - Słabiej zagraliśmy
w pierwszej połowie. Remis
to jednak chyba sprawiedliwy wynik.
Jeszcze większe niezadowolenie wyrażał dyrektor
sekcji piłki nożnej Lechii,
Mariusz Popielarz.
- Jestem wręcz zdruzgotany tym rezultatem. Teraz
musiałyby zaistnieć bardzo
sprzyjające
okoliczności,
abyśmy
zakończyli
rozgrywki na pierwszym miejscu. Cieszę się jednak z tego, że na stadionie był spokój.
(kast)

Dawidowski - Rzepka
w statystyce

Stadion GKS w Katowicach będzie dziś areną oficjalnego meczu drużyn młodzieżowych do lat 21
pomiędzy reprezentacjami Polski i Rosji.
W 21-osobowej kadrze
Pawła Janasa znalazło się
miejsce dla czterech piłkarzy z gdańskich klubów Jacka Paszulewicza i Daniela Treścińskiego (obaj Polonia) oraz Tomasza Dawidowskiego, a także powołanego po raz pierwszy Jarosława Bieniuka (obaj Lechia).
Mecz z Rosją to kolejny
sprawdzian kadry Janasa,
która w tym roku jeszcze nie
poniosła porażki. Przypomnijmy, że pokonała Izrael
3:1, Norwegię 2:1 i Słowację
3:0, a także zremisowała
z Chorwacją 1:1. Oby dzisiejszy mecz był kontynuacją dobrej passy.

Kadra

olimpijska

na

mecz z Rosją: bramkarze Andrzej Bledzewski (Górnik Zabrze), Przemysław
Norko (Zagłębie Lubin), Jakub Wierzchowski (Wisła

Antoni Ptak to jeden
z pomysłodawców powstania w Polsce w pełni profesjonalnej ligi
piłkarskiej. Jego zdaniem właśnie ów fakt

Kraków); obrońcy - Arkadiusz Głowacki (Lech Poznań), Jacek Paszulewicz
(Polonia Gdańsk), Maciej
Terlecki (Widzew Łódź), Jarosław
Bieniuk
(Lechia

Gdańsk),

Paweł

Pęczak

(GKS Katowice); pomocnicy
i napastnicy - Marcin Kuźba
(Górnik), Jacek Magiera
(Legia Warszawa), Mateusz
Bartczak (Polonia Warszawa),
Maciej
Bykowski
(Lech), Artur Wichniarek
(Widzew), Ariel Jakubowski
(ŁKS-Ptak Łódź), Daniel
Treściński (Polonia G.), Paweł Sobczak (Petrochemia
Płock), Tomasz Sokołowski
(Amica Wronki), Tomasz
Dawidowski (Lechia), Jarosław Mazurkiewicz (Zawisza Bydgoszcz), Piotr Włodarczyk (Ruch Chorzów),
Marcin Szulik (Stomil Olsz-

tyn).

(kast)

ANCE 98
COUBWE BU

był główną przyczyną

MONCE

Jacquet pożegnał

zaistnienia sporu na linii UKFiT - PZPN.
- Polski Związek Piłki
Nożnej nie wyrażał zgody
na powstanie zawodowej ligi - mówi Ptak. - Byłem,
wspólnie z ministrem Jackiem Dębskim, inicjatorem
tego pomysłu. Jednak Marian Dziurowicz ma o sobie
mniemanie władcy absolutnego. Blokował wszystko
i... popełnił błąd. Sprawy
zaszły za daleko i został zawieszony.
Jak wyobrażam
sobie
funkcjonowanie takiej ligi?
Na podobnych zasadach
jak w Anglii. Ma to być
struktura niezależna, sama
dbająca o swoje sprawy.
Sama powinna pilnować
spraw związanych z transmisjami TV, terminarzem
ligowym, sędziami, transferami.
Teraz we wszystkim tym
udział ma PZPN i wygląda
to tak, że poziom ligi mamy
- jaki mamy. Kluby, aby wiązać koniec z końcem, muszą sprzedawać
najlepszych zawodników.
Proszę zobaczyć choćby
na przykłady Legii oraz
Widzewa, które po udziale
w Lidze Mistrzów pozbyły
się wielu piłkarzy. Dlatego
powstanie zawodowej ligi
w Polsce mogłoby rozwiązać te problemy.
(kast)

Dzienna8

sześciu
Tomasz Dawidowski
p

raz pierwszy pod2 daliśmy dwóch piłkarzy szczegółowej statystyce. Obserwowaliśmy podczas derbowego meczu Lechia - Arka Tomasza Dawidowskiego i Piotra Rzepkę.
Po zakończeniu spotkania
poprosiliśmy ich o krótkie
Tomasz Dawidowski (Lechia Gdańsk):
Trudno jest mi oceniać
swoją grę. Od tego są trenerzy i inni fachowcy, a nie ja
sam. Jednak mogę powiedzieć, że był to mój słabszy
występ. W meczu z Arką

Fot. Robert Kwiatek

Piotr Rzepka

krył mnie Robert Zinko
i muszę przyznać, że zrobił
to dobrze, bo na pewno za
ciekawie nie zagrałem. Jeśli
chodzi o liczbę oddanych
przeze mnie strzałów i ich
celność, to tak naprawdę
miałem tylko jedną czystą
sytuację, natomiast reszta to
były uderzenia z dystansu.
Nie otrzymywałem w tym
spotkaniu zbyt dużej ilości
podań od partnerów, ale to
dlatego, że zagraliśmy trójką z przodu i trzeba było się
cofać po piłki do pomocy. Po
prostu nie było w ataku tyle
miejsca co zazwyczaj. Nie
pozwalało to napastnikom
w pełni zademonstrować
swoich możliwości.
ja nigdy się nie zajmuję
swoją oceną, bardziej chodzi mi o sam mecz i dobro
drużyny. Wiadomo było, że
będzie to bardzo ważny
mecz, a niepotrzebnie, ponieważ pewne sprawy powinny być już roztrzygnięte
wcześniej. Trudno jest oce-

Fot. Robert Kwiatek

nić na podstawie statystki
grę piłkarza, ponieważ za
mało robionych jest tego typu rzeczy u nas w Polsce.

Najważniejszy jest wynik,
a ten był remisowy i teraz
Kaszubia i Chemik się z tego cieszą. Nie podawałem
swoim partnerom zbyt często, ale stało się tak jak
przypuszczałem. Po prostu
nie miałem zbyt dużej swobody w środku pola, przez
cały mecz ktoś mnie pilnował i starał się ograniczyć
moje poczynania do mini-

mum.

(PaBe)

Aime Jacquet, selekcjoner reprezentacji Francji,
ogłosił w sobotę rano oficjalny skład na finaty mistrzostw świata, które rozpoczną się 10 czerwca
w tym kraju.
Z ogłoszonej 5 maja listy
28 zawodników skreśleni
przez Jacqueta zostali: bramkarz Lionel Letizi (FC Metz),
obrońca Martin Djetou (AS
Monaco), rozgrywający Ibrahim Ba (AC Milan), Pierre
Laigle (Sampdoria Genua),
Sabri Lamouchi (Auxerre, od
przyszłego sezonu AS Monaco) oraz napastnik Nicolas
Anelka (Arsenal Londyn).
Ta szóstka opuściła już obóz
przygotowawczy w Clairefontaine pod Paryżem. Zaskoczeniem jest wykluczenie
z reprezentacji Nicolasa
Anelki, doskonale spisującego się w Arsenalu, z którym
zdobył mistrzostwo i Puchar
Anglii. Francuska opinia publiczna dziwiła się też, że Jacquet zrezygnował z Ibrahima Ba, piłkarza, którego sam
odkrył dla potrzeb reprezentacji. Inna sprawa, że blondwłosy, czarnoskóry pomocnik AC Milan nie był ostatnio
w najwyższej formie.

Oto skład reprezentacji
Francji:

bramkarze: Fabien

_Barthez (AS Monaco), Lionel Charbonnier (AJ Auxerre), Bernard

Ham

Lama

(West

United);

obrońcy:

Laurent Blanc

(Olympique

Marsylia), Vincent Candela
(AS Roma), Marcel Desailly
(AC Milan), Frank Leboeuf
(FC Chelsea Londyn), Bixente Lizarazu (Bayern Monachium), Lilian Thuram

(AC Parma); rozgrywający:

Alain Boghossian (Sampdo-

ria Genua), Didier Deschamps (Juventus Turyn),
Emmanuel Petit (Arsenal
Londyn), Bernard Diomede

(AJ Auxerre), Youri Djorkaeff (Inter Mediolan), Christian Karembeu (Real Madryt), Robert Pires (FC
Metz), Patrick Vieira (Arsenal Londyn), Zinedine Zidane (Juventus Turyn); na-

pastnicy: Thierry Henry (AS
Monaco), Christophe Dugarry (Olympique Marsy-

lia), Stephane Guivarc'h (AJ,

Auxerre), David Trezeguet
(AS Monaco).
(kast)
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Żużel

Tarnowska niespodzianka
zie wrocławskim sprawia, że
w szóstej kolejce rozgrywek
możemy pokusić się na Stadionie Olimpijskim o suk-

Po niedzielnej kolejce spotkań w drugiej lidze żużlowej już tylko jedna drużyna pozostała bez porażki.
trzy wyścigi zwyciężyli po
4:2. W ostatnim taśmy dotknął eks-unista - Mirosław
Cierniak. W Tarnowie może
stracić punkty jeszcze każda
z drużyn, która myśli o przyszłorocznych
startach
w gronie najlepszych. Na torze Unii gościć będą jeszcze
Włókniarz, Wybrzeże i RKM

Jest nią gdańskie Wybrzeże, które na własnym

torze

zwyciężyło Włókniarza Częstochowa 54:36. Do niespodzianki doszło w Tarnowie,
gdzie punkty stracił faworyzowany WTS Atlas Wrocław.
Wrocławianie wyraźnie
zlekceważyli
tarnowian
i przegrali 43:47. WTS przyjechał bez zawodnika zagranicznego. Do 11 wyścigu wydarzenia przebiegały po myŚli żużlowców WTS, którzy
prowadzili 36:30. W tym momencie trener „Jaskółek”
Marian Wardzała „sięgnął”
po rezerwę taktyczną. Najlepszy tego dnia Norweg
Rune Holta wraz z Georgim
Petranowem pokonali Da-

ces. Najwięcej zależy od po-

stawy Sama Ermolenki, dla
którego będzie to poważny
sprawdzian. Jeżeli Amerykanin zawiedzie postaramy
się
częściej
korzystać
z usług drugiego stranieri Johna Jorgensena. Duńczyk
wywalczył ostatnio tytuł wicemistrza swojego kraju.
W gdańskim klubie trwała w poniedziałek dyskusja

Rybnik...

- Zwycięstwo Unii jest zaskakujące, ale nas oczywiście cieszy. Wynika z tego, że

na temat zestawienia składu

na niedzielną konfrontację
WTS z Wybrzeżem we Wrocławiu. Propozycja trenera
Lecha Kędziory przedstawiała się następująco:
1. Sam Ermolenko, 2. Jacek Woźniak, 3. Marek Dera,
4. Wojciech Załuski, 5. Waldemar Cieślewicz, 6. Tomasz
Cieślewicz, 7. Marceli Dubicki, 8. Paweł Stormowski...
Maciej Polny

lider przez całe wakacje będzie „mieszkał” w Gdańsku.
Na pewno nie popełnimy tego samego błędu co wrocławianie i do Tarnowa pojedziemy z obcokrajowcem.
Każdego przeciwnika trzeba

riusza Śledzia oraz Krzysz-

szanować.

tofa Zielińskiego. Wyraźnie
dodało to animuszu miejscowym, którzy pozostałe

WTS na pewno toczyli po
spotkaniu ostrą dyskusję.
Chwilowe załamanie w obo-

Prezes

i trener

Koszykówka

Tenis

REKLAMA

ah

Odpadł
Rusesiski
* reg
«:

Rusedski,

wiony

z nr.

?raca kad

rozsta5, odpadł

w pierwszej rundzie tenisowego turnieju French Open,
który rozpoczął się w Paryżu na kortach Roland GarTOS.
Brytyjczyk
przegrał
z Belgiem Johanem Van
Herckiem 4:6, 4:6, 4:6. Rozstawiony

z

numerem

1

Amerykanin Pete Sampras
łatwo pokonał swego rodaka Todda Martina 6:4, 6:3,
6:3.

Wśród pań, prowadząca
w światowym
rankingu,
Szwajcarka Martina Hingis
bez problemów pokonała
Hiszpankę Marię-Antonię
Sanchez-Lorenzo 6:2, 6:1.

Niektóre wyniki
1. rundy
Gra pojedyncza kobiet:
Chanda Rubin (USA) McNeil (USA) 3:6, 6:3, 6:4
Kvetoslava
Hrdlickova
(Czechy) - Eva Bes (Hiszpania) 6:4, 3:6, 6:3; Martina
Hingis (Szwajcaria,1) - Maria-Antonia
Sanchez-Lorenzo (Hiszpania) 6:2, 6:1;
Meike Babel (Niemcy)
-

Bank Pocztowy S.A. na wiosenne zakupy oferuje

Yuka Yoshida (Japonia) 6:1,
6:0; Miho Saeki (Japonia) Sarah Pitkowski (Francja)
7:5, 7:5; Venus Williams
(USA, 8) - Tamarine Tanasugarn (Tajlandia) 6:3, 6:1.
Gra pojedyncza
mężczyzn: Johan Van Herck
(Belgia) - Greg Rusedski
(W. Brytania, 5) 6:4, 6:4 6:4;
Carlos Moya (Hiszpania, 12)
- Sebastien Grosjean (Francja) 7:5, 6:1, 6:4.

(pol)

atrakcyjną obniżkę stóp procentowych kredytów
konsumpcyjnych

i

na

zakup

samochodów.

Od Ciebie zależy, czy z tego skorzystasz.

Nasze

kredyty dostępne

na zgłoszenia

IO i 6 na MŚ) budują morale

przyjmują wnioski i realizują spłaty bez dodatkowej

róż

interesujące

spo-

z Rosją. Zainteresowanie tymi konfrontacjami jest dość

spore.

ul. 10 Lutego 10 (budynek poczty),
tel. 621 84 12, 62031 20

Organizatorzy zwracają
się do wszystkich chętnych,
którzy zainteresowani są zakupem biletów dla grup zorganizowanych, aby zgłoszenia nadsyłali pod adresem
Okręgowego Związku Piłki
Siatkowej, nr tel./fax 30240-42. Ostateczny termin
upływa 10 czerwca.
(pol)

(mistrz Europy) i Kuba (7 na

zespołu. Robiliśmy tutaj ciężką pracę i gdyby mecze skończyły się naszymi porażkami
różnicą 20 punktów, dziew-

czyny

mogłyby

zwątpić

w sens jej wykonywania. Jest
mi tym bardziej przyjemnie,
że drużyna potrafi podjąć
walkę, mimo braku kilku zawodniczek z podstawowego
składu. Nie mówię już o Małgorzacie Dydek i Dorocie
Szwichtenberg, ale w ostatnim meczu z Kubą nie grały
przecież podstawowa rozgrywająca
Sylwia
Wlaźlak
i skrzydłowa Monika GonCiarz.
- Jakie są najbliższe plany

- Najbliższe 10 dni kadrowiczki spędzą w sanatorium.

Gdynia
Al. Zwycięstwa 226, tel. 624 85 89 (99)

Po niezwykle ciężkim okre_ sie, w ciągu ostatnich 28 dni

Elbląg

Plac Dworcowy 2, tel. 233 67 41; tel./fax 233 42 41

R-4991

Ę*

silnymi zespołami jak Litwa

tkania w Lidze
Światowej
siatkarzy. Polska zmierzy się

Gdynia

wydania
Jarosław Popek

Czekają
via

Zapraszamy

Kadrowiczki w dwumeczach z Litwą i Kubą odniosły
po jednym zwycięstwie. Trener Tomasz Herkt, który od
lipca będzie prowadził także
drużynę Foty.Porta, był zado- Toczenie wyrównanych
spotkań i zwycięstwa nad tak

oraz w ponad tysiącu urzędów pocztowych, które

Fot. Adam Warżawa

Reprezentacja polskich koszykarek zakończyła
obóz w Cetniewie, który był kolejnym etapem
przygotowań do przyszłorocznych mistrzostw Europy.

wolony.

są w oddziałach, filiach

prowizji pocztowej.

Cennik prenumeraty dla osób W
12 miesięcy
- 190,00zł
- 17% taniej niż w kiosku

Siatkówka - LŚ

Fragment meczu Polska - Kuba.

rozegraliśmy

14

spotkań

zawodniczki
kontrolnych,
powinny odpocząć i wyleczyć
swoje dolegliwości. Później
jeszcze będą miały kilkanaście dni urlopów. Spotykamy

się 19 czerwca w Zakopanem. W górach trenować będziemy do 2 lipca. 6 lipca
znów wracamy do Cetniewa,
gdzie przebywać będziemy
do 18 lipca. Po tym ostatnim
obozie zawodniczki będą już
przygotowywać się do rozgrywek ligowych w swoich
macierzystych klubach.
- Czy znamy już kolejnych
sparingpartnerów kadry?
- Tak. W Zakopanem dwa
razy zmierzymy się z amerykańskim zespołem Atletic in
Action, który prawdopodobnie jednak nie reprezentuje
zbyt wysokiej klasy. W Cetniewie natomiast rozegramy

„„dwa mecze z bardzo wymagającym rywalem - reprezentacją USA do lat 22. Amerykanki w tym składzie przygotowują się do igrzysk
w Sydney.
- Jakie, obok Małgorzaty

Dydek, koszykarki występu-

jące za granicą mają szanse
na grę w reprezentacji.
- Myślę o Joannie Cupryś
i Elizie Sokołowskiej. Nie
mamy w kraju zbyt wielu za-

wodniczek na pozycji jedynki. Ta ostatnia mogłaby rywalizować z Sylwią Wlaźlak.
- Kiedy sprowadza się pan

nastałe do Gdyni?
- Teraz jadę do Niemiec
na obserwację mistrzostw
Świata. W lipcu zamierzam
wraz z żoną i córką przeprowadzić się nad morze.
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ia Kultury Fizycznej
1 Turystyki nie udzielił odpo_ wiedzi Polskiemu Związkowi
_ Piłki Nożnej w sprawie od-

_ wołania od decyzji zawieszaJącej władze związku, mimo

_ że, według piłkarskich dzia3

zaen

to zrobić do

- Termin wystosowania od-

Zespół Utah Jazz czeka
na rozstrzygnięcie konfrontacji Chicago - Indiana. Drużyna z Salt
Lake City po pokonaniu
Lakers w Los Angles

_ powiedzi upłynął w sobotę,
_ ale do dzisiaj PZPN nie
otrzymał żadnego pisma
„w tej sprawie. Poczekamy do
_ środy. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, złożymy do
NSA skargę na opieszałość
UKFiT- powiedział rzecznik
PZPN, Tomasz Jagodziński.

96:92 wygrała rywaliza-

cję w Konferencji Zachodniej 4- 0.

E Kolarstwo

Karl Malone zdobył 32
pkt. (14 z 15 rzutów wolnych) i zaliczył 14 zbiórek.
To
właśnie
on
wespół

Szwed Glenn Magnusson
z grupy Amore e Vita wygrał
dziewiąty etap wyścigu kolar-

z Johnem Stocktonem i Jef-

skiego Giro dItalia, z Foggii

fem Hornackiem uzyskali
20 z ostatnich 22 punktów
zespołu. - Myślę, że wszyscy są zaskoczeni tym, że

_ do Vasto (167 km). Wyprze_ dził on na „kresce* Włochów

_ Silvio Martinello i Mario Ci- polliniego. Bardzo dobrze fiposadki Zbigniew Spruch

awansowaliśmy bez porażki. Stało się to tak szybko,
iż można to wytłumaczyć
tylko naszym morderczym
instynktem.
Po

tym

sukcesie

otwieraliśmy
gdyż

nie

szampanów,

mamy

coś jeszcze

do

zrobienia - oświadczył najskuteczniejszy gracz Utah.
Jazzmeni ze spokojem czekają teraz na zwycięzcę
konfrontacji Chicago Bulls
- Indiana Pacers (2:1).
Wśród pokonanych jedynie Shaq O'Neal zagrał na
najwyższym poziomie. Jego
38 pkt. dorobek nie wystarczył jednak Jeziorowcom do
sukcesu. Center Los Angeles miał siedem zbiórek
i wykorzystał 10 z 18 rzutów wolnych. - Jestem bardzo sfrustrowany. Wracam
do domu i będą musiał
z tym żyć. Przed odnoszeniem sukcesów trzeba nauczyć się przegrywać stwierdził O'Neal.
Pozostali zawodnicy Lakers grali bardzo przeciętnie. Wybrani do meczu All
Stars: Eddie Jones (19 pkt.)
Nick van Exel (11) i Kobe
Bryant (6) nie byli w stanie
usatysfakcjonować zwycięstwem kompletu publiczności (17 505) w hali Forum.

amki - Ivan Zaórako (9)
Aarcelo Salas (24), a dla. 55.
ci epoka Obera (62) oraz _

Nasz komentarz

AWF
w górę!
Tygodnik „Wprost” prowadzi uznawany za wiarygodny ranking
uczelni. Trójmiejskie szkoły wyższe „od zawsze” plasowały się
w strefach niskiej tej opiniotwórczej klasyfikacji. I oto w ostatnim
rankingu wśród uczelni wychowa-

(sus)

nia fizycznego na drugim miejscu

cych się na pracy ze studentami?

Jan Lindner

NENANA Z FD

Ozdobą rywalizacji
Utah Jazz - Los Angeles Lakers były
pojedynki Karla
Malone (Jazz, w nie-

bieskiej koszulce)
z Shaquillem O' Nealem.

Fot. PAP/CAF

R-10899/D/239

w kraju, tylko 0,5 punktu za warszawską AWF jest oliwska Alma
Mater!
Przez lata wśród outsiderów - a teraz największy postęp w Polsce
i na Wybrzeżu! Gratulacje dla prof.
Janusza Czerwińskiego i jego
współpracowników łączą się z refleksją niekoniecznie sportową.
Może motorem tak dużego postępu
jest fakt, iż wśród profesorów nie
ma ludzi trwoniących czas na aktywność polityczną, a koncentrują-
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