•Pobite
rekordy

•Prezentacja
historii i kultury

Na 600-lecie Kościerzyny
odbyty się widowiska
sportowe.
y

W Kartuzach można obejrzeć
wystawę dotyczącą
rodów kaszubskich.

str. 8

•Ttzeba
uważać
W Juracie stoi znak drogowy,
o który przechodnie mogą
rozbić sobie głowy. s

Dziennik
mna
Bałtycki

Wydanie dla

Kaszub

hurt, detal
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IKrok bliżej do
Unii Europejskiej
Dzisiaj rozpocz
ną się negocja
cje Polski
w sprawie wej
ścia do Unii
Europejskiej.
Okres oczeki
wania na uzy
skanie członko
stwa w UE wy
niesie zapewne *
5 łat
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IDziś - doradca
personalny
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Odżywki mogą szkodzić

Wejherowo

Psy i „chipy"

SIŁA BEZ
ZDROWIA

oraz bliższe jest w Wejherowie wpro

wadzenie w życie programu rejestracji
C
psów. Każdemu z czworonogów ma być
wszczepiony specjalny „chip".
O ozdobieniu psów „chipami" wejherowscy radni mówią już od kilku miesięcy.
Problem wrócił podczas ostatniej sesji Ra
dy Miasta. „Chip" będzie zawierał dane,
które pozwolą zidentyfikować jego właści
ciela. Zlikwiduje to problem bezpańskich
psów wałęsających się po mieście.
- Dla każdego właściciela psa będzie to
jednorazowy wydatek, który ochroni bu
dżet miasta przed budową schroniska dla
zwierząt - powiedział Jaromar Łukowicz,
wiceprezydent miasta.
Aby program mógł być zrealizowany,
potrzebne są fundusze na skomputeryzo
wanie systemu, zakup „chipów" oraz na
ankiety wśród właścicieli.
Według obliczeń wejherowskich urzęd
ników, obecnie zarejestrowanych jest tylko
około 25 właścicieli wejherowskich psów.
(Fal)

Szukasz zatrud
nienia, masz
kłopoty - za
dzwoń do nas
dziś między 11
a 13 pod numer
346 22 44. Dyżu! ruje Żaneta
Zientarska, kon
sultant z firmy
doradztwa per
sonalnego.

W Borkowie

Śmiertelne
pobicie

Prywatyzacja
Jeszcze w tym roku planowana jest
sprzedaż akcji Rafinerii Gdańskiej.
- Negocjacje będą prowadzone
w III kwartale tego roku - zapowie
dział prezes Włodzimierz Dyrka,
ale nie chciał ujawnić szczegółów.
Zakupem zainteresowany jest min.
koncern Shell i norweski Statoil.

str. 26
ą w cieniu narkotyków.
S
Wiele osób nie wie o ich
istnieniu.
Tymczasem

1197 ogłoszeń
drobnych
znajdziesz dzisiaj w „Dzienniku
Bałtyckim". Promocja ogłoszeń
drobnych dla osób fizycznych:
od poniedziałku do czwartku
tylko 0,15 zł za słowo; w piątki 0,80 zł.
Wydarzenia
str. 2-5
j Strony lokalne.... str. 6-11
Codziennik
str. 13-15
Pogoda
str. 15

Telewizja
Podać rękę
Gospodarka
Sport

str. 17-19
str. 25
str. 26
str. 28-32

31 marca 1998 r.

w szkołach, siłowniach,
wśród młodych ambitnych
sportowców pojawiają się
odżywki anaboliczne. Ich
użycie może być groźne dla
zdrowia. Powoduje m.in.
niepłodność u mężczyzn.
Trudno zliczyć małe, po
wstające jak grzyby po
deszczu siłownie, które
młodzież zakłada sama
w piwnicach i na strychach.
Właśnie tam kwitnie zaży
wanie całej gamy środków
anabolicznych. 100 tabletek
nerobolu kosztuje 40-50

złotych, pięć kapsułek
przyjmowanego dożylnie
omnadrenu to wydatek 35
złotych. Udało nam się go
kupić bez żadnych proble
mów.
Jak twierdzą lekarze, po
ziom agresji wzrasta, gdy
anaboliki są „wzmocnione"
alkoholem.
- Wtedy człowieka aż no
si - opowiada Tomek. - Kie
dy nikt nie nawinie się pod
rękę cierpią znaki drogowe,
wiaty przystanków, boczne
lusterka samochodów.
- Używanie sterydów jest
zabójcze dla zdrowia twierdzą lekarze. Metana-

lii jednym z borkowskich mieszkań
WW doszło podczas libacji do śmiertel
nego pobicia właściciela, 50-letniego Bog
dana M.
Podczas imprezy wywiązała się bójka
pomiędzy właścicielem mieszkania, a jed
nym z gości. W jej wyniku zmarł właści
ciel mieszkania 50-letni Bogdan M.. Sąd
Rejonowy na wniosek prokuratury zasto
sował areszt tymczasowy wobec 41-let
7Z77777 niego Feliksa W. Prokuratura zarzuciła
mu spowodowanie ciężkich obrażeń ciała
Rys. Bartłomiej Brosz
ze skutkiem śmiertelnym.
boi i nerobol to nazwy han
- Sekcja zwłok z udziałem prokuratora
dlowe tego samego steroidu potwierdziła, iż zgon nastąpił w efekcie
anabolicznego - methan- pobicia - mówi Wiesław Malinowski, pro
drostenolonu. Podawany kurator rejonowy w Kartuzach.
.w formie tabletek bardzo
(M.Sz.)
uszkadza wątrobę. Zawiera
dużą dawkę hormonów REKLAMA
męskich - jak większość
preparatów z testostero
PŁYTY GIPSOWOnem może mieć skutki
Rigips
KARTONOWE
uboczne dla zdrowia. Pro
wadzi do zaburzeń współ
WEŁNA MINERALNA
ROCKWOOL
życia.
Ponadto używanie anaI SZKLANA:
bolików może wywoływać
PAPY ZGRZEWALNE I TRADYCYJNE, LEPIKI, DYSPERBIT
senność, zmęczenie, nud
[jfj 80-051 GDAŃSK, ul. Sandomierska 38
ności i suchość w ustach.
mmmmm tet. (058) 301-82-61^62,301-43-19
(rye, jog)
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Nauczyciele protestują

Nasza infolinia

Co słychać

•Nie jest prawdą, że pieniądze prze
znaczone na RUM pójdą w błoto. Ksią
żeczka Rejestru Usług Medycznych jest
identyfikatorem każdego pacjenta, który
jest ubezpieczony. Natomiast Start, czyli
standart do rozliczeń transakcji medycz
nych, dopuszcza nie tylko kartę magne
tyczną. Dopuszcza on także różne formy
dokumentu papierowego. Może to być
np. rachunek drukowany na podstawie
karty elektronicznej. To dziwne, że wszy
scy są przeciw takiemu systemowi, a ma
ło kto jest zorientowany w temacie.
Andrzej Steczyński z Gdańska

•Hipermarket „Auchan" nie honoruje
kart płatniczych .Hermes". W Klifie i Euromarkecie nie ma z tym żadnych proble
mów i można płacić przy użyciu wszyst
kich dostępnych na rynku kart kredyto
wych. Dlaczego właściciele „Auchanu" nie
pomyśleli o wszystkich klientach?
Przemysław Kołodziejski z Gdańska

•Moje dziecko jest uczuleniowcem,
a w olbrzymim Ruchanie" nie ma ani
jednej półki z żywnością dla alergików.
To właśnie supermarkety powinny my
śleć o kompletnym zaopatrzeniu dla
wszystkich grup klientów
Aleksandra Dąbrowska z Gdyni

•Dlaczego pijani maszyniści nie zostali
zamknięci? Od razu powinni trafić do
więzienia na 20 lat. Przecież świadomie
narażali życie pasażerów pociągu, pro
wadząc go pod wpływem alkoholu!
W ostateczności winni zapłacić ogromną
grzywnę. Polak, gdy nie dostanie po kie
szeni, nie nauczy się niczego.
Czytelnik z Zaspy

•Nazwa ulicy Jedności Robotniczej nie
powinna być zmieniana. Przecież nada
na została dla uczczenia połączenia
dwóch partii - PPR i PPS. To historia
i należy o tym pamiętać.
J.W.z Gdańska

•Podczas niedzielnej mszy w kościele
św. Elżbiety w Gdańsku usłyszałam z ust
księdza słowa, które bardzo mnie zbul
wersowały Mianowicie poinformował on
wiernych, iż w Katedrze Oliwskiej odbę
dą się rekolekcje dla inteligencji. Czyżby
nauki przedświąteczne dzielone byty
obecnie ze względu na przynależność
społeczną? Ja pamiętam tylko rekolek
cyjny podział stanowy.
M.E. z Wrzeszcza

•Nie zgadzam się z recenzją „Toski"
Pucciniego, umieszczoną we wczoraj
szym „DB". Nie znalazłem w tekście kon
kretów i nazwisk sprawców tej, rzeko
mej, klapy Opera została oceniona zbyt
ostro. Mnie się podobała.
Czytelnik z Wrzeszcza

•Jestem zbulwersowany wczorajszym ar
tykułem „Cztery metry od A -1". Dlaczego
autostrada jest przeprojektowywana ze
względu na trzy rodziny? To skandal! Te
raz rozumiem przyczyny budowania auto
strad po zakamarkach. Muszą przecież
uwzględniać potrzeby pojedynczych osób.
Bogdan Górecki z Gdańska
We wszystkich sprawach prosimy
0 800 500 39 •
o telefoniczny kontakt z działem

bezpłatny telefon
.Śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 8-18, a w niedzielę w godz. 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
308 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

O 601 66 52 66"

Całą
dobę dyżurny reporter
telefon reportera
"D/iennika Bałtyckiego' czeka na
*
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.
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Jarosław Zalesiński
„Dziennik Bałtycki"

Oflagowana
oświata
cał m ra u trwa
iJSyf
y ^i
II protest nauczy

Nauczyciele na lepsze pie
niądze nie mogą czekać do
czasu reformy.
Ciekaw jestem, jak ZNP
przyjęłoby propozycję, aby
ewentualne podwyżki dla
nauczycieli połączyć ze
zwiększeniem tygodniowe
go wymiaru godzin pracy
nauczycieli i innymi zmia
nami w Karcie Nauczyciela.
Najpewniej więcej niż nie
chętnie, tak samo zresztą,
jak ich związkowi oponenci
z nauczycielskiej „Solidar
ności". Związki zawodowe
ze swej natury próbują
zmienić poziom płac, bez
naruszania przywilejów.
Nie znaczy to jednak, że
nauczyciele na lepsze pie
niądze mogą sobie zacze
kać do czasu wprowadze
nia strukturalnej reformy
oświaty. Losy tej reformy
(przede wszystkim zaś czas
jej wprowadzania) są wciąż
niewiadomą, zaś pewni
kiem pozostaje to, że dziś
pracę w szkole absolwenci
wyższych uczelni traktują
jako życiową ostateczość.
Oświata i tak nigdy nie
przyciągnie najzdolniej
szych. Ale ci średni powinni
mieć w czym wybierać.

cieli,
zrzeszonych
w Związku Nauczyciel
stwa Polskiego. Związ
kowi posłowie (SLD) od
wczoraj zbierają podpi
sy pod wnioskiem o wo
tum nieufności dla mi
nistra edukacji Mirosła
wa Handkego.
Oflagowanie i pogo
towie
protestacyjne
w tej formie trwać bę
dzie do 8 kwietnia. Na
tomiast, 21 kwietnia,
zbierze się Ogólnopol
ski Komitet Protestacyj
ny ZNP, który zadecy
duje o dalszych losach
protestu.
Oprócz postulatów fi
nansowych kontrower
sje środowiska nauczy
cielskiego wzbudza, co
zawarte jest w treści żą
dań, arogancja władzy
i nierówne traktowanie
związków zawodowych.
- Lekceważący stosu
nek rządu do wszyst
kich
pracowników
oświaty boli szczególnie
w przededniu reformy
systemu edukacyjnego
- mówi Irena Lipowy,
prezes Zarządu Okręgu
ZNP w Gdańsku. Reforma rodzi zresztą
wiele wątpliwości.
Emocje ZNP budzą
wymagania kwalifika-

Lech Parell
Radio Gdańsk

PRZECIW
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Prawdziwe znaczące pod
wyżki dla nauczycieli nie
powinny wyprzedzać re
formy oświaty.

Rys. Bartłomiej Brosz

cyjne w stosunku do
nauczyciela w nowej
szkole, sposób ocenia
nia i weryfikowania no
wej kadry nauczyciel
skiej, problem edukacji
przedszkolnej.
- Uważam, że zbiera
nie podpisów dla wo
tum nieufności do mini
stra Handkego to akcja
propagandowa ZNP powiedziała Elżbieta
Grabarek, przewodni
cząca gdańskiej Komisji
Zakładowej
Oświaty
i Wychowania przy
NSZZ „Solidarność". Tegoroczny budżet dla
oświaty jest autorstwa
poprzedniej koalicji.
ZNP miało wówczas
licznych reprezentan
tów w parlamencie i nic
z tego nie wynikło. My

również żądamy lep
szych warunków pracy
i płacy dla pracowników
oświaty.
Flagi i plakaty z żą
daniami nauczycieli wi
szą w siedzibach lokal
nych zarządów od 16
marca. Tego dnia ze
spół płacowy ZNP
przeprowadził ostatnie
negocjacje z wicemini
strem Andrzejem Kar
wackim. ZNP odrzucił
wówczas propozycje
płacowe rządu w posta
ci podwyżki o 1,7 proc.
ponad inflację. Nauczy
ciele stoją na stanowi
sku, że powinna ona
wynieść 6,5 proc. Pod
wyżka rządowa ma
wejść w życie z dniem 1
kwietnia br.
Marzena Świtała

Oświata to nie tylko na
uczyciele, ale również
uczniowie i ich rodzice Mirosław Handke jest bo
daj pierwszym ministrem,
który to rozumie. Być mo
że pokazuje to nazbyt ar
bitralnie, po nauczycielsku
rozstawiając po kątach
związki zawodowe, ale wi
dać przynajmniej, że jego
program nie jest progra
mem przetrwania na sta
nowisku.
Handke budzi tyleż nadziei
w uczniach co obaw w na
uczycielach, szczególnie nazwijmy to - tych mniej
przystosowanych. ZNP
chce mu się teraz za to
wszystko odwdzięczyć - od
Handkego żąda większych
podwyżek, choć ich skalę
ustalił jeszcze poprzedni,
popierany przez ten zwią
zek, rząd.
Tymczasem dramatyczne
gesty nie zmienią rzeczy
wistości: reforma płacy
musi się wiązać z reformą
pracy. Podwyżki będą mu
siały być zróżnicowane.

Czy MEN powinno wcześniej zreformować oświatę czy podnieść płace? Czekamy pod bezpłatnym numerem tel. 0 800 500 39.

Zdaniem eksperta

Protest
nie przeszkodzi
Stawomir Ziemicki, dyrektor
Departamentu Strategii
i Reformy Edukacyjnej MEN
- Przypomnijmy, że wotum nie
ufności otrzymał także poprzedni
minister edukacji Jerzy Wiatr. Nic
z tego nie wynikło. Reforma pro
gramowa nie może zostać zagrożo
na przez protestujących nauczy
cieli. Pracownicy oświaty manife
stują niezadowolenie, wynikające
z ich sytuacji finansowej oraz
z obaw, które rodzą się u progu re
formy szkolnictwa. Staramy się to
zrozumieć i negocjować. Cały czas
musimy pamiętać, że stawką w tej
grze są tak naprawdę dzieci. Nasze
dzieci. Z tej sytuacji nie ma dobre
go wyjścia.
Czeka nas długa, wspólna droga
poszukiwań kolejnych regulacji.
Protestów można było się spodzie
wać, ale jestem pełen optymizmu,
że dojdziemy do wspólnych roz
wiązań.
(maś)

Personalia

Pisane po „Wiadomościach"
Krzysztof Wyrzykowski,
dziennikarz francuskiej
gazety „Heąuipe",
jednego z najbardziej
prestiżowych
sportowych dzienników
na świecie

Krzysztof Wyrzykowski, ur. 1944 r. przez wie
le lat pracował w dziale sportowym Telewizji
Polskiej. Końcem zawodowej kariery w tej insty
tucji był początek stanu wojennego. Później
środki do życia zapewniał mu wolny zawód...
taksówkarza.
Jako absolwent filologii francuskiej, warszaw
ski korespondent „L'equipe" właśnie nad Se
kwaną znalazł pomoc. Paryska redakcja zapro
ponowała mu etat. Trochę boksowania o pasz
port i w 1983 roku Wyrzykowski wraz z rodziną
(obecny stan - to żona i trzy córki) wyjechał do
Paryża. Z tą myślą, że za rok, może dwa - wróci.
Z sukcesami pracuje jednak w „L'equipe" już od
15 lat.
Teraz twierdzi, że wróci do Warszawy, ale na...
emeryturze. Przez ostatnie 5 dni szkolił dzien
nikarzy działu sportowego „Dziennika Bałtyckie
go". Wspólnie uzgodniliśmy, że teraz będziemy
pisać lepiej, chociaż niekoniecznie po francusku.

Artyści
i rzemieślnicy

Niedzielny odcinek „Nowojorskich gliniarzy"
pokazał problem z pierwszych stron gazet:
morderstwo ucznia w szkole. Przy okazji szkołę samą. Taką przeciętną, amerykańską,
w której muszą być wykrywacze metalu
i ochroniarze, a i tak chłoptasie przemycają do
klasy broń. Tragedia w Jonesboro ujawniła
szokujący fakt: w wielu stanach USA nie ma
zakazu sprzedaży broni dzieciom. A to dlatego,
że ograniczałoby to wolność jednostki!
W imię prawa do samorealizacji broni się też
przed nietolerancyjnymi zacofańcami takie fil
my, jak „Bonnie i Clyde" czy „Urodzeni morder
cy" i robi się dzieło kultowe ze „Stowarzyszenia
umarłych poetów". Cały ogień potępienia idzie
na seńale policyjne. Ale producenci komercji
pełnej kopania i strzelania przestrzegają przy
najmniej dwu zasad: zbrodnia jest zbrodnią,
a stróż prawa ma go strzec. Natomiast filmy
ambitne, z uwagą i zrozumieniem traktujące
„moralnych inaczej" wpływają na dorosłych sze
rząc dogmat samorealizacji bez granic. W tym
zestawieniu komercyjni rzemieślnicy wykazują
więcej znajomości życia i rozsądku, niż wyrafi
nowani artyści. I chyba jednak mniej szkodzą.
Janina Wieczerska
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Z Kartuz do Miszewa

Gdynia Wiczlino

Napad na taksówkarza Gwałt
Nożem i kijami basebal
lowymi trzej mężczyźni
sterroryzowali kartu
skiego taksówkarza. Po
bili go, zabrali mu Mer
cedesa i porzucili
samochód pod
Gdańskiem.
- Trzej mężczyźni w wieku
19-21 lat zamówili w Kartu
zach kurs do Miszewa, wsia
dając w sobotę wieczorem do
ostatniej taksówki - powie
dział „Dziennikowi" Henryk
Klawikowski, zastępca ko
mendanta kartuskiej policji.
Na drodze Miszewo - Tokary kazali kierowcy zawró
cić. W tym momencie złapali
go za szyję, okaleczyli no
żem, pobili i wyrzucili z sa
mochodu. Napastnicy zabra
li też dokumenty z samocho
du. Taksówkarza odnalazł
mieszkaniec Tokar, który
wezwał pogotowie i zawiado
mił policję. Zorganizowano
blokadę dróg, w wyniku któ
rej policja odzyskała porzu
conego Mercedesa w Gdań
sku Kokoszkach.Taksówkarz
z obrażeniami ciała trafił do
szpitala. Wieczorem znalazł
się w domu. Sporządzono już
portret pamięciowy jednego
ze sprawców.

Próby obrony
Był to kolejny w ostatnich
miesiącach napad na tak
sówkarza. Środowisko pró
buje się bronić. Taksówkarze
mają możliwość zakładania
na tylnych siedzeniach mat
elektrycznych. W wypadku,
gdy napastnik zaatakuje zo
stanie porażony prądem pod
wysokim napięciem.
- Boimy się jednak stoso
wać kraty, bo przestępca mo
że dostać zawału serca - mó
wi Andrzej Kuczyk z „Milano
Taxi" w Gdańsku. - Wówczas
to my będziemy odpowiadać
przed sądem. W Gdyni dzia-

w kajdankach

mmm
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Gwałciciel skuł swoją
ofiarę kajdankami. Zacią
gnął do pobliskiego lasu.
Kobieta broniła się, więc bił
ją po głowie i dusił.
34-letnia gdynianka szła
w sobotę około godz. 20.10
nie oświetloną ulicą Śliską
w Gdyni Wiczlinie. Z lasu
wyszedł nieznany mężczy
zna i próbował zaciągnąć ją

r r :

W większych firmach istneją systemy asekuracji kierowców. Z prawej - podejrzany
o dokonanie napadu.
Fot. Robert Kwiatek

ła Zintegrowany System
Bezpieczeństwa. Za pomocą
radia kierowcy taksówek in
formują policję o zagrożeniu
bezpieczeństwa ich kolegów,
a także np. o wypadkach.
- Policjanci są natych
miast zawiadamiani - mówi
Krzysztof Filipiak, prezes
„Admir Taxi". -1 szybciej do
cierają do miejsc zagrożenia.
W Gdańsku systemu ta
kiego nie uruchomiono, choć
planowano ponad cztery lata
temu. Tu kierowcy asekurują
się poprzez stały kontakt
z bazą. Jeśli wyczuwają nie
bezpieczeństwo to podają
znane tylko im i operatorce
siedzącej w centrali hasło.
- Najbezpieczniej jednak
nie brać podejrzanego klien
ta - mówi Andrzej Kuczyk. Jeśli napastnik nas zaskoczy,
to najlepiej mieć nóż pod rę
ką i próbować go zranić.
Wtedy akcja toczy się szybko,
jak w „Krótkim filmie o zabi
janiu" Kieślowskiego.
(Jul M.Sz.)
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1 - miejsce gdzie bandyci wsiedli do taksówki
2 - tutaj dokonano napadu
3 - w tym miejscu znaleziono samochód

Zmiana za sterem

2000.

- Układ jest dość skom
plikowany - powiedział
„Dziennikowi" Paszkę. -

Reda. Włamanie do agenta PZU

Informacje
u gangsterów
Nie udało się im sforso
wać zabezpieczeń sejfu,
więc jedynie wyciągnęli
twardy dysk z komputera.
- Sprawca założył, że na
dysku znajdują się informa
cje przydatne do planowa
nia dalszych kradzieży, dane
o wysokości ubezpieczeń
sugerujące
zamożność
ubezpieczonych - uważa Je
rzy Pelc, komendant KRP
Rumia. Policja podejrzewa,
iż inicjatorami włamania
byli haraczownicy wymu
szający okup za zwrot skra
dzionych pojazdów. W Re
dzie działały dwie takie gru
py, jedną przed dwoma ty
godniami zlikwidowała poli
cja.
Informacje, które osoby
nie ubezpieczyły pojazdów
od kradzieży, są dla prze
stępców bezcenne, bowiem

większość kierowców mają
cych autocasco odmawia
płacenia okupu.
Z kolei właściciele dro
gich aut bez AC chętnie do
gadują się z przestępcami,
aby odzyskać pojazd.
- Zapłacenie okupu nie
gwarantuje, że za kilka dni
samochód znowu nie znik
nie - mówi podinspektor
Pelc. - Gdy zginie ubezpie
czony samochód, zmartwie
nie będzie miał ubezpieczy
ciel, nie oni.
- Dane z dysku nie okażą
się przydatne dla złodziei.
Nie było tam danych o auto
casco, czy o wartości, marce
lub dacie produkcji samo
chodów - twierdzi agentka
Hanna Tatara, nie chcąca
jednak ujawnić, co zawierał
dysk.
Piotr Skurzyński

REKLAMA
WORLD TRADE CENTER GDYNIA EXPO,
IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
przy współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA.

Karol Jabłoński, znany polski żeglarz regatowy;
zajął miejsce Romana Paszkę za sterem sławnego
jachtu „MK Cafe". Decyzję o zmianie szefa naszego
jedynego zawodowego zespołu żeglarskiego podjął
Marek Kwaśnicki, właściciel jednostki.
nym. Jabłoński ma polski
patent sternika jachtowego,
co nie ma jednak znaczenia
za granicą. Tam najważniej
sze są umiejętności żeglar
skie.
Waldemar Heflich, zaj
mujący się kontaktami ze
społu z mass mediami,
twierdzi, że powodem odej
ścia Paszkę jest jego ogrom
ne zaangażowanie w przy
gotowania do udziału pol
skiego jachtu w wielkiej im
prezie światowej Regaty

w stronę drzew. Kobieta sta
wiała opór, więc napastnik
użył siły. Oddalił się po do
konanym gwałcie. Zabrał ze
sobą kajdanki.
Zgwałcona kobieta wró
ciła do domu. Umyła się,
przebrała i poszła do pracy.
O zdarzeniu opowiedziała
koleżankom. Te nakłoniły
ją, aby powiadomiła policję.
Gwałciciel to ciemnowło
sy mężczyzna, średniej bu
dowy ciała, w wieku 25-30
lat. Miał brodę i wąsy, nosił
plecak. Szukają go policjan
ci z Witomina.
(MSki)

W nocy z 26 na 27 marca skradziono z biura agen
ta PZU w Redzie dysk z ewidencją klientów. Policja
podejrzewa, iż włamanie zlecili przestępcy kradną
cy samochody dla okupu.

Jabłoński zamiast Paszkę na „MK Cafe"

Na konferencji prasowej
w Gdyni przedstawiono no
wego skippera (sternika)
„MK Cafe" i tegoroczny pro
jekt zagranicznych startów
regatowych zespołu Jabłoń
skiego. Najważniejszą impre
zą, w której na początku
sierpnia weźmie udział ze
spół „MK Cafe" będą Mi
strzostwa Świata w Klasie
ILC - 40 w Palma de Majorka.
Jabłoński nie ukrywa, że
liczy na zajęcie jednej z czo
łowych pozycji. Jeszcze
w maju, po zmodernizowa
niu jachtu, zespół ma wyje
chać do Włoch i zacząć tre
ningi na Morzu Śródziem

Zgwałcona w lesie ko
bieta, zanim powiado
miła policję, wzięła
prysznic, przebrała się
i poszła do pracy.

zapraszają na:

3 TARGI ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
GDYNIA, 1-5 KWIETNIA 1998
pod patronatem Ministerstwa Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Ministerstwa Gospodarki
PRYWATYZACJA POLSKIEGO SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO
INWESTYCJE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
NAJNOWSZE TECHNOLOGIE POLSKICH I ŚWIATOWYCH DOSTAWCÓW
W DZIEDZINIE ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
ponad 100 wystawców

Karol Jabłoński, nowy sternik „MK Cafe" (z lewej)
Fot. Elżbieta Chylińska
i red. Waldemar Heflich.

Projekt startów „MK Cafe"
zakłada start w mistrzo
stwach świata. Jednak ktoś
musi wziąć odpowiedzial
ność za jacht. Zwłaszcza, że
ma on ubezpieczenie pol
skie, wymagające od prowa

dzącego jednostkę patentu
kapitana jachtowego. Nie
chcę komentować zmiany
skippera. Obecnie skupiam
się na organizacji zespołu
na Regaty 2000.
Jacek Sieński

sympozja, seminaria
prezentacje firm - nowości na polskim rynku

ECOENERGIA '98
BIURO ORGANIZACYJNE:

WTC GDYNIA - EXPO Ltd. 81-341 GDYNIĄ ul. T. Wendy 7/9.
tel. + 48 58 628 61 43, fax + 48 58 628 6164
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Prawdziwy koniec wojny

Drzwi do Europy

olska i pięć innych
państw rozpoczyna dziś
negocjacje w sprawie wejścia
do Unii Europejskiej.
- Polacy cieszą się z woli
Unii Europejskiej, aby prze
zwyciężyć konsekwencje po
działu Europy po II wojnie
światowej - powiedział
w Brukseli Bronisław Gere
mek.
Polska delegacja przywio
zła na negocjacje Narodowy
Program Przygotowania do
Członkostwa.
- Kładziemy szczególny
nacisk na realizagę celów
gwarantujących kontynuację
rozwoju gospodarczego Pol
ski i wzrost liczby miejsc pra-

cy w latach 1998-2002 - mó
wił szef polskiej dyplomacji. W trakcie realizacji tego pro
gramu musimy często podej
mować niepopularne decy
zje. Chcielibyśmy brać przy
kład z rozwiniętych demo
kracji Europy Zachodniej
i korzystać ze wsparcia poli
tycznego i finansowego Unii.
Jak oceniają eksperci
w sondażu przeprowadzo
nym przez agencję Reutera,
średni okres oczekiwania na
uzyskanie pełnego członko
stwa w Unii Europejskiej wy
niesie dla Polski, Czech, Wę
gier, Słowenii i Cypru 5 lat,
natomiast dla Estonii 6 lat.
(AG, PAP)

Bliżej Gdańska

KRAKÓW. Prokuratura nie
zgodziła się z wnioskiem
Głównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodo
wi Polskiemu, by umorzyć
sprawę tzw. pogromu kie
leckiego. Materiały wrócą
do kieleckiej prokuratury
do uzupełnienia - poinfor
mował Zbigniew Wasser
mann z Prokuratury Apela
cyjnej w Krakowie, nadzo
rujący tę sprawę.

OPOCZNO. 50-letni męż
czyzna oblał się rozpusz
czalnikiem i podpalił w po
niedziałek podczas rozpra
wy o podwyższenie alimen
tów przed Sądem Rejono
wym w Opocznie. Mężczy
znę z poważnymi poparze
niami twarzy, głowy, piersi
i ramion odwieziono do
szpitala.

Pożar w domu
dziecka
KATOWICE. Dwoje dzieci
trafiło do szpitala z objawa
mi zaczadzenia, a 40 ewa
kuowano z płonącego domu
dziecka w Czechowicach Dziedzicach.

•ŚWIAT
* Zwycięstwo
komunistów
KIJÓW. W wyborach parla

mentarnych zwyciężyła Ko
munistyczna Partia Ukrainy.
Zdobyła 26 proc. wszystkich
głosów. Na drugim miejscu
uplasował się Ludowy Ruch
Ukrainy. Komuniści nie
utworzą jednak większości
parlamentarnej, a ich zwy
o wspólnocie interesów cięstwo oznacza tylko od
różnych firm działających wlekanie zasadniczych roz
po obu stronach dolnej Wi strzygnięć politycznych.
sły, o budowie autostrady
Al oraz jej „przedłużeniu" •Katastrofa
w kierunku Królewca.
samolotu
Przypomniano o licznych
miejscach pracy, jakie do
stępne są w Trójmieście,
w przeciwieństwie do za
grożonego bezrobociem El
bląskiego.
(EL)

Elbląskie po reformie
a wcieleniem w całości
obecnego woj. elblą
skiego do województwa Po
morza
Nadwiślańskiego
opowiadali się podczas se
minarium przedstawiciele
AWS w Elbląskiem.
Argumentowano, że za
przynależnością do do tego
regonu przemawia silny po
tencjał gospodarczy przy
szłego województwa, możli
wość prowadzenia wspólnie

ujednoliconej gospodarki
morskiej, konieczność zin
tegrowanego zarządzania
gospodarką Żuław i Zalewu
Wiślanego.
Podkreślano, że wielo
letnie kontakty zawodowe,
połączenia komunikacyjne
- są wielkimi atutami kon
cepcji wcielenia dzisiejsze
go Elbląskiego do woje
wództwa
ze
stolicą
w Gdańsku. Mówiono

Bałtycki**

Fałszywe pięciozłotówki za pół ceny
•KRAJ
•Pogrom
do prokuratora

• Samopalenie
w sądzie

Bronisław Geremek i Abel Matutes, hiszpański minister spraw zagranicznych.

Dziennik

Mennica
w stolarni

Fałszywe pięciozłotówki produkowano od ponad
roku pod Rzeszowem. Monety rozprowadzano na
terenie całego kraju. Niczym nie różnią się od ory
ginałów.

Nielegalna wytwórnia
monet mieściła się w starym
stolarskim baraku w Wólce
Podleśnej pod Rzeszowem.
Dotychczas rzeszowski sąd
aresztował 6 osób podejrza
nych o nielegalną produkcję
pieniędzy - poinformowali
rzecznicy prasowi z Komen
dy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie. Sprawa obję
ta jest ścisłą tajemnicą
z uwagi na prowadzone na
dal działania operacyjne na
terenie całego kraju. Jej
szczegóły ujawnione zosta
ną dzisiaj na specjalnej
konferencji prasowej.
Z informacji, które prze
ciekły do mediów wynika,
że była to niezwykle perfek
cyjna produkcja, a monety
niczym nie różniły się od
oryginałów.
Wchodzący
w skład grupy fałszerzy pra
cownik naukowy Politech-

niki Rzeszowskiej „rozgryzł"
najbardziej strzeżoną ta
jemnicę mennicy państwo
wej, czyli skład stopu uży
wanego do produkcji bilo
nów.
Na terenie województwa
gdańskiego dotychczas nie
wykryto fałszywek z rze
szowskiej „stolarni". Pra
cownicy banków spotykają
inne - gorzej podrobione
monety.
- Łatwiej je rozpoznać, bo
po przejechaniu krawędzią
na białym papierze pozosta
wiają szarą linię - mówi ka
sjerka z BIG Banku Gdań
skiego S.A. - Trafiają się
one rzadko, podobnie jak 20
i 100 złotówki.
Najprawdopodobniej fał
szywe „piątki" produkowa
no od półtora roku. Hurtowo
sprzedawano je za pół ceny.
(PAP, Jul)

REKLAMA

ja KONTAKT - Grzegorz Furgo ^
zaprasza na znakomita współczesną komedię polską

Teatru Powszechnego z Warszawy
p t.

Żelazna konstrukcja
- Macieja Wojtyszki

obsada:
Franciszek Pieczka
Katarzyna Skrzynecka
Daria Trafankowska
Edyta Olszówna
Rafał Królikowski
Jerzy Zelnik
Cezary Zak
Opera Baftycka - 21,22 kwietnia godz. 17.00 i 20.15

Specjalny mecenat nad Sezonem Teatralnym i KONTAKTEM sprawuje

Rafineria Gdańska

- producent dosfonołydi olejów silnikowych LOTOS

Drawsko Pomorskie

PBG SA Grupa PEKAOSJL oddział w Gdańsku
LIMA. Samolot peruwiań
skich linii lotniczych rozbił
się w Piura. W katastrofie.zginęło co najmniej 28
trafił do szpitala.Polięja pro osób
wadzi czynności "wyjaśniają
Bomba
ce w tej sprawie wspólnie
z angielską żandarmerią
pod szkołą
wojskową. - Nigdy wcześniej
nie mieliśmy w Drawsku BERLIN. 10 tys. osób ewa
podobnych wypadków, choć kuowano z mieszkań i szkół
ćwiczyły tam już armie kil w Oranienburgu, by bez
ku obcych państw. Ten wy piecznie usunąć dwie bom
gląda na typową bójkę baro by lotnicze - niewybuchy
wą, kiedy uczestnicy są już z czasów II wojny św.
po „paru głębszych". Nie W ciągu ostatnich siedmiu
chcę przesądzać, ale wątpię lat jest to już 54. taka akcja
aby w związku z bójką ktoś w Oranienburgu, który był
został oskarżony - dodała ośrodkiem przemysłu zbro
Halina Zbieska.
^ j jeniowego.

Dyskoteka jak poligon
Angielski żołnierz trafił do szpitala z rozciętą gło
wą po bójce z mieszkańcami Drawska Pomorskie
go w dyskotece „Domino".
Młodzi brytyjscy ochotni
cy w wieku 17-18 lat uczest
niczą w ćwiczeniach na po
ligonie w Drawsku od kilku
miesięcy. W minioną sobotę
ich
dwudziestokilkuosobowa grupa wybrała się
na zabawę do dyskoteki
„Domino". Około drugiej
nad ranem pomiędzy żoł
nierzami a miejscową mło
dzieżą wybuchła bójka.

- Polacy twierdzą, że pod
pici żołnierze zaczęli się za
chowywać zaczepnie i wul
garnie, zwłaszcza w stosunku
do kobiet - powiedziała
„Dziennikowi" Halina Zbieska, rzecznik prasowy Ko
mendy Wojewódzkiej Policji
w Koszalinie. - Kilkudziesię
ciu drawskich młodzieńców
wyparło gości z lokalu. Jeden
z poszkodowanych Anglików

VOŁVO

Plus

V6lvo Auto Polska
- sponsor generalny

sieć cyfrowej
telefonii komórkowej

INTERpAPO
AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT

Radio Gdańsk
BILETY:
Agencja KONTAKT, ul. Stary Rynek Oliwski 7 - 5548312
Opera Baftycka 3410563, BMN Travel 341 25 60
Orbisy: Gdańsk 301 44 25, Sopot 551 41 42
Gdynia 661 42 50, BP INTEX 551 51 88
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Gdańsk. Defilada w rocznicę powrotu do Polski

Flaga i wzruszenia

Wciąganie flagi na Dwór Artusa stało się w Gdańsku
zwyczajem.
Fot. Robert Kwiatek

ciągnięcie flagi pań
stwowej na Dwór Ar
tusa odbyło się wczoraj
w południe na Długim Tar
gu w Gdańsku. Uczczono
w ten sposób rocznicę za
kończenie
hitlerowskiej
okupacji miasta.
Uroczystość poprowadził
Paweł Adamowicz, prze
wodniczący Rady Miasta,
a uczestniczyli m. in. Do
nald Tusk, wicemarszałek
Senatu RP, Krzysztof Pusz,
wicewojewoda
gdański,
kombatanci i mieszkańcy
Gdańska.
- Za każdym razem, kiedy
widzę naszą flagę wznoszą

cą się przy dźwiękach hym
nu państwowego, mam łzy
w oczach - mówiła Gizela
Adamczewska ps. „Orlica",
walcząca kiedyś w Armii
Krajowej. - Młodzi pewnie
patrzą na to inaczej.
- Też jestem przejęty
w czasie uroczystości takich
jak ta, choć nie uczestniczy
łem w zdarzeniach odzyski
wania wolności - przyznał
się dziewiętnastoletni Piotr
Kalinowski. - Patrząc na fla
gę i defiladę wojska czuję
się bardziej gdańszczani
nem i Polakiem.
Przed
uroczystością
wciągnięcia flagi, przedsta

wiciele władz Gdańska zło
żyli kwiaty przy pomniku
„Tym co za Polskość Gdań
ska".
(KAS)

Gdańsk

Sportowca sylwetka bez zdrowia

Rugbista
przed sądem

Siła i strach

P

rzed gdańskim Sądem
Wojewódzkim stanął
Andrzej J. - „Holland", re
prezentant Polski w rugby,
sponsor i zawodnik Lechii.
Doprowadzono go z aresztu.
Sąd słuchał świadków funkcjonariuszy
policji
i osoby stróżujące na par
kingu, na którym przecho
wywano skradzione auta.
Świadkowie zasłaniali się
brakami w pamięci, a po od
czytaniu zeznań ze śledz
twa, potwierdzili jedynie, że
Andrzej J. miał wprowadzać
na ten parking auta.
Na Andrzeju J. ciąży zarzut
paserstwa, ukrywania i lega
lizacji czterech pojazdów;
Mazda i trzy Mercedesy zo
stały skradzione w Belgii
i Holandii w 1991 r. Andrzej J.
miał też nakłaniać do składa
nia fałszywych oświadczeń
osoby podejmujące się ich
rejestracji.
Była to już szósta rozpra
wa wyznaczona przez sąd,
który nakazał umieszczenie J.
w areszcie, po tym jak ten
uchylał się od udziału w po
siedzeniach.
Andrzej J. przedstawiał
zwolnienia lekarskie. Nie by
ły one jednak potwierdzone
przez lekarza sądowego.
- Nie mogłem dłużej tole
rować kpin z sądu, kiedy
oskarżony przebywa na
zwolnieniu, a kilka dni potem
gra w meczach - stwierdził
sędzia Ryszard Milewski.
Razem z Andrzejem J.
w tej samej sprawie oskarżo
ny jest Jacek G. „Strzała" - je
den z czołowych zawodników
Lechii.
(ASG)

REKLAMA.

Na polskich ulicach kilka lat temu zaroiło się od
dobrze zbudowanych młodych mężczyzn. W więk
szości przypadków kształty gladiatorów są wyni
kiem działania szkodliwych dla zdrowia środków
budujących masę mięśniową.
Dotarcie do odżywek ana
bolicznych nie stanowi żad
nego problemu. Po krótkiej
wizycie w siłowni na dużym
gdańskim osiedlu miejscowi
„pakerzy" faszerują się środ
kami wspomagającymi. Po
krótkiej rozmowie z jednym
z nich nasz reporter wszedł
w posiadanie pięciu kapsu
łek przyjmowanego dożylnie
omnadrenu. To wydatek
rzędu 35 złotych. Transakcja
finalizowana jest poza si
łownią. Od handlarza do
wiadujemy się, że odżywki
można kupić też w kilku
gdańskich szkołach. Głów
nie technikach i zawodów
kach.
Tomek od roku robi sobie
zastrzyki z testosteronu.
Dobrze wie, jak ten środek
wpływa na jego organizm.
Za pięć porcji płaci dilerowi
30 złotych.
- Obecnie nie wpuszczają
mnie do kilkunastu lokali
w Gdańsku - chwali się To
mek. - Tak to już jest, że jak
ostro „koksujesz" zawsze cię
kusi, aby przywalić jakie
muś frajerowi.
- Na początku z ciężkim
sercem zacząłem brać metanabol. Ten środek jest sto
sunkowo tani, 100 tabletek
kosztuje około 45 złotych
i starcza na miesiąc - mówi
19-letni Darek. - Jednak po
nim wyskoczyły mi straszne

pryszcze na plecach, poza
tam bolał mnie żołądek. Za
strzyki bardziej mi służą.
Darek, podobnie jak To
mek, zdaje sobie sprawę ze
skutków zdrowotnych.
- Teraz na pewno jestem
bezpłodny - mówi. - Mam
nadzieję, że kiedyś, jak już
nie będę brał, znowu
wszystko będzie w porząd
ku.
(rye)
• Metanabol i nerobol to
nazwy handlowe tego same
go steroidu anabolicznego methandrostenolonu.
Jak powiedziała „Dzien
nikowi" prof. Elżbieta Pomarnacka z Wydziału Farmacj AMG podawany w for
mie tabletek bardzo uszka
dza wątrobę. Zawiera dużą
dawkę hormonów męskich jak większość preparatów
z testosteronem może po
wodować
długotrwały
wzwód prącia i zahamowa
nie produkcji spermy. Pro
wadzi to do zaburzeń
współżycia i bywa bardzo
kłopotliwe dla mężczyzny.
Ponadto może wywoływać
senność, zmęczenie, nudno
ści, suchość w ustach. Bywa,
że wyzwala agresję. Ma też
pozytywne zastosowanie pomaga leczyć oparzenia
oraz złamania kości.
(jog)

Komentuje prof. Jerzy Popinigis, lekarz i biochemik,
wspominają czasy, gdy
uczęszczali na siłownie, a anaboliki były w zasięgu ich rę
ki. Dopiero na uczelni dowiedzieli się, jak szkodliwe są

GDAŃSK

MHz
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Procesy które zachodzą w naszych komórkach możemy
podzielić na procesy katabolizmu, czyli rozpadu (spala
nia) i procesy anabolizmu, czyli syntezy.
Anaboliki to potoczna nazwa związków, które wpływają
stymulująco właśnie na procesy syntezy. W sporcie - ana
boliki to grupa związków chemicznych, które zwiększają
syntezę białka. Adaptacja do wysiłku fizycznego polega
właśnie na zwiększeniu syntezy ściśle określonych białek.
Wykazano, że biosyntezę białek odpowiedzialnych za
masę mięśniową można stymulować za pomocą prepara
tów zawierających testosteron. Jest to hormon płciowy
męski produkowany przez jądra. Stosowanie dodatkowo
testosteronu w postaci iniekcji, czy tabletek bez wskazań
lekarskich działa na szkodę osoby która je przyjmuje.
Anaboliki przede wszystkim uszkadzają wątrobę.
Preparaty zawierające testosteron zaburzają ponadto
całą gospodarkę hormonalną. U mężczyzn powodują za
burzenia hormonalne, hamują wydzielanie własnego te
stosteronu. Anaboliki uszkadzają również nerki, z czasem
powodują impotencję i szereg zaburzeń w organizmie
prowadzących do różnych chorób.
(jag)

Sławni „dopingowicze"

ORAD
R-2822/97

Polsce rocznie prze
prowadza
się
u
sportowców około 2,5 tys.
kontroli antydopingowych.
Wyniki pozytywne stwier
dza się jednak zaledwie
w 0,1% badań. Najczęściej
wykrywanymi niedozwolo
nymi środkami są: sterydy
anaboliczne oraz efedryna
i jej pochodne. Pod wzglę
dem częstotliwości wykony
wanych kontroli i wyników

pozytywnych nie odbiega
my od średnich w innych
krajach. Jedno badanie wy
konane w Polsce kosztuje
550 zł. Środki pochodzą
z funduszy Urzędu Kultury
Fizycznej i Sportu.
Słynne
dopingowe
„wpadki" to m.in. Jarosław
Morawiecki
hokej,
Agnieszka Stańczak - lek
koatletyka, Alicja Pęczak pływanie.
(sus)
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Po przeszczepie

Żyjemy nadal

Pacjenci po transplantacji serca spotkali się po raz pierwszy w Tczewie 8 grudnia
ub. roku.
Fot. Archiwum.

Stowarzyszenie Trans
plantacji Serca Koło
Północ; które powstało
w grudniu ub. r. zdążyło
już załatwić dla pacjen
tów Śląskiego Centrum
Chorób Serca: nowiutką
karetkę Daewoo, dwie
partie leków oraz
40 l krwi
Najmłodsze w kraju - Ko
ło Północ Stowarzyszenia
Transplantacji Serca liczy
dziś 65 członków, w tym 17 po przeszczepie serca.
- A może powinniśmy
siedzieć w fotelach i spraw
dzać, czy jeszcze oddycha
my? ~ Pyta zaczepnie Alek
sander Jurewicz, mieszka
niec Tczewa, prezes koła.
Wtóruje mu Janusz Mi
siewicz, sekretarz stowarzy
szenia. Obaj mówią o osobie
per „składaki". Pierwszy ma
nowe serce od roku, w pier
si drugiego serce młodego

człowieka, który zginął tra
gicznie bije czwarty rok.
- Lekarze dawali mi dwa
miesiące życia - opowiada
Misiewicz - niektórzy uwa
żali, że 58 lat dyskwalifikuje
chorego z tego typu zabiegu.
Ludzie, których spotyka
ją, pytają, ile zapłacili za
operację i nie chcą wierzyć,
że nie dali ani grosza, gdyż
w Zabrzu taka propozycja to
obraza.
- Warunkiem kwalifikacji
do przeszczepu są zdrowe
płuca, nerki i wątroba twierdzi Jurewicz.
Problemem numer jeden
są serca do przeszczepów.
Ludzie giną w wypadkach,
zabierają serca do grobu,
a czeka na nie długa kolejka
ciężko chorych ludzi. Co ro
ku transplantacji serca po
trzebuje ok. 400 chorych.
- Chcielibyśmy na gro
bach osób, które zapiszą
swoje serca dla czekających
na transplantacje umiesz
czać serca z emalii jako wy
raz naszej wdzięczności -

Gdańsk

mówią członkowie stowa
rzyszenia.
Założyli je 8 grudnia ub.
roku, a już zdołali zyskać
sympatyków i sponsorów.
Wspiera ich Polpharma ze
Starogardu (podarowała już
dwie partie bezcennych le
ków dla pacjentów z Za
brza), Urząd Skarbowy
w Tczewie, Fabryka Kotłów
w Rumi Janowie, Cukrownia
Malbork, Fundacja Zdrowie
Kolejarzy, ks. infułat Stani
sław Grunt z Pelplina i Ra
dio Głos. Udało im się zdo
być karetkę Daewoo.
Dzięki Fundacji Zdrowie
Kolejarzy 92 honorowych
dawców krwi z województw:
gdańskiego i elbląskiego
pojechało do Katowic oddać
krew dla pacjentów Kliniki
Kardiochirurgicznej.
- Jesteśmy wybrańcami
losu - mówi Jurewicz. - Czas
pomagać tym, którzy mają
taki zabieg przed sobą.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

Zarząd Miasta Gdańska
zatwierdził uchwałę doty
czącą zasad wydawania bez
płatnych
abonamentów
uprawniających do wjazdu
i parkowania w strefie ogra
niczonego ruchu drogowe
go. Komendant Staży Miej
skiej został upoważniony do
zwalniania od opłat za
wjazd. Zwolnienie takie mo
gą uzyskać właściciele po
jazdów opiekujący się oso
bami powyżej 75 roku, życia
lub ludźmi samotnymi, któ
rzy wymagają opieki, o ile
osoby te zameldowane są
w.strefie ograniczonego ru
chu.
Wjechać bezpłatnie przez
cały dzień na ten teren będą
mogły także samochody za
opatrzeniowe o ile dowożą
tzw. podstawowe artykuły
spożywcze i posiadają atest
sanitarny na ich dowóz. Ko
mendant Straży Miejskiej
może również podjąć decy
zję o bezpłatnym przyzna
niu abonamentu w szczegól
nych przypadkach. Za każ
dym razem sprawa zgłasza
na jest prezydentowi Gańska. Poza. wymienionymi
osobami i sytuacjami z bez
płatnych abonamentów ko
rzystają, jak do tej pory,
mieszkańcy rejonu ograni
czonego ruchu.
(KAS)

Gdańsk

Zabójca
kloszarda?

Wobec bezdomnego Cze
sława S., gdański sąd zasto
sował trzymiesięczny areszt.
Mężczyzna jest podejrzany
0 dokonanie zabójstwo klo
szarda o imieniu Zbigniew.
Odnaleziono go w nocy
z czwartku na piątek w po
gorzelisku zsypu na śmieci,
w budynku na gdańskim
Chełmie. Policja ustaliła, że
denat miał połamane nogi
1 urazy czaszki. Przez ostat
nie dwa tygodnie w zsypie
mieszkało czterech kloszar
dów. Zeznali, że do pomiesz
czenia przyszedł ok. 20-30letni mężczyzna z wilczu
rem. Mężczyzna miał pobić
Zbigniewa, a później podpa
trów dalej samochodu. Zuk lić zsyp. W toku dalszych
stał na parkingu, a w kabi przesłuchań okazało się, że
nie na dalsze dyspozycje zbrodni dokonał Czesław S.
(WOS)
czekał kierowca.
- Wyjaśnił chłopakowi, że
został również poproszony
o pomoc przy przeładunku dodaje komendant Maślak,
r Powiedział, że mężczyzna
wziął skórzaną kurtkę
z plandeki i poszedł po za
kupy.
Pracodawca więcej się
nie pojawił, 21-latek stracił
kurtkę o wartości 650 zło
W związku z urucho
tych, dokumenty, a kierowca mieniem w Akademii Me
benzynę i czas.
dycznej w Gdańsku nowej
Policja prosi o kontakt
osoby, które zostały w po centrali telefonicznej od 2
dobny sposób oszukane lub kwietnia 1998 roku nastąpi
były świadkami tego zda zmiana numeru z dotych
rzenia
pod
nr.
tel. czasowego numeru 347341 00 34-38.
Jarosław Wlostowski 82-22 na 349-22-22

Wykorzystana naiwność

21-letni Marcin A. zo
stał poproszony przez
nieznanego mężczyznę
o pomóc przy załadun
ku drewna. W zamian
miał otrzymać pienią
dze, a stracił skórzaną
kurtkę i dokumenty.
Otyły, 35-letni mężczy
zna, o ok. 180 cm wzrostu,
ciemnej karnacji podszedł
w sobotę przy ul. Słowac
kiego w Gdańsku Wrzesz
czu do 21-letniego Marcina
A. Poprosił o pomoc przy
załadunku desek. Marcin A.
za swoją pracę miał otrzy
mać 30 złotych. Po około 20
minutach pracodawca pod
jechał wraz z kierowcą Żu

kiem do oczekującego 21latka. Razem udali się
w kierunku ul. Szymanow
skiego. Zatrzymali się
w okolicy hurtowni z elek
tronarzędziami.
- Tam powiedział chłopa
kowi/aby zdjął kurtkę, gdyż
przy załadunku mógłby się
pobrudzić - mówi Włodzi
mierz Maślak, komendant
komisariatu w Gdańsku
Wrzeszczu. - Następnie
skierował go pod bramę
hurtowni, a sam udał się by
zatelefonować.
Po dziesięciu minutach
oczekiwania Marcin A. za
niepokoił się, gdyż brama
była zamknięta, a praco
dawca nie pojawiał się. Udał
się więc w kierunku zapar
kowanego kilkadziesiąt me

pacjentów

Gdańsk Sail '98

Żagle na jarmarku
I
tu

.%
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Zlot jachtów przewidziano w sierpniu br.
Fot. Maciej Kostun

iii ielki zlot jachtów oraz
żaglowców Gdańsk
Sail '98, organizowany w ra
mach międzynarodowej im
prezy Baltic Sail '98, odbę
dzie się od 13 do 15 sierpnia
w starym porcie gdańskim.
Przedstawiciele czterech
nadbałtyckich miast oma
wiali wczoraj w Gdańsku
sprawę organizacji imprezy
W grodzie nad Motławą
gościli m. in. Helen Backstedt z Karskrony, John
Christensen z Helsingor
i Ronald Methling z Rostocku. Ustalono już, iż uczest
nicząca w Baltic Sail '98
uskrzydlona flotylla wypły
nie 2 sierpnia z Karlskrony,
a następnie odwiedzi Rostock, Gdańsk i Helsingor.
- Wspólnym celem nad
bałtyckich miast portowych
jest ożywienie ruchu tury
stycznego poprzez organi
zowanie dużych imprez że
glarskich - mówi Andrzej
Jankowski, sekretarz miasta
Gdańska. - Chcemy, aby był

nią międzynarodowy zlot
jachtów Baltic Sail. W każ
dym z miast mają odbywać
się lokalne imprezy pod
własnymi nazwami, jak
Hansa Sail w Rostocku czy
Dni Hamletowskie w Hel
singor. Na spotkaniu mówi
liśmy o wydaniu razem in
formatora i o promowaniu
imprezy. Przygotowaliśmy
też spotkanie przedstawi
cieli władz czterech miast,
którzy 8 maja podpiszą
w Rostocku porozumienie
dotyczące wspólnego orga
nizowania Baltic Sail w cią
gu najbliższych lat.
Pobyt jachtów i żaglow
ców w Gdańsku uatrakcyjni
imprezę kończącą tegorocz
ny Jarmark Dominikański.
Napłynęło już wiele zgło
szeń armatorów uskrzydlo
nych jednostek z różnych
krajów, zainteresowanych
udziałem w zlocie i Baltic
Sail '98. Tylko z Bremy ma
przypłynąć 85 jachtów.
Jacek Sieński

Duński projekt

Kontener
Już niedługo rozpocznie
się adaptacja baraku kontenera na mieszka
nie dla najlepiej spra
wującego się pensjona
riusza ze schroniska dla
bezdomnych w Przegalinie.
Tak ustalono podczas wi
zyty w gdańskim MOPS
duńskich pracowników so
cjalnych z gminy Sakskobing.
Po załatwieniu wszyst
kich formalnych uzgodnień
z San.-epidem, strażą po
żarną, elektrownią Duńczy
cy zobowiązali się przysto
sować do celów mieszkal
nych dwudziestoparometrowy kontener, ustawiony tuż
za płotem schroniska im.
Brata Alberta w Przegalinie.
Zamieszka w nim ten pen
sjonariusz, który chce prze
stać być bezdomnym, już
znalazł pracę i będzie mógł
płacić czynsz, ale jeszcze
nie wie, czy potrafi wrócić
do normalnego społeczeń
stwa i żyć w nim samodziel
nie. To mieszkanie nie bę
dzie „meliną" dla kolegów

ze schroniska. Jego lokator
stale będzie obserwowany.
Jeśli „zda egzamin", np. nie
powróci do alkoholizmu,
w przyszłości otrzyma sa
modzielne
mieszkanie,
a kontener zajmie kolejny
pensjonariusz Przegaliny.
W Danii nie ma proble
mów mieszkaniowych, do
kontenerów przenosi się
więc osoby z zaburzeniami
psychicznymi, uzależnione
lub te, które sprawiają kło
poty.
W Polsce z powodu braku
mieszkań,
kawalerka
w kontenerze stanie się na
grodą. Osoba, która w nim
zamieszka ma nauczyć się
odpowiedzialności, zarad
ności życiowej i musi wyjść
z nałogu.
Przegalinę pod Gdań
skiem wybrano jako pierw
sze miejsce. Ma być to, wg.
autorskiego programu Duń
czyków, polski eksperyment
na wychodzenie z bezdom
ności. Jeśli się uda, będzie
kontynuowany w innych re
jonach naszego kraju, a tak
że w innych państwach Eu
ropy centralnej.
Maria Giedz
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Stawiska

MIASTO KOŚCIERZYNA

Płonął
samochód

IMt

jyp ościerscy

policjanci
i strażacy zostali po
wiadomieni o tym, że w Sta
wiskach pod Kościerzyną
zapalił się samochód nale
1398-1998
żący do mieszkańca Starej
Kiszewy, Romana P. Praw
dopodobną przyczyną za Przez dwa kolejne dni,
prószenia ognia było zwar
cie instalacji elektrycznej. sobotę i niedzielę,
Straty wyceniono na 5 tys. Kościerzyna żyła wiel
kimi sportowymi impre
zł.
(jard) zami - mistrzostwami

600 lat Kościerzyny

tel./fax 681-18-92. 681-18-44.
Czynny w godz, od 8 do 16.

KOŚCIERZYNA:

Pobite
rekordy

ul Długa 31. łeł./fax. 686-45-68.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16,

LĘBORK;

ul Wolności 40, tel/feac. (0-59) 62-88-50.
Redakcja czynna od godz. 8 do 16.

PUCK

ul. Sambora 16, teł. 673-25-01,673-18-85 tel/fax 673-18-93;
Redakcja czynna od godz. 8 do 16,

W$JH£BOWO:

ul Jana III Sobieskiego 227,
tel/fax. 6 72-79-29, 672-23-51 w. 22, 672-79-30.

Gmina Kościerzyna

Zmieniono granice
gj odzas ostatniej sesji

Ir radni gminy Kościerzy

na podjęli uchwałę o zmia
nie granic dwóch sołectw
Nowej Wsi i Kościerzyny
Wybudowania.
Korekta granic nastąpiła
na wniosek mieszkańców
najodleglejszych domostw
sołectwa Kościerzyna Wy
budowania. Jak podano
w uzasadnieniu prośby,
mieszkańcy ci mają zdecy
dowanie bliżej do Nowej
Wsi, tam też udają się po za-

w podnoszeniu cięża
rów i mistrzostwami
walk karate-do.

Kalisz

Dziecko
pod kołami

Ogromny sukces odniósł,
podczas Indywidualnych
Mistrzostw Okręgu Gdań
skiego w Podnoszeniu Cię
żarów, kościerski zawodnik,
Arkadiusz Makurat. Sztangi
sta klubu Kaszubia zdobył
tytuł mistrza okręgu w kategori do lat 23, w wadze +105
kg, z wynikiem 352,5 kg, któ
ry jest lepszy od jego rekor
du życiowego w dwuboju
0 2,5 kg. W podrzucie Arek
poprawił swój rekord o 10 kg
1 osiągnął 200 kg, co niewąt
pliwie stawia go w czołówce
krajowej. Mistrzem okręgu
w kategorii do lat 20, w wa
dze do 62 kg został także kościerzynianin, Arkadiusz
Wiśniewski. Spory aplauz
towarzyszył
dźwigającej
w dwuboju, 15-letniej repre
zentantce klubu Atlety

- godzinach popołu
dniowych, w Kaliszu
(gm. Dziemiany), 8-letni Se
weryn Ł. z Kalisza Wybudo
wanie, z dotąd nieustalo
nych przyczyn, nagle wbiegł
na jezdnię wprost pod nad
jeżdżający samochód osobo
wy Renault, którym kiero
wał PaweL H. z Warszawy
Dziecko z obrażeniami
ciała przewieziono do szpi
tala w Gdyni-Redłowie.
(jard)

Kościerzyna

Złapany
złodziej
rzysztof R., 22-letni
mieszkaniec Kościerzy
ny, włamał się, wyrywając
zamki w drzwiach, do kwia
ciarni przy ul. Lubomira
Szopińskiego. Jego łupem
padły pozytywki, doniczki
i ozbobne wyroby z brązu
o łącznej wartości 500 zł.
Policjanci sprawcę kra
dzieży ujęli w jego mieszka
niu. Tam odzyskano cały
łup, który skradł w kwia
ciarni. Okazało się także, że
Krzysztof R., przechowywał
w mieszkaniu przedmioty
wcześniej skradzione ze
sklepu metalowego przy ul.
Rynkowej.
(jard)

Kó&tólliP-. *

kupy, mają także bliżej do
sołtysa oraz czują się bar
dziej związani z sołectwem
Nowa Wieś.
Po
przeanalizowaniu
i przedyskutowaniu propo
nowanych zmian na zebra
niach sołeckich, a także
geograficznych uwarunko
wań, władze gminy przy
chyliły się do wniosku
mieszkańców z Wybudowa
nia. Ich prośba została rów
nież zaakceptowana przez
radnych.
(za)

W Wielu
Arkadiusz Makurat w dniu mistrzostw na podium
stawał kilkakrotnie.
Fot. Emilia Ciupka

Gdańsk, Marcie Żbikow
skiej. Obserwujący zawody
prezes gdańskiego OZPC,
Janusz Szatkowski oraz sę
dzia Gerard Potrykus za
chwycali się doskonałą orga-

Publiczności bardzo się podobały walki w wykonaniu
dziewcząt.
Fot. Emilia Ciupka

nizacją mistrzostw oraz licz
nie przybyłą publicznością.
Kilkuset kibiców zgro
madziły także niedzielne
Mistrzostwa Młodzików
i Juniorów Okręgu Pomor
skiego w karate tradycyj
nym. Niezwykłym wyda
rzeniem był pozakonkursowy pokaz aktualnego mi
strza świata w walce ENBU, Macieja Grubskiego.
Zaprezentował się on
w wyreżyserowanej walce
dwóch
przeciwników.
W mistrzostwach tych suk
ces również należał do za
wodników z Kościerzyny
W kumite, w kategorii do
lat 10, drugie miejsce zajął
Jakub Roznerski, a wśród
juniorów w tej samej dys
cyplinie
wicemistrzem
okręgu został Dariusz
Ostrowski. W konkurencji
kumite w kategorii wieko
wej 14, 15 lat brąz zdobył
Dawid Sznyr, również z Ko
ścierzyny. Szczególnie go
rącymi brawami publicz
ność nagradzała walki
dziewcząt.
(za)

Już w maju
będą ćwiczyć
Mniejsza niż w Skorzewie, ale równie imponu
jąca sala gimnastyczna
powstaje w Wielu, gmi
na Karsin.
Jeszcze w tym roku
uczniowie wielewskiej szko
ły będą mogli sami osobiście
sprawdzić, jak wspaniale
jest ćwiczyć w sali gimna
stycznej. Jak powiedział
wójt Roman Brunke, sala
ma być oddana do użytku
już w maju. Jej budowa trwa
trzeci rok, a koszt ma się za
mknąć kwotą 1450 tys. zł.
Zajęcia sportowe w szko
łach gminy mają być tak

zorganizowane, by wszyst
kie dzieci mogły korzystać
z sali. Poza tym będzie ona
stała otworem dla członków
klubów sportowych bez
względu na porę roku i po
godę. Wielewska hala ma
wymiary 30x18x8,5, posiada
zaplecze socjalne oraz do
datkową salę o pow. 100
m kw., w której przewidzia
ne są zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej, zajęcia rehabi
litacyjne, czy też rozgrywki
w tenisa stołowego. Nowa
hala połączona jest ze szko
łą łącznikem z klasami, któ
ry jest także nową częścią
szkoły.
(za)

Na targowiskach - teraz i przed rokiem
zł/100 kg

Miejscowość
pszenica
60
60

żyto

jęczmień

Gdańsk
przed rokiem
Kartuzy
przed rokiem
Kościerzyna
przed rokiem
Sfcafogard
przed rokiem

56
49
56
49
47

34
39
39
40

46
49
41
42

przed rokiem
Wejherowo
przed rokiem

52
49
52

36
39

50
44
46

liii!

-

owies
'"

-

.

zł/kg
pszenżyto ziemniaki

*' ;

43
36
38
-

-

m
0.30

47
42

lillllll®

-

>

42
33

41

-

0.60
0.35

42

-

0.43
0.30
1.
0.35

m
0.35

zł/szt

zi/szt.

zł/szt.

para
prosiąt

konie

krowy

-

165
210
160
195
155
175
145
200
155

kapusta

cebula

015
0.40
&?5
0.45

3.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.45
0.85
0.45
0J5
0.37

-

-

0.52
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zł/szt

zł/ kg

m

&75

-

2,90
0.65
2,70
0.55
2.15
0.55
1<95
0.65
2.60
0.70

marchew

jaja

1.10

iiill
0.26
0,35
0.30
028
0.28
0.31
0.27
0,31
0.25
0.27
0.28

0.75
120
0.75
1.20
0.60
1.60
0.70
105
0.60

tifi

0.75

(K.N.)

Niemal codziennie postęp prac przy sportowym obiek
cie śledzi Roman Brunke, wójt gminy (w środku).
Fot. Alicja Zielińska
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Kartuzy. Wystawa w bibliotece

•W SKRÓCIE

Prezentacja
historii i kultury

• Wypadek
drogowy

ilisi

i

Fot. Dawid Marszałkowski

Historii, kulturze i tradycji Kartuz poświęcona zo
stała wystawa, zatytułowana „Kartuzy -miasto
w dokumencie i ikonografii", przygotowana w czy
telni Biblioteki Publicznej z okazji jubileuszu 75lecia miasta.
Organizatorem wernisażu
była kartuska Biblioteka Pu
bliczna oraz Urząd Gminy,
natomiast realizacją i opra
cowaniem szczegółowego
scenariusza zajął się archi
wista i działacz kaszubski Edmund Kamiński, wejherowianin rodem z Kartuz.
Był założycielem pierw
szego w regionie Klubu
Młodej Inteligencji Kaszub
skiej oraz współorganizato
rem i wieloletnim kierowni
kiem Muzeum Piśmiennic
twa i Muzyki KaszubskoPomorskiej w Wejherowie.
Jest autorem prac w języku
kaszubskim, zajmuje się
epistolografią, kolekcjono
waniem druków, pism
i książek kaszubskich oraz
gromadzeniem fotograficz
nej dokumentacji związanej
z regionem.

Wernisaż w kartuskiej
czytelni stanowi drugą część
ekspozycji, równocześnie
przygotowanej w Refekta
rzu. Część pierwsza, zatytu
łowana „Kartuzy w pi
śmiennictwie" prezentuje
dorobek literacki, interesu
jący pod względem histo
rycznym i naukowo-badaw
czym. Druga część - przygo
towana właśnie w czytelni ukazuje zarys kultury Kar
tuz i historię znanych rodów
kaszubskich np. rodziny Borzestowskich, Ostoja-Lniskich i Wika-Czarnowskich.
- Celem tej wystawy było
zaprezentowanie bogatych
zbiorów, które dotyczą Kar
tuz - powiedział Edmund
Kamiński, w trakcie otwar
cia wernisażu. - Staraliśmy
się pokazać pewne frag
menty życia, które mówią

Dla klas siódmych

0 przeszłości. Jest to cieka
wy materiał zarówno dla
badaczy jak i dla szkół.
Zgromadzone na wysta
wie eksponaty o charakerze
dokumentacyjnym, pocho
dzą ze zbiorów prywatnych
autora oraz mieszkańców
Kaszub, a także z archiwów
gdańskiego PAN-u, diecezji
chełmińskiej w Pelplinie,
Muzeum
Piśmiennictwa
1 Muzyki Kaszubsko-Po
morskiej w Wejherowie
i z bydgoskiego Archiwum
Państwowego. Ekspozycja
obejmuje dawne monogra
fie Kartuz, rysunki miasta
pochodzące z niemieckich
wydawnictw, czasopisma,
spuściznę Aleksandra Maj
kowskiego, sztandary oraz
obrazy,
przedstawiające
osoby związane z Kaszuba
mi.
Jest to pierwsza wystawa
dokumentacyjna Edmunda
Kamińskiego w Kartuzach.
Ekspozycję można będzie
oglądać do 20 maja.

ŁAPALICE. Nieznani .
sprawcy skradli samochód
marki Mercedes warty 25
tys. zł, a należący do miesz
kańca Wrześni. Po kilku
godzinach zadzwonili do
właściciela pojazdu żądając
okupu w wysokości ok. 20
proc. wartości samochodu.
Wyznaczono miejsce w Ka
mienicy Królewskiej,
w którym pokrzywdzony
miał złożyć pieniądze. Ten
jednak wcześniej powiado
mił policę. W efekcie poli
cjantom udało się zatrzy
mać młodego, 22-letniego
mieszkańca Kartuz Marka
E, którego osadzono w Po
licyjnej Izbie Zatrzymań do
dyspozycji prokuratora.
Następnie funkcjonariusze
odzyskali Mercedesa. Poli
cja apeluje do właścicieli
drogich aut, aby nie ukry
wali informacji o żądaniach
wpłacenia kaucji za odzy
skanie skradzionego pojaz
du.

sprawność składa się wiedza,
umiejętności i postawa. Test
czerwcowy oparty będzie
przede wszystkim na akcie
komunikacji międzyludzkiej.
W tym zakresie sprawdzać
się będzie umiejętność czyta
nia ze zrozumieniem i pisa
nia. Prawdopodobnie zawie
rać będzie 30 zadań, w tym
25 wielokrotnego wyboru
(tzw. zamkniętych - wybór
odpowiedzi A, B, C...) i 5 za
dań otwartych, w których
uczeń będzie musiał dać od
powiedź opisową na posta
wiony w pytaniu problem
(tzw. otwarte).
Wybrani uczniowie wy
pełnią też ankietę dotyczą

Państwowa
Inspekcja
Ochrony Roślin w Kościerzy
nie rozpoczęła akcję zwal
czania chwastów poprzez in
formowanie rolników o do
stępnych środkach chemicz
nych. Ulotki wskazują środki
do zwalczania chwastów
w pszenżycie ozimym, rzepa
ku ozimym, jęczmieniu ozi
mym oraz do zwalczania
miotły zbożowej i innych
chwastów dwuliściennych
w zbożach ozimych. Środki
ochrony roślin dostępne są
tylko w wybranych punktach
sprzedaży gdyż na ich dys
trybucję trzeba mieć specjal
ne pozwolenie. W Kartuzach
są dwa punkty sprzedaży
tych preparatów - w sklepie
ogrodniczym Marka Jurka
oraz na bazie byłego GS przy
ul. Gdańskiej, a w pozosta
łych gminach - przynajmniej
po jednym punkcie sprzeda
ży

Utonął
chłopiec
MOJUSZEWSKA HUTA.
Dawid E, trzyletni chłop
czyk z nie ustalonych przez
policję przyczyn wpadł do
sadzawki i utonął. Do tra
gicznego zdarzenia doszło
w czasie chwilowej nie
obecności 16-letniego bra
ta.

Obrady
rajców

Józef Hoppe z Nowego
Tuchomia w swoim gospo
darstwie używa środków
chwastobójczych i grzybo
bójczych.
- Jeszcze jest trochę za
wcześnie na wyjazd w pole,
gdyż jest za mokro - mówi
rolnik z gminy Żukowo. - Ale
gdy tylko pogoda dopisze
i obsuszy grunt, można już
sypać środki przeciw miotle
zbożowej
Ośrodek Doradztwa Rol
niczego przypomina przy
okazji, że od przyszłego roku
wszyscy rolnicy będą musieli
mieć ukończony kurs stoso
wania środków ochrony ro
ślin, a rolnicy produkujący
I i II klasę żywności - kurs
nabywania tych środków.
W tym roku organizowane
były szkolenia dla rolników
posiadających opryskiwacze,
gdyż to zwykle oni po są
siedzku wykonują opryski.
Nowa ustawa wprowadza dla
nich obowiązek posiadania
atestu na wykorzystywane
w rolnictwie opryskiwacze
z początkiem 1999 roku. Kar
tuski ODR zapowiada na je
sień serię szkoleń z zakresu
środków ochrony roślin.
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Na początku kwietnia będzie już czas na sadzenie
wczesnych odmian ziemniaka.
Fot. Janina Stefanowska

KARTUZY. Dziś o godz. 10 Stężyca
w sali Urzędu Gminy obra
dować będzie Rada Miej
(KZ) ska. W celu szybszej reali
zacji naprawy ulic, chodni
ków i dróg gminnych roz
poczęte mają być prace nad
emisją obligacji na kwotę 4
min zł. Radni mają również tjjf tym miesiącu nastąpi
II oficjalne
otwarcie
ustalić regulamin konkur
sów na stanowisko dyrekto Gminnej Biblioteki Publicz
nej w Stężycy, która do tej
cą ich stosunku do nauki ra szkół podstawowych
pory mieściła się w budynku
i do procesu uczenia się. oraz przedszkoli.
starej szkoły.
Założeniem ankiety jest
Od początku października
również sprawdzenie, czy
ubiegłego
roku stężycka bi
uczeń ma świadomość wła
blioteka funkcjonuje w no
snych zdolności i zaintere
wym miejscu - w pomiesz
sowań.
SULĘCZYNO. Dziś o godz. czeniach budynku GOPSUczeń będzie oceniany 10 w sali Urzędu Gminy
u w Stężycy.
opisowo, a prace będą ko odbędzie się sesja Rady
- O obecny lokal starałam
dowane i po części spraw Gminy. W porządku obrad
się
cały rok - stwierdziła Ga
dzane komputerowo.
przewidziano ponowne roz briela Formela, dyrektorka
2 czerwca br. 24 800 ważenie konsekwencji wy
placówki. - Warunki w daw
uczniów klas siódmych, 90 nikających z nieprzyjęcia
nym budynku byty bardzo
minut rozwiązywać będzie projektu tegorocznego bu
złe. Mieliśmy do dyspozycji
test badający kompetencje. dżetu. Przypomnijmy, że na niewielkie pomieszczenia,
Wyniki testu będą znane 16 poprzedniej sesji rajcy przy ogrzewane piecami kaflowy
czerwca, na trzy dni przed 8 głosach za, 9 przeciwnych mi. 1 września otrzymałam
zakończeniem roku szkol i 1 wstrzymującym się od
klucze do obecnych po
nego.
rzucili projekt budżetu.
mieszczeń, wykonaliśmy re
(sia) (sz)

Biblioteka
przed otwarciem

Test kompetencji uczniów

adanie
kompetencji
w klasach siódmych
budzi wciąż niepokój wśród
nauczycieli, przede wszyst
kim polonistów.
2 czerwca br. uczniowie
tychże klas zasiądą w spe
cjalnie przygotowanych po
mieszczeniach i rozwiążą
test. Temu problemowi po
święcona była konferencja
metodyczna w kartuskiej
„jedynce", którą poprowa
dziła konsultantka z CEN,
Renata Boszke.
Eksperyment ma być kro
kiem do współczesnej Euro
py choć nie każdy wie, co
kiyje sie pod pojęciem kom
petencji. Na tę wysoką

Umieć zwalczać
chwasty

KOLONIA. Kierujący sa
mochodem marki Fiat 126
p 37-letni Marian S. nie
W1999 roku wszyscy
ustąpił pierwszeństwa
przejazdu prawidłowo jadą rolnicy będą musieli
cej dużym fiatem Teresie S. mieć świadectwo ukoń
W efekcie zderzył się z nią. czenia kursu ze stoso
Pasażerka jednego z pojaz
wania środków ochrony
dów doznała złamania że
roślin.
ber.

Zatrzymano
haraczownika

Wystawa spotkała się z żywym zainteresowaniem mieszkańców Kartuz.

Kartuskie

budżetowa

mont, a od 1 października ze
szłego roku udostępniamy
nasze zbiory.
Obecny metraż pomiesz
czeń zajmowanych przez bi
bliotekę jest trzykrotnie
większy od dawnego. Stężyc
ka biblioteka posiada zbiory
z zakresu tematyki ogólnej
dla dzieci i młodzieży oraz
księgozbiór i czytelnię dla
dorosłych. Placówce tej pod
legają trzy filie w Szymbar
ku, Klukowej Hucie, a także
w Kamienicy Szlacheckiej.
- W tej chwili nasza bi
blioteka wygląda tak a nie
inaczej dzięki ofiarności i po
mocy mieszkańców Stężycy
oraz sponsorów. Część bo
wiem prac, tutejsi rzemieśl
nicy wykonali za darmo przyznała Gabriela Formela.
(KZ)
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Władysławowo

Supermaratończyk
wśród młodzieży

Andrzej Magier we władysławowskiej szkole.

- i' uczniami władysławowskiej trójki spotkał się
Andrzej Magier, najlepszy
supermaratończyk świata.
Przed czterema miesiąca
mi dwaj koledzy Marek Ko
walski i Bartosz Kużel posta
nowili założyć lokalną gaze
tę. Pomysł poparła nauczy
cielka Barbara Barlasz, opie
kunka szkolnego samorządu.
Pomoc zadeklarował również
Sławomir Rekowski, dyrek
tor szkoły.
Mniej więcej co dwa tygo
dnie, w sklepiku uczniow
skim można nabyć najśwież
sze informacje z życia szkoły.
- Chcieliśmy zrobić coś
więcej dla szkoły - wyznają
młodzi redaktorzy.

Była zbiórka makulatury,
mikołajki dla dzieci, spotkanie
ze znakomitym gawędziarzem
kaszubskim Józefem Roszmanem, a ostatnio do szkoły za
witał Andrzej Magier, nieofi
cjalny rekordzista świata
w biegu na 100 km. Ten 35letni zawodnik zdobył w roku
1996 tytuł wicemistrza świata.
Gdyński maratończyk tre
nował m.in. w Brazylii i Nowej
Zelandii. Wstępnie planował
tam nawet pozostać. Nie mógł
jednak znieść tamtejszego kli
matu. Na treningach widział
jedynie... barany.
- To zbyt nudny krajobraz,
nawet jak dla długodystan
sowca - wyznał. W jaki sposób
można dojść do takich sukce
sów - pytano na sali.

Puck

Kłopot
z prądem

| ieszkańcy
nowego
osiedla nie mogą li
czyć, że w swoich domach
będą mieli prąd.
W Pucku powstaje kilka
osiedli mieszkaniowych. Lo
katorzy tak zwanego Grodzi
ska, budowanego na dawnych
terenach SHRO i drugiego
osiedla położonego kilkaset
metrów dalej będą mieli kło
pot z prądem.
- Mieszkańcy Grodziska
i osiedla Nad Zatoką, jeśli
chcą szybko zamieszkać
w swoich domach, sami mu
szą sfinansować doprowadze
nie do siebie linii energetycz
nych - mówi jeden z puckich
radnych.
To jednak musi być po
przedzone wybudowaniem
w okolicy tak zwanej stacji
trafo. Zdaniem radnego ta in
westycja jest już zadaniem le
żącym w kompetencjach gmi
Fot. Brunon Ceszke
ny.
- Po prostu biegać i odpo
Radny przeszukał ustawy
wiednio regenerować siły - i prawo energetyczne. Znalazł
dodał. - W ogóle nie wszyscy inne źródło sfinansowania te
muszą zostać mistrzami. Ja go zadania. Jego zdaniem mo
osobiście będę biegał tak dłu że to opłacić zakład energe
go, na ile mi zdrowie dopisze, tyczny, pod warunkiem, iż ta
żeby po prostu przedłużyć kie zadanie znajdzie się
swoją młodość.
w planie zagospodarowania
Po spotkaniu gość otrzymał przestrzennego miasta.
wiązankę kwiatów, które wrę
- To nie ostatnie skargi,
czyła Anna Cytawa, najlepsza które otrzymaliśmy od miesz
uczennica szkoły Nie obyło kańców nowych osiedli się oczywiście bez autografów. przewiduje wiceburmistrz Jan
- Pomimo długoletniej i do Trybull.
syć bogatej kariery, było to
Zdaniem części radnych
moje pierwsze spotkanie sprzedaż niektórych działek
z publicznością w Polsce - "wy była prowadzona zbyt „dziko".
znał. - Często spotykałem się (pen)
z Polonią w Nowej Zelandii.
W kraju często gościłem w ra
diu czy telewizji.
Koszykówka
Brunon Ceszke

REKLAMA

ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
ogłasza przetarg nieograniczony na
Budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Mieroszynie.
Termin realizacji zadania 30.06.1998 rok.
Materiały przetargowe wraz ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Puck - pokój nr
04 (cena kompletu materiałów 50,00 zt).
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Danuta Polec. Warun
kiem przystąpienia do przetargu na zadanie jest wpłacenie do
dnia 27.04.1998 roku do godz. 11.30 do kasy tutejszego urzędu
lub na konto Bank Gdański filia Puck nr 10401295-909-139-329
wadium w wysokości 5000,00 zł.
Zamkniętą i opieczętowaną kopertę z ofertą oznaczoną tytułem:
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Mieroszynie należy
składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie.
Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 1998 roku o godz.
12.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.04.1998 roku o godz. 13.00 w sie
dzibie zamawiającego w pokoju nr 9 (sala konferencyjna).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy speł
niają warunki wynikające z Ustawy o zamówieniach publicznych
i ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Puck. Znane są wydatki

To nie jest
budżet marzeń
Radni Pucka zaakcepto
wali projekt tegorocz
nych wydatków miasta.

- Wiele czasu poświęcili
śmy na analizę wydatków mówił przewodniczący. Możemy stwierdzić, że to
nie jest budżet marzeń.
Zdaniem przewodniczą
cego mogą o tym świadczyć
m.in. niskie subwencje oświatowa i drogowa.
- Niski jest też niestety
wskaźnik pieniędzy prze
znaczanych na inwestycje stwierdził przewodniczący.
Miasto w tym roku prze
prowadzi kompletny re
mont ulicy Przebendowskiego.
- Kompleksowa realiza
cja obejmie między innymi
budowę wodociągu i kana
lizacji - wyjaśniał burmistrz
Łęgowski. - Ulica Przebendowskiego będzie miała
nową nawierzchnię.
Członkowie komisji bu
dżetowej zwrócili uwagę, że
- ich zdaniem - zbyt mało
pieniędzy zabezpieczono
na imprezy kulturalne
i sportowe. Przypomnijmy,
że w tym roku Puck świętu
je rocznicę swojego 650-lecia.

Najwięcej
pieniędzy
miasto wyda na oświatę
i wychowanie. Według pro
jektu tegorocznych wydat
ków przeznaczono na ten
cel ponad jedną trzecią
miejskich pieniędzy.
- To obejmuje utrzyma
nie szkół, świetlic oraz klas
zerowych - tłumaczyła na
sesji Joanna Bolda, skarb
nik miasta.
Prawie dwa miliony zło
tych
pochłonie
m.in.
oczyszczanie miasta, utrzy
manie i konserwacja zieleni
oraz oświetlenie puckich
ulic.
- Nasz budżet jest efek
tem wielu kompromisów mówił radnym burmistrz
Janusz Łęgowski.
Wszystkie
komisje
przedstawiony projekt bu
dżetu zaopiniowały pozy
tywnie. Uwagi o strukturze
wydatków przekazał zarzą
dowi Adam Zażembłowsłri,
przewodniczący komisji
budżetowej.
(pen)

Jurata

Ttzeba uważać
na nosy

Krokowa
w finale

Pruszczu Gdańskim
rozegrano półfinał
minikoszykówki w ramach
Wojewódzkich Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej.
Z rejonu puckiego do pół
finału zakwalifikowali się
chłopcy z Krokowej. Grali
tam ponadto zawodnicy
z Pruszcza Gdańskiego,
Kartuz i SP 14 z Gdyni, któ
ra jest szkołą sportową. Oni
też okazali się najlepsi.
Krokowianie zaprezento
wali się bardzo dobrze, zaj
mując drugie miejsce.
Awansowali do finału, który
zostanie rozegrany w Gdyni.
Trener Lechosław Centkowski bardzo cieszy się
z tego sukcesu. Drużyna
z Krokowy stanowi dosko
nałe zaplecze dla kierowa
nego przez niego Uczniow
skiego Klubu Sportowego,
który coraz lepiej radzi so
bie w lidze okręgowej.
Krokowej reprezentowali
Piotr Albertin, Adam Centkowski, Tomasz Domachowski, Marcin Marszewski, Łu
kasz i Michał Plocke, Maciej
Trzciński, Szymon Wi
śniewski, Marcin Darul, Le
szek Kopciak i Marek Lieske.
(R.K.)

i

%I

W Juracie przechodnie muszą uważać na nosy.
Fot. Ryszard Struck

Zbyt niskiego znaku
drogowego w Juracie
nie zmieniono od kilku
lat
Przy głównej ulicy Juraty
- Wojska Polskiego, stoi ni
ski znak drogowy. Jego tabli
ca znajduje się na wysoko
ści głowy mijających go
przechodniów. Zdarza się
więc, że idący chodnikiem
nagle uderzają w znak dro
gowy.
- Zderzenie z drogowska
zem o normalnej wysokości,
nie powoduje prawie żad
nych obrażeń - twierdzą

mieszkańcy. - Po zderzeniu
z tak nisko umieszczonym
znakiem na kilka dni pozo
staje pamiątka w postaci gu
za na głowie lub zadrapania
na twarzy.
Wymiana znaków drogo
wych należy do obowiązków
Zarządu Dróg. Jak się do
wiedzieliśmy, drogowcy jed
nak nie kwapią się do na
prawienia tego błędu. Tym
czasem powoli zbliża się la
to, kiedy to w Juracie zaroi
się od wczasowiczów.
- Wygląda więc na to, że
nieszczęsny znak zbierze
znowu kolejne żniwo - mó
wią w Juracie.
(R.S.)

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„JANOWO" W RUMI

Zarząd ELMOR SA w Gdańsku
działając w imieniu
Ministra Skarbu Państwa

zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
(Dz. U. 76/94, poz. 344) ogtasza

przetarg nieograniczony na:
1. „Wykonanie badań instalacji elektrycznej w za
kresie oporności izolacji przewodów i ochrony od
porażeń w około 1100 mieszkaniach Osiedla „Ja
nowo".
2. „Wykonanie badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w obiektach spółdzielni".
Szczegółowe informacje wraz ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia można uzyskać
w Dziale Technicznym Spółdzielni, tel. 671-69-41.
Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni
w Rumi, ul. Dąbrowskiego 56 w terminie do dnia
27.04.1998 r., godz. 12.00.

Smętowo Graniczne

na podstawie przepisów ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996 r.
o komercjalizacji i prywatyzacji
przedsiębiorstw państwowych
(Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.)
oraz Rozporządzenia Ministra Skarbu
Państwa z dnia 3 kwietnia 1997 r.

83-230 Smętowo, ul. Dworcowa 10

ogtasza nieograniczony przetarg ofertowy na
opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej

ponawia ogłoszenie

o przystąpieniu do nieodpłatnego zby
wania uprawnionym pracownikom
583 875 akcji ELMOR S.A. należących
do Skarbu Państwa.
1. Podpisywanie umów nieodpłatnego nabycia akcji odby
wa się w siedzibie spółki w Gdańsku, ul. Wałowa 63 - Ze
spół Kadr i Szkolenia, codziennie w godz. 14.00-15.00.
2. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji będzie realizo
wane do dnia 8 kwietnia 1998 r. Po upływie tego termi
nu prawo nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
3. W celu nieodpłatnego nabycia akcji uprawnieni winni
zgłaszać się z dowodem osobistym z wpisanym nume
rem PESEL.
R-3730/A/i;

do celów projektowych na obiekcie sotectwa

Leśna Jania.

Szczegółowe informacje - Urząd Gminy, pokój nr 2.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu
Gminy w terminie do dnia 16 kwietnia 1998 r.,
godz. 15.00.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia,
godz. 12.00.
Oferent winien złożyć oświadczenie z art. 22
^istawy o zamówieniach publicznych.
R-3706/A/182

NOW
FILI/
Gwarantujemy:

otwarcie
95% polskich produktów,
atrakcyjne ceny,
31.03.98
satysfakcję zakupu,
miłą atmosferę,
szybką obsługę.
GDYNIA, UL. CHYLOŃSKA 42
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Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel7fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, tel7fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

R-2637/97
mm

wtorek 31 marca 1998 r.
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Reda. Plaga włamań do mieszkań

Lębork

Jak dobrze
mieć sasiada

Na wolny Budżet
fotel
omisja
konkursowa
wyłoniła kandydata na
komendanta rejonowego
policji w Lęborku, wskazu
jąc na komisarza Kazimie
rza Rojka.
O stanowisko to ubiegało
się jeszcze czterech ofice
rów policji z Lęborka i Słup
ska. Kandydaturę musi za
twierdzić sejmik samorzą
dowy i wojewoda słupski.
Kazimierz Rojek pełni
obecnie funkcję kierownika
Wydziału Kryminalnego lę
borskiej komendy. W służ
bach kryminalnych pracuje
15 lat. Od 1987 r. mieszka
w Lęborku. Jak nam powie
dział, PQ objęciu stanowiska
szefa będzie się starał wpro
wadzić zmiany w funkcjono
waniu podległych komend.
- Policja powinna być
przyjazna ludziom, ale rów
nież stanowcza - powiedział.
- Należy położyć nacisk na
prewencję, na zapobieganie
przestępstwom.

W ostatnich miesiącach
nastąpił znaczny wzrost
włamań do mieszkań
i domków jednorodzin
nych w Redzie. Niestety,
z powodu zbyt małej
liczby funkcjonariuszy
policji, trudno jest nad
tym zapanować.
Najprawdopodobniej
sprawcą włamań jest męż
czyzna szczupłej budowy
ciała, blondyn około 17 - 20
lat, którego łupem najczę
ściej padają takie przedmioty
wartościowe jak: złota biżu
teria, sprzęt elektroniczny,
sprzęt RTV odzież skórzana
i pieniądze.
Włamania najczęściej do
konywane są w godzinach
7.30 - 15.30 przez okna lub
drzwi balkonowe. Najbar
dziej narażone na wizyty
nieproszonych gości są
mieszkania usytuowane na
parterze lub ostatnim pię
trze. W lutym, w Redzie za
notowano dziewięć włamań
do mieszkań i domków jed
norodzinnych, natomiast
w marcu liczba ta wzrosła już
do dziesięciu.
W mieście jest siedmiu
policjantów, łącznie z ko
mendantem, a rejon komen
dy w Redzie wynosi 29,45 ki
lometra kwadratowego.

mmm
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(zet)

W komendzie w Redzie jest tylko czterech
dzielnicowych.

- Czterech dzielnicowych
nie jest w stanie upilnować
tak dużego terenu - mówi
młodszy aspirant Wojciech
Okrój, funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy komi
sariatu w Redzie.
Ostatnio najwięcej wła
mań odnotowano na ulicach:
Buczka, Łąkowej, Spokojnej,
Derdowskiego i Św. Wojcie
cha.
Jak nam powiedziała jed
na z mieszkanek ul. Św. Woj

Fot. Łukasz Steinke

ciecha, jej mieszkanie w cią
gu dwóch tygodni zostało
dwukrotnie okradzione.
Oczywiście sprawę zgłosi
ła na policję, jednak po kilku
dniach przyszło zawiadomie
nie o umorzeniu sprawy
Policjant Wojciech Okrój
uważa, że mieszkańcy po
winni interesować się sąsia
dami, powinni pilnować na
wzajem swoich mieszkań, co
na pewno pomoże w zmniej
szeniu ilości włamań. giej

REKLAMA

DZIECI KOCHAJĄ HUGGIES

Marek

Wykonuje:

+ szpachlowanie

+ mai

+

PIELUSZKI HUCCIES
STANDARD I PREMIUM
oraz WSZYSTKO
dla Dziecka
kupisz W HURTOWNI ARTYKUŁÓW
DLA DZIECI „AKPOL"
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 84
tel. 341 52 36

^

+ montaż płyt gipsowych
Grzybno 10,83-300 Kartuzy
tel. 681-38-06

U nas Duży Wybór, Niskie Ceny

Zarząd Miasta Władysławowa
ul. gen. J. Hallera 19
84-120 Władysławowo

ogłasza przetarg nieograniczony
na budowę ul. Łąkowej
we Władysławowie.
Pożądany termin realizacji zamówienia: 15.06.1998 r.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7,
spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł w terminie do
dnia 10.04.1998 r. do godz. 11.00.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego
w pok. 208. Cena formularza 30,00 zł.
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. 208, w terminie do dnia 14.04.1998 r. do
godz. 9.00.
Otwarcie ofert 14.04.1998 r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego (nr pokoju) 309.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
: R-3752/A/955

Wejherowo

Muszkarze
Przy kole Polskiego
Związku Wędkarskiego
nr 80 w Wejherowie po
wstał Klub Miłośników
Wędkarstwa Muchowego. Klub liczy na razie
17 członków, a jego pre
zesem jest Michał Kusterski.
Spotkania klubowe odby
wają się w ostatni piątek
miesiąca o godz. 18 w siedzi
bie koła PZW mieszczącej
się przy ul. Strzeleckiej 25.
Przynależność do niego wy
maga opłacenia dodatkowej
składki w wysokości 12 zł
rocznie, ale umożliwia to
udział w wędkarskich zawo
dach sportowych w barwach
klubowych w sposób zorga
nizowany.
Muszkarze, to elita węd
karska poławiająca ryby na
tzw. wodach górskich, tylko
przy pomocy sztucznych
przynęt. Na ok. 500 człon
ków w kole nr 80, wędkuje
w ten sposób ok. 40 proc.
wędkarzy. Wszyscy zainte
resowani częstszym udzia
łem w muszkarskich zawo
dach sportowych mogą
wstąpić do tego klubu.
Jak zapewnia Jerzy Krup
pa, prezes koła do Klubu
Muszkarskiego mogą nale
żeć również członkowie
z innych kół wędkarskich.
Przy okazji przypomina, że
do końca kwietnia trwa wy
miana kart wędkarskich
i członkowie PZW proszeni
są o dostarczenie do siedzi
by koła starych kart wraz ze
zdjęciem.
(hen)

Wejherowo. Obradowali radni

przegłosowany
niową, w tym na inwesty
cje, wyniosą 4,1 procent, tj.
o 2 procent mniej niż w ro
ku ubiegłym.
- Budżet ten jest listą
chęci i życzeń - mówił Bog
dan Sadowski, radny który
głosował przeciw uchwale.
- W zeszłym roku nakłady
na gospodarkę mieszka
niową przerosły o pięć pro
cent przewidywane wydat
ki, czego nie uwzględniono
w obecnym budżecie.
Po długiej i burzliwej
dyskusji radni większością
głosów przyjęli projekt bu
dżetu na ten rok.
Przewidywany dochód
ma wynieść 36 543 819 zł,
natomiast wydatki wyniosą
37 618 091 zł, przy czym
najwięcej pieniędzy, bo aż
38,4 procent zostanie prze
znaczonych na oświatę, na
tomiast na bezpieczeństwo
publiczne radni zamierzają
przeznaczyć 18 tys. zł, czyli
o 8 tysięcy więcej niż w ze
szłym roku. Wydatki na ad
ministrację Urzędu Miasta
wyniosą 3 185 050 zł.
Dla Zarządu Miasta Wej
herowa priorytetami w tym
roku są między innymi
oświata, ekologia oraz roz
poczęcie budowy tanich
mieszkań, w ramach Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego.

Sesję Rady Miasta Wej
herowa zdominowała
sprawa budżetu na ten
rok. Większość radnych
zgodziła się ze zdaniem
prezydenta miasta, ze
budżet jest bardzo na
pięty.
- Dochody są w górnych
granicach szacunku i trud
no je będzie osiągnąć. Wy
datki natomiast są w dol
nych granicach i trudno
będzie nie dopuścić do ich
zwiększenia. Budżet ten
będzie wymagał żelaznej
dyscypliny od wszystkich mówił na sesji prezydent
Jerzy Budnik.
Radni z Komisji Miesz
kaniowej chcieli uzyskać
dodatkowe 100 tysięcy zło
tych na budownictwo so
cjalne. Argumentowali, że
przyznana kwota jest zbyt
niska, a w Wejherowie
mieszka zbyt wiele ludzi
żyjących na co dzień w bar
dzo złych warunkach, któ
rzy latami czekają na tanie
mieszkanie.
Po długich dyskusjach
radni przyznali na budow
nictwo socjalne dodatkowe
100 tys. zł.
Według przegłosowanej
uchwały budżetowej nakła
dy na gospodarkę mieszka

(fal)

Wejherowo

Komin
na żyletki
rg
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Likwidacja komina zajęta kilka godzin.
Fot. Łukasz Steinke

Komin, który stał na osie
dlu Przyjaźni został zde
montowany i przeznaczony
na złom.
Jak się dowiedzieliśmy
w siedzibie Spółdzielni

Mieszkaniowej „Energe
tyk", od trzech lat komin
niczemu nie służył, gdyż
pobliska kotłownia była
nieczynna.
(Tom)

Dyrekcja Okręgowego
Urzędu Miar w Gdańsku

inforMuJs.
że nowa siedziba urzędu
mieści się w Gdańsku, al. Rzeczypospolitej 4r
pawilon D, tel./fax 557-51-58
lub 553-02-11 w. 430, 438.

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
W GDYNI. UL JANA Z KOLNA 55

informuje, że w Biulety
nie Zamówień Publicz
nych Rlr 32/98 poz.
ukazało się ogłoszenie
o przetargu nieograniczo
nym dotyczące wykonania ulicy Rybińskiego
z uzbrojeniem.

Ogłoszenie prasowe

CZYSTY ZYSK

Zarzqdu Miasta Gdańska
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
ul. Zielonogórska 4

EKOLOGICZNA
PRALNIA
CHEMICZNA

ogłasza II przetarg ustny (licyta
cja) na najem lokalu uiytkowego
ha nd Iowo -gastronomiczne go
w Gdańsku-Stogach, ul. Wydmy 1
w okresie 15.05-15.09.1998 r.
Nr lokalu - 24 bob podwójny ca '20 m2 z podłączeniem energe
tycznym i wodno-kanalizacyjnym.
Cena wywoławcza za 1 m-c najmu bez VAT i opłat eksploatacyj
nych - 500 zł.
- właściciel lokalu - Miasto Gdańsk
Termin i miejsce licytacji: 21 kwietnia 1998 r., godz. 11.00, MOSiR, Gdańsk, ul. Zielonogórska 4
- wysokość wadium - 1000 zł
Wadium należy wpłacić w kasie MOSiR Gdańsk przed przetar
giem.
Regulamin licytacji i wzór umowy do wglądu w siedzibie MOSiR.
Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.
R-3785/A/5

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36,80-254 Gdańsk
tel. 341-20-41, fax 341-67-58

to własna, nowoczesna

Kompleksowe wyposażenie,
projektowanie, uruchamianie, szkolenia.

EXEL Sp. z 0.0.

05-510 Konstancin Jeziorna,
ul. Słomczyńska 20
tel.(0 22)754 01 11; 754 01 14
fax 754 01 18
R-3781/97

SKLEPY
oferują:

cukier
mąka
masło

REKIAMA

1,79 zł/kg
1,19 zł/kg

1,79/kostka

jajka średnie

10 szt72,60 zł

Adresy:
Gdańsk, ul. Kartuska 73 A
REKLAMA DUO to rcza
rekfamy okazującej się jednocześnie
} WIECZORZE WYBRZEŻA

Dziennik

wirpfl

302-04-41
Tczew, ul. Gdańska 7 A

31-22-15

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
tel. 341-20-41, fax 341-67-58

ogłasza przetarg nieograniczony na opra
cowanie dokumentacji technicznej oświe
tlenia iluminacyjnego następujących za
bytkowych obiektów Miasta Gdańska:
Baszta Łabędź, Brama Straganiarska
i Zbrojownia.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni,
kanalizację deszczową, sanitarną, przebudowę wodocią
gu, oświetlenie.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja tech
niczna i przedmiar robót.
Otwarcie ofert odbędzie się 21.04.1998 r., godz. 10.00,
pok. nr 10 - IV piętro, w siedzibie BOI w Gdyni.
Wysokość wadium - 20 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia za opła
tą 200 zł można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok.
nr 2, II p.
Termin składania ofert - do 21.04.1998 r. do godz. 9.00
w sekretariacie BOI Gdynia, pok. nr 11 - III p.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem
obowiązujących preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
1. spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
2. spełniają wymogi określone w art. 22 Ustawy o zamó
wieniach publicznych.
S-730/A/12

ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont
oświetlenia iluminacyjnego Złotej Bramy,
Dworu św. Jerzego, Murów Obronnych i Baszty
Słomianej w Gdańsku". Sygn. akt 37/B/UE/98.
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowa
niem preferencji krajowych.
Specfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 15,00 zt +
22% VAT można odebrać w siedzibie zamawiającego - sekreta
riat, pokój nr 12, w godz. 7.00-9.00 i 12.00-14.00.
Wymagany termin realizacji objętych przetargiem robót do
30.06.1998 r.
Oferty składać w sekretariacie ZDiZ w terminie do dnia
16.04.1998 r., godz. 9.00.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Piotr
Gan, tel. 341-20-41 w. 151 w godz. 7.00-15.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wy
sokości 5500 zł.
Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr
50, poz. 8514 z 25.03.1998 r.
R-3791/A/367

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowa
niem preferencji krajowych.
W przetargu mogą uczestniczyć firmy profesjonalne mające
doświadczenie w tego typu robotach.
Warunki szczegółowe zamówienia w cenie 10,00 zł (netto +
VAT 22%) można uzyskać w siedzibie zamawiającego - sekreta
riat, pokój nr 12, począwszy od dnia ukazania się ogłoszenia
w prasie, w godzinach od 7.00 do 9.00 i od 12.00 do 14.00.
Pożądany termin realizacji objętych przetargiem robót:
15.07.1998 r.
Oferty składać w sekretariacie ZDiZ w terminie do dnia
16.04.1998 r., godz. 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.1998 r. o godz. 10.30
w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, ul. Partyzantów 36,
pok. nr 3.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w sprawach
związanych z przetargiem jest Piotr Gan, tel. 341-20-41 w. 151 lub
osobiście w siedzibie ZDiZ w Gdańsku, pok. nr 12, bud. „C".

Straż Miejska

Straż Miejska

Nadleśnictwo Gdańsk
81-006 Gdynia
ul. Morska 200

80-724 Gdańsk
ul. Elbląska 54/60, tel. 301-30-11(12)

ogłasza przetarg na:

- dostawę dwóch
motocykli.
Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.1998 r.
o godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.04.1998 r.
o godz. 11.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego
kontaktu z oferentami jest Elżbieta Dudyńska, tel. 30130-11(12) wew. 37.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający
warunki określone w art. 19 i 22 ust. 2 Ustawy o zamó
wieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. oraz
spełniający wymagania zawarte w „warunkach szczegó
łowych zamówienia".

80-724 Gdańsk
ul. Elbląska 54/60
tel. 301-30-11(12)

ogłasza przetarg na:

- dostawę samochodu

terenowego.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.1998 r.
o godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.1998 r.
o godz. 11.00. Osobą uprawnioną do bezpośredniego
kontaktu z oferentami jest Elżbieta Dudyńska, tel. 30130-11(12) wew 37.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający
warunki określone w art. 19 i 22 ust. 2 Ustawy o zamó
wieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. oraz
spełniający wymagania zawarte w „warunkach szczegó
łowych zamówienia".

„Warunki szczegółowe zamówienia" można odebrać
w siedzibie zamawiającego - tj. Gdańsk, ul. Elbląska
54/60.

„Warunki szczegółowe zamówienia" można odebrać
w siedzibie zamawiającego - tj. Gdańsk, ul. Elbląska
54/60.

Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniami
„oferta na dostawę motocykli" należy złożyć w siedzibie
zamawiającego.

Oferty w zamkniętych kopertach z oznaczeniami
„oferta na dostawę samochodu" należy złożyć w siedzi
bie zamawiającego.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: ^

rtIe7

R-3792/A/367

Ogłasza II przetarg publiczny pisemny
(ofertowy) na sprzedaż samochodu cięża
rowego Star A 244, rok prod. 1987, nu
mer rej. GDE 784 E. Cena wywoławcza
4500 zł.
Oferty prosimy kierować pod adresem jw. z dopiskiem
„STAR".
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 1998 r.
o godz. 10.00
Pojazd można oglądać w dniu 14 kwietnia 1998 r. w godz.
12.00-15.00 w leśniczówce Przetoczyno.
Informacji dot. samochodu udziela Dział Remontu i Trans
portu w Gdyni, tel. 663-23-56.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wyso
kości 10% ceny wywoławczej w kasie nadleśnictwa do godz.
9.30 dnia 15 kwietnia 1998 r.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden
z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co
najmniej cenie wywoławczej.
Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po zakończeniu
przetargu, a oferentowi którego oferta została przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty,
jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tą samą cenę.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
s-t044/A/i64

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, teUfax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Wtadystawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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997 policja
• 998 straż pożarna
999 pogotowie
• 0 800 500 39 bf

|
AUTOPOMOC
GRZYBNO ul. Szkolna 30, tel.
alarmowy 9637, lub 681-06-18

I APTEKI
HEL „Helska", ul. Wiejska 97 675-05-63
JASTARNIA„ Bursztynowa", ul. Bał
tycka 10 675-20-59
KARTUZY Apteka św. Huberta os,
Wybickiego 3a 681-45-60, Apteka
im. T. Kościuszki ul. Kościuszki 17
tel. 681-32-13,Apteka przy Rynku
10 tel. 681-04-84 Apteka pod Or
tem ul. Gdańska 10 tel. 681-42-42
KOSAKOWO „Jantar", ul. Żerom
skiego 51 tel. 679-13-23
KROKOWA „Słoneczna", ul. Sło
neczna 13 tel.673-76-39
KOŚCIERZYNA im. Majkowskiego
ul. Mickiewicza 4 tel. 686-30-21,
Nowa, ul. Świętojańska 18 tel. 68623-82, Pod Niedźwiedziem, ul. Ry
nek 19 tel. 686-20-07, Punkt ap
teczny, ul. Dworcowa 18 tel. 68635-00 wew 369, Różana, ul. Róża
na 9 tel. 686-32-50 św. Łukasza, ul.
8 Marca 34 tel. 686-26-78
LĘBORK „Bluszczowa", ul. Czołgi
stów 33, tel. 621-705 „Pod Lwem",
pl. Pokoju 4, tel. 621-152 „Pod Wa
gą", ul. Tczeska 6, tel. 622-804 „Sit
Saluti", ul. 1 Armii WP, tel. 625-300
PUCK „Eskulap", ul. Wejherowska
3 673-24-51 „Pucka" - plac Wolno
ści 12 673-25-16
REDA Apteka Kaszubska, ul. Gdań
ska 45, tel. 67838-81
Miksturka, ul. Pucka 34, tel. 67849-31; Łąkowa, ul. Łąkowa 1, tel.
678-35-25
STARA KISZEWA, Kaszubska, ul.
Kościerska 48 tel. 687-61-10 w.
14
WEJHEROWO „Na Rynku" plac
Wejhera, tel 672-14-70 (czynna
całą dobę) „Bursztynowa" ul.
Pucka, tel 672-03-22 „Prelu
dium", ul. Nanicka 18 tel. 67259-44 „Osiedlowa", Os. Kaszub
skie, teł.672-54-10 „Bukowa",
ul.Bukowa 1, tel. 672-24-31 „Zie
lona", ul.J.Sobieskiego 227, teł.
672-23-51 w33 „Copernicus", ul.
M. Kopernika 21, tel. 672-23-76
„Pomorska", ul. Sobieskiego
232 „Kolejowa", ul. 10 Lutego
tel. 672-34-40 w. 355 „Wpastorówce", ul. Sobieskiego tel.67278-55
WłADYSłAWOWO Bałtycka" -ul.
Niepodległości 17 674-14-91, Im.
gen Hallera ul. Towarowa 11 67412-51, „Jantar" ul. Żwirowa 13
674-13-38, „Ogrodowa"ul. Al.
Żeromskiego 31 674-03-60, „Ry
backa" ul. Gdańska 37 674-05-08
ŻELISTRZEWO „Kaszub"-Żelistrzewo 28 673-60-01

|
IMF. TELEFON.
Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
BIURO NAPRAW TELEFONÓW
Kościerzyna 914
Puck tel. 673-20-21
Sierakowice tel. 68 -16-220
Wejherowo tel. 672-40-94, 67212-21

BIURA OBSłUGl KLIENTA TPS.A.
Kościerzyna tel. 686-28-23
Puck tel. 673-23-22
Wejherowo tel. 672-34-89

|§ IMF. PKP
KARTUZY tel. 681-01-44
KOŚCIERZYNA tel. 686-35-00
LĘBORK tel. 629-366
WEJHEROWO tel. 672-34-40

|
IMF. PKS
KARTUZY tel.681-13-82
KOŚCIERZYNA tel. 686-44-35
LĘBORK tel. 621-972
PUCK tel.673-27-13, 673-27-12
WEJHEROWO tel. 672-29-14

•JEDZENIE
MA TELEFON
KARTUZY „Boss" tel. 681-05-93

wtorek

afl
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Kino. Film dnia

Paragraf 187
$|czeń jednej z nowojorV* skich szkół na Brooklinie, w zemście za oblanie
go na egzaminie, napada
na swego nauczyciela
i ciężko go rani. Kilka mie
sięcy potem, wróciwszy do
zdrowia, nauczyciel prze
nosi się do Los Angeles,
gdzie zaczyna ponownie
uczyć w szkole średniej.
W nowym środowisku spo
tyka agresywność równie
niebezpieczną. Tym razem
nie zwleka z decyzją i po
stanawia z całą mocą prze
ciwstawić się przemocy...
Warto rozszyfrować tytuł
filmu. „187" to w kalifornij
skim kodeksie karnym nu
mer paragrafu za popełnie
nie morderstwa. Twórca
ekranowych gigantów „Ro
bin Hood - król złodziej"
oraz „Wodny świat", Kevin
Reynolds ukazuje z pasją
zjawisko groźnego rozpasania młodych.
(ht)

KARTUZY, Stacja paliw nr 171, ul.
Zamkowa 2; Stacja paliw nr 123,
ul. Gdańska 26a
KOŚCIERZYNA Giga-Therm, ul.
Drogowców 13; Maszk, ul. Dwor
cowa 37 686-23-58 CPN, ul.Wojska Polskiego
MIECHUCINO, stacja paliw
OKTAN
PRZODKOWO, Raj, ul. Gdańska
PUCK Oktan ul. 10 Lutego 41 b
WŁADYSŁAWOWO Ariet ul Starowiejska;
CPN ul. Gdańska
ŻUKOWO, Raf-OI, ul. Kościerska 9

|
POGOTOWIA

„187", dramat sensacyjny produkcji USA, reż. Kevin Reynolds, wyk. Samuel
LJackson.

mmmmm

|
POGRZEBOWE

31,03.98 r.
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IkwieUwicz

Gabrieli Danielewicz

Piastowska
JJiastuntshn nic

Nowa książka Gabrieli
Danielewicz „Piastowska
nić" zostanie zaprezento
wana dzisiaj w Wojewódz
kiej Bibliotece Publicznej
w Gdańsku, przy Targu
Rakowym 5/6. Publikację

przedstawi prof. Wacław
Odyniec. Fragmenty
książki w interpretacji
Szymona Pawlickiego.
Wydawnictwo „44", Gdy
nia 1998.

M

trzykrotnie wystąpi na deskach TeMiniatura w Gdańsku.
Fot. Katarzyna Piotrowska

Monodram
ISil

DaC9 0 I#

Galeria Triada

»*"• r CatClI Malarstwo Marszałka
Trzykrotnie dzisiaj wy
stąpi gościnnie na sce
nie Teatru Miniatura we
Wrzeszczu, prz ul.
Grunwaldzkiej 16, po
pularny aktor teatralny
i filmowy Jan Peszek.
Artysta przedstawi mo

nodram Bogusława
Schaeffera pt. „Scena
riusz dla nieistniejącego,
lecz możliwego aktora
instrumentalnego".
Bilety w cenie 25 i 30 zł.
(x)

Urodzeni...

Ponad 20 nastrojowych
obrazów wypełnia wysta
wę malarstwa Waldemara
Marszałka, adiunkta na
Wydziale Grafiki w Aka
demii Sztuk Pięknych w
Gdańsku. Artysta zapra

31 marca - mają swój wewnętrzny
świat, do którego bronią dostępu,
przez co czasem bywają samotni.

sza na wernisaż dzisiaj do
Galerii Triada w Sopocie,
przy ul. Bohaterów Monte
Cassino 36.
Wystawa czynna będzie
do 7 kwietnia. Wstęp wol-

Ważne daty
1596 - ur. Rene Descartes (Kartezjusz), fi
lozof francuski
1732 - ur: Joseph Haydn, kompozytor au
striacki

PUCK tel. 673-27-81
RUMIA ul. Derdowskiego 24 tel.
671-08-11 i 671-01-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowska 68630-00
WETERYNARYJNE
DZIEMIANY Przychodnia, ul. Sengera
3 lok. 1 686-23-00 wew 26
KOSAKOWO tel. 679-13-16
KOŚCIERZYNA pomoc weterynaryj
na, ul. Skłodowska 26/b94 686-3415
LINIEWO ul. Wyzwolenia 16 686-7747 wew23
NOWA KARCZMA EL-Wet 687-71-15
PUCK ul. 1 Maja 13 tel. 673-27-81
SłAWOSZYNO nr 27, tel. 673-72-15
STARA KISZEWA ul. 6 Marca 2 68761-10 wew 21, ul. 1000-lecia 30
687-61-10 wew 49
WŁADYSłAWOWO ul. Nawigacyjna
14, tel. 674-08-75, ul. Portowa 1, tel.
674-07-54

KARTUZY, ul. Ceynowy 7, tel.
681-17-38
KOŚCIERZYNA ul. Świętojańska
686-30-06, ul. Kartuska 11/a/8
PIERWOSZYNO ul. Rzemieślnicza
26 c. tel. 679-13-08
PUCK-Derc ul. 1 Maja 8 673-2244, B. Janicki ul. 10 Lutego 11 tel.
673-27-55,
WEJHEROWO Charon ul. Dąbrow
skiego 2 tel. 672-14-96 lub 67259-59
WŁADYSŁAWOWO B. Kortas ul.
Gdańska 58, tel. 674-06-82
ŻUKOWO, ul. Gdyńska 16, tel.
681-85-24

| POLICJA
CHOCZEWO ul. Pierwszych Osadni
ków 20 tel. 672-33-15
GNIEWINO Os. XXX-lecia PRL 1 tel.
676-75-97
HEL ul. Sikorskiego, tel. 675-07-07
JURATA ul. Ratibora, tel. 675-2007
KARSIN ul. Długa 33 687-32-9
KARTUZY ul. Kościuszki 8 tel. 68100-73
KOSAKOWO ul. Żeromskiego 71,
tel. 679-13-97
KOŚCIERZYNA ul. Księży Zmar
twychwstańców 2 686-49-26
KROKOWA (GOSZCZYNO) tel. 67370-97
UNIA tel. 676-82-51
UNIEWO ul. Wiśniowa 2 686-77-47
wew 97
LIPUSZ ul. Majkowskiego 9 687-4522
LUZINO ul, Paraszyńska 28 tel. 67820-97
ŁĘCZYCE ul. Długa 24 tel. 678-91-97
NOWA KARCZMA tel. 687-71-95
PUCK ul. Dworcowa 5, tel. 673-2031
SIERAKOWICE Komisariat tel. 816007
STARA KISZEWA ul. Wyzwolenia 11
a, tel. 687-63-97
SZEMUD ul. Labudy 1 tel. 676-11 -76
WEJHEROWO Dworcowa 14 tel.
672-54-74
WEJHEROWO-ŚMIECHOWO ul.
Chmielewskiego 1 tel. 672-39-90
WŁADYSŁAWOWO ul. Towarowa 1
674-01-97
REDA ul. Gdańska 55 tel. 678-3097,671-02-215
RUMIA tel 671-02-215

wtorek 31 marca 1998 r.

14 •CODZIENMIK
| POMOC TECH.
991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
KARTUZY, Ciepłownicze teł. 681-3914
KOSAKOWO, Elektroenergetyczne 620-45-50
KOŚCIERZYNA, Energetyczne, ul.
Dworcowa 23 686-36-42, Wodne, ul.
Mała Dworcowa 2 a 686-69-46, Cie
płownicze, ul, Skłodowskiej 5
68630-14,
LĘBORK .Ciepłownicze tel. 621-181
PUCK, Energetyczne tel. 673-20-81,
Wodociągów i Kanalizacji tel. 67327-36, Ciepłownicze tel. 673-21-27
REDA Gazowe, tel. 620-44-73
SIERAKOWICE, Energetyczne tel. 6816-745
WEJHEROWO, Energetyczne ul.
Przemysłowa teł. 672-13-87, Gazo
we uł. Rzeźnicka 10 tel. 672-16-47,
Pogotowie Wodociągów i Kanaliza
cji, uł. Marynarki Wojennej 1, tel.
672-40-84
WŁADYSŁAWOWO, Wodociągowe
teł. 674-06-19

I PRZYCHODNIE
REJONOWE
HE ul. Wiejska 122 teł. 675-05-09
JASTARNIA ul. Stelmaszczyka tel.
675-20-09
JASTRZĘBIA GÓRA ul. Kaszubska 18
tel. 674-96-58
KARSIN ul. Świerkowa 1 687-31-15
KARTUZY, ul.Dworcowa 2, teł.
681-00-11, os.Wybickiego, tel.
681-48-44
KOSAKOWO ul.Żeromskiego 69 tel.
679-13-23
KROKOWA ul. Żarnowiecka 6 tel. 67370-99
KOŚCIERZYNA ul. Skłodowskiej 7
686-48-76
UPUSZul. Rogali 1 687-45-13
NOWA KARCZMA tel. 687-71-24
PUCK, uł. I Armii Wojska Polskiego 16
tel.673-20-71
REDA, ul.Łąkowal, tel. 678-32-12
STARA KISZEWA ul. Wyzwołena 7, tel.
687-63-33
WIELKI KUNCZ, ul.Derdowskiego 3
686-14-24
WŁADYSŁAWOWO ul. Niepodległości
10 tel. 674-01-99
ŻEUSTRZEWO uł. Szkolna 2, tel. 673-

Skała ocer): **** zobacz koniecznie
Miejscowość

Tytuł/Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Godzina

Cena

Kino

WEJHEROWO

W pogoni za Amy **

reż.: Kevin Smith
wyk.: Ben Affleck

komedia (151.)
USA, 113 min.

17,19

8 zł

Świt
ul. Kościuszki

KOŚCIERZYNA

SpiceWoiid**

reż.: Bob Spiers
wyk.: Richard'S. Grant

muzyczny (121.)
USA

17

7 zł

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Koszmar minionego
lata ***

W pogoni za Amy
Trwa zjazd autorów komiksów. Dwaj
uczestnicy spotykają dziewczynę, która
jest autorką serialu konkurencyjnego.
Dziewczyna jest lesbijką, mimo to jeden
z chłopców stara się o jej względy.

GDAŃSK

Mewa
ul. Wejhera

NIECZYNNE

Wicher
Klub Garnizonowy

Titanic

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

Demony wojny
według Goi **1

reż.: Władysław Pasikowski dramat wojenny (151.)
wyk.: Bogusław Linda
Polska, 95 min.

10,13.30

17,18.45

10 zł

20.30

reż.: Waldemar Szarek
wyk.: Krzysztof Kowalewski

młodzieżowy (121.)
Polska, 94 min.

15.45

Lepiej być
nie może ****

reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

komedia (15 I.)
USA, 138 min.

17.30,20

Jej wysokość
pani Brown *

reż.: John Madden
wyk.: Judi Dench

historyczny (151.)
W. Brytania, 103 min.

Studnia

reż.: Samantha Lang
wyk.: Pamela Rabe

dramat obyczajowy (151.)
Australia, 102 min.

Współlokatorki **

reż.: Mike Leigh
wyk.: Katrin Cartlidge

obyczajowy (15 I.)
Wlk. Bryt., 87 min.

Lisbon story **

reż.: Wim Wenders
wyk.: Rudiger Vogler

obyczajowy (15 I.)
Niemcy, 100 min.

18.35

n. 7 zł
u. 6 zł

Przełamując fale ***

reż.: Lars von Trier
wyk.: Emily Watson

psychologiczno-obycz. (151.)
Dania, 159 min.

20.20

n. 7 zł
u. 6 zł

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.

16,19.30

'5 zł

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

katastroficzny (151.)
USA, 3 godz. 14 min.

16,19.30

15z

Adwokat diabła ***

reż.: Taylor Hackford
wyk.: Keanu Reeves

sensacyjny (151.)
USA 144 min.

15.45,20.15

Bokser

Bokser ****

Belfast, lata 90. Bojownik IRA wychodzi
na wolność po 14- letnim pobycie w wię
zieniu. Unika spotkań ze swoją dawną
sympatią, nie szuka kontaktów z byłymi
towarzyszami walki. Pragnie spokoju,
zgody i zapomnienia. Ale tak się nie dzie
je.

reż.: Jim Sheridan
wyk.: Daniel Day-Lewis

dramat obyczajowy (15 I.)
W. 8rytania, 113 min.

Kolekcjoner **

reż.: Gary Fleder
wyk.: Morgan Freeman

thriller (18 I.)
USA 120 min.

Kamasutra ***

reż.: Mira Nair
wyk.: Indira Varma

melodramat (18 I.)
lndie/W.Bryt./Japonia/Niemcy

18

Twin Town

reż.: Kevin Allen
wyk.: Dougray Scott

komedia makabryczna (18 I.)
W. Brytania, 99 min.

20

Obcy: Przebudzenie

reż.: Jean Pierre Jeunet
wyk.: Sigourney Weaver

fantastyczny (15 I.)
USA, 104 min.

Szakal

reż.: Michael Caton-Jones
wyk.: Bruce Willis

dramat sensacyjny (151.)
USA, 124 min.

Polski oddział wykonuje zadanie rozjem
cze w Bośni. Dowódca akcji podejmuje
akcję sprzeczną z regulaminem, ma zo
stać karnie odesłany do kraju. Ale wtedy
nadchodzi wezwanie o pomoc od pilota
norweskiego śmigłowca, który lądował
przymusowo w górach.

Współlokatorki
Młoda kobieta przybywa pociągiem do
Londynu i spotyka na dworcu
przyjaciółkę ze studiów, z którą miesz
kała przez kilka lat.Teraz ruszają w senty
mentalną podróż po mieście śladem stu
denckich wspomnień.

STRAŻ MIEJSKA
HEL ul. Wiejska 50, tel. 675-04-29
JASTARNIA ul. Portowa 4, tel. 675-2072 wew. 207
KARTUZY, ul. Hallera 1, tel.681-05-

WYSIN, tel. 686-77-47-208
WŁADYSŁAWOWO ul. Władysława IV,
tel.674-05-75

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

dramat sensacyjny (181.)
USA 119 min

|
STRAŻE

00

thiller (151.)
USA, 101 min.

reż.: Kevin Reynolds
wyk.: Samuel L.Jackson

|
RADIO

PUCK ul. 1 Maja 2, tel. 673-22-37
REDA ul. Pucka 9, tel. 678-32-11,
a po g, 16 tel. 678-33-10
WEJHEROWO plac Jakuba Wejhera nr
8, tel 672-30-20,986
WŁADYSŁAWOWO ul. Hallera 19, tel.
674-05-74
ŻUKOWO, ul. Gdańska 52, tel. 68171-00
STRAŻ POŻARNA 998
KARSIN ul. Strażacka 1 687-32-98
KARTUZY Komenda Rejonowa Pań
stwowej Straży Pożarnej w Kartuzach
ul. 3 Maja 16 a, tel.681-13-57
KONARZYNY 73a, tel. 867-61-10
KOŚCIERZYNA Państwowa Straż Po
żarna, uł Trautta 6 686-33-86
UPUSZul. Młyńska 687-45-98
NOWA KARCZMA tel. 687-71-07
PUCK ul. Mesttwina 11 teł. 673-20-41
SIERAKOWICE tel. 6816-008
STARE POLASZKI tel. 687-61-71
WIELK KLINCZ ul. Wybickiego 686-16-

"reż.: Jim Gillespie
wyk.: Jennifer Love Hewitt

NIECZYNNE

Demony wojny według Goyi

ŻUKOWO, ul. Pożarna 4, tel. 68183-15

02

Bałtycki

n. - normalny, u. - ulgowy
*** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

86-2

CZĘSTOTLIWOŚCI RADOIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej o
częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
BIRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w
paśmie 95.7 MHz, Program llł UKF
wszystkich rozgłośni PR 98.8 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, RADIO
GDAŃSK UKF 67.85 i 103.7 MHz
stereo, RADłO MARYJA Gdańsk UKF
88.90 i 72.29 MHz, Gdynia UKF
102.30 MHz, RADIO GŁOS 71.09 i
91.4 MHz, RADIO PLUS UKF 67.07
1 101.7 MHz, RMF FM UKF 98.4 i
73.52 MHz

Dziennik

"

Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Kameralne

n. 10 zł
u. 8 zł

n. 8 zł
u. 7 zł
18

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Hełikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Żak
ul. Wały

___

*

jagiellońskie 1

tel 301-61-25

Watra-Syrena
Za Murami 2-10
tel. 305-45-64
Znicz
Szymanowskiego
tel. 341-09-11

^Bajka
Jaśkowa Dolina
_________
tel. 341-22-94
18.15

Zawisza
Słowackiego 3
tel. 348-25-93

6 zł
Yzj

Maciuś
Marynarki Polskiej
(Dom Kultury)
tel. 343-72-08

Obcy. Przebudzenie
Na pokładzie wojskowego statku ko
smicznego przebywa grupa naukowców.
Przywracają oni do życia kosmonautkę,
która przed laty walczyła z potworem.
Uczeni pragną stworzyć hybrydę, w któ
rej cechy ludzkie połączą się z cechami
istot z kosmosu. Eksperyment prowadzi
do katastrofy.

GDYNIA

SOPOT

Titanic

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

katastrofiany (15 ł.)
USA, 3 godz. 14 min.

Pinokio

reż. Steve Barron
wyk.: Martin Landau

baśniowy (b.o.)
USA, 94 min.

Piąty element

reż.: Luc Besson
wyk.: Bruce Willis

fantastycz.-naukowy (15 I.)
Francja, 126 min.

17

Kiler ****

reż.: Juliusz Machulski
wyk.: Cezary Pazura

komedia (151).
Polska, 90 min.

19

Demony wojny
według Goi *•"

reż.: Władysław Pasikowski dramat wojenny (151.)
wyk.: Bogusław Linda
Polska, 95 min.

16,18, 20

Lepiej być
nie może

reż.: James L. Brooks
wyk.: Jack Nicholson

15,17.30,20

Lepiej być nie może
W apartamencie na Manhattanie mieszka
pisarz, który nie cierpi psów oraz ich wła
ścicieli. Sąsiedzi go nienawidzą, on ich
lekceważy. Jedyną osobą, którą toleruje
jest kelnerka z jadłodajni, w której pisarz
się stołuje.

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65
Goplana
Skw.Kościuszki 12
tel. 621-67-16

NIECZYNNE

komedia (15 I.)
USA, 138 min.

16, 19.30

Fala
ul. Mireckiego
tel. 620-69-63

8 zł
Bałtyk
ul. Boh. Monte
Cassino 30
tel. 551-18-56
Polonia
ul. Boh. Monte
Cassino 55/57
tel. 551-05-34

Dziennik
Bajftfcfeiłlii

CODZIEiiSK• 15

wtorek 31 marca TOM r.

SKLEPY NOCNE

TEATRY
Opis

Godzina

reż.: Krzysztof Nazar
Peter Weiss
wyk.: Jarosław Tyrański
Grzegorz Chrapkiewicz

Dramat wiecznej rewolucji.

Tosca

reż.: Stanisław Daniel
Kotliński

Giacomo Puccini

GDYNIA

Z życia krawcowych
musicaiowych

reż.: Adam Hanuszkiewicz
wyk.: Agnieszka Kaczor

SOPOT

Tutam

reż.: Barbara Sass
wyk.: Ewa Kasprzyk,
Mirosław Baka

Miejscowość

Tytuł

Reżyser, wykonawcy

GDAŃSK

Marat - Sade

ŚMICHY
- CHICHY
•PRZEJAŻDŻKI
- Nie podobają mi się
te twoje przejażdżki
z chłopcami na moto
rze - ostrzega matka
córkę. - W końcu wy
wiezie cię któryś do la
su, zażąda nie wiado
mo czego, ty odmó
wisz, on cię w tym le
sie zostawi i będziesz
musiała wracać na pie
chotę!
- Ależ mamo, czy ja
kiedykilwiek wróciłam
do domu pieszo?

- Masz juz trzy
łat! Nar
żebyś s
nę.
Chętnie, tylko po-

Autor

KARTUZY, os. Wybickiego,
tel.681-07-00
KOŚCIERZYNA NON-STOP ul.
Świętojańska, Społem nr 24 ul.
Staszica

Cena

Gdzie

11

8-16 zł

Wybrzeże
Targ Węglowy

Opera o tyranii i podłości,
miłości i wolności.

18

10 zł

Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15

libretto i piosenki:
Xymena Zaniewska

Opowieść o pięknej nieśmiałej szwaczce,
zakochanej w przystojnym artyście.

18

22-28 zł

Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

Bogusław Schaeffer

Komedia - para bohaterów
w podwójnych rolach.

18

9-14 zł

DANIA DO PODANIA

Sałatka
śledziowa
Przygotowanie: 15 min.
Dla 8 osób
Składniki:
2 jabłka, 16 dkg ogórków konserwowych, 20 dkg
marchwi, 40 dkg marynowanych śledzi, 1 cebula, 10
dkg jogurtu, 10 dkg majonezu, 1 łyżka natki pietrusz
ki, zioła (według upodobań)
Wykonanie:
Jabłka obrać, pokroić, usunąć gniazda nasienne.
Marchew obrać, umyć i razem z ogórkami, jabłkami
i śledziami pokroić w kostkę. Cebulę obrać i posie
kać, jogurt wymieszać z majonezem i ziołami.
Składniki sałatki wymieszać, przełożyć do szklanych
czarek, przybrać natką. Smacznego!

QUIZ FILMOWY

•TAXI

Scena Kameralna
Boh. Monte Cassino 55/57

ŁACIATKA
1

2

3

4

|
TEL. WAŻNE

b

GDAŃSK Ogólnoproblemowy, tel.
301-00-00, Anonimowych Alkoho
lików, tel. 301-51-32, Młodzieżo
wy, tel. 988, Centrum Pomocy Ro
dzinie, tel. 341-27-12, AIDS, tel.
302-04-42, Dla kobiet i dzieci mal
tretowanych, tel. 301-92-62, Nie
bieska linia (bezpłatna), tel. 0 800

5
e

c

a|

200-02

6

•
•I
d

HASŁO:

c

POZIOMO:
1) chroni przed deszczem
5) japoński wojownik
6) krętacz

U

d

PIONOWO:
1) zasiada w Sejmie
2) na obrazy lub zdjęcia
3) dziurawy to szwajcarski
4) pomaga wlać do butelki

ŚMIEJ SĘ Z SAWKĄ

GDAŃSK- Urząd Wojewódzki, Okopo
wa 21/27, teł. 307-72-74,
CHMIELNO ul. Gryfa Pomorskiego 22
tel. 84-22-16
CHOCZEWO ul. Pierwszych Osadni
ków 17 teł. 676-32-46
DZIEMIANY ul. 8 Marca 3 686-23-00
wew2
GNIEWINO tel.676-76-77
KARSIN ul. Długa 222 687-31-20
KOSAKOWO uł. Żeromskiego 69 tel.
623-47-44
KROKOWA ul. Szkolna 2 teł. 673-7180

UNIA tel. 676-85-88
LINIEWO ul. Dworcowa 3 687-71-28
UPUSZ ul. Derdowskiego 7 687-45-15
LUZINO ul. Ofiar Sztutboffu 11 67820-68
ŁĘCZYCE ul. Długa 678-92-14
NOWA KARCZMA
687-71-71
PRZODKOWO ul. Kartuska 21 tel. 8197-25
SIERAKOWICE ul. Lęborska 30 tel. 8161-20

Pytanie brzmi: z jakiego filmu pochodzi kadr i jak nazy
wa się aktor, którego widzimy na zdjęciu? Na odpowie
dzi czekamy dziś pod numerem 301-35-66, w godz. 1313.10. Nagrodą jest plakat z filmu „Spawn" od kina Watra-Syrena, ul. Za Murami 2-10 w Gdańsku.

POGODA NA JUTRO
POGODA NA DZIŚ

•POGODA NA POJUTRZE

V
wĘmMmm
•

Pogodnie, rano za
mglenia. Wiatr połu
dniowo-zachodni,
umiarkowany.

HH

WEJHEROWO Stop przemocy
w rodzinie uł. Kusocińskiego 17
w godz. 19.30 - 21 tel. 672-50-41

|
URZĘDY

JZIENIU
- Jak wpadłeś?
- Przez syna! Nauczy
cielka w jego klasie za
dała wypracowanie na
temat: „Co robi twój
tata?".

•PREZENT
- Najlepszym prezen
tem będą twoje dobre
stopnie - mówi do sy
na ojciec przed zbliża
jącymi się imieninami.
- Nic z tego tato. Już
kupiłem ci skarpetki.

KARTUZY ul. Dworcowa tel. 68118-40
LĘBORK Postój przy PKP tel. 624838, Postój przy pl. Pokoju teł. 622824, TELE-TAXI teł. 0-90 525-183
PUCK Postój taksówek, tel. 673-2777
RUMIA, Axel Computer Taxi, tel. 67152-01,671-01-23
WEJHEROWO Taxi Giyf teł. 672-7727, Postój Taksówek tel. 672-20-01,
Taxi Radio Plus tel. 672-68-87, TELE TAXI tel. 91-95, 202-500; Wej
her Taxi tel. 672-07-02
WŁADYSŁAWOWO Hallo Taxi, tel.
674-22-22,96-22, Taxi Plus tel.
674-05-00

r —i°c #1010

Zachmurzenie
o charakterze
zmiennym i miej
scami możliwy
przelotny deszcz.
Temp. w dzień do
10°C, w nocy do
1°C. Wiatr za
chodni, umiarko
wany

Zachmurzenie ma
łe lub umiarkowa
ne, wiatr północny,
umiarkowany.

(Ni)

SOMONINO ul. Ceynowy 21 tel. 8125-31
STARA KISZEWA ul. Ogrodowa 1 tel.
687-63-02
STĘŻYCA ul. 9 Marca 7 tel. 84-33-05
SULĘCZYNO ul. Kaszubska 26 teł. 8440-61
SZEMUD ul. Kartuska 13 tel. 676-1185
ŻUKOWO ul. Gdańska 52 tel. 81-8421
HEL Urząd Miasta ul. Wiejska 50 tel.
675-05-45
JASTARNIA Urząd Miasta ul. Portowa
4 teł. 675-22-71,
KARTUZY Urząd Rejonowy ul. Dwor
cowa 1 tel. 681-35-41 Urząd Skarbo
wy uł. Kościerska 13 teł. 681-33-01,
Rejonowy Urząd Pracy ul. Hallera 1
teł. 681-14-52, Prokuratura Rejonowa
ul.Kościuszki tel. 681-23-88, Sąd Rejo
nowy ul. 3 Maja tel. 681-21-62
KOŚCIERZYNA Urząd Miasta ul. 3 Ma
ja 9 686-31-42, Urząd Skarbowy ul.
Staszica 6 686-58-58, Urząd Celny ul.
Przemysłowa, Urząd Rejonowy, ul. 3
Maja 686-25-98, Urząd Statystyczny,
ul. 3 Maja 9 686-48-85
LĘBORK Urząd Miasta tel. 624-280,
Urząd Skarbowy tel. 624-121 Rejono
wy Urząd Pracy tel. 623-728
PUCK Urząd Miasta ul. 1 Maja 13 tel.
673-27-32, Urząd Rejonowy, ul, 1 Ma
ja 13 - 673-28-58, Urząd Skarbowy,
ul. 10 Lutego 22a-673-27-04
REDA Urząd Miejski uł. Pucka 9, tel.
678-31-26
WEJHEROWO Urząd Miasta Płac J.
Wejhera 8 tel.672-13-16, Rejonowy
Urząd Pracy ul. I Brygady Pancernej
W.P tel. 672-21-62
WŁADYSŁAWOWO, ul. Hallera 19 tel.
674-12-66

ZEGARYNKA
tel. 926

Dom Pomocy Społecznej
z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci
84-200 Wejherowo, ul. św. Jacka 14

ROR
A vista
Lokaty terminowe
Od 1 do 6 dni

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

Zarząd Gminy Pruszcz Gdański
ogłasza przetargi nieograniczone
na budowę chodników

w Wiślince oraz w Rokitnicy, które odbędg się

20.04.1998 r.

|Informacje o przetargach można uzyskać
1 w pokoju nr 11 w Urzędzie Gminy, ul. Wojska
c
Polskiego 30, tel. 682-30-25 wew. 37.
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Wdrożeniowych
"ETA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
RHB-2407, Sąd Rejonowy w Gdańsku,
Wydział XII Gospodarczy - Rejestrowy, wpis do rejestru dnia 6.03.1989 r.

LIKWIDATOR spółki informuje, iż aktem notarialnym
z dnia 11.12.1997 r. rep. 11283/1997 w Kancelarii
Notarialnej not. Macieja Woźniaka w Gdyni otwarto
likwidację spółki.
Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłaszania
wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty 31.03.1998 r.

S-238

WYKRAWAMY DOWOLNY KSZTAŁT I
Z BLACHY
DO GRUBOŚCI 4 MM

na sterowanej numerycznie
wykrawarce hydraulicznej firmy AMADA

POSIADAMY NAJWIĘKSZE NA WYBRZEZU GDAŃSKIM
prasy hydrauliczne o nacisku do 630 t

(możliwości głębokiego tłoczenia, wykrawania, gięcia)
- zgrzewanie, obróbka skrawaniem (automaty)
- malujemy proszkowo i pokrywamy galwanicznie
Tel.: 31-51-35 wew. 254 i 315
tel.kom. 060166 38 85
fax: (069) 31-46-45
R-2984/B/922

7ADRAQ7AMV DA NAQ7VPłl DliIB OCI nOTESj. fZA

Dokumentację przetargową w cenie 25,00 zł można nabyć w Urzędzie
Gminy w Tczewie, pok. nr 7.

Ossbą upoważnioną do udzielania informacji w sprawad) przetargu jest
WINCENTY SIELSKI, tel. 31-30-17 cofeieiHiie oprócz satói w pśz. od 8.00
do 15.00.

Bezpi<eczeńs>two i pewność

8 0 - 3 3 6 G D A Ń S K . U L . K A R P A C K A AC

LArnAoŁAlm UU NAd£?Ml Diun UfaŁUO£DV.

Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiają
cego, pokój nr 21 w godzinach 9.00-14.00 w cenie 15 zł + VAT 22%.
Oferty w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 15.04.1998 r. w sie
dzibie zamawiającego w pokoju nr 6 do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie za
mawiającego w pok. nr 9.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.

R-3712/A/5

MMICRONET'

Tczew, 83 • 110
ul. Piaskowa 3

dla zakresu objętego w opisie przedmiotu zamówienia wraz z uzyska
niem pozwolenia na budowę.
Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego w Tczewie,
ul. Lecha 12, pck. nr 4 upływa dnia 21 kwietnia 1998 roku o godz.
10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 kwietnia 1998 roku o godz.
11.00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 12.
Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi
zawarte w:
- ustawie o zamówieniach publicznych
- warunkach szczegółowych zamówienia

Przystawka do telewizora,
która w tani i prosty sposób
umożliwi Ci korzystanie
z Internetu i poczty elektronicznej
w Twoim domu.

METAL sp.z o

budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Tczewie przy ul. Lecha nr 12

„Magistrala wodociągowa w ulicy Wodnika w Gdańsku".

W

METRK

zaprasza

wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.

Internet ,

'

10 czerwca 1994 roku (Dl U. Nr 76, poz. 344 z późrt. zm.)

w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przetarg nieograniczony na

Kontakt telefoniczny: 672-26-00 do godz. 15.00.

W/P/S

Zarząd Gminy Tczew

uL Słowackiego nr 83, teŁ 342-55-15,3423531,
lako inwestor zastępczy Miasta Gdańska

onłasza

sprzeda samochód typu NYSA 522
towarowo-osobowa, rok produkcji -1987,
przebieg - 98 tys. km. Cena -1800 zł.
i-3?6o/a/5

OGŁOSZENIE

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w Gdańsku.

1-tygodniowe
2-tygodniowe
1-miesięczne
3-miesięczne
6-miesięczne
12-miesięczne
24-miesięczne
36-miesięczne

14,5% - kapitalizacja miesięczna
8,0%*
stopy negocjowane od 50 OOO zt

13,0%
14,0%
17,0%
18,0%
18,5%
19.5%
20,0%
20,5%
Od 50 OOO zł stopy procentowe wszystkich lokat są negocjowane.

Dla podmiotów gospodarczych kapitalizacja miesięczna.

** Dotyczy lokat osób fizycznych.

Lokaty terminowe w PBK SA
• bezpieczna inwestycja,
• pewny dochód,
• atrakcyjne oprocentowanie.

i®

PBK

Powszechny Bank Kredytowy SA w Warszawie

dane adresowe Oddziałów
ODDZIAŁ W GDAŃSKU, ul. OGARNA 116, tel. 301 30 81- do 87,
ODDZIAŁ W GDYNI, ul. 10 Lutego 24, tel. 627-85-41,627-85-68
FILIA GDAŃSK-CHEŁM, ul. MILSKIEGO 1, tel. 303-32-36
FILIA ELBLĄG, ul. STARY RYNEK 15/17, tel. (055) 232 67 66

Bezpłatna infolinia 0-800 25 800
Internet http://www.pbk.pl

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-1
Gdynia, Świętojańska 141,teL/fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT

Telewizja

Film dnia

wtorek
31 marca 1998

Mister Jerico

•18.00

wariowana komedia o przestępcach
Ai usiłujących okraść milionera. Oczywi
ście jednym z członków gangu jest piękna
dziewczyna, w której zakochują się jedno
cześnie milioner i szef przestępców - co
doprowadza do wielu zabawnych sytuacji.
ap

18.00 „Beverly Hills 90210' (120) serial obyczajowy USA TVN
18.15 „Szaleję za tobą* (22) - serial
komediowy USA
Polsat
19.00 „Szczury nabrzeża* - serial
RTL 7
19.10 „Żar tropików' (62) - serial
Polsat

19.20 „Klub na plaży* (27) - serial
prod. brazylijskiej Nasza TV
19.30 „Dwa światy* (4) - serial prod.
polsko-australijskiej dla mło
dych widzów (25 min.) TVP 2
19.30 „Straceńcy* - western USA
(1980)
TVN
19.55 „Mister Jerico* - komedia kry
minalna USA (1969) RTL 7

Scena z filmu.

Szkoła
czarownic
eśli jesteś bity, poniżany i skłócony
J
z całym światem czasem jedynym re
medium na te bolączki jest... magia. Czte
ry kilkunastoletnie uczennice szkoły śred
niej w świecie sił nadprzyrodzonych szu
kają ucieczki od szarej i brutalnej codzien
ności. Uciekając przed porażającą rzeczy
wistością dziewczyny odkrywają mroczny
i fascynujący świat czarnej magii...

Scena z Stacy Keach.

Reżyseria: Walter Hill
Scenariusz: Bill Bryden, Steven Phillip
Smith
Zdjęcia: Ric Walte
Muzyka: Ry Cooder
Obsada: David Carradine, Keith Carradine, James Keach, Stacy Keach,
Dennis Quaid, Randy Quaid

czele jednej z nich stoją Jesse i Frank Ja
mes, a w jej skład wchodzą również bracia
Youngerowie: Cole, Jim i Bob, oraz bracia
Millerowie: Ed i Cieli. Wszyscy oni są zwy
kłymi ludźmi; dlaczego wybrali zbrodnicze
życie?
Podczas jednego z napadów na bank Ed
Miller nie wytrzymuje napięcia i zupełnie
bez powodu zabija człowieka; zostaje za to
wyrzucony z gangu. Tymczasem Jesse wy
daje przyjęcie z okazji swoich zaręczyn
z kuzynką Zee. Na przyjęciu Ed z kolei
ogłasza swoje zaręczyny z Beth Mimms,
byłą dziewczyną Jima Aoungera. Życie
uczuciowe członków gangu jest dość powi
kłane...

Próba rzetelnej historycznej rekon
strukcji zmitologizowanych przez dziesiąt
ki westernów postaci słynnych bandytów,
braci James. Akcja filmu rozgrywa się kil
ka lat po wojnie secesyjnej. W Missouri
i paru sąsiednich stanach działają zbrojne
bandy złożone z byłych konfederatów. Na

•DLA DZIECI

•
7.50

7.50 Siódemka dzieciakom: Król
Lew, Amerykańska opowieść seriale animowane
RTL 7
8.00 „Garfield* (1) - serial anim
USA (1988)
Polsat
8.00 „Opowieści z Zielonego Lasu*
(32) - serial anim.
TVN
8.30 Nasza dzieciom: „Baśnie braci
Grimm* (29) - serial animowa
ny (powt.), „Nastolatki z ulicy
Degrassi" (51)
Nasza TV
8.45 Mama i ja: Złota gęś - program
dla mamy i trzylatka TVP 1
9.00 Mój program na antenie:
„Królewna Śnieżka i pięciu
krasnoludków" - reportaż
TVP 1
9.00 Polskie ABC - program dla
najmłodszych widzów (powt.)
TV Polonia

20.05 „Okrągły stół* (3) - serial
Nasza TV
20.00 „Aria dla atlety* - dramat
obycz. prod. polskiej (1979)
TVG

20.10 „Opowieści weekendowe Ostatni krąg* - film obycz.
prod. polskiej (1997) TVP 1

Siedem bram Jerozolimy
Koncert zarejestrowany 20 grudnia ubie
głego roku w poznańskiej farze. W programie
monumentalne dzieło Krzysztofa Penderec
kiego „Siedem bram Jerozolimy" skompono
wane z okazji jubileuszu trzechtysiąclecia
Świętego Miasta, miejsca, w którym spotyka
ją się trzy wielkie systemy religijne oraz trzy
różne kultury. Wybrane fragmenty Starego
Testamentu, które były inspiracją dla kompo
zytora, recytuje Gustaw Holoubek.

•DLA DZIECI

20.00 „Układ krążenia* (2): „Obwi
niony" - serial obycz. prod.
polskiej (1978, 82 min.)
TV" Polonia

20.05 „Nocny patrol* (13) - serial
sens. USA
Polsat

Krzysztof Penderecki

Kadr z filmu.

20.00 „Car Borys* (1): „Walka o tron"
- serial dokumentalny prod.
angielskiej
TVP 2

21.00 „Ostry dyżur* - serial obycz.
USA (1997)
Polsat

•SPORT

21.15 Filmowe powitanie wiosny:
„Pewnego razu na Dzikim Za
chodzie" (2) - western USA
(1969)
Nasza TV
21.35 „Nieustraszeni* - serial
RTL 7

9.30 Domowe przedszkole: Wizyta
w zoo
TVP 1
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach:
Koty w domu
TVP 1
15.00 Siódemka dzieciakom: Król
Lew, Amerykańska opowieść seriale animowane
RTL 7
15.30 Ulica Sezamkowa (powt)
TVP 2
17.00 Południk dziewiętnasty - pro
gram dla dzieci
TVP 2

17.00 -23.30 (P) Łyżwiarstwo figuro
we: MS w Minneapolis - pary
sportowe
Eurosport

21.25 Bezpośrednia relacja półfina
łowego spotkania Pucharu
UEFA - Atletico Madryt kontra
Lazio Rzym. Spotkanie odbę
dzie się w Madrycie na stadio
nie Vicente Calderon
TVN

19.00 Wieczorynka: „Mały miś"
TVP 1

21.50 -22.00 Sport telegram TVP 2

19.15 Dobranocka: „Opowiadania
Muminków" - serial anim.
TV Polonia

23.30-1.00 (P) Piłka nożna: Półfina
ły Pucharu UEFA
Eurosport

21.55 „Gwiezdna eksadra* (13) - se
rial USA (1995)
Polsat
22.20 „Policjanci z Miami* - serial
kryminalny
RTL 7
22.35 Kocham kino: „Męka Beatrice"
- dramat kostiumowy prod.
francusko-włoskiej (1987)
TVP 2
23.20 „Prawo miecza* - serial RTL 7
0.15 „Lepiej umrzeć* - dramat USA
(1993)
TVP1
0.55 „Nieustraszeni* - serial RTL 7

3H1 RH Al ® Opracowanie: Bożena Kamińska

JU I JUti

B Foti.

AKPA, PAP/CAF. Archiwum

telefon w.321•Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie

wtorek J1 marca 1998 r.

P#ŁiJkf

•UH1

Opowieści weekendowe
Autorski serial przypominający
trochę polskie kino moralnego

Ozimik

Car Borys (1) Walka o tron
Styl przejęcia władzy świadczy
o

Nocny patrol
Młody chłopak, Willy Simon

historie, opowiadające o róż
nych bohaterach i ich próbie-

schorzenie władzy toczące cały
kraj,

tu jest

wistycznej Mitcha Buchannona
z prośbą o odnalezienie jego oj
ca, Neda. Opowiada on, że obaj
zostali porwani, ale jemu udało
się uciec, natomiast jego ojciec

pr. I, g. 20.10

pr. n, g. 20.00

Polsat g> 20.05

Historia miłości trzech kobiet do
jednego mężczyzny, doktora
Carlosa. Podczas gdy dwie koHelena. Wrażliwa, pełna po
święcenia, piękna kobieta o ja
kiej zawsze marzył Carlos...
TVG,g 18.30

Meg i Ben zostają
w

RTL 7, g. 18.00

Łi!
Dla Torya Hurtubise nieoczeki
wane spotkanie na '•
me,
owi

Wmmm
pr. t g. 2JL30

Kocham kino
XIV wiek. We Francji trwa woj^
na stuletnia. W jednym z zamcórka Frańcois de Cortemarta,
od dawna czeka na powrót ojca,
który wrazz synem, Amaudem,
wyruszy! Tipaldyc z Anglikami...
pr. Eg. 22.35

Dr Douglas Ross i siostra Carol
Hathaway ze wszystkich sił ra
tują życie kilkunastoletniego
sukcesem...
Polsat g. 21.00

były mistrz świata
przekazuje operze
udziela wywiadu i wspomina
swoje życie... Zaczynał od wy
stępów w budach jarmarcznych
i podrzędnych cyrkach.
TVG, g. 20.00

Nieustraszeiii
Nieustraszeiii muszą powstrzymać grupę przestępczą, która.
zawładnęła supernowoczesną
bronią - sp«palnymi kombineiinrmi 7Ti Jłr7ni A Twiw

mnażającymi siły osób je noszącycłt
RTL 7, g. 21.35

6.00 Kawa czy herbata? 7.20 Polityczny
budzik 8.05 „Frasier" - serial 8.30 Wia
domości 8.45 Mama i ja 9.00 Mój pro
gram na antenie: Królewna Śnieżka
i pięciu krasnoludków 9.30 Domowe
przedszkole 9.55 Porozmawiajmy o dzie
ciach 10.05 „Gdzieś na Północy" (7/16):
„Prosto z nieba" - serial 10.55 Dziecko:
Troski i radości 11.15 Zanim powiesz
rozwód: Choroba w małżeństwie 11.25
Agroliga'97 11.35 Kuchnia 11.45 Dzieje
jednego wynalazku 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 Magazyn Noto
wań: Azjatyckie korzenie pszenicy, Ziar
no w otoczce 12.45 Atom, gwiazdy, życie
12.50 Eksponat 13.00 „Tajemnica dzikie
go dziecka" - film dok.

7.00 Sport telegram 7.05 Dziennik kra
jowy 7.25 „Leśny patrol" (28/30) - serial
7.50 Studio urody 8.00 Program lokalny
8.30 „W labiryncie" (27) - serial obycza
jowy, Polska (25 min) 9.05 „Królowa Bo
na" (4/12) - serial historyczny 10.05
Świat kobiet - magazyn 10.30 „Wilki
morskie" (8/13) - serial animowany, Ka
nada 11.00 „Anna Maria idzie własną
drogą" (8/28) - serial, Niemcy, reż. Celi
no Bleiweiss 12.00 „Złotopolscy" (28) telenowela, Polska (powt.) 12.25 Aka
demia Zdrowia Dwójki - program re
kreacyjno-sportowy 12.35 Familiada teleturniej (powt.) 13.00 Panorama
13.20 Dziennik krajowy 13.40 „07 zgłoś
się" (7) - serial kryminalny

6.00 Poranek z Polsatem 7.45 Polityczne
graffiti 7.55 Poranne informacje 8.00
„Garfield" (1) - serial animowany 8.30
„Żar tropików" (61) - serial sensacyjny,
Kanada/Izrael 1991 (powt.) 9.30 „Żar
młodości" (411) - serial obyczajowy, Ka
nada 1973 (55 min) 10.30 „Drużyna A"
(87) - serial sensacyjny, USA (55 min)
11.30 „Legendy kung-fu" (7) - serial
sensacyjny, USA 1992-96, reż. Michael
Sloane (powt.) 12.30 Idź na całość show z nagrodami 13.30 Rekiny kart teleturniej

7.50 Program dnia 8.00 Panorama 8.10
Dzień dobry, tu Gdańsk 8.30 Rozmowy
z dwiema niewiadomymi 9.00 Gdański
dywanik - program publicystyczny 9.50
„Morskie opowieści" - serial dokumen
talny 10.20 Żyć kolorowo 10.35 „Misie
z niedźwiedziej krainy" - serial animo
wany 11.00 „Owidiusz i Sykuś" - serial
animowany 11.20 Globalna -wioska magazyn informacyjny 11.55 „Historia
miłości" - serial obyczajowy 12.45 „Na
granicy ryzyka" - serial dokumentalny
13.10 „Bomba zegarowa" - thriller poli
tyczny, Niemcy 1993, reż. Thorsten Nater, wyk. Julia Grimpe, Frank Stieren,
Wilfried Dziallas, Swetlana Schónfeld
8 i mm)

7.00 „Klan McGregorów" - serial
7.50 Siódemka dzieciakom: „Król
Lew", „Amerykańska opowieść"
- seriale anim.
8.40 „Z ust do ust" - serial dla mło
dzieży
9.05 „Sunset Beach" - serial
9.50 „Szczury nabrzeża" - serial
10.40 „Dom śmierci" - film sensac.,
USA 1994
12.15 „Policjanci z Miami" - serial sen
sacyjny
13.05 Teleshopping

14.00 Od Platona do Newtona - Więcej
światła
14.30 Wiadomości
14.40Dla dzieci: Tik-tak
15.05 „Świat Bobiego" - serial anim.
15.35 RAJ - magazyn młodzieżowy

14.55 Akademia Zdrowia Dwójki - pro
gram
rekreacyjno-sportowy
(powt.)
15.00 Clipol - magazyn muzyczny
15.30 Dla dzieci: Ulica Sezamkowa

14.00 Ręce które leczą - pr. Zbyszka
Nowaka
14.30 Jednoręki bandyta: gra - zabawa
15.00 „Inspektor Gadżet" (2) - serial
przygodowy
15.30 Małolata

14.50 Program dnia
14.55 Panorama
15.10 „Król Artur i kwadratowi rycerze
okrągłego stołu" - serial anim.
15.35 „Podróże kota Madisona" - serial
przyrodniczy

14.10 „Klan McGregorów" - serial
15.00 Siódemka dzieciakom: „Król
Lew", „Amerykańska opowieść"
- seriale anim.
15.55 „Z ust do ust" - serial dla mło
dzieży

16,00 TŁP - Tteoja Lista Przebojów:

16.00 Panorama
16.10 W okolice Stwórcy: Poszukiwanie

16.00 „Kosmiczne przypadki" - serial
dla młodzieży
16.20Bambetlusie - anim.

16.20 „Święty" - serial
17.15 „Prawo miecza* - serial fanta-

16.15 .Moda na sukces" (578) - serial

17.15 „Klan" - telenowela, Polska 1997
17.50 Test
18.50 Flesz - Wiadomości oraz Progno
za pogody
19.00 Wieczorynka: „Mały Miś"

20.10 Opowieści weekendowe: „Ostatni
krąg" - film obyczajowy, Polska
1997, reż. Krzysztof Zanussi,
wyk. Daniel Olbrychski, Olga
Sawicka (56 min)
21.15 W centrum uwagi - program publicystyczno-informacyjny
21.30 Czas na dokument: „Akcja grizli"
- film dokumentalny, Kanada
22.25 Widziałam
23.00 Wiadomości oraz Sport
23.10 Siedem bram Jerozolimy Krzysztof Penderecki
0.15 „Lepiej umrzeć" - film obycza
jowy, USA 1993, reż. M. Neema
Barnette, wyk. Mare Winningham. Tyra Ferrell, Kevin Tighe,
Don Harvey (87 min)
1.40 Zakończenie programu

16.30 Koło fortuny - teleturniej (070055500)
17.00 Dla dzieci: Południk dziewiętna
sty
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 Programy lokalne
18.30 Va banąue - teleturniej
19.30 „Dwa światy" (4/26) - serial fanta
styczno-przygodowy, Polska/Au
stralia 1995
20.00 „Car Borys" (1): „Walka o tron" film dokumentalny, W. Bryt.
21.00 Teresa Torańska przedstawia: Te
raz Wy! - Dla zabawy
21.50 Sport telegram
22.00 Panorama
22.35 Kocham kino: „Męka Beatrice" dramat kostiumowy, Fran
cja/Włochy 1987, reż. Bertrand
Tavernier, wyk. Bernard Pierre
Donnadieu, Julie Delpy, Nils Tavernier, Moniąue Chaumette
(126 min)
0.45 Świat filmu animowanego Bajki Krzysztofa Kokoryna
1.00 Zakończenie programu

16.15 Kalambury - pr. rozrywkowy
16.45 „Nieustraszony" (81) - serial sen
sacyjny. USA (55 min)
17.45 „Świat według Bundych" - serial
18.15 „Szaleję za tobą" (22) - serial ko18.45 Informacje

17.15 Kwiaty w domu i ogrodzie - pro
gram poradnikowy
17.30 Regiony - Kto się boi reformy

19.10 *Źar tropików" (62) - serial sen
sacyjny, Kanada/Izrael 1991,
wyk. John David Blaid, Yarotyn
Bunn, Rob Stewart, łan Trący

18.10 Panorama - wydanie główne
18.30 „Historia miłości" - serial obycza-

20.05 „Nocny patrol" (13) - serial
20.50 Losowanie LOTTO
21.00 „Ostry dyżur" - serial obyczajowy
21.55 „Gwiezdna eskadra" (13) - serial.
Obcy wypuścili w przestrzeń
eksperymentalny myśliwiec.
Odporny na lasery i niewidzial
ny dla radarów sieje spustosze
nie w szeregach Ziemian.
22.55 Wyniki losowania LOTTO
23.00 Informacje i biznes informacje
23.20 Polityczne graffiti
23.30 Program publicystyczny
23.55 Motowiadomości
0.30 Na topie
1.00 Soundtrack
1.30 Afficionado
2.00 Jacek Ziobro Super Star
2.30 Pożegnanie

20.00 „Aria dla atlety" - film obyczajo
wy, Polska 1979, reż. Filip Bajon,
wyk. Krzysztof Majchrzak, Pola
Raksa, Roman Wilhelmi, Bogusz
Bilewski (90 min)
21.45 Panorama
21.55 Punkt - temat dnia
22.05 Zderzenia - program publicy
styczny
22.55 „Specjalistki" - serial sensacyjny
23.40 Z planu filmowego: „Pukając do
nieba bram"
23.55 Zakończenie programu

18.00 „Sunset Beach" - serial obycza
jowy
18.50 7 minut ~ wydarzenia dnia - pt

informacyjny

19.00 „Szczury nabrzeża" - serial

1955 „Mister Jerico*- komedia krym.,
USA 1969

19.30 Dzisiaj Białystok - reportaż
21.25 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
21.35 „Nieustraszeni" - serial
22.20 „Policjanci z Miami" - serial
23.10 7 minut - wydarzenia dnia - pr.
informacyjny
23.20 „Prawo miecza" - serial fanta
styczny
0.05 Wieczór z wampirem - talkshow prowadzony przez Wojcie
cha Jagielskiego
0.55 „Nieustraszeni" - serial
1.35 „Święty" - serial
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Pauly

Zachorował jeden z sędziów
najbliższego konkursu piękno
ści. Paul ma go zastąpć. już od
początku imprezy zdarzają mu
się nieprzyjemne niespodzian
ki. Podrywająca go uczestniczka
konkursu gubi perukę i okazuje

TVN, g. 1445

Janka (10)
Balbina

Dzieci są zafascynowane no*
ratora, żeby pokazał im „praw
dziwe kino". Żuber obiecuje wydu zostanie
prąd.

doprowadzony

TV Polonia, g. 17.15

Relacja półfinałowego spotkania
Pucharu UEFA - Atłetico Madryt
Zespół Atłetico Madryt to obok

me
1995/96, w którym gracze zespołu
zdcfcyk tzw <MM

1

gwiazdy m.in. Kiko, Caminero
i d$ćentryc2#t«^^
Największą jednak gwiazdą ze*
społu jest Włoch Christian fSi
Zespół Lazio Rzym to najmniej

TVN, g. 21.25

nice trudną operację. Cieszący
się nienaganną opinią, Bognar
ny o dokonanie eutanazji

14.00 Twój problem, nasza głowa - pr.
na żywo dla dzieci
14.45 - 16.45 NIEZŁY KANAŁ
14.45 „Pauly" (7) - serial dla młodzieży
15.15 „Szkoła złamanych serc" (123) serial dla młodzieży, Australia
15.45 „Star Trek" (69) - serial SF USA

14.00 „Ostatni baron" - film dokumen
talny Sylwestra Kiełbiewskiego
(powt.)
14.40 Tydzień prezydenta
15.00 Panorama
15.20 Program dnia
15.30 Skarbiec - magazyn (po\

16.45 „Omer" (14) - serial animowany

16.00 Teledyski na życzenie
16.10 Zaproszenie: Jurajskie ostańce •

21.25 Bezpośrednia relacja półfinało
wego spotkania Pucharu UEFA
- Atłetico Madryt kontra Lazio
Rzym
23.30 Kropka nad i - prowadzi Moni
ka Olejnik
23.50 Nic straconego: „Beverly Hills
90210" (120) - serial obyczajowy,
USA
0.40 Nic straconego: Supergliny mag. policyjny

8.50 „Pan Niania" - komedia, USA
10.15 „Hipomowa" - film przyrodniczy
11.05 „Paragon, gola!" - film przyg., Pol
ska 1969
12.45 „Parszywa dwunastka" - dramat
wojenny, USA 1967
15.20 „Randka na moście" - komedia
obycz., USA 1996
16.50 „California Man" - komedia, USA
1992
18.20 „Szkoła czarownic" - horror, USA
1996
20.00 „African Express" - komedia, USA
21.35 „Podejrzani" - film sensac., USA
23.20 „Cena prawdy" - dramat obycz.,
USA 1994
0.50 „Uwikłany" - thriller, USA 1992

Układ krążenia

8.00 Kto jest kim w Polsce?: Andrzej
Zawada (powt.) 8.10 Sportowy tydzień
(powt.) 8.30 Wiadomości 8.45 Teledyski
na życzenie (powt.) 8.55 Prognoza po
gody 9.00 Dla dzieci: Polskie ABC
(powt.) 9.30 „Klan" (66) - telenowela
10.00 „Capital City" (3/13) - serial
(powt.) 10.50 Dziennik Telewizyjny program Jacka Fedorowicza (powt.)
11.00 Madonny polskie: Opiekunka
Podlasia (powt.) 11.30 Krzyżówka
szczęścia (powt.) 12.00 Wiadomości
12.10 CZARNE, BIAŁE IW KOLORZE:
„Dwaj panowie N." - film kryminalny
Polska 1962, reż. Tadeusz Chmielewski
(powt.) 13.45 „Dwaj panowie N." - film
kryminalny Polska 1962(powt.)

19.30 „Straceńcy" - western, USA 1980,
reż. Walter Bill, wyk.David Carradine, Keith Carradine, James
Keach, Stacy Keach, Dennis Quaid (96 min)

8.25 (K) Ósme Niebo
9.20 (K) TAJEMNICZA SERIA ENID
BLYTON: „Tajemnica Spiggy Holes" - film dla dzieci, Kanada
10.55 (K) „Człowiek-bomba" - film sen
sac., W. Brytania/USA 1996
12.30 (K) DESER - film krótkometrażowy
12.50 (K) „Z dziewczynami jest inaczej" film obycz., W. Brytania 1996
14.25 (K) „Nietykalni i Elliot Mysz" - se
rial anim.
14.55 (K) „Żyrafa" - film dokumentalny
15.55 (K) „Miłość kibica" - komedia, W.
Brytania 1996
17.35 (K) „Kapitan Star" - serial anim.
18.00-20.00 OKNO OTWARTE „NA
GAPĘ":
18.00 NIE PRZEGAP
18.05 Diabelski Młyn - filmy anim.
18.45 „Kroniki Seinfelda" - serial
19.10 Cyberia
19.15 NIE PRZEGAP
19.20 Łapu-capu
19.25 Z pierwszej piłki - mag. sportowy
na żywo
19.50 Aktualności filmowe
19.55 Łapu-capu
20.00 (K) „Cudowna podróż Kornela Estiego" - dramat obycz., Węgry
21.40 (K) STULECIE: „Metropolis" - film
dokumentalny
22.35 (K) „Podejrzani" - film sensac., USA
0.25 (K) „Diament na wyspie" - film
erotycżny, USA 1997

POLONIA
13.30 „Pielęgnacja niemowląt" - serial dok.
14.30 Auto salon - mag. motoryzacyjny
15.00 Top Shop
17.15 Seriale anim.
17.45 „Namiętności" - serial
18.45 Werdykt - pr. publicystyczny
19.15 Burza mózgów - pr. publicystyczny
19.45 Blok muz.
20.00 „Klub Hawaje" - serial
20.30 „Stellina" - serial
21.30 Nasze smaczki - mag. kulinarny
22.00 Pełnym gazem
22.30 Top Shop

tMentowanyl
riirg Roman Bognar rezygnuje

6.00 Telesklep 6.30 - 07.25 CIĘŻKO
RANNE PANTOFLE - mag. poranny,
prowadzą Sandra Walter i Norbi 7.25
Przegląd prasy 7.30 TVN Fakty - infor
macje 7.35 „Pacific Drive" (123) - serial
obyczajowy, Australia 8.00 „Opowieści
z Zielonego Lasu" (32) - serial animo
wany dla dzieci 8.30 „Przygody Bosco"
(21) - serial anim. 9.00 Gillette World
Cup 9.30 Tele plotki - kulisy wielkiego
świata 10.00 Dobra cena - teleturniej,
prowadzi Grzegorz Wons 10.30 „Anna"
(123) - telenowela 11.30 „Jolanda" (57) telenowela, Argentyna 12.00 Telesklep
12.30 Co za dzień - rozrywka -informa
cja 13.00 „Opowieści z Zielonego Lasu"
13.30 Rzut za 3 - następcy Tordana

17.15 TVN Fakty Regionalne
17.30 Co za dzień - rozrywka - infor
macje
18.00 „Beverly Hills 90210" (120) - se
rial obyczajowy USA

8.05 Nasz sklep - zakupy w TV 8.30 Na
sza dzieciom: „Baśnie braci Grimm" (29)
- serial anim. (51) - serial dla młodzieży
9.25 „City" (54) - serial, USA 9.50 „Lekarz
domowy" (51) - serial 10.55 „Wdowy"
(5/6) - serial 11.50 Nasze wiadomości
11.55 Studio na ulicy - magazyn Studia
AGNES na żywo 12.25 „Dziedziczna nie
nawiść" (51) - serial, Brazylia 13.15 Gra
w południe 13.30 „Klub na plaży" - serial
14.00 Nasza dzieciom
15.00 Nasz Sklep - zakupy w TV
15.25 Nasze wiadomości
15.30 Babskie popołudnie
15.55 „City" (55)-serial, USA
16.20 „Lekarz domowy" (52) - serial
17.30 Zagraj z nami - Domino
17.50 Szczęśliwa ósemka - propozycje
18.00 „Dziedziczna nienawiść" - serial
18.55 Pop show - program na żywo
19.20 „Klub na plaży" (27) - serial
19.55 Nasz horoskop
20.05 „Okrągły stół" (4) - serial, USA
20.50 O pogodzie - Studio AGNES na żywo
21.00 Nasze Wiadomości
21.15 FILMOWE POWITANIE WIOSNY:
„Pewnego razu na Dzikim Zacho
dzie" (2) - western, USA
22.50 Puls Biznesu
23.05 Rozmowy o życiu - talk show Małgo
rzaty Biniek i Jana Jankowskiego
23.30 „Digby i jego dom" (18) - serial
23.55 Muzyczny sklep CD
0.10 Nasz horoskop

<$>

16.30 „Klan" (66) - telenowela, Polska
17.15 Janka" (10/15) - serial dla mło
dych widzów, Polska/Niemcy
17.45 Polska piosenka: Ludzie, zjawi18.15 Wykręć numer
19.15 Dobranocka; „Opowiadania Muminków" - film animowany
19.30 Wiadomości
||.55 Projńoza pogody
20.00 „Układ krążenia" (2/7): „Obwinio
ny" - serial obyczajowy, Polska
1978, reż. Andrzej Titkow
21.30 Scena Country - program roz
rywkowy, którego gospodarzem
jest Lonstar - jedyny polski wy
konawca muzyki country
22.00 Kowalski i Schmidt - zbiór felie
tonów, dotyczących stosunków
polsko-niemieckich
22.30 Panorama
23.05 Teatr Telewizji: Wiesław Myśliw
ski - „W poszukiwaniu zgubio
nego buta", 1997, reż. Izabella
Cywińska (56 min)
0.00 Małe ojczyzny: „Bóg wysoko..."
- film dok.
0.30 Henryk Debich proponuje...:
Utwory Haendla śpiewa Dariusz
Paradowski

Parszywa dwunastka

Zachodzie

W stanie Kansas grupa rewolwezasobną w wodę, która przylega
do terenów budowy przyszłej traNasza TV, g. 21.15

potężna eksplozja. Oprócz 27
ofiar policja znajduje resztki
kokainy. Wybuch przeżyły tylko
dwie osoby w tym dobrze znany
policji oszust.
Canal +, g. 22.35

Anglia, rok 1944. Niezbyt popular
ny w dowództwie amerykańskim
ze względu na swą niesubordyna-

go oddziału z dwunastu aresztantów
HBO, g. 12.45

Dicoueru
8.30 Magazyn olimpijski
9.00 Automobilizm: Wyścigi formuły
Nascar w Bristolu
10.30 (P) Automobilizm: Wyścigi formuły
Cart w Motegi
12.00 (P) Eurogol - mag. piłkarski
13.30 Playlife - mag.
14.00 Skoki do wody: Zawody w Brontalło
14.30 Żeglarstwo: Regaty Whitbread
15.00 Igrzyska Paraolimpijskie w Nagano
17.00 (P) Łyżwiarstwo figurowe: MŚ
w Minneapolis - pary sportowe
23.30 (P) Piłka nożna: Półfinały Pucharu
UEFA
1.00 (P) Automobilizm: Rajdowe MŚ rajd Portugalii
1.30 Zakończenie programu

17.00 Wędkarskie przygody Rexa Hunta
17.30 Katastrofy: Panika na trybunach
18.00 Najlepsze samochody II: BMW
18.30 Poszukiwacze skarbów: Sen puł
kownika Fawcetta
19.00 Dzikie Discovery: Nieujarzmiona
Amazonia
20.00 Poza rok 2000
20.30 Starożytni wojownicy: Zulusi
21.00 Discover Magazine: Dzień sądu
22.00 Nowoczesne maszyny: Super
wzrok
23.00 Nightfighters: Obrońcy
0.00 Siły uderzeniowe: Wellington
1.00 Top Guns
2.00 Starożytni wojownicy: Zulusi
2.30 Poza rok 2000
3.00 Zakończenie programu

11.30 „Żar młodości" - serial
12.30 „Tajemnicza dama" - telenowela
13.30 TV Shop
14.00 Magazyn Motoryzacyjny Młodych
14.30 Program muz.
15.00 Gramy News
15.05 Mute - pr. muz.
15.30 Halogramy - pr. muz.
16.00 „Z ostatniej chwili" - serial
16.55 „Czarodziejka z Księżyca" - anim.
17.25 „Power Rangers" - serial
17.50 Informacje
18.00 „MacGyver" - serial
19.00 „Żar młodości" - serial
20.00 „Tajemnicza dama" - telenowela
21.00 CNN News
21.15 „Wstęp wolny" - film obycz., USA
22.40 Przytul mnie - nocny pr. muz.
23.40 Program muz.
0.10 Wygramy
1.10 Pożegnanie

17.00 John Ross" - serial dla dzieci
17.30 „Pan Bogus" - serial dla dzieci
18.00 „Życie jak loteria" - serial
18.45 „Belamy" - serial
19.15 „Kolejowe przygody wzdłuż Euro
py" - serial krajoznawczy
20.00 „Nieposkromiona miłość" - dramat
obycz., USA 1994
21.30 In Your Ear - pr. muz.
22.00 „Więzień z Rio" - film sensac., USA
1989
23.30 Video Soul - pr. muz.
0.00 Muzyczne dobranoc

6.00 Punkt 6 - mag. informacyjny
6.30 Dzień dobry Niemcy - mag. re
gionalny
7.00 Punkt 7 - mag. informacyjny
7.35 „Między nami" - serial
8.15 „Dobre czasy, złe czasy" - serial
8.50 „Ellen" - serial
9.20 „Historia Springfieldów" - serial
10.10 „Sunset Beach" - serial
11.05 „Moda na sukces" - serial
11.30 Pojedynek rodzinny - teleturniej
12.00 Punkt 12 - mag. informacyjny
12.30 „Magnum" - serial
13.30 „Home Improvement" - serial
14.00 Barbel Schafer: „Rodzice i dzieci
u Barbel."
15.00 Ilona Christen: „Zemsta jest słodką
trucizną."
16.00 Hans Meiser: „Kocham dwóch
mężczyzn."
17.00 Jeopardy! - quiz
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 „Cobra 11" - serial
21.15 „Posterunek" - serial
22.15 „Quincy" - serial
23.10 „The Burning Zone" - serial
0.00 Wiadomości
0.30 „Ellen" - serial
1.00 „Nie przynoś mi kwiatów" - se
rial
1.30 „Home Improvement" - serial
2.00 „Magnum" - serial
2.50 Wiadomości
3.20 Hans Meiser
4.10 Ilona Christen
5.00 Barbel Schafer

c
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ABSOLWENTÓW przyjmę,
62-17-932
MAGAZYNIERÓW, zaopa
trzeniowców do 35 lat, 55111-53(8.00-16.00)
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MŁODE dziewczyny do rekla
mowania kosmetyków w Do
mach Handlowych, przyjmie
Firma „Beauty Cosmetics" tel.
0-602-210-660

MŁODYCH do sprzedaży
przeszkolę. 343-50-71

PRACOWNIKÓW kuchni- ob
sługa klienta- osoby mło
de, energiczne. Pizza
Hut, Długa 75/76,346-38-10
PRACOWNIKÓW obsługi
klienta, kucharzy, kierowców
z własnym samochodem za
trudni KFC Morena, ul. Maru
sarzówny 2.342-13-13

Safety and Quality Seryice is our concern
Lubeca Marinę Management (HK) Ltd.
- we require experieneed bulkcarrier personnel for -

MASTER, CHIEF OFFICER
CHIEF ENGINEER, 2ND ENGINEER

We offer long term employment on very modem bulkcarriers
70,000 -170,000 dwt operated by ISM certified first class owners at attractive renumeration.
Please apply to: Weil

Trade

81-345 Gdynia, al. Zjednoczenia 11A
Tel. (58) 6611448, fax (58) 6217176
Mic: Mr. Józef Gabryolek

wspólny sukces!

s-656/a/i85

1998

wtorek 31

STUDENTKĘ zatrudni
my do sprzątania biura, tel.
341-12-57 wew. 25
OSOBĘ do sklepu motoryza
cyjnego, 665-17-28
PRACOWNIKÓW niewykwalifkowanych, młodych,
energicznych zatrudni
spółka, tel. 309-00-31

'
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AGENTÓW ochrony, wiek do
45 lat, PUW „Hevelius" tel.
341-32-51

PANIĄ do prac administracyj
no* księgowych, obsługa
komputera, dobra dykcja, kontaktowość, dyspozycyjność,
samochód mile widziany, tel.
624-90-52 godz. 12.00-16.00
RENCISTĘ- studenta do han
dlu. 302-13-02
SPRZĄTACZKI na emerytu
rze lub rencie ze Śródmieścia
zatrudni firma z Gdańska tel.
345-60-00

isuiftsMtiiBi. SPEDYTORA- średnia znajo

MURARZY, 552-72-81

INŻYNIERA mechanika do
działu serwisu zatrudni Toyo
ta Chwaszczyno. Wymagana
praktyka zawodowa oraz zna
jomość obsługi komputera.
Oferty pisemne prosimy kiero
wać na adres: ASO Toyota
Chwaszczyno, ul. Gdyńska
56,80-209 Chwaszczyno

MURARZY, tynkarzy od za
raz, 0-602-79-63-70
MURARZY- tynkarzy, deka
rzy- blacharzy, kafelkarzy- po
sadzkarzy, tel. (biuro) 342-6907,0602-648-334,305-53-46

m
SZWACZKI- zatrudni „MebloMak" w Rumi, tel. 671-69-25

EKSPEDIENTKĘ do mięsnospożywczego, tel. 341-28-43
EMERTYTA lub rencistę- do
zór „Gwarant" Gdańsk, Leczkowa 27,341-23-52

KAFELKARZY, Przy
morze, Czarny Dwór 8 pok. 24

mmm,
DEKARZY- papy zgrzewalne, 554-92-63

ABB InstaJ Sp. z o-o.
Oddział Gdańsk
poszukMje kandydatów
na następMiące stanowiska:

ELEKTROMECHANIKA
chłodniczego z praktyką, do
bre warunki, 671-61-91 po
19.00

Kierownik budowy

Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia o kierunku elektrycznym, uprawnień budowla
nych, prawa jazdy kat. B, uprawnień SEP, znajomości środowiska Windows oraz doświadczenia na
podobnym stanowisku. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.

Sprzedawca urządzeń i instalacji elektrycznych

Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia o kierunku elektrycznym, znajomości środowi
ska Windows, zdolności negocjacyjnych.

A IIII
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do Oddziału w Malborku

Współpracowników - korespondentów
Wymagania:

- wykształcenie min. średnie

- ciekawość świata

- łatwość pi$ania
- umiejętność nawiązywania kontaktów
- samodzielność w działaniu

Wybranym kandydatom oferujemy:
- pracę w dynamicznym zespole

- możliwość szkolenia i dalszego rozwoju
- wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v.; listu motywacyjnego i zdjęcia do dnia
17.04.1998 r. pod adresem:
„PRASA BAŁTYCKA" sp. z o.o.,
Targ Drzewny 3/7,80-886 Gdańsk
Gdańsk, Dział Personalny.

praso-

zatrudni

na 1/2 etatu

PRACOWNIKÓW zatrudni
Biuro Reklamy, 621-79-32

waczklzatrudnię, 343-10-

^REKLAMA

operatora:
• dźwigu 16 t
• ładowarki Ł-34

Telefon: 090501033

REKLAMA DUO»r«fa,j
reklomy ykozujcjcej się jeęłnocześnie
W DZIENNIKU mrtem
i

R-3687/A/571 ;

Dzienni!

Firma prywatna poszukuje następujących pracowników do pracy:
w Nowym Porcie

w Pruszczu

- handlowcy (wymagane doświadczenie

(bilansistkę, ze znajomością komputera),
tel. 343-07-03

w handlu),
- kierownika serwisu (wymagane
doświadczenie w branży motoryzacyjnej),
- mechanicy samochodowi do przyuczenia
na wulkanizatora,
tel. 682-34-26

CADENA SPÓŁKA AKCYJNA poszukuje:
KIEROWNIKA BUDOWY
wymagane:
- wiek do 45 lat,
- wykształcenie średnie lub wyższe budowlane,
- dyspozycyjność,
- doświadczenie w prowadzeniu budów.

MAJSTRA

Wymagane:
- wiek do 40 lat,
- wstręt do alkoholu,
- prawo jazdy kat. B,
- dyspozycyjność.

Osobiste zgłoszenia w siedzibie BEST PH SA Sopot, ul. Polna 58/60
w dniu 1 kwietnia w godz. 16.30-18.00
,

r a s a

bałtycka

bałtycka
Wydawca "Dziennika Bałtyckiego"
i "Wieczoru Wybrzeża"

pomoc biurową

do Biura Ogłoszeń w Elblągu.
Wymagania:
- wykształcenie min. średnie,
- umiejętność obsługiwania urządzeń biurowych,
- samodzielność w działaniu,
- komunikatywność,
- umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
- stabilność zatrudnienia,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Prosimy o przesyłanie ofert (c.v. + list motywacyjny
+ zdjęcie) do 2.04.1998 r. pod adresem:

R-3728/A/5

kiedy?
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SZWACZKI

*jv- „

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

KONSULTANTÓW w Dziale
Obsługi Klienta. Wymagania:
dynamika, prezencja, komuni
katywność, wykształcenie
min. średnie, wiek 25- 40. Za
pewniamy szkolenie. Zgłosze
nia 31.03, 01.04, 11.0015.00, Glob Marketing Poland
O/Gdańsk, Wały Piastowskie
1 (biurowiec „Zieleniak")

SZWACZKĘ, kaletnika do
świadczonego, 627-01-82

y

ra s a
bałtycka
zatrudni

K R A W C O W E
,szwaczki zatrudni Firma
„Ludek", praca w młodym ze
spole, atrakcyjne wynagro
dzenie. Zapewniamy dojazd,
tel. 676-00-86

Zatrudnię
na bardzo dobrych
warunkach placowych

Elektromonter

ABB Instal Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 177
80-865 Gdańsk

AGENTA celnego- kurs 92 go
dziny, egzamin, tel. 309-46-85
9.00-16.00
KADROWĄ oraz pracownika
do kalkulacji i rozliczenia we
wnętrznego zakładu gastrono
micznego- Restauracja „Polo
nia" Gdynia, ul. Świętojańska
92/94

KRAWCOWĄ zatrudnię. Tel.
346-15-09 lub 0602-639-430

KIEROWCÓW z I
„C", młodych, energicz
nych, zatrudni spółka, tel.
309-00-31

Od kandydatów oczekujemy wykształcenia zawodowego lub średniego o kierunku elektrycznym
oraz uprawnień SEP do 1 kV. Dodatkowymi atutami kandydatów będą doświadczenie w elektrycz
nej branży instalacyjnej oraz inne uprawnienia przydatne w wykonywanej pracy, np. spawalnicze.

Oferujemy ciekawą pracę w należącej do międzynarodowej korporacji młodej, dynamicznie rozwija
jącej się firmie, świadczącej usługi w zakresie dostaw i montażu systemów i instalacji elektrycz
nych w regionie gdańskim lub naszych oddziałach w Warszawie, Katowicach, Poznaniu.
|
Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty.|
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KRAWCOWĄ zatrudnię, 62044-97

KIEROWCĘ kat. B, E, pra
cownika działu części zamien
nych z doświdczeniem zatrud
ni Big Autohande! sp z o.o.
Wymagany wiek do 35 lat.
Tel. 553-36-43

ELEKTRYKA z uprawnieniami
SEP, „Lammex" Gdynia, ul.
Legionów 130

Kierownik projektu

Od kandydatów oczekujemy wyższego wykształcenia o kierunku elektrycznym, uprawnień budowla
nych, prawa jazdy kat. B, znajomości języka angielskiego, znajomości środowiska Windows, mini
mum 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku. Pożądane uprawnienia SEP.

mość języka, niemieckiego
konieczna, 553-15-49, 55302-11 wew. 535

„Prasa Bałtycka" sp. z o.o.
Biuro Ogłoszeń
ul. Łączności 3, 82-300 Elbląg
z dopiskiem „Pomoc biurowa"

>'i§

:

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

zatrudni

do Oddziału w Elblggu

Współpracowników - korespondentów
- wykształcenie min. średnie
- ciekawość świata
- łatwość pisania
- umiejętność nawiązywania kontaktów
- samodzielność w działaniu

Wybranym kandydatom oferujemy:

- pracę w dynamicznym zespole

- możliwość szkolenia i dalszego rozwoju
- wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie cv., listu motywacyjnego i zdjęcia do dnia
17.04.1998 r. pod adresem:
.PRASA BAŁTYCKA" sp. z o.o.,
Targ Drzewny 3/7,80-886 Gdańsk
Gdańsk, Dział Personalny.

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 iv Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -0,15zt netto
ogłoszenia 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. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo -1,92 zt netto).
czwa/fefr ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -0,96 zł netto).
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax301-8042,3464548, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217, tor 34&354S całą dobę; pon-pt 8.00 -18.00, soboty9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-5445, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pL 8.00-16.00,
Władysława IV17, telJfax 62049-17, pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

Dziennik
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SEKRETARKI, asystent
ki, atrakcyjna praca, po
przeszkoleniu, 301-48-59
Wałowa 19(8-20)
WYKWALIFIKOWANĄ księ
gową do prowadzenia Zakła
du Pracy Chronionej (pełna
księgowość), tel. 672-63-56
po "16.00

DLAKSIĘGOWEGO
I PRACOWH. FIHAHSÓW
KSIĘGOWĄ do prowadzenia
książki przychodów i rozcho
dów, wymagana znajomość
obstugi komputera, rozliczeń
finansowych ZUS, VAT, za
trudni firma Gdańsk ul. Redu
ta Żbik 5 p. 422 „Cetech", tel.
305-24-77
KSIĘGOWĄ z doświadcze
niem, 671-84-26
KSIĘGOWYCH, atrakcyj
na praca po przeszkole
niu, 301-47-54, Wało
wa 19(8-20)
SAMODZIELNĄ księgową za
trudni Biuro Rachunkowe, tel.
620-75-92

I DLA HANDLOWCA
EKSPEDIENTKĘ do 30 lat,
tel. 301-67-43, 344-39-02
wew. 332

AUDI 100, 1986 rok, cena
14.800 zł, tel. 550-30-95
BMW 316i, 1991 r, obecny
model, dodatki, kupiony w sa
lonie w Polsce, pełna doku
mentacja, serwisowany, za
dbany, 0-602-73-17-21, 55012-51
BMW 318 95/ 96, okazja, 0601-31-31-01
BMW 320,24 V, 1992, wiśnia
metalik, elektryczne lusterka,
otwierany dach, komputer, in
stalacja tel. stan idealny, cena
38.500,- (0-69)162-56-61, 0602-29-42-55
BMW 320i Coupe, 93/94,
czerwony, Mtech pakiet, fa
brycznie obniżony, alu felgi,
ABS, katalizator, wspomaga
nie kierownicy, centralny zamek+ pilot, komputer, autoalarm+ immobiliser, elektrycz
ne sterowanie szyb i luserek,
klimatyzacja, poduszki, atrak
cyjny wygląd, cena 47.000,0601-615-765
BMW 730I V8 93 rok, pełne
wyposażenie, 63 tys. zł, 66147-58
CINOUECENTO 700, 95 rok,
bezwypadkowy, tel. 0-90-523217
CITROEN Xantia, 1.8 i, 1994,
46 tys km, AA, AF, CZ, R, S,
BS, cena 28.000 zł, tel. 55117-99, 090-29-42-19
DAEWO Lanos, miejsce w autosystemie I wpłata + 3 raty
z promocji grudniowej 2000,
tel. 671-61-35
FIAT- Ritmo, 1985, 4.900 zł.
347-60-77; 556-97-69
FIAT 125P, 1990, gaz, czer
wony, I właściciel, 625-18-63
FIAT 125p, kombi, 1990, tanio
z silnikiem Polonez 302-99-76
po 14.00
FIAT 126 Auto- Tak 30 rat
sprzedam, 344-77-90
FIAT 126 FL1990,74 tys km,
czerwony, 552-97-43
FIAT 126p, 1989, (0-69)18891-64
FIAT 126P, silnik 1994, prze
bieg 27.000 km, nadwozie
1991, kolor biały, stan bardzo
dobry, cena ok. 7000 PLN,
665-08-26

kiedy?
U&SL

za Ile?

EKSPEDIENTKĘ do lat 30,
wykształcenie średnie, 62923-88
EKSPEDIENTKĘ do sklepu
spożywczego, 302-15-01
EKSPEDIENTKĘ na stoisko
wędliniarskie ze stażem, tel.
343-28-10
EKSPEDIENTKI, 551-88-43
EKSPEDIENTKI do ozdobne
go pakowania zatrudnię, tel.
346-53-30 (19.00- 21.00)
EKSPEDIENTKI młode od za
raz, 664-8099
HANDLOWCÓW zatrudni fir
ma spożywcza, 342-52-29
KIEROWNIKA apteki pilnie
zatrudnię, 0-601-617-568
KIEROWNIKA do nowej apte
ki. 0602-23-85-56
MGR farmacji na godziny lub
1/2 etatu- zatrudnię (mile wi
dziana emerytka), 346-39-26
MGR farmacji zatrudnię,
661-71-70

wtorek 31 marca 1998 r.

PRZEDSTAWICIELA z bran
żowym doświadczeniem na
Gdańsk, Gdynię, Sopot, po
szukuje Importer opon Herku
les -USA. Atrakcyjne warunki,
tel./0-22/811-12-47
PRZEDSTAWICIELI han
dlowych zatrudnimy, wyma
gania: sprawny samochód
osobowy, pełna dyspozycyj
ność, (praca na terenie całe
go kraju), wiek do 40 lat, tel.
347-02-47
PRZEDSTAWICIELI handlo
wych z samochodem, pilnie
zatrudnię, 621-79-32
SPRZEDAWCĘ samocho
dów z doświadczeniem,
6.000 PLN, zatrudnię, 62342-46,0-602-218-955
SPRZEDAWCÓW młodych,
niedoświadczonych przeszko
lę. 343-50-71

wmmmm \

PRACOWNIKA do działu han
dlowego (salon sprzedaży)
zatrudni Big Autohandel.
Zgłoszenie 01.04 godz. 16.00
ul. Grunwaldzka 256 (róg
Abrahama) Gdańsk- Przymo
rze

BARMANKI, kelnerki, tancer
ki, tancerzy zatrudni od zaraz
Night Club „Lido" 302-97-65
CUKIERNIKAsamodzielnego
zatrudnię na Chełmie. Tel.
302-02-81
KELNERKI, mile widziana
znajomość języka obcwgo,
zatrudni Pizzeria Napoli, tel.
301-41-46

FIAT Cinqecento 700, 1993,
-91-64

NISSAN Bluebird 2000D,
1986/87, idelany, 348-86-48

FORD Escort, 1988,1,4 benz,
biały, 3-drzwiowy, 150 tys.
km, w bdb stanie, cena 12 tys.
zł, tel. 661-41-86

OPEL Astra 91 rok, 1.41,
19.500 zł, 623-75-08
OPEL Corsa, 1.2, 1996,
24.800,-0-602-620-820
OPEL Corsa, 1991, 624-3448

FORD Escort, 1991, pieciodrzwiowy, zadbany, 17.500,623-42-46

OPEL Kadett, 1987, 306-4525

FORD Mondeo Combi 1993,
turbo diesel, 679-14-40

OPEL Kadett, diesel, 1990,
661-22-55

FORD Sierra 2.0 rok produkcji
1990, cena 17.000,- tel. 55976-92
FORD Transit, bus przeszklo
ny 2.5 diesel, 1986, tel. 68223-80,348-82-43
FORD Transit maxi, 1991, za
dbany, 27.000 PLN, 623-4246
HYUNDAISonata 1.8 i, 1991
model 92,98 tys. km, bogate
wyposażenie, bezwypadko
wy, czarny, pierwszy właści
ciel, stan bardzo dobry, cena:
19.900 zł, tel. 307-37-10
LADA 2107, 1.3, 1988, stan
dobry, cena 6.200,- (069)162-91-37
MAZDA 323, 1.7D, grudzień
1991, 98 tys., czerwony,
pierwszy właściciel, serwiso
wany, R, A, 19.5 tys., tel.
6643-648 po 18.00
MAZDA 626, 1997, AA, EL,
ES, K, KT, AS, hachback, CZ,
6.5 tys km, 684-21-02
MAZDA 626 1991, zadbana,
0-602-218-955
MERCEDES 124, 200D,
1989. 0601-648-208
MERCEDES 124,200d, 1991,
dużo dodatków, idealny,
38.000 zł. 622-36-95; 061/6203-18
MERCEDES 190 1992 r,
pierwszy właściciel, 94 tys
km, serwisowany, bardzo bo
gato wyposażony, klimatyza
cja, (0-69)31-27-05 lub 0-602659-136
MERCEDES 240D, 1981, ta
nio, 341-83-37
MERCEDES 250, turbo die
sel, 1991 r, pierwszy właści
ciel, 0601-63-34-30,6648-691
MERCEDES C klasa, i
661-25-33,0601-63-34-30

OPEL Kadett Sedan 1.3,
1987,306-45-25 po 17.00
OPEL Kdet Kombi, 188 tys
km, 1988, R, cena: 12.400
zł, tel. 302-58-08
OPEL Omega 95/ 96,
0-601-31-31-01
PEUGEOT 405 1600, 1991
lub zamienię, 557-81-12
POLONEZ, 1990, instalacja
gazowa, 5.000 zł, Gdańsk,
302-99-66
POLONEZ Caro, 1.6 GLI,
1995, pierwszy właściciel,
sprzedam, tel. 554-56-85
RENAULT 19, 1.4i, 1994,
Gdynia, 0602-316-886
RENAULT Megane Scenic
1997,622-79-96
ROVER 218 SD, 1994,70 tys
km, 303-49-80
SEAT Ibiza, 1.3 CLX, 1994,
88 tys. km, biały, pierwszy
właściciel, kupiony u dealera,
AA, CZ, I, R, cena: 22.900 zł,
tel. 306-28-10
SKODA Favorit 135 LS 33 tys.
km, 1992, pierwszy właściciel,
garażowany, 621-80-16
SKODA Felicia, 1996,661-2533,0601-63-34-30
STAR 28 zarejestrowany, Żuk
blaszak zarejestrowany, tel.
682-83-73
TOYOTA Camry Coupe,
1995 lub zamienię, 62416-73
TOYOTA Carina, 2.0 Gli,
1997, klimatyzacja, radio+ compact, tel. 55280-21 08.00- 17.00; 66484-91 po 18.00
VOLVO F12, 1989, ciągnik
siodłowy, 679-14-40
VOLVO F12,1992,661-22-55

KELNERKI na katamarany
zatrudni Żegluga Gdań
ska, tel. 301-63-35

W INNEJ BRANŻY

KIEROWNIKA działu
części zamiennych, Pra
cownika biura obsługi
klienta zatrudni Autory
zowana Stacja Obsługi
tel. 343-41-21 wew. 21

AGENTÓW (ki) ochrony po
szukuje do pracy A.O.M „Erminus". Zgłoszenia wyłącznie
osobiste, Gdynia, Śląska 53
w godz. 8.00- 16.00 pn.-pt.

KOLPORTERA ulotek, tel.
552-09-95,344-51-55
MODELKI, modeli poszukuje
Mega Models, 552-2091/96 w. 162

AGENTÓW ubezpieczenio
wych (elbląskie, gdańskie,
słupskie). Amplico Life
Gdańsk 305-23-70, GdańskWrzeszcz 345-29-70; Gdynia
661-45-17

MONTERA aluminiowych
konstrukcji okrętowych,
montera konstrukcji kadłu
bowych oraz mistrza za
trudni Alu International, tel.
343-28-20

CHAŁUPNIKÓW, 0-700-71195
CHAŁUPNIKÓW. 0-700-71738
CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy.
0-700-71-71-477
FRYZJERÓW, tel. 303-78-88
FRYZJERÓW męskich, 060161-35-35

MONTERÓW konstrukcji, ru
rociągów, kadłubów, spawa
czy, 663-97-52
OGRODNICZKI, 301-30-58
PRACOWNIKA do obsługi
biura. Wymagania: dobra zna
jomość komputera znajomość
książki przychodów, rozchdów, język angielski, tel. 30908-28

KIEROWNIKA, majstra do
świadczonego na budowach
terenów zieleni zatrudni firma,
tel. 0601-657-817

PRACOWNIKA działu tech.ekspl. ze znajomością zamó
wień publicznych, uprawnie
nia budowlane, prawo jazdy.
Administracja Budynków Ko
munalnych Grunwaldzka 71
A tel. 682-31-57 Pruszcz

VW Golf VR 6,1996, wszyst
kie dodatki, 0601-63-34-30,

AUTA powypadkowe, 0601784-002

VW Passat, 1.6, benzyna,
1986, stan idealny, 10.900,- 0602-360-755
VW T-4 długi, 1992, (069)162-96-74
WARTBURG 1.3 VW 91,
8500,-, pierwszy właściciel,
341-64-43 po 18.00

AUTO powypadkowe, skoro
dowane, kupię, 0-90-376-261
POWYPADKOWE- naj
wyższe ceny, 0-602-726-296
SPRAWNY lub uszkodzony,
0-602-13-62-23, 0-90-35-3865
VW każdy, inne powypadko
we, 671-16-80

KOPARKOładowarka
„Ostrówek" sprzedam (0-69)
135-34-96
PRZYCZEPA Kamaz 10 ton,
(058)309-05-28
PRZYCZEPA kampingowa
„Knaus", 661-25-33, 0601-6334-30
PRZYCZEPA samochodowa
D-633 6t z plandeką, silnik
Leyland SW 400 fabrycznie
nowy w częściach; skrzynia
biegów Star 200, ceny do
uzgodnienia, (0-69)135-20-67

umwto-tam
dc 5 tys. 2/

ABECADŁO, 0601-78-40-02,
auta powypadkowe, zniszczo
ne
ABSOLUTNIE auta powypad
kowe, kupię, 0-601-624-184
ABSOLUTNIE każdy,
powypadkowy, 0-602-726296
AUTA: Fiat 126, Polonez,
Mercedes 123, VW, do re
montu, uszkodzone, powy
padkowe, Gdańsk, 302-99-66
AUTA osobowe, dostawcze,
remont, 0-90-290-721
AUTA
powypadkowe,
zniszczone (droższe), 090-24-16-24
OKAZYJNIE- również uszko
dzony, 0-90-35-38-65, 0-60213-62-23
USZKODZONY 682-32-87,0601-62-25-46

od 5 do 10 tys. H
ABSOLUTNIE! uszkodzony,
gotówka (również droż
sze),0601-610-133
ABSOLUTNIE auta powypad
kowe, gotówka, 0-90-27-5372

S/WOCH
kopię
powyżej 10 tys. zł
OKAZYJNIEI Zachodni! płat
ne gotówką! 0601-610-133
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71
w. 341, 0601-642-181, 0602217-666
OKAZYJNIE lub do remontu,
0-602-13-62-23

(nwW
FIAT 126 p, może być do re
montu lub po wypadku, 30288-73
MERCEDES 124E i Audi 80E,
powypadkowe, 0-602-663103

AUTMOŚBEDWCTWO
ABC, samochody na
zamówienie, możliwość wy
jazdu, 661-65-45
AUTOHANDEL
„Gigant",
skup, sprzedaż, 661-22-55
HOLANDIA wyjazdy
po zakup samochodów: oso
bowe, dostawcze, ciężarowe,
(pierwsi właściciele), solid
ność, rzetelność, tradycja,
661-60-93, 621-1686,624-35-52

filipHUK
AMORTYZATORY! Monroe,
sprzedaż, montaż. 342-15-72
AMORTYZATORY, tłumiki, katalizatory. 309-02-21
BLACHY do Fiata 125 tanio.
Tel. 069/ 31-02-63 po połu
dniu
CHŁODNICE, tłumiki, zbiorni
ki- 305-32-02,346-47-88

PRACOWNIKA w gospodar
stwie rolnym zatrudnię. Za
pewniam całkowite utrzyma
nie, Wendk, Żukowo, Armii
Krajowej 2
RECEPCJONISTÓW, ku
charzy, kelnerów, baramanów, samodzielną księgową
z klikuletnią praktyką w księ
gowości, pokojowe zatrudni
„Hotel Szydłowski" w Gdań
sku- Wrzeszczu, termin
otwarcia maj 1998. Oferty
(podanie + CV) składać
w terminie 7 dni pod adres:
Gdańsk- Wrzeszcz, Grun
waldzka 114 (sklep)
SPECJALISTĘ d/s poligrafii,
szefa produkcji- technologa
zatrudni firma poligraficzna
tel. 682-30-93
SREBRNIKA- unikaty, 0601-65-92-88
STOLARZY samodzielnych
zatrudnię- atrakcyjne zarobki,
682-85-52
CHAŁUPNICTWO, 0-700-71-195
SOLIDNE panie do sprzą
tania (najchętniej emerytki) za
trudni Opel Konocar, Łozy 80a

SKLASYFIKOWANE
BIURO handlu zagranicznego
zatrudni, 0-602-76-06-06

CZĘŚCI do samochodów do
stawczych, używane i nowe,
tel. 345-21-58
DO samochodów USA, 55419-00
MICHELIN w cenie
opon krajowych. Wymiary
135/12,
175/70/14,
165/70/14, 175/14. Ilość
ograniczona.
AutoGum 556-66-37
OPONY nowe 205/15/65, silnik+ skrzynia VW Passat ta
nio, 0-601-31-31-01

AtTO-ma*
ABC Auto Szyby, Gdy
nia, Morska 306, 623-6888,664-25-69,663-96-86
AUTO-GLAS, szyby do
samochodów osobowych, cię
żarowych, dostawczych, auto
busów. Szybki, profesjonalny
montaż, fachowa obsługa.
Oliwa Grunwaldzka 487.
Tel. 552-22-31, 552-28-14,
Gdynia, ul.Jana z Kolna
34, tel. 620-33-70, 620-86-38
wew.3,0
AUTOSZYBY Jaan
sprzedaż,
montaż.
Wrzeszcz 344-12-81 Ko
ściuszki 8; Orunia 309-0251 Jedności Robotniczej 223;
Gdynia 620-49-77 Kapi
tańska 4
CAR- GLASS expresowy
montaż, Elbląska 54/64,
305-39-39
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AMORTYZATORY, 3
lata gwarancji, Nagengast,
Gdańsk, 302-56-33, Gdynia,
664-50-40
AUTOGAZ, 664-70-80
ELEKTRYKA samochodo
wa. 342-59-69; 341-34-48
KLIMATYZACJA na
prawa, 552-16-53
RESORY,
regeneracja,
Gdańsk, Kartuska 253, 30224-68
ROZRUSZNIKI, alsklep, 058/552-1448

DOCHODOWA praca. 070071-477

CHAŁUPNICTWO przyjmę,
306-71-53

DO rozwożenia CD i kaset,
664-80-61
HURTOWNIA przemysłowa,
18 osób, 305-37-48
HURTOWNIA różne stanowi
ska, 30-385-69
KOBIETY, mężczyzn zatrud
nimy, 1.500 zł, tel. 303-85-69
MŁODYCH na dniówki, 0-60238-30-48

GŁÓWNY księgowy (emeryt)
poprowadzi księgowość ma
łych firm. Znajomość kompu
tera. 556-65-10

MŁODYCH zatrudnię, 621-7932
NORWEGIA, młodzi, samo
chód/022/648-05-35
PRACA 0601-66-50-32
STANOWISKA robotnicze,
kierownicze, 1.600,- 346-5237
MŁODYCH, ambitnych, inteli
gentnych, 303-85-69

KIEROWCA mechanik B, C,
świadectwo kwalifikacjne,
młody dyspozycyjny z prakty
ką (akwizycja wykluczona) tel.
(0-69) 31-62-97

wmm*S*tó'
ABSOLWENTKA prawa,
doświadczenie, obsługa
komputwea, angielski,
tel. 302-42-30, (13.0017.00)
AGENT celny, 672-88-98
AGENT celny z praktyką, tel.
681-24-03

INFORMATYK-młody, dyspo
zycyjny, 346-43-23
KIEROWCA+ bus, 552-54-02
KIEROWCA- osobowym
wszędzie 557-36-91

ALARMY Prestige nowość Mx. Urzą
dzenia antyporwaniowe,
blokady, znakowania, te
lefony, radioodtwarza
cze,
osobowe,
ciężarowe Aa"
Gdynia, Nowodworcowa
21,62-94-295

AUTO
RADIO
ALARM
TELEFON

SALON AUTO Hm

tel. (0-58) 552-47-49, I
Oliwa - Kubusia Puchatka 21

AS- Autoalarmy, immobillsery, blokady, znako
wanie, radia, głośniki,
zestwy gtośnomówiące.
302-48-94
AUTOALARMY, 345-55-05
AUTOALARMY, auto
gaz, raty, „Coala",
554-80-16
AUTOALARMY, bloka
dy, immobilisery, centralne
zamki, radia, 550-30-95 raty
AUTOALARMY, od 299 zł,
Gdynia, Kielecka 7, 62095-01 w. 133
AUTOALARMY, Prestige, Tytan. Witomino, 624-16-73
AUTOALARMY, radioodtwa
rzacze, montaż, 622-86-00,0602-334-187
AUTOALARMY,wszystkie za
bezpieczenia 20 % promocja
Top Car 341-83-37
AUTOALARMY immo
bilisery, radia, głośniki, „AMB"
Orłowo, Zwycięstwa 236,66494-55

POPROWADZĘ książkę przy
chodów i rozchodów, 624-2934
RENCISTA- portier! 302-0610
SPAWACZ -TIG, 055-234-7421

STUDENT- (zaocznie) kom
puter (Windows, Corel, Office)
prawo jazdy, angielski, 622-

KIEROWCA z samocho
dem marki Żuk. 342-84-70

65-01

MONTER płyt gipsowych
i podłóg szwedzkich, 344-5044
OD zaraz w biurze 24-letnia,
dyspozycyjna z aparycją, wy
kształcenie średnie ekono
miczne, 4-letnia praktyka
w banku, obsługa komputera
i urządzeń biurowych, biegłe
pisanie na maszynie, prawo
jazdy kat. B, podstawy prawa,
rachunkowości, marketingu.
Tel. 058/556-73-39
OPIEKUNKA-343-16-05

MYCIE szyb, sprzątanie, ma
lowanie, 676-06-63
RENCISTA
058/556-73-39
RENCISTA kierowca kat E, D,
poszukuje pracy tylko parkin
gowy, portier. 340-82-92
TELEFONOZLECENIA! 302-

EUROPA- kraj, 3.5t, 55698-17,0-601-22-63-93

samófhodowe

* ftonfoź M. kofffótkowych

IVECO 1.5 T, 301-50-69,
0602-741-665
KRAJ, Europa, 090-50-27-80

AUTORAO

MIĘDZYNARODOWY, 34797-21

Gdańsk, Kocurkl 1

301-77-46

SIGNUS autoalarmy, Re
da, 678-31-96

RADIA

®EŁ

SPRZEDAŻ - MONTAŻ

663-96-86

TRANSPORT, 3 T, 682
73-59
TRANSPORT- najtaniej- Trój
miasto, 552-26-21,556-65-01

IMMOBIUSERY
ZESTAWY CtOSNOMÓWIACI

\ Gdańsk
554-21-24

STAR, tanio, 302-63-42

\

-I

SI

g!

dStfUawy

TRANSPORT 1,5t, Mercedes,
0602-244-403
ŻWIR, 348-54-76
ŻWIR, 348-83-95
ŻWIR, 556-00-34
ŻWIR, 622-22-66
ŻWIR, 682-66-50

AUTOBUSY 20-osobowe, mi
krobusy, 550-14-43

ŻWIR, wykopy, 683-90-12

BUS, 8 osób, 307-32-69,
0601-629-624

ŻWIR, wykopy, ekspresowo,
682-83-79

KONCESJONOWANE prze
wozy mikrobusem, 550-18-47,
551-14-37

ŻWIR wykopy, 623-20-52

MIKROBUS, 629-34-08
MIKROBUSY, 309-03-15
MIKROBUSY, 623-74-05
MIKROBUSY- 9- i 11-osobo
we, 305-95-04

iumm
IIIIIIAART 3 t, 0-90-522-178,
664-70-45
AUTO- Mercedes 1 do 4
t, VAT, 557-47-33, 0602-229263
BUS, 552-57-18, 0-601-6612-92

T8AKSP0R r
mm
IIIIIIA.ABC,
Przepro
wadzka 556-59-48; 34639-21
!!!!!!A,ABC 340-85-33,
556-51-57 Przeprowadz
ki, 0602-65-82-57
IIIIIIA,ART meblowóz, prze
prowadzki, 551-53-54, 09052-21-78
IIIIIAAABA, przeprowadzki.
348-72-48
!I!IA,AMI Przeprowadzki,
341-91-90; 624-20-39

DOSTAWCZE, 0601-65-7667

IIIA^BC 346-39-21; 0602-6582-57; 556-51-57

DOSTAWCZY
663-43-63

Mercedes,

l&ACHILLES, przepro
wadzki, 343-58-59

DOSTAWCZY Volkswagen,
tanio, 341-13-59

AA tanio, 556-59-48,34085-33

^
^osze"'a drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogtoszęń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Wtadysfawa IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - 0,15 Zt netto
ogłoszenia 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. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo- 1,92złnetto).
Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto).

mmmmmmm
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dyspozycyjny,

ochrona, stróżowanie. Tel.

06-10

Radia
ALARMY „Cheetah", blo
kady „Niedźwiedź- Lock",
Autogaz, Górny, 306-4675

OSOBOWYM przesyłki
wszędzie, 0-601-659115

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-5449, fax (055) 35-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJfax 683-29-44, pon.- pt 8.00-16.00; Tom, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax (069) 31-63-26, pon.- pt 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztom 3, te!M (069) 162-2040, pon.-pt. 8.00-16.00

wtorek 31 marca 1998 r.

ACZKIEWICZ, przepro
wadzki, 345-74-76, 0-60277-95-54
ADA 5,5 tony. 301-22-11;
0601-65-91-96

PRZEPROWADZKA, 623-4607
PRZEPROWADZKI, 557-4733,0602-229-263

ATRAKCYJNIE, 347-97-21

PRZEPROWADZKI, trans
port, 557-12-68, 090-523-103

MEBLOWÓZ, prze
prowadzki, 342-94-18

TANIO, 557-98-94, 557-7461,0-602-35-89-91

aHJTHOIl)

WWBŻłCZMIHE
1661-49-28
&A&AB, 625-14-92, 0601610-685, osobowe
&A& osobowe, 621-63-93
A! osobowe, 556-38-

82

A&A, 625-30-84, 0602-250220 tanio

PRAWO jazdy, Ośrodek
Szkolenia „Auto-Uno",
duży plac manewrowy, 62270-00

MATURZYSTO!
Szkoły policealne
przyjmują zapisy
na I semestr 1998/ 99.

ABC- kursy bezwzrokowego
10-palcowego komputeropisania na edytorze tekstu, Win
dows, Excel, Access- Week
endy, 346-12-78
AGENT! Celny! „Rotex". 4 kwietnia. 10!00.
346-33-88. 301-68-41
AGENT Celny, księgo
wości, kadrowe, BHP, kompu
terowe, renciści- dotacja,
Centrum Wiedzy, 62190-66
AGENT celny, Studium Wyce
ny Nieruchomości
„Profil" 34-60-311
ASYSTENTKI, sekretarki,
księgowości, maszynopisania,
345-47-50,341-49-19
BCI. Profesjonalna szkoła
sekretarek- maszynopisanie,
kursy komputerowe, księgo
wości, 621-71-10
CENTRUM- nauka jazdy,
tel. 346-36-19
ELECTROIMPEX- krajowe
pośrednictwo pracy- kompute
rowe, księgowości, sekreta
rek, pracowników biurowychmożliwość zatrudnienia, Gdy
nia, Swarzewska 43, 623-4380,0-602-273-345
ISD- komputerowe,
profil biurowy, 341-80-21
wew.328
KOMPUTEROWE,
345-47-50,341-49-19
KOMPUTEROWE in
dywidualne, internet, 620-6153
KOMPUTEROWE
podstawy, Word Excel, grafika
Corel Draw, księgowość, Win
dows '95, maszynopisanie,
programowanie. Dorośli, dzie
ci. Tel. 344-40-54; 341-5347
KOMPUTEROWE
podstawowy, WordExcel 661-25-56,
621-93-70
KURS uzdrawiania pranicznego, 552-71-11,620-24-01
KURS uzdrawiania Reiki, 55271-11,620-24-01
KURSY prawa jazdy,
wszystkie kategorie, Maxel, 344-68-07,341-72-84
KURSY prawa jazdy,
wszystkie kategorie
Credo. Gdańsk. 30232-18
KURSY prawa jaz
dy- Poldek, 556-6661 wew. 46; 0601-61-5628

KURSY radiestezji, masażu,
feng shui, BHP, komputerowe,
prawa jazdy, operatorów żura
wi, suwnic, dźwigów, sztaplarek, tel. 553-10-30

VY kiedy?
za 11 e.

• Policealne Zaoczne
Studium Informaty
ki, 302-11-39,
• Policealne Studium
Kosmetyki Natural
nej, 303-30-30,
- Policealne Studium
Jeżyków
Obcych
i Biznesu, 302-98-88,
- Policealne Zaoczne
Studium BHP, 30330-30,
Gdańsk,
Malczewskiego 51

NAUKA jazdy, „Express", 30222-28,305-38-92
ODDK koncesjonowa
ne
pośrednictwo
pracy prowadzi kursy:
agentów celnych, kasjerów
walutowych, komputerowe
oraz studium doradztwa po
datkowego, BHP, 341-12-36;
341-12-31 wew. 312, 313;
344-40-12
ODDK zaprasza na kursy sa
modzielnych księ
gowych- 310 godzin, przy
gotowujemy do profesjonalne
go prowadzenia księgowości,
również skomputeryzowanej,
koncepcja, materiały- dr Ro
man Nilidziński, 341-12-36;
341-12-31 wew. 312, 313;
344-40-12

OSMIOKLASITO!
Liceum
Ogólnokształcące
"Lingwista"
przyjmuje zapisy
do klasy I w roku
szkolnym 1998/ 99.
- Kurs przygotowaw
czy do egzaminów
wstępnych.
Gdańsk,
ul. Malczewskiego 51,
tel. 302-98-88,
302-49-71

PROFESJONAL
NE , najtańsze
w Trójmieście
kursy księgowo
ści komputero
wej, księga przy
chodów i rozcho
dów, sekretar
sko- asystenckie,
301-47-54, 30148-59 Wałowa 19

(8- 20)

ZAKŁAD Doskonalenia Zawo
dowego organizuje kursy: nie
mieckiego dla początkujących
i średnio zaawansowanych.
Gdańsk, Miszewskiego 12, tel.
345-20-43
ZAKŁAD Doskonalenia Zawo
dowego Żabianka organizuje
kursy: księgowości kompute
rowej; księgi przychodów
i rozchodów; masażu; menicure- pedicure; kierowców wóz
ków; palaczy kotłów; BHP; tel.
557-87-27
ZAMÓWIENIA publiczne,
kursy, seminaria, 550-32-

Malczewskiego, 302-98-88,
Waryńskiego, 341-65-62

POLSKIE Towarzy
stwo Ekonomiczne
organizuje kursy: dla Człon
ków Rad Nadzorczych z egza
minem państwowym, Marketig, Księgowość Komputero
wa, Samodzielny Księgowy,
Komputerowe, Asystentka
menedżera, BHP, Prawo Pra
cy, ZUS, Społeczny Inspwktor
Pracy. Informacje: 301-54-61,
301-99-71
PRAWO jazdy, 550 zł, 62429-56,0-602-357-806
PRAWO Jazdy, 624-81-36,
622-22-15,0602-38-79-40

ABA- 309-28-95, 0602730-812
ABB, 556-97-08
ABSOLUTNIE najkorzystnej
osobowe, dostawcze, 0-60167-66-65
AS osobowe, 0602-387-924
ASTRA, 309-30-25

BIURO
Tłuma
czeń „B&S", Gdynia,
Starowiejska 26, 620-5072,661-22-17, fax 661-2210; Gdańsk, Grunwaldzka
102, 344-16-05, tel/ fax
346-02-91
BIURO Tłumaczeń Babel, So
pot, Kościuszki 61,550-01-32,
ba551-72-58,
bel@ikp.atm.com.pl
NIEMIECKI, 341-37-61 wie
czorem
NIEMIECKI, angielski, przy
sięgłe, techniczne, 341-0754

KREDYTY dla firm, 058/345-19-55
POSZUKUJĘ wspólnika do
Salonu Serwisu. Tel. 055/24748-59
STOCZNIA w Nowym Yorku
nawiąże współpracę z monte
rami, spawaczami okrętowy
mi, tel. 0602-109-740
ZAKŁADANIE, likwida
cja firm, 0-58/345-19-55

BIELIZNA, Jet", Grunwaldzka
219,346-09-39
BIURO Rachunkowe „Alfa".
Licencjonowane. 090-393-609
BIURO rachunkowe, Centrum
Wiedzy, 621-90-66
BIURO Rachunkowe, li
cencjonowane, tel. 62085-25
BIURO Rachunkowe AudytorKomp, 346-01-16

BIELIZNA, Gdy
nia, Morska 13f
620-79-66
Jet", Grunwaldzka
219,346-09-39
KOŁDRY wełniane, cena pro
mocyjna, nawiążę współpracę
z hurtowym odbiorcą- produ
cent, (044) 646-16-52
KOSZULE, „Jet", Grunwaldz
ka 219,346-09-39

BRE RACHUNKOWOŚĆ
SP. Z O.O.

AUTA dostawcze, osobowe,
żuk, polonez, truck, 551-2659, 550-73-04, 0-601-66-0747

BUS-y 8-osobowe, 629-0631,0-602-39-48-45

AUTA dostawcze, osobowe.
„Piast", 552-26-33

DOSTAWCZE, 341-56-59

AUTO- Kamei, osobowe,
busy, 345-15-85

LAWETY, 347-97-21

AUTOFEST, 629-30-30,
dostawcze, osobowe.

JAMNIKI miniaturowe, długo
włose, 551-03-53
KOŃ pod wierzch siedmiola
tek, (wałach), 622-28-04
OWCZARKI niemieckie, raty,
309-93-57
OWCZARKI niemieckie, rodo
wodowe (raty), 551-03-53
ROTTWEILERY rodowodowe
po championiach, wspaniała
psychika, (0-58) 686-42-64
SZNAUCERKI miniaturowe
pieprz i sól, 344-14-32
SZNAURCERKĘ miniaturo
wą, 665-79-32
SP5UE8H
BOAZERIA, 342-54-31
CZYSZCZARKA do na
roży, automatyczna- do
produkcji okien PCV, no
wa, na gwarancji, cena
do uzgodnienia, tel. 34754-33
DELIKATESY! 6.00- 24.00,
Gdańsk Kołobrzeska 59
GARAŻE
(058)344-88-77
KONTENERY 40, tel. 0602177-701
KOSIARKI do trawy JAAN.
Gdańsk- Wrzeszcz 344-12-81
Kościuszki 8; Gdynia 620-4977, Kapitańska 4; GdańskOrunia 309-02-51 Jedności
Robotniczej 223
LAMPĘ światłoutwardzalną,
komplet kleszczy, drobny
sprzęt stomatologiczny, 62029-40
ŁÓDŹ plastikowa niezatapial
na z silnikiem, 055-234-18-35
MEBLE kuchenne. Najtańsze, komplek
sowe wyposażenie kuchni,
meble, lodówki, kuchenki,
zmywarki- ceny producen
ta, pełen serwis- gratis!
Protektor, Polanki 72a,
554-84-21
POJEMNIKI próżniowe, duży
zestaw, tel. i

PROPONUJE PEŁNA GAMĘ
USŁUG KSIĘGOWYCH
ORAZ SPECJALNA OFERTĘ
KADR0W0-PŁAC0WA §
Gdańsk, Okopowa 7/303 i

FIN-EL biuro rachunkowe,
uprawnienia. Tel. 552-1258 wew. 24,21; 0602-298191
KONSULTACJE- prawo pra
cy, ZUS, 34-52-342
OBSŁUGA księgowo- rachun
kowa, doradztwo, uprawnie
nia, 341-86-47
PIT-y wypełniam, tel. 34-34824,0602-19-19-52
USŁUGI księgowe, pełen za
kres, biegły rewident, (069)31-75-87

345-45-30

DŁUGIE limuzyny, supertanio,
0-602-25-50-77
DOSTAWCZE, 347-99-24

OSOBOWE Polonez Truck,
0-601-659-115

SIŁOWNIA usytuowaną w do
brym punkcie na Zaspie (XV
LO) działającą od 5 lat, wypo
sażoną w 14 stanowisk- od
stąpię, cena 15.600,- tel. 30946-63,306-86-41
STOŁY, krzesła, ogrodo
we, gastronomiczne, ta
nio, 348-78-12
STOŁY bilardowe, 436-46-95
SUKNIA ślubna, 629-91-91
TAŚMY polipropylenowe; ta
śmy poliestrowe; akcesoria.
PHU „Baskwilek" Lębork ul.
Kolonia 31 tel. (0-59)631-188
WAGI uchylne- dwie, używa
ne, 344-77-90
3 HA ziemi rolnej kl. III, ciągnik
C360, przyczepa, beczka do
wywożenia szamba, inne na
rzędzia rolnicze- obornik,
Mańko J., Roszkowo 3, 83000 Pruszcz Gdański
PRODUKCJA i sprzedaż dzia
nin* wyroby gotowe (dresy
1 spodnie dresowe, wszystkie
rozmiary), tel. 055-247-48-59

laftyciki

PRZYCZEPY: wypożycza
nie, serwis, części, 55257-04
PRZYCZEPY lawety, 552-8072
PTHM Auto Plus, osobowe,
345-52-15
SARKO- najtaniej, do
stawcze, osobowe, 0-9053-76-22

Projektujemy i drukujemy
Plakaty * Foldery * Kalendarze
Druki firmowe
Listowniki * Koperty • Wizytówki
Etykiety • Nalepki
Książki * Zeszyty * Akcydensy

80-152 Gdańsk
ul.
telAu 302 33 62 y

WIZYTÓWKI (10 gr/ sztuka),
druki reklamowe, 30-74-675
WSZYSTKO do sitodruku,
tampondruku, (058)344-8452, (058)344-84-53

mm
MASZYNĘ do wypieku pącz
ków donatów, 303-09-24

DRUKARNIA- Projekty
graficzne, 681-17-65
DRUKARNIA- tu wydrukujesz,
wszystko na wszystkim. Serigraf Service, (058)345-15-96
NAKLEJKI, wizytówki, sito
druk- przyjedzimy do ciebie,
302-48-11
PIECZĄTKI, szyldy, re
klamy, ulotki, 553-1271/386

AUTO na gaz, 550-30-95

mit mmi

OPONY,
felgiserwis.
AutoGum 556-66-37

nmmmm
AUTOHAKI, 309-40-28
AUTOHOLOWANIE, 347-9721
AUTOHOLOWANIE,
671-45-55, kom. 0-602-61-78-78

PRASOWANIE,
624-393

ŚLUBY Lincoln; Mercedes
do wynajęcia. 682-73-55;
0602-219-070
WRÓŻBY- Jasnowidz.
Porady z białej magii- Ogród Nadziei,
6270-666
WRÓŻENIE, 621-01-71

WRÓŻENIE
- Tarot. Astrolog, 551-40-51
WRÓŻKA, 623-66-25
ZESPÓŁ muzyczny, 682-9250

DŁUGI- odzysk. 30-74-456;
30-74-521
KOMPUTEROWE maszyno
pisanie, 554-41-59
NAPRAWA elekrtonarzędzi,
silników, spawarek, 551-07-50
NAPRAWA
urządzeń
chłodniczych i gastronomiczych. Części zamienne.
058/309-93-30

CHŁODNICTWO! 058/30200-05. Lodówki 303-61-61
CHŁODNICTWO! 0601-611729,557-21-65- lodówki
CHŁODNICTWO
552-16-53. Lodówki
LODÓWKI! 302-00-05

LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 629-02-33

AHU- Lombard- komis, 66344-52
BRYLANTY, złoto, samocho
dy, rtv, Sopot, Haffnera 24/1,
tel. 551-47-12,0-601-613-369
DWORZEC Główny PKP do
19.00, soboty do 14.00, tel.
346-33-42
KOMIS techniczny, lombard,
sprzęt RTV, komputery, Sopot
Podjazd 7,550-39-49
LOMBARD, samochody, RTV,
złoto, Gdańsk, Kołobrzeska
39f, tel. 553-04-68
LOMBARD, samochody, RTV,
złoto, Sopot, Niepodległości
743,551-15-50
LOMBARD- komis, Świętojań
ska 135,622-76-38
POŻYCZKI samochodynieruchomości, 622-76-38

LODÓWKI, zamrażarki, 62210-29, 303-70-33. Dojazd
bezpłatny.
LODÓWKI
usługi domowe

6648585

MIKROFALÓWKI, 553-43-79
PRALKI! 302-00-05
PRALKI! 302-28-48
PRALKI! 303-61-61
PRALKI, 344-31-25
PRALKI, 349-41-60, tanio, so
lidnie- gwarancja
PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 553-52-53
PRALKI, 556-20-21
PRALKI, 556-61-11
PRALKI, 620-19-75, 62344-48,661-77-49

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

TAŚMY
pakowe
papierowe
połypropyłenowe

folia
stretch
552-54-54
WYBRZEŻE- odzież, rękawi
ce robocze, ochrony, konfek
cja- Gdynia, Spółdzielcza 1,
624-82-06

BOKSERKI, 629-38-40

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie "Ewidencji podmiotów gospodarczych
użytkujących środowisko ze wskazaniem
podstawowych parametrów charakteryzujących
rodzaj obciążenia środowiska
Termin realizacji zamówienia - 30 listopada 1998 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego
u p. Bogumiły Kołodziej w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pok. nr 422/ w godz.
8.00-16.00, tel. 621-95-23 i 620-72-71 wew. 121.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „przetarg - ewidencja podmiotów gospodar
czych" należy składać do dnia 28.04.1998 r., godz. 12.00 w pokoju nr 422, IV p., UM Gdy
ni, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.00 w siedzibie zama
wiającego.
Oferty będą przyjmowane wyłącznie od oferentów, którzy odbiorą szczegółowe warunki prze9U-

łar

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ogłoszenia 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. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 1,92złnetto).
na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto).

ummwmmmm

SPRZĘT 68SF. INW.

LODÓWKI! 550-6578,551-84-61, gwaran
cja

ŚCIAGARKĘ wulkanizacyjną.
341-83-37

DŁUGI- odzysk, 307-42-16,
307-44-17

SfitKT

LODÓWKII302-07-75
LODÓWKI! 341-2

PIANINA, fortepiany- kupuje
my! (058)341-52-40

DETEKTYWISTYCZNE 30743-11

ŻUKI- mechanika, blacharstwo, 344-45-85

ŚCIĄGAM- kupię, długi
341-70-27

MEBLE używane, współcze
sne, przedwojenne, 305-5322

ZŁOM kupię- odbiorę wła
snym transportem, płatność
gotówką. VAT. 0602-763-386

REGENERACJA przegubów,
półosi napędowych, 554-1900

0601-

MEBLE antykir komis, kupno!
(058)627-06-68

Z.P.O.W. „Unamel" Unisław k/
Torunia skupi każdą ilość
marchwi, tel. 056-6866271
ALTEX: wizytówki, pieczątki,
nalepki, listowniki, cenniki, fol
dery, druki, tel/fax 341-05-67

WYPOŻYCZALNIA samocho
dów, tanio, (0-58)623-54-20

• Skryptor •
Zapewnia pełną obsługę od pro
fesjonalnego projektu do gotowego
wyrobu

i

Zarzqd Miasta Gdyni

(budynek Centromora)

teUfcu 308 13 40, tel. 30813 41*42

DORADZTWO podatkowe
Abakus. Księgi podatko
we, rozliczenia Vat, deklaracje
roczne, 550-40-73
- kursy samochodo
we B, C, E,

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

..|
gggm||

R-3768/A/21

0,15 Zt netto

Gdańsk, Targ Drzewny W, faxX1M2,34&3H8, tel. cert. 301-5041 w. 210,215,216,217, fax346&68 całą dobę; pen.-pL 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 81, U 551-54*5, pon.it 8.00-16.00; Gdynio, Świętojańska 141,
N17, telJfax 62049-17, pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

IbIM 622-74-79, pon.-pL 8.00-16.00,

wtorek 31 marca 1998 r.

PRALKI 622-29-38, 62374-27,0-601-635-705

AUimWBE 0
usługi

ADAPTERY! (050)10-00-00,
Telewideonaprawa,
302-97-62, 551-7330. Wszystkie marki. Bez
płatny Dojazd!
ADMIRAŁ! (0)058 301-7809, 302-61-11, 550-51-07,
620-98-83 Axion, Sony,
Curtis, Orion, Funnai, Royal,
Samsung, Otake, Unimor.
Bezpłatny dojazd. Gwa
rancja
ADMIRAŁ! 301-88-63, 34138-66, 551-30-45, Axion, Clatronic, Curtis, Neptun,
Jowisz, inne, dojazd bez
płatny
ADMIRAŁ, Biazet, Curtis,
Neptun, Unimor- Siesta, Jowisz, Elemis, He
lios, telenaprawa- dojazd bez
płatny, 341-69-66, 344-12-84,
346-79-45, 554-16-42
AIWA! Akai, Curtis, Otake,
Sanyo, Samsung, Siesta... Bezpłatny Dojazd! Na
prawy domowe. Specjali
zacja 302-97-62, 34183-87
ANTENA! 554-41-51;
554-22-54
ANTENA! 624-42-74, sa
telitarne, RTV.
ANTENA! 661-33-47 sate
litarne, rtv
ANTENA, 302-6885, sate
litarne, RTV
ANTENY, 309-94-32, 060215-61-32

TELENAPRAWA, 341-7272. Dojazd bezpłatny
TELENAPRAWA, prze3,629-02-33,
TELENAPRAWA- 554-3025
TELEWIZYJNE, 302-00-82
VIDEOCAMERY! Videotelenaprawa! Dojazd... 55311-26

VIDEOFILMOWANIE, 34767-64, fotoreportaż, profesjo
nalnie montaże
VIDEOFILMOWANIE, 559-85-19, 0601
65-06-07
VIDEOFILMOWANIE, 67856-59
VIDEOFILMOWANIE- cyfro
wa kamera, 556-68-40
SERWIMOR- dawny fa
bryczny serwis Unimor-u.
Naprawy TV; Siesta,
Neptun, inne. 307-53-75

SPRZĘT BIUR.-K0MP.
FAXY, kserokopiar
ki, nowe- używane, gwa
rancja, serwis, 551-51-12,
309-03-07, 309-00-83

ANTENY, Rtv-sat, instala
cje, 622-11-28
ANTENY, satelitarne, 66475-72, 0-601-64-08-92
ANTENY TV Sat, 341-89-97,
0601-64-54-52
AXION, Curtis, Neptun, Siesta, inne, 554-30-25
COLORLUX! Curtis, Otake,
Samsung, Sanyo, Royal,
Siesta... Specjalizacja! Bez
płatny Dojazd! 302-9762, 623-39-86
COLORMAT, Sony- Samsung- Sanyo- Royal- CurtisNeptun- Siesta... Specjali
styczny serwis Schumana
37. Dojazd bezpłatny, 30237-30, 623-51-04
PHILIPS! Otake, Samsung,
Sanyo, Sony.... Bezpłatny Do
jazd! 553-51-52, 30297-62

PBZEW9ZT

!!!!!!!!!! AaKouńst

najtańsze
bilety
301-15-89
301-89-51
307-45-58

SAL Alaska
bilety 66136-95 09054-21-32
557-70-61,
550-01-45,
305-49-62
A Balt-Tur przewozy
autokarami, mikrobusami do
Niemiec i innych krajów.
Wynajem mikrobusów. Bile
ty lotnicze -cały świat. So
pot, AI.Niepodległści 766
Hotel Europa, 551-64-44
AGENCJA przewozów mię
dzynarodowych, wycieczek!
Wynajem
mikrobusów.
„Eurotour" 550-1424

AHS
Koln
codziennie
301-51-11
301-57-35
AUTOCENTRALA

305-62-25
Najtańsze przewozy!

307-44-06
BTU „Maciek", najtaniej
Niemcy, 301-28-41 w.
342,682-89-86
CENTRUM Informa
cji przejazdów autokaro
wych, Dom Technika, Rajska
6,346-20-46
CENTRUM międzynaro
dowych przejazdów au
tokarowych. Druskienniki, Tunezja, Hiszpania, wcza
sy, kolonie. Primatour, 62013-42; 661-25-02
EIDPOL 305-50-92. Autokary,
mikrobusy- wynajem
EST- wynajem autokarów,
przejazdy
autokaroweNiemcy, 301-55-25, Brama
Wyżynna (siedziba PTTK).
Biuro Brokerów, 346-20-46
(siedziba NOT). Falcon
Centrum Handlowe Zaspa,
346-54-52.
PandaTczew, (069)31-46-60
HAMBURG, Kolonia- codzien
nie; Stuttgart, Monacium, 55070-31, 550-01-45

miwci

OLIVIA
przewozy najtaniej. 30113-24; 301-79-14
SŁONECZNA Tunezja/ Jer-I
ba, Hiszpania, 34 hotele
przy plaży, Fly Away, 301-|
46-74

A Balt-Tur Sopot, AI.Niepodległości 766 /Hotel Europa/ 55164-44, Austria -narty tydzień
śniadanie i skipass 722 zł. Wy
cieczki zagraniczne, turystyka
krajowa. Wczasy odchudzające
w Jastrzębiej Górze od 590 zł.
Bilety lotnicze. Ubezpieczenia.
BALTICANA- Sopot, Ko
ściuszki 60,551-20-74- atrakcyj
ne wycieczki, (Paryż+ Benelux,
Lazurowe Wybrzeże, Szwajca
ria, Praga) wczasy, kolonie, (kraj
zagranica)- duży wybór ofert
BUSINESS Travel
International, bilety
lotnicze- promocja wiosen
na, 620-44-07
EIDPOL 301-15-01- Kaszuby,
Mazury, Morze.
EIDPOL 305-50-92- Paryż,
Hiszpania, Tunezja.
NAJWIĘKSZY wybór ofert
w kraju i za granicą. Promo
cja! Spiga, 301-95-31
PENSJONAT „Hubertówka"Wieżyca. Tel/fax 684-38-96
WIELKANOC- Łeba, Sobieszewo, Jastęrzbia Góra,
atrakcyjny program, dziecizniżki do 75%. Pegrotour Mazovia 661-69-58,
620-70-31
ZAPRASZAMY na 6- dniową wy
cieczkę Holandia: Amster
dam, Haga, Leide. „Kąpielisko
Morskie Sopot" Sopot Chopina
10, tel.551-00-02; 551-18-96

TBBTSTTKA
MŁODZIEŻOWA
POLENREISEN- kolonie- ta
nio, 551-79-40.629-26-17

KIKSY JĘZYKOWE

!!!AAL-TOURIST

kursy
językowe
Anglia.
301-15-89

Panu ROMANOWI OŻUBŁO

&
11:KAiISKIE

GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG, 55208-33
GINEKOLOG, bezpiecz
nie, tanio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, szeroki zakres,
0-601-633-874
GINEKOLOG, tanio, pro
fesjonalnie. 0602-795-903
GINEKOLOG, Wrzeszcz, 34443-30
GINEKOLOG- bezpiecznie,
najtaniej, 0-601-64-04-79
GINEKOLOG Gdynia,
671-02-51,0602-652-123
GINEKOLOGIA- po
rady, dr Glinczewski, 55133-68
GINEKOLOGIA Kali
ningrad, 551-44-14

pomoc WYJAZ88WA
AA Alkmedyk, leczenie
poalkoholowe,
esperal, 301-8953, 621-99-10, całe
województwo
AALKMED P. Stefano
wicz, kwalifikowane, spe
cjalistyczne leczenie
poalkoholowe.
Esperal. 551-97-64
(0-602)-33-47-16

ABSTYNENT

leczenie
poalkoholowe
dr Paszkiewicz

305-71-91
ACHILLES, wizyty, dzieci, do
rośli, EKG, okulista chirurg,
303-17-73, 553-69-86, 55060-08

ACHILLES- odtruwanie poal
koholowe, 303-17-73,553-69CAŁODOBOWO,
Trójmiasto, inter
nista, chirurg, la
ryngolog, pediatra,
96-46, 341-32-91

GINEKOLOG specjalista, Ber
lin- najtaniej, 0049306914303

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

INTERNISTA gabinet,
wizyty domowe, 302-10-07

•codziennie Ifll
•całodobowo

LARYNGOLOG, 661-28-13
NEUROLOG- Niżnikiewicz,
Szczecińska 32,556-12-49
PSYCHIATRA, Nowaczyk,
gabinet, wizyty, 0602-66-7503
PSYCHIATRA-specjalista,
Piotr Stefanowicz. Porady psy
chiatryczne, przeciwalkoholowe,
0-602-334-716
PSYCHIATRA Piasecki, 551-3778,621-15-24,0602-70-50-28
PSYCHOLOG Marek Wilkirski, Wejherowo, 672-79-03
PSYCHOTERAPIA, 0602197-280
ŻYLAKI
odbytunieoperacyjnie. Madaliński- gastroenterolog,
341-63-29,553-12-36
DYPLOMOWANY bio
energoterapeuta, zgłosze
nia: 341-53-42,345-40-55
ECHO serca,
58/302-31-54

rejstracja

-pacjenci
w każdym wieku' IfiH

301-40-03
341-75-64
551-67-37
665-75-14
DOMOWY internista dr Orłow
ski, 341-42-75
EKG internistycz
ne, wizyty domo
we, dr Paszkie
wicz, 301-96-49
EKG Lekarz Domowy in
ternista pediatra,
neurolog, 301-8953, 621-99-10
NEUROLOG, 556-12-49
PEDIATRA, wizyty. 34799-83; 0602-266-178
PEDIATRA- wizyty, 347-8020,0601-62-48-63
PEDIATRA dr. Jo
anna Stefanowicz,
551-97-64

Pani ANNIE ŻUCHOWSKIEJ

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA

ALEKSANDRY MIKULSKIEJ

składają

z Hotelu „Marina".

|Zawiadamiamy z żalem, że w dniu 27 marca 1998 r. odszedł na wieczną wachtę l

Kapitan Żeglugi Wielkiej
RYSZARD JANIAK

NORD- Medica, LJSG, 551-0504
OSTEOPOROZA- diagnosty
ka, leczenie, Osteo-Med 30174-41

STOMATOLOGICZNE
GDAŃSK, Al. Podwale Staro
miejskie 71, Chirurg- Stomato
log Agata Wilska, 305-79-69
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,
Centrum Stomatologiczne
„Vis-Dent", protetyka,
paradantologia, narkoza; 34192-96; 341-85-04
GDAŃSK- Morena- zacho
wawcza, protetyka,
dzieci 345-75-96, 0601629-013
CENTRUM stomatologiczne
czynne od poniedziałku do so
boty, Waty Jagiellońskie 24
Gdańsk tel.301-99-36

APARATY słuchowe
GEERS. bezpłatne ba
dania słuchu, nowoczesne
aparaty, akcesoria, ser
wis, raty, wizyty domowe,
Gdańsk, Powroźnicza
19/20, 301-11-49
BIOENERGOTERAPEUTA,
rejestracja, tel. 552-71-11,
620-24-01

4ĘZTRI mi

ANGIELSKI,
niemiecki,
szwedzki, „Victoria" 620-85-03
ANGIELSKI. Prowadzi Szkot.
620-20-18 po 20.00
NIEMIECKI, 343-42-92

SZKOŁY
ASTAR- Angielski, Nie
miecki, Hiszpański, Włoski.
Różne poziomy. Gdynia, Wła
dysława IV/54 661-45-32. Fi
lie: Gdynia, Wrzeszcz.
FLUENT angielski,
niemiecki- nowy trymestr,
wszystkie poziomy, FCE, CAE,
TOEFL, ZDaF, ZMP, przedpołu
dniowe, popołudniowe, sobot
nie- Wrzeszcz, „Conradinum",
Niedźwiednik. Zapisy: ponie
działki, wtorki, środy, czwartki
15.00- 19.00, Gdańsk, Fiszera
14, pok. 534, 341-51-78, 34775-06

CHEMIA, 303-90-83
CHEMIA, biologia, fizyka,
551-37-78, 621-15-24, 060270-50-28
FIZYKA- solidnie! tel. 625-4958 wieczorem.
MATEMATYKA, 302-71-21
MATEMATYKA, 302-94-29
MATEMATYKA, 557-98-17
MATEMATYKA, fizyka, tel.
556-13-76
POLSKI, 344-25-84

(i w
WYDZIAŁ Nauk Społecznych UG
unieważnia legitymację studencką nr
92300/NS/2379 na nazwisko Maja
Grombala
ZAGUBIONOIegitymację studencką
nr 3488 i indeks wystawioną przez
Akademię Muzyczną w Gdańsku,
na nazwisko Elwira Jeziorska
ZAGUBIONO legitymację stu
dencką PG nr 70645 na na
zwisko Krzysztof Jabłonowski
ZGUBIONO legitymację studencką
nazwisko Szkiłądź Witold

Uta
POSZUKIWANIE, skradzio
nych samochodów 10602/231-920. Cały kraj.

c?
JULIA, 344-61-51. PartnerskieMatrymonialne. Setki ofert!
OMEN, 623-66-25
SARA, darmowe Oferty do
końca marca, 556-66-93

JAN Wróbel z Pszczyny,
słynny bioenergoterapeuta.
Prof. dr Paweł Theus, kręgarz- uzdrowiciel. Przyjmują
w „Ogrodzie Nadziei" w Gdy
ni. Zapisy: 6-270-666
MAYTONE- aparaty słucho
we, akcesoria, 556-05-74
PHILIPS Aparaty
słuchowe, raty, moż
liwość częściowej , 100%
refundacji, „MarkeMed" Gdynia, Plac Ka
szubski 1,620-39-32

VIDEO Rondo 620 98
87
TRAK taśmowy, wielopiłę, tar
cicę topolową sprzedam, tel.
(088)-46-50-09

DELEKATESY! 6.00- 24.00,
Gdańsk Kołobrzeska 59
DELIKATESY całodoboweGdynia- Obtuże, Unruga 36
TRUNKI. Sopot, Grunwaldzka
48.551-47-06

MARKA BIELI
byłego Pracownika Spółki „ITC" - Gdańsk.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składa
Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy.

Pani Redaktor KRYSTYNIE MAJ

MĘŻA

CDm

KOREPETYCJE
IM HE

składają
Pracownicy Zakładu Poligrafii
FRUG.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Pilot w Morskim Porcie Handlowym Gdańsk
Wieloletni Pracownik Polskich Linii Oceanicznych, a następnie związany j
z pilotażem morskim w Porcie Gdańsk.
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.
|
Uroczystości żałobne odbędą się o godz. 14.30 w dniu 1 kwietnia 1998 r.|
na cmentarzu Łostowice.
Zarząd i Pracownicy PUM „Gdańsk-Pilot" oraz Piloci;
12oo9i66/A/i85
Stacji Pilotowej Gdańsk;

GABINET internistyczny M.
Lamparska Sopot Chmielew
skiego 4. Rejestracja telefo
niczna 551-55-19

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Koleżanki i Koledzy

DYSLEKSJA,
pia, inne. 305-39-32

KRYSTYNY ŁĘPICKIEJ
byłej długoletniej Pracownicy naszej firmy.

składają
Koleżanki

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłej

z Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

składają
Zarząd i Pracownicy firmy Edeka Polska.
10049696/5

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-12.00 w Biurze Ogłoszeń w

a&źS* za ile?

Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej -0,15zt netto
ogłoszenia 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. Władysława IV17) 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).

mmmmmmm

v

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 33-5449, fax (055) 35-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański Tysiąclecia 8, telM 683-29-44, pon.-pL 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telto (069) 31-63-26, pon.- pL 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telto (069) 162-2040, pon.-pt 8.00-16.00

wtorek 31 marca 1998 r.

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

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł

Lek. med. JANUSZ

IUARUDZKI

Koledze MARCINOWI BŁĘDKOWSKIEMU
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają
Dyrekcja i Współpracownicy Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Tczewie.

JANINA SOBCZAK

z domu JÓŹWIAK
lat 77
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11.00 dnia 2 kwietnia 1998 r. j
wyprowadzeniem Zmarłej z domu. Msza żałobna zostanie odprawiona tego
samego dnia o godzinie 11.30 w kościele pw. Świętego Krzyża w Rumi.
Pogrzeb po mszy świętej na cmentarzu parafialnym.
Pogrążona w smutku
ioo9i 54/A/885
Rodzina

Z wielkim bólem zawiadamiamy Rodzinę i Znajomych,
że dnia 29 marca 1998 r. zmarła
ś.t p.

z d. FULARCZYK
lat 72
Msza św. żałobna i uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
1 kwietnia 1998 r. o godz. 10.00 w kościele parafialnym
w Czeczewie.
Pogrążona w smutku
10049835/A/H5
Rodzina

IZ wielkim żalem i bólem zawiadamiamy, że dnia 28 marca 1998 r. \
po długiej chorobie zmarła nasza ukochana Matka i Babcia

JANINA RENIGER

z domu ROŻEK
|
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 1 kwietnia 1998 r. \
o godz. 8.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa
w Gdańsku-Wrzeszczu, ul. Mireckiego.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14.00
na cmentarzu Srebrzysko.
Pogrążona w smutku
Ś 10049819/115
Rodzina

Panu mgr. inż. TADEUSZOWI MATYLI
Naczelnemu Dyrektorowi Północnego Okręgu
Kolei Państwowych w Gdańsku

składają

Zarząd i Pracownicy firmy Pretor.

lat 75
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 1 kwietnia 1998 r. w kościele
pw. Świętego Józefa w Gdyni Grabówku o godz. 9.00. Pogrzeb odbędzie się j
w dniu 1 kwietnia (środa) 1998 r. na cmentarzu w Pierwoszynie o godz. 12.30.|
Żona z Rodziną

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 marca 1998 r.
zmarła nasza ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia
ś.t p.

JANINA BYCZKOWSKA

Pamięć o Tobie będzie żyła wiecznie".
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w piątek 27 marca 1998 r.
zmarł nagle w wieku 77 lat

HILARY LITEWSKI

10049836/A/115

R0<JZina

„Me umiera ten, kto trwa w pamięci żywych".
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 marca 1998 r. zmarł nasz j
ukochany Mąż, Tatuś, Teść, Dziadek i Syn

JAN WARDZIŃSKI

żył 49 lat
Pożegnanie Zmarłego nastąpi dnia 1 kwietnia 1998 r. (środa) w kaplicy parafial-1
nej o godz. 14.30. Msza św. żałobna odprawiona zostanie 1 kwietnia 1998 r.
(środa) w kościele pw. św. Ignacego o godz. 15.00. Uroczystości pogrzebowe \
tego samego dnia na cmentarzu św. Ignacego o godz. 16.00.
Pogrążona w żałobie!
mn4Q8q7
Rodzina ?

Koledze EDMUNDOWI GRONKOWSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają

w Sopocie.

Dnia 27 marca 1998 roku odszedł na wieczną wachtę do Pana

Ś.t p.

RYSZARD JANIAK
Kapitan Żeglugi Wielkiej
... i nagle zostawił nas

Całe swoje życie poświęciłeś morzu.

i swoje nie do końca

Niech Ci się śni to morze, które tak ukochałeś.
Pogrążeni w wielkim smutku żegnamy naszego ukochanego,
pełnego dobroci serca Ojca, Dziadka, Teścia.
W naszych sercach pozostaniesz na zawsze.
Córka, Synowie z Rodzinami
Msza święta żałobna odprawiona zostanie w czwartek
2 kwietnia 1998 r. o godz. 11.30
w kościele oo. Redemptorystów w Gdyni, ul. Portowa 2.
Pogrzeb o godz. 13.00 na cmentarzu Witomińskim.

7IDDAQ7ilMV flfl iMAQ7VPU @11811
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Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 marca 1998 r. zmarł
nagle mój ukochany Mąż, nasz Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

TEODOR PIOTR RYDZIŃSKI

spełnione marzenia.
Żona, Syn, Synowa, Wnuczki i Rodzice
Msza św. odprawiona zostanie o godz. 8.30
w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 15.00 na cmentarzu
Łostowickim.

,

lat 83
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 1 kwietnia 1998 r.
w kościele pw. św. Józefa Gdynia-Grabówek.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się o godz. 14.00 na cmentarzu
Komunalnym Janowo, ul. Górnicza, dnia 1 kwietnia 1998 r.
Pogrążona w smutku
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 marca 1998 r.
zmarł po długiej i ciężkiej chorobie
nasz Ukochany Mąż, Tata, Dziadek i Teść

JÓZEF BORCZYK

Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Centralnym Srebrzysko
w dniu 2 kwietnia 1998 r. o godz. 11.00.
Prosimy o nieskładnie kondolencji.
Pogrążona w żalu
Rodzina

„Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci".
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 marca 1998 r.
zmarł ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek
ś.fp.

HENRYK TARGACZEWSKI

Rada, Zarząd oraz Koleżanki i Koledzy z SI „Współpraca"

Kapitan Żeglugi Wielkiej PMH
Teraz odchodzisz na wieczną wachtę.

lat 72
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 2 kwietnia 1998 r. o godz. 11.00
w kościele Garnizonowym we Wrzeszczu przy ul. Sobótki.
Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Garnizonowym o godz. 12.30.
Pozostaniesz w naszych sercach.
Pogrążeni w smutku
Żona i Córka z Rodzinami
1(vuq77r

Msza żałobna odprawiona zostanie w dniu 1 kwietnia 1998 r.
w kościele pw. Św. Barbary w Gdańsku, ul. św. Barbary 1, godz. 8.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu
Łostowice.
Pogrążona w smutku

10049602/A/184

Spotkanie naszą nadzieją,

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 27 marca 1998 r.
zasnął w Bogu opatrzony Sakramentami Świętymi

JANUSZ FELIKS WOŹNIAK

STEFAN ZIELIŃSKI

SIOSTRY

„Rozłąka jest naszym losem.

Msza św. żałobna zostanie odprawiona dnia 1 kwietnia 1998 r.
o godz. 8.30 w kościele pw. św. Michała w Sopocie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Pogrążeni w smutku
d
Wnuki i Prawnuki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 marca 1998 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zasnął w Bogu nasz Kochany Mąż,
Ojciec, Teść, Dziadek i Pradziadek

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają
Pracownicy
Północnej DOKP.

MARIA JANOWSKA

OJCA

Długoletni Pracownik Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Tczewie.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 marca 1998 r. odeszła od nas ;
moja Kochana Żona, nasza Kochana Mamusia, Teściowa, Babcia i Prababcia i

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 marca 1998 r.
zmarła
ś.fp.

żył lat 72
Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 2 kwietnia 1998 r. o godz. 12.00
w kościele oo. Cystersów w Gd.-Oliwie. Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30|
(wystawienie) na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, ul. Dąbrowskiego 2.
Pogrążona w smutku
Żona i Syn z Rodziną.
Prosimy o nieskładanie koncolencji.

Z głębokim bólem i żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej
chorobie w dniu 28 marca 1998 r. zmarł w Bogu
nasz kochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek
ś.fp.

EDWARD POPIEL
herbu Sulima
lat 73
właściciel ziemski
Były żołnierz AK okręgu Kraków ps. Skoczek, odznaczony
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem AK, Odznaką Akcji Burza,
Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Honorową Odznaką
za Zasługi dla Gdańska oraz innymi odznaczeniami
państwowymi i wojskowymi.
Msza św. odprawiona zostanie o godz. 12.00
w dniu 1 kwietnia 1998 r.
w kościele pw. św. Rodziny w Gdańsku-Stogach.
Pogrzeb odbędzie się po mszy św. na cmentarzu Krakowiec
w Gdańsku.
O czym powiadamia
Rodzina
Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Gdańsk. Taręi Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301 ~50~41 w. 210,215,216,217, f3x 346-35-68 cał<| 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, tei./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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W kolejce po ubrania

Jarmark z niepełnosprawnymi

Przełamać
bariery

Pomoc dla
najuboższych
W korytarzu z trudem
mieszczą się dwie oso
by. Na środku pokoju
znajduje się stół, na
którym starsza kobieta
ogląda sukienki. W po
wietrzu unosi się du
szący zapach.
Pomieszczenie jest małe
i ciasne. Na półkach od pod
łogi po sufit stoją kartony
z ubraniami. Przy biurku
siedzi pani Kazimiera Hoff
mann. Tuż nad jej głową wi
szą kurtki i płaszcze. W ta
kich warunkach funkcjonu
je Polski Komitet Pomocy
Społecznej w Gdańsku, któ
rego kierownikiem jest pani
Kazimiera.
- Zajmuję się tym już od
siedmiu lat - mówi. - Nasza
pomoc to przede wszystkim
rozdawanie odzieży osobom
biednym i ubogim. Tacy
właśnie zazwyczaj tutaj
przychodzą. Trafiają do nas
także bezdomni. Kiedyś na
wet urząd zatrudnienia
przysyłał ze skierowaniem
osoby, teraz robią to pra
cownicy socjalni. Właściwie
może do nas przyjść każdy,
kto nie ma w co się ubrać.
Mały magazyn z odzieżą
otwarty jest we wtorki
i w piątki. Średnio jednego
dnia przychodzi tu trzydzie
ści pięć osób. Pomaga tylko
dwóch wolontariuszy. Mu
szą tutaj być, ponieważ cza
sami zdarzają się wizyty
bardzo agresywnych osób.
W ubraniach dla dzieci
przebiera młoda kobieta.
Ma aparacik słuchowy. Do
siatki wkłada kombinezon
i kilka sweterków. Wolontariuszka wykłada kartony
z odzieżą męską, ponieważ
przed drzwiami zostali już
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Rys. Bartłomiej Brosz

sami mężczyźni. - Przyjeż
dżają tutaj nawet osoby z te
renu woj. gdańskiego - mó
wi pani Kazimiera. - Chęt
nych do brania nie brakuje.
Musimy mieć jednak porzą
dek. Najpierw wpuszczamy
kobiety i na stoły wykłada
my odzież damską, potem
prosimy mężczyzn i wykła
damy
odzież
męską.
Wszystko to robimy dlatego,
że nie mamy w tej ciasnocie
miejsca, aby można było
ubrania posegregować. Jak
przychodzi zima, to odzież
letnią pakujemy w worki
i kładziemy na samą górę.
A jak zbliża się lato, robimy
odwrotnie.
Pani Kazimiera skrzętnie
notuje dane i adresy osób,
które przychodzą. Zapisuje
również, kto ile i jakie rze
czy wziął. Będzie się musia

ła z tego rozliczyć przed za
rządem.
- Rozdajemy tylko odzież
i trwałe produkty żywno
ściowe - mówi pani Kazi
miera. - Wszystko co mam,
zawdzięczam sponsorom.
Czasami, jeżeli pomoc spo
łeczna w Gdyni coś dosta
nie, to przesyła do nas.
Sponsorów jednak szukam
sama. Czasami -wysyłam
prośby do sklepów. Odzież,
którą mamy, przywozi co ja
kiś czas pewien Szwed, któ
ry ma w Trójmieście kilka
sklepów z tanimi ubrania
mi. Przynoszą ją również
niektórzy mieszkańcy. Sło
dycze dla dzieci i kawę lub
herbatę dostaję z zaprzy
jaźnionego sklepu. Dla
dzieci są również zabawki.
Takie rarytasy zazwyczaj są
tylko przed świętami. Po-

PCK zbiera odzież
Gdański oddział PCK po raz pierwszy zorganizo
wał tego typu zbiórkę odzieży na terenie Trójmia
sta, Pruszcza oraz w Żukowie. Akęja rozpoczęła
się na początku tego roku, a trwać ma jeszcze do
Wielkanocy.
Możliwe, że po świętach
akcja powtórzona będzie
w rejonach, od których za
częto zbiórkę. W piątki i so
boty będą jeździły samo
chody z dużym emblema
tem czerwonego krzyża,
zbierające odzież i pościel.
Zainteresowani mogli wy
stawiać zapakowane w wor
ki dary przed swoimi pose
sjami lub budynkami.

/
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- Można powiedzieć, że
akcja się powiodła - mówi
Krystyna Malewska, pra
cownik PCK. - Osoby, które
nie zdążyły wziąć bezpo
średnio udziału w akcji,
jeszcze do tej pory przywo
żą ubrania do siedziby PCK.
Jedynym problemem było
to, że mieszkańcy wystawia
li paczki zanim przyjechał
nasz samochód i w między

czasie ktoś inny je zabierał.
Jeśli odzież chcą ofiarować
osoby, które nie mają czym
przewieźć rzeczy do siedzi
by PCK, bywa tak, że pra
cownicy PCK jadą do nich.
Często podczas tych wizyt
otrzymujemy meble i sprzęt
gospodarstwa domowego,
np. pralki czy lodówki.
Co prawda połowa ubrań
oddanych przez mieszkań
ców nadaje się do wyrzuce
nia, jednak pozostałą część
odzieży rozdaje się biednym
na bieżąco. Codziennie do
PCK przychodzi około 15
osób. Są to przede wszyst
kim stali podopieczni, któ

magają także dwa trójmiej
skie hotele. Jeżeli wymie
niają pościel lub firanki na
nowe, to stare, nadające się
do użytku, przywożą tutaj.
Bardzo przydałoby się
większe pomieszczenie, ale
niestety, czynsz kosztuje.
Pieniądze na obecne opłaty
PKPS ma od osoby, która
w drugiej części tego po
mieszczenia
prowadzi
sklep.
Małgorzata Enerlich
Osoby, które zechciałyby
wesprzeć finansowo lub
rzeczowo Polski Komitet
Pomocy Społecznej zapra
szamy na ulicę Garbary
12/13 w Gdańsku, we wtorki
i piątki (godz 10 -14 ), tel.
301 32 73. Mogą tam rów
nież przychodzić wszyscy
potrzebujący.

|| uż w najbliższy piątek,
3 na Targu Węglowym
w Gdańsku, rozpocznie się
Jarmark WiDsenny. Trwać
będzie do 5 kwietnia, orga
nizatorem są Międzynaro
dowe Targi Gdańskie. Im
preza odwołuje się do wiel
kopostnej tradycji niesienia
pomocy potrzebującym. Or
ganizatorzy chcą poprzez tę
imprezę zapewnić niepeł
nosprawnym prawo do peł
nego uczestnictwa w życiu
społecznym.
Program jarmarku prze
widuje m.in. promocję
i sprzedaż prac wykonanych
przez niepełnosprawnych.
Handlowa część jarmarku
wzbogacona będzie progra
mem artystycznym, w któ
rym wezmą udział - obok
profesjonalnych artystów również artyści niepełno
sprawni.
W godzinach przedpołudniwych odbędzie się prze
gląd przedstawień wielka
nocnych,
przygotowany
przez zespoły teatralne,
działające przy ośrodkach

adaptacyjnych i domach
opieki społecznej woj.
gdańskiego.
W piątek o godz. 13.30
odbędzie się pokaz spraw
ności ruchowej z elementa
mi akrobacji, przedstawiany
przez Warsztat Terapii Za
jęciowej Fundacji Ekolo
gicznej i Promocji Zdrowia.
O godz. 16 nastąpi uroczyste
otwarcie jarmarku, przez ks.
Abp. Tadeusza Gocłowskiego. Z koncertem wystąpi or
kiestra i chór Vita Activa,
działający przy Polskim Sto
warzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysło
wym. Około godz. 17 w pią
tek oraz o godz. 11 w sobotę
odbędzie się aukcja prac
plastycznych, wykonanych
przez osoby niepełnospraw
ne. W sobotę około godz. 11
wystąpi Teatr Dziecięcy
„Otwarte Drzwi", natomiast
o godz.16 w sobotę i nie
dzielę odbędzie się plenero
wy spektakl integracyjny,
przygotowany przez Stowa
rzyszenie Teatr Warsztato
wy „ Znak".
(MaFi)

Oddają za darmo
Mamy dziś dla naszych
Czytelników kolejne oferty
przedmiotów, które można
odebrać za darmo. Oto one:
•Półkotapczan i tapczan
dla dziecka - w Gdańsku
Chełmie
•Wersalka i dwa fotele w Gdańsku Wrzeszczu
•Wersalka dwuosobowa w Gdańsku Przymorzu
•Dwa tapczany jednooso
bowe - w Gdańsku Przymo
rzu
•Tapczan i ubranka dla 12
letniej
dziewczynki
w Gdańsku
•Wersalka oraz jeden fotel
do siedzenia - w Gdańsku
Oliwie
•Segment - w Gdańsku
•Wózek głęboki i ubranka
dziecięce - w Gdańsku Żabiance

•Telewizor kolorowy i czte
ry zmiany pościeli- w Gdań
sku
•Dwa łóżeczka dla dzieci,
rozkładane - w Gdańsku
•Mała lodówka - w Gdań
sku
• Lodówka Mińsk
w Gdańsku
•Lodówka Polar - w Gdań
sku
•Pralka wirnikowa z pod
grzewaczem - w Gdańsku
•Pralka Wiatka - w Gdań
sku
Prosimy o kontakt z re
dakcją „Dziennika" pod nu
merem tel. 346-22-44, od
godz. 9 do 18, zarówno tych,
którzy potrzebują wyżej wy
mienionych sprzętów, jak
i tych, którzy mają coś do
oddania.
(EMA)

Pomogliśmy

Alina dziękuje
za pomoc

rzy wybierają sobie najpo
trzebniejsze rzeczy. Bywa
tak, że biedni wychodzą za
dowoleni, z wypchanymi
wa tygodnie temu opi
workami. Coraz częściej
sywaliśmy historię Ali
przychodzą emeryci, którzy
żyją bardzo ubogo i po pro ny i jej sześciorga dzieci.
Prosiliśmy naszych Czy
stu nie stać ich na zakup
nowej odzieży.
telników, aby jej pomogli.
W marcu, oprócz odzieży, Okazało się, że jest wiele
PCK rozdawał również bony osób, wrażliwych na ludzką
żywnościowe. Młyny Gdań krzywdę i z ogromną chęcią
skie przekazały mąkę, którą niosących pomoc. Adres
także rozdano. Teraz trwają Aliny wzięło kilkudziesięciu
starania, by na Święta Wiel naszych Czytelników. Alina
kanocy przekazać najuboż otrzymała ubrania dla dzie
szym choćby skromne pacz ci, wózek, łóżeczko, środki
ki żywnościowe.
czystości oraz żywność. Po
Małgorzata Figalska moc, także finansowa, nad

chodzi cały czas. Pani Alina
przysłała do redakcji list.
„Serdecznie dziękuję za
pomoc. Wszystkie rzeczy, któ
re otrzymałam dla siebie
i dzieci, na pewno nam się
przydadzą. Kiedy odebrałam
pierwszy i potem następne
telefony bardzo się ucieszy
łam. Po tych rozmowach usia
dłam na tapczanie i rozpłaka
łam się z radości, że są tacy
ludzie, którzy chcą mi pomóc.
Alina z sześciorgiem
dzieci".
(EMA)
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Puls dnia
Liczba dnia
250 min
marek
tyle chce zainwestować
koncern Volkswagen a w
budowę dwóch nowych
fabryk w Polsce. Obie mają
być zlokalizowane na
Dolnym Śląsku. Pierwsza
będzie produkowała 500
tysięcy silników i zatrud
niała około 500 osób. Drugi
zakład, którego budowa
pochłonie 50 min marek
będzie wytwarzał fotele
samochodowe.
(BMar\)

Czyn
społeczny
Jeden dzień pracy po
winni poświęcić wszyscy
Polacy by uratować Ursus
- powiedział Wicepremier
Leszek Balcerowicz, tym
czasem rada wierzycieli
zakładu nie zaakceptowała
podwyżki płac. Co gorsze,
nie przyjęła także progra
mu restrukturyzacji firmy.
Strach pomyśleć co by
się stało, gdyby rozpisano
referendum, czy popraco
wać na Ursus, czy też nie.
Jan Kreft

Notowania
27-30.03.98
USD (NBP)

0,01 zł

30.03. - 3,4320 zł

USD

(średnia z kantorów)

0,0 zł

O
30.03. - 3,4200 zl

DEM (NBP)

- 0,01 zł

2E

30.03. - 1,8725 zł

DEM
(średnia z kantorów)
- 0,01 2ł

Rafineria Gdańska przed prywatyzacją

Zarząd RG o terminalu w Gdyni

Panna
na wydaniu

Gdyński cukierek

Dyrka mówił o planowa przez zarządy portów mor
nej w gdyńskim porcie bu skich liberalizm, informacje
dowie, przez szwedzką firmę 0 bliskiej finalizacji porozu
Preem Petroleum, wartego mienia pomiędzy Zarządem
25 min USD terminalu do Portu Gdynia Holding SA,
przeładunku ropy naftowej a naftową firmą Preem o bu
(Preem planuje do 2000 ro dowie przez tę ostatnią
ii
ku dysponowanie w Polsce w porcie w Gdyni terminalu
przeładunkowego
paliw
150 stacjami).
Według Dyrki, każda in płynnych o zdolności prze
westycja w portowych ter ładunkowej 1 min ton
minalach oznacza ograni w skali roku, czy przetarg
czenie przerobu ropy w pol ogłoszony przez Zarząd Por
skich rafineriach: - Oddawa tu Gdańsk SA na dzierżawę
I
nie tak istotnego instrumen terenu w celu wybudowania
tu rynkowego wymaga bar 1 eksploatacji morskiego ter
dzo poważnych przemyśleń. minalu płynnych produktów
Nikt tego segmentu sektora chemicznych i ropopochod
naftowego nie oddaje łatwo. nych oraz brak postępu
- Prezes Czartowski (Port w reformowaniu sektora
Gdynia Hołding - przyp. naftowego, doprowadziły do
red.) zarobi kilka dolarów sytuacji, którą musimy okre
Zarząd Rafinerii Gdańskiej: Kandydat na zakup akcji RG powinien być młody, pięk
na każdej przeładowanej to ślić jako bardzo groźną dla
ny i bogaty.
Fot. Maciej Kostun
nie paliw, terminal nie bę Rafinerii Gdańskiej SA
które mogą zadysponować dzie nasz. Mówimy wszak i niebezpieczną dla całego
Będzie to potężna prywatyzacja, jakiej w naszym
tylko zewnętrzny inwestor. o niewielkich pieniądzach, sektora naftowego".
regionie nie było - tak prezes zarządu Rafinerii
Zdaniem władz portu, tyl
Stąd potrzeba prywatyzacji a chcemy oddać cukierek,
kilkanaście hektarów ziemi ko w ub. roku sprowadzono
Gdańskiej określił planowaną jeszcze na ten rok
- tłumaczy Dyrka.
Rafineria może być także w porcie za kilkanaście mi do Polski około 2,5 min ton i,
transakcję sprzedaży akcji RG. Zakupem RG zain
jak uznajemy, podobny im
sprzedana
po pozyskaniu lionów dolarów.
teresowany jest m.in. koncern Shell i norweski
Jak
informowaliśmy port będzie utrzymany w naj
przez nią (nabyciu) około
Statoil.
w „Dzienniku" prezes Dyrka bliższych latach, można więc
150 stacji CPN.
- Po ich zakupie lub prze we „Wniosku zarządu Rafi na nim zarobić, tak jak zara
Prezes Włodzimierz Dyr
Rafineria Gdańska ma
ka odmówił szczegółów na być sprzedawana przed Pe jęciu będziemy mogli we nerii Gdańskiej SA o rozpo bia na nim Rafineria Gdań
temat potencjalnych nabyw trochemią Płocką i CPN. Je własnej sieci sprzedawać częcie procesu prywatyzacji ska. W tej sytuacji musi dzi
ców: - Kandydat powinien śli warunki nie będą odpo połowę naszych produktów spółki" do min. Węsacza, wić taki ruch prezesa Dyrki.
G.K.)
być młody, piękny i bogaty wiadały kupującym, RG wy - mówi Dyrka, dodając jed stwierdził że „deklarowany
nak,
że
inwestora
koncer
i będzie miał podobne do na stąpi o dołączenie spółki do
szych poglądy na temat roz łączących się teraz Petro nu z pierwszej „piątki" naj
większych, może nie intere
woju rafinerii. Widziałby tę chemii Płock i CPN.
Wilbo Seafood kupuje Dal-Pesci
firmę jako miejsce, z którego
Jak pisaliśmy wczoraj, sować większość z tych sta
cji,
skoro
nie
spełniają
one
miałby dostęp do najbardziej wiceminister skarbu Janusz
obiecującego rynku paliwo Michalski stwierdził, że jest europejskich standardów. wego w tej części Europy. wielu zainteresowanych za Jest sprawą oczywistą, że
Negocjacje będą prowadzone kupem RG. Z wiarygodnych będą wśród nich porządne
już istniejącego zakładu czy
w trzecim kwartale tego roku źródeł wiadomo, że są to stacje i „kurniki". Jan Kreft Wilbo Seafood chce ku
budowa własnej hali.
- zapowiada.
m.in. Shell i Statoil.
pić 51 proc. akcji firmy
To pierwsze rozwiązanie - Najpierw Nafta Polska
- Po 2005 roku konieczne
Dal-Pesca. W miniony
zdaniem zarządu Wilbo sprzeda przynajmniej część będzie uruchomienie kolej
gwarantuje znacznie więcej
piątek firma podpisała
121,9 min ń
akcji RG. Drugim krokiem nych instalacji, które po
korzyści.
Oprócz budynków,
83,9 min zf
w tej sprawie list inten
będzie objęcie przez inwe zwolą nam na przerób od 5
zyskuje się też markę i ka
cyjny z Dalmorem, wła wałek rybnego rynku.
stora drugiej puli akcji z pod do 6 min ton ropy rocznie,
260 min ń
wyższenia kapitału akcyjne dwa razy więcej niż obecnie. 130 stacji paliw (własnych i patfonacścicielem Dal-Pesci.
Cena sprzedaży udziałów
Na to potrzeba 1,3 mld USD,
go spółki - tłumaczy Dyrka.
nie
jest jeszcze znana. Wia
Dal-Pesca spółka z ogra
niczoną odpowiedzialnością, domo jednak, że pieniądze
której 100 procent udziałów trafią nie do Dalmoru, ale
posiada obecnie Dalmor SA, bezpośrednio do Dal-Pesci.
jest producentem mrożo Spółka chce je przeznaczyć
na marketing i dokończenie
Dane z kantorów (30.03)
nych wyrobów rybnych.
inwestycyjnego
Kupno/
„Max"
„Xamax"
„Petrus"
„Green" Gdańsk
„Silvant"
O zainwestowaniu planu
sprzedaż
Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Grunwaldzka 92
Elbląg
w mrożonki myśleliśmy już (głównie na budowę hal
Waluty
Jagiellońska 10
Pasaż Królewski
Piwna 67/68
Dw. PKP Wrzeszcz
1 Maja 41
wcześniej - przyznaje Jerzy produkcyjnych), co pozwoli
o połowę zwiększyć moce
338,5/344,5
338,5/344,5
338,5/344,5
USD
338,5/344,5
mm. •1. Kuncicki, wiceprezes Wilbo
DEM
185,5/189,5#
Seafood. - Zastanawialiśmy produkcyjne.
#185,5/189,5#
#185,5/189,5#
#185,5/189,5#
#186/190
(BMar.)
FRF
56/57
56,5/57.5
się tylko co lepsze - kupno
156,5/57,5$
#55,6/56,6#
#56/57#
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NOTOWANIA

SEK

43/44
|571/576f
45/55
17/20

1*42,7/43,71}
#569/574^
45/55
17/20

G8P

SUR
Zioło

30.03. - 1,8775 zł

42,8/43,8
#570/575#

H43/441
#370/575
50/55
17/20

-

iililllliiipiiill!!

42,7/43,5

.

mm
57/62

Mliii!

Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyj
ski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram.
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubla - za 100 nowych rubli)

WiM:

30.03. - 32,25 zł
Uwaga: złoto - cena
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.

Zarząd Portu w Gdyni chce zbudować nowy; duży
terminal przeładunku paliw. To „bardzo groźne
dla Rafinerii Gdańskiej i niebezpieczne dla całego
sektora naftowego" - stwierdził prezes Rafinerii
Gdańskiej podczas wczorajszej konferencji praso
wej w Gdyni.

-

%
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Bank Komunalny w Spotem
jl| ank
Komunalny
B z Gdyni chce objąć co
najmniej 150 tysięcy akcji
Banku Społem. Jeśli nad
zór bankowy NBP wyrazi
na to zgodę, to gdyński
bank stanie się najpoważ
niejszym akcjonariuszem
Społem, z prawem do wy
konywania ponad 33 proc.
głosów na walnym zgroma
dzeniu.
Oba banki współpracują
ze sobą od dawna. - Społem

to bank z dobrym portfelem
kredytowym, nieźle rozwi
niętą siecią placówek i co
dla nas ważne - z centralą
w Warszawie - dodaje
Krzysztof Bogucki
Wiceprezes nie potwier
dza, ale i nie zaprzecza, że
objęcie emisji akcji Banku
Społem to pierwszy krok na
drodze konsolidacji sektora
małych i średnich banków
w Polsce.
(BMar.)

- lieiiiiljjc

wtorek 31 marca 1998 r.

iaf%cklWg

©,'S ®;

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

SAMOCHOD
ZA MNIEJ NIŻ 12 zł...

...DZIENNIE
Tak korzystne raty możesz uzyskać, kupując nowego Poloneza Caro Plus lub Atu Plus
na specjalny kredyt, który oferuje Ci Daewoo i polskie banki. (*)
Jeśli jednak nie interesuje Cię kredyt na zakup nowego Poloneza, to również dla Ciebie
mamy niezwykle atrakcyjną niespodziankę. Wystarczy odwiedzić dealera Daewoo.
O szczegóły dotyczące promocji pytaj dealerów Daewoo lub zadzwoń pod bezpłatny
numer 0-800 20 500, lub sprawdź w internecie www.daewoo.com.pl
Polonez Caro Plus i Atu Plus. Dobry wybór.
(*) Jest to średni dzienny koszt kredytu - odsetki wraz z ratą kapitałową, przy założeniu pierwszej wpłaty gotówkowej w wysokości 10 000 PLN i spłat
w 60 ratach miesięcznych.

• Elblqg -AUTO-GDAŃSK, ul. Giermków 5, (0-55) 326160-HANYANGZAS, ul. Warszawska 72, (0-55) 326610 • Gdańsk -AUTO-GDAŃSK,
ul. Gen. Hallera 132, (0-58) 3416718, 3419221 - BIMET, ul. Grunwaldzka 481, (0-58) 525011 - CENTRUM, ul. Gen. Hallera 132,
(0-58) 3410401 • Gdynia - 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 - POLMOKART, ul. Zamkowa 2, (0-58) 812582 • Reda - G-M, ul. Wejherowska 63, (0-58) 721142

DAEWOO-DOBRY WYBÓR
ZflPMSZAMY DO MUSZYCH BIUR OGtOSZB^I'

DAEWOO-FSO
R-3682/97

T^l

'
y 3/7',ax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą 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, Wtadystawa IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
Gdańsk Targ Drzewn

e7

mm
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Bałtycki As

Aikido

Bieg po plaży

Po wizycie

Td już koniec
W minioną sobotę sopocki MOSiR zorganizował
piąty finałowy bieg po plaży o Grand Prix Sopotu
1997/98. Zakończyły się tym samym blisko pół
roczne zmagania. Większość uczestników powie
działa sobie - „Do zobaczenia za rok".

W Trójmieście przebywał sławny na całym świecie mis
trz AikidO.
Fot. Robert Kwiatek

W Trójmieście przeby
wał sławny na całym
świecie mistrz aikido Katsuaki Asai, posia
dający 8 dan.
Asai to żywa legenda
światowego aikido. Jako je
den z nielicznych współcze
śnie żyjących mistrzów, ćwi
czył pod okiem samego
twórcy aikido - 0'Senseia
Morihei Uyeshiba.
W seminarium w sali ju
do oliwskiej AWT] podczas
którego Asai był główną po
stacią, uczestniczyło 130
osób z Polski i Europy.
Można było zobaczyć
ćwiczenia
energetyczne
(ukierunkowanie energii
w czasie wykonywania po
szczególnych technik aiki
do), wybrane techniki tej
odmiany sportów walki oraz
przełożenie filozofii aikido
na zachowania w dojo
i w życiu codziennym.

W Gdańsku odbyła się
także sesja egzaminacyjna
na stopnie mistrzowskie.
W krótkim podsumowaniu
mistrz wyraził zadowolenie
z wysokiego poziomu ćwi
czących, mając równocze
śnie nadzieję, że zasada
nieagresji
obowiązująca
w filozofii aikido ma przeło
żenie na życie i jest konse
kwentnie realizowana.
Asai zapowiedział także
kolejną wizytę w przyszłym
roku, gdyż jak stwierdził
w gdańskie centrum aikido
warto „inwestować".
Przyjazd mistrza to efekt
współpracy
instruktora
Trójmiejskiego Centrum
Aikido Aikikai (największe
go na Wybrzeżu klubu aiki
do) - Mariusza Siejka z siedzibą główną tej odmia
ny sportów walki, która kieści się w Tokio oraz Aikikai
z Niemiec.
(pol)

Inauguracja nastąpiła
w listopadzie ubiegłego ro
ku. Do końcowej klasyfika
cji brano pod uwagę trzy
najlepsze rezultaty. Zresztą
trzy starty były warunkiem,
aby zostać ujętym w osta
tecznej klasyfikacji.
Część triumfatorów zna
na już była przed sobotnią
konfrontacją, ale nie wpły
nęło to na frekwencję. Na
plaży w Sopocie stawiło się
tym razem 500 biegaczy Na
mecze tradycyjnie czekały
na wszystkich napoje. Nie
zabrakło nawet kiełbasy
z grilla, a więc organizato

rzy z niestrudzonym propa
gatorem imprez rekreacyj
nych - Marcinem Warginem
- znów spisali się na piątkę.
Nagrody
najlepszym
wręczał m.in. prezydent
miasta Sopotu - Jacek Kar
nowski. Wręczono ich
w sumie 45. Były nagrody
rzeczowe, ale również pie
niężne. Ponadto tradycyj
nie dyplomy, medale i pu
chary.
Wyróżniono Mariana Parusińskiego oraz Krystynę
Wisterowicz jako najstar
szych uczestników biegów,
rodzinę państwa Torłop

(Gdańsk), która startowała
w 5-osobowym składzie
i zaledwie 3-letnią Kasię
Pobłocką z Lęborka.
Organizatorzy dziękują
sponsorom, którymi byli:
Coca-Cola, Mitrę, Mango,
Hestia, Marba, B. S. Rz.
w Sopocie oraz Serwisowi
Sportowemu z Sopotu.
Zwycięzcy poszczegól
nych kategorii wiekowych:
Kategoria 1988 r. - Kami
la Pobłocka (P 5 Lębork)
i Krystian Tryba (SP 5 Mal
bork); 1985-87 - Marta Wło
darska (MOS Wejherowo)
i Jacek Bobek (SP 6 Branie
wo); 1983-84 - Ewelina
Łuczkiewicz (Błękitni Orne
ta) i Marcin Florek (SP 16
Elbląg).
Kobiety:
1979-82 - Katarzyna Dziwosz (Jurand Malbork);

1958-78 - Izabela Rodzewicz (Sopot); 1957 i powyżej
Renata
Walendziak
(Gdyński Klub Biegacza).
Mężczyźni:
1980-82 - Krzysztof
Reszka (Flota Gdynia);
1969-79 - Radosław Dudycz (AZS AWF Gdańsk);
1959-68 - Piotr Pobłocki
(Farm Frites Lębork);
1949-58 - Stanisław Lange
(Gdańsk); 1939-1948 Zygfryd Liban (Tczew);
1938 i powyżej - Jerzy Federowicz (Gdańsk).
Open:
Kobiety - 1. Dziwosz, 2.
Maria Maj (MOS Wejhero
wo), 3. Dorota Wójcikowska
(AZS AWF Gdańsk); Męż
czyźni - 1. Pobłocki, 2. Dudycz, 3. Waldemar Lisicki
(Flota).
(pol)

Pod patronatem „Dziennika"

Sukces BWE w ll lidze
WII lidze okręgowych rozgrywek w halowej piłce
nożnej pod patronatem „Dziennika Bałtyckiego" naj
lepszy okazał się zespół Banku Współpracy Europej
skiej w Warszawie z gdańszczanami w składzie.
Na drugim miejscu upla
sował się Siarkopol SA
Gdańsk Nowy Port, a na
trzecim - Lech Czar Gdynia.
Końcowa tabela II ligi
(wszystkie drużyny roze
grały po 15 spotkań):

1. SWE

:

2. Siarkopol
3. Lech Czar
4. Morena

5. Ruch SA 8.

6. Delta Galaxy

41

78-22

40
35
34

87-33
75-38
85-29

• . 30

ZH1

27

62-56

&
8. Dynamo
10. Red Devils
ttMWm
:
12. SM Maćkowy
13. Karwiny FC
14. KS Kalinka
15; lwy Gdańskie
16. GLO Zaspa

21
21
20

50-57
64-67
42-49

lii'

15
13
8
3
0

46-74
46-74
39-69
13#"
11-111

Dwa pierwsze zespoły
awansowały do I ligi.

Najlepsi strzelcy n ligi:
Mariusz Dudziuk (Morena)
- 34, Tomasz Niesiołowski
(Ruch SA II) - 33, Tomasz
Lisius (Siarkopol SA) - 28,
Andrzej Partyka (BWE SA)
i Wojciech Pertkiewicz
(Lech Czar) - po 24 bramki.
Najlepsi bramkarze: 1.
Roman Adamiak (BWE SA),
2. Krzysztof Rutkowski
(Morena), 3. Grzegorz Je
żewski (Siarkopol SA).
Zwycięska drużyna BWE
SA występowała w składzie:
Mariusz Smętek, Jarosław
Rutkowski,
Krzysztof
Chmura. Mariusz Włodar-

czyk, Andrzej Drzewiecki,
Marek Malicki, Kacper Ma
licki, Krzysztof Kowalski,
Roman Adamiak, Andrzej
Partyka (kapitan zespołu)
i Wojciech Hubert (grający
kierownik drużyny).
Przypomnijmy, że zorga
nizowane przez Ognisko
TKKF Przymorze w Gdań
sku rozgrywki toczyły się
w hali I Gdańskiej Brygady
Obrony Terytorialnej pod
auspicjami Polskiego Sto
warzyszenia Mini Piłki Noż
nej, a sponsorami imprezy
byli: Coca-Cola i Kantor
Max.

Pitka ręczna

Awansowali
do półfinałów NIP
Dobiegły końca rozgryw
ki strefowej ligi makrore
gionu pomorskiego w piłce
ręcznej juniorów starszych.
Miejsca
premiowane
awansem do półfinałowych
turniejów mistrzostw Polski
juniorów st. wywalczyły
drużyny MKS Spójnia
Gdańsk i MKS Sambor
Tczew.
Końcowa tabela strefo
wych zmagań:

1. Spójnia
2. Sambor
3. GKS Wybrzeże
4. MMTS Kwidzyn
5. fiorowiak Czersk
6. MOSiR Nakło

16:4
16:4
16:4
6:14
5:15
1:19

341-226
342-241
305-242
290-303
218-324
211-371

Skład zwycięskiego ze
społu MKS Spójnia, prowa
dzonego przez trenera Jana

Prześlakiewicza: W. Lech, B.
Panas, A. Gryczka, D. Trylski, J. Wardziński, G. Gut
kowski, J. Tucholski, P. Gospodarzec, K. Kozioł, T.
Sztraube, J. Krajnik, M.
Gach, M. Żurawski, J. Cej
rowski, K. Wilma.
Tabela
najlepszych
strzelców: Michał Zołoteńko
(Sambor Tczew) - 72 bram
ki; Jacek Krajnik (Spójnia) 70, Łukasz Łangowski (Borowiak) - 66, Krzysztof Ma
ciejewski (Sambor) - 60,
Wojciech Affeld (Borowiak)
i Damian Godzina (Sambor)
- po 59, Jacek Wardziński
(Spójnia) - 58, Damian
Moszczyński (Wybrzeże) 56 bramek.
(Paw)

Zwycięska drużyna li ligi - BWE SA,

Fot. Adrian Pawlak
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Po meczu Polonia - Varta

Stołem - Lechia

Po meczu Arka - Kaszubia

Zmysł Paszulewicza

Dzień
Tomka

Premia
od kibiców

Piłkarze gdańskiej Polonii kontynuują znakomitą
passę spotkań na własnym boisku. Po zwycięstwie
nad Vartą Namysłów awansowali na szóste miejsce
w tabeli.
Zwycięstwo
zapewnił
gdańszczanom Jacek Paszulewicz, który, choć jest no
minalnym obrońcą, wykazał
się znakomitym zmysłem
snajperskim pod bramką
rywali.
- Rzut wolny idealnie wy
konał Andrzej Golecki opowiada strzelec. - Piłka
trafiła do Roberta Kugiela,
który idealnie mi ją dograł.
Pozostało tylko trafić do
siatki. Tym samym jesteśmy
kwita. Ja pomogłem Kugielowi zdobyć bramkę w Wał
brzychu, on teraz mi się
zrewanżował.

Paszulewicz w sobotę wy
różnił się nie tylko zdoby
ciem bramki. Imponował
skutecznością w odbiorze
piłki, często inicjował akcje
ofensywne. Był z pewnością
jedną z jaśniejszych postaci
meczu.
- Podczas meczów kadry
olimpijskiej trener Janas
każe mi często wychodzić
do przodu - powiedział Pa
szulewicz. - Staram się po
dobnie grać w klubie.
Zespół Polonii, choć nie
zagrał olśniewająco, na
pewno zasłużył na pochwa
ły za zaangażowanie w grę.

Choćby taki Robert Kugiel
zapłacił za ofiarność drobną
kontuzją.
- Musiałem przyłożyć lód
na poturbowaną głowę mówił napastnik Polonii. Ucierpiałem w starciu z Ra
fałem Berlińskim, kolegą
jeszcze z czasów gry w Ra
kowie Częstochowa. W fer
worze walki uderzył mnie
łokciem. Twardością w grze
Varta mi zaimponowała.
Jednak to nam udało się
zdobyć gola i cieszymy się
ze zwycięstwa. Mamy już 30
punktów, a teraz czeka nas
wyjazd do Warty Poznań
i potyczka u siebie z Chemi
kiem Police. Zakładamy
zdobycie w nich przynaj
mniej czterech „oczek".
(kast)

Andrzej Bledzewski

Spełnienie marzeń
ierwszym bramkarzem
olimpijskiej reprezen
tacji Polski jest -wychowa
nek gdyńskiego Bałtyku,
dziś występujący w za
brzańskim Górniku, An
drzej Bledzewski. Rozma
wialiśmy z nim w Bydgosz
czy podczas meczu pod
opiecznych Pawła Janasa
z Norwegią.
- Wreszcie możesz chyba
o sobie powiedzieć, że jesteś
bramkarzem „pełną gębą*.
Grasz w ekstraklasie, wy
stępujesz w reprezentacji
olimpijskiej.
- Miło mi słyszeć te sło
wa, ale jeszcze nie mogę
o sobie powiedzieć, że je
stem w pełni ukształtowa
nym golkiperem. Wciąż na
bieram doświadczenia. Na
tomiast niewątpliwie regu
larne występy w ekstrakla
sie i kadrze pomogą mi
w prawidłowym rozwoju ka
riery.
- Na razie wszystko idzie
w dobrym kierunku. Opusz-

czając Gdynię, mówiłeś, że
interesuje cię przebicie się
do ekstraklasy. Cel osiągną
łeś.
- Zasiliłem drugoligową
Polonię Bytom. Wiedziałem,
że stamtąd łatwiej będzie mi
trafić do pierwszej ligi.
Przez pewien czas wydawa
ło się nawet, że uda się to
osiągnąć z Polonią. Później
rzeczywistość rozwiała te
marzenia. Zostałem jednak
zauważony przez Górnika
i trafiłem do Zabrza. Moje
marzenia o pierwszej lidze
się spełniły.
- Górnik to specyficzny
klub, z olbrzymimi tradycja
mi. Dziś jednak nie jest
w Zabrzu tak różowo.
- Ale i tak Górnik to naj
lepiej zorganizowany klub
w jakim dotychczas grałem.
Różnie się mówi o naszym
prezesie, Stanisławie Płoskoniu, ale ja mam o nim
dobre zdanie. Wszystkie na
leżności płacone są na bie
żąco. Natomiast zdaję sobie

sprawę, że trudno nam bę
dzie nawiązać do klasy daw
nego Górnika.
- Który dziś walczy
o utrzymanie.
- Jednak nikt z nas nie
dopuszcza myśli o spadku.
Przyjście nowego trenera,
Jana Żurka bardzo nas zmo
bilizowało, co chyba po
twierdzamy na boisku. Gra
my bowiem coraz lepiej.
- Tak samo jak reprezen
tacja olimpijska.
- Prawdziwa weryfikacja
wartości kadry nastąpi pod
czas meczów o punkty. To
warzyskie gry są także trud
ne, ale to nie to samo. Nie
mniej jednak zgodzę się ze
stwierdzeniem, że coraz le
piej się rozumiemy.
- Na koniec spytam
o Bałtyk. Śledzisz wyniki
drużyny?
- Na bieżąco. I żałuję bar
dzo, że klub chyli się ku
upadkowi, spada z m ligi.
Szkoda, że tak się dzieje.
(kast)

Ekstraklasa

Komentuje
Sławomir Wojciechowski
Tym razem w roli naszego komentatora wydarzeń na boiskach piłkarskiej
ekstraklasy wystąpi piłkarz GKS Katowice, wychowanek Lechu Gdańsk,
Sławomir Wojciechowski.
- Wydarzenia w piłkar
skiej ekstraklasie muszę,
niestety, zacząć od meczu
mojej drużyny z Ruchem
Chorzów. Po zajściach, któ
re miały miejsce na trybu
nach, dochodzę do wnio
sku, że bez sensu jest grać
w piłkę, bo powoli nie ma
dla kogo. Większość z tych
ludzi, którzy brali udział
w burdach, pewnie zupeł
nie nie ma pojęcia jacy pił
karze grają, w tym przy
padku, w barwach GKS czy

Ruchu. Jeżeli apele zawod
ników nie pomagają w za
prowadzeniu spokoju, to
czy można myśleć inaczej?
Największą sensacją ko
lejki była porażka Widzewa
w Lubinie. Czołowy zespół
ekstraklasy nie powinien
pozwolić sobie na taką
wpadkę, ale jak widać te
zdarzają się najlepszym.
Pozostałe drużyny z czo
łówki wygrały swoje po
tyczki, zresztą zgodnie
z przewidywaniami.

się na dole tabeli. KSZO
i Raków są już w zasadzie
„odfajkowane". W ciężkiej
sytuacji znalazły się Odra
Wodzisław i Lech Poznań,
które wiosną jeszcze nie
wygrały. Udało się nato
miast płockiej Petrochemii,
czym piłkarze tego klubu
uratowali chyba posadę
mojemu byłemu trenerowi,
Bogusławowi Kaczmarko
wi.
(kast)

JJHJ sobotnim meczu o mi-

11 strzostwo III ligi Le
chia Gdańsk pokonała Sto
łem Gniewino 5:1. Najlep
szym zawodnikiem na bo
isku był zdobywca 4 goli Tomasz Dawidowski.
Zdecydowanym fawory
tem meczu byli gdańszcza
nie, którzy zgodnie z oczeki
waniami bez problemów po
konali rywali. Wybijającą
postacią tego meczu był 20letni napastnik Lechii,
a także reprezentacji olim
pijskiej - Tomasz Dawidow
ski. Pokonał bramkarza Stolemu czterokrotnie.
-Taka sztuka w meczu li
gowym udała się mi po raz
pierwszy. Grało mi się bar
dzo dobrze. Strzeliłem czte
ry gole, po tym jak przed ty
godniem nie trafiłem do pu
stej bramki z zaledwie kilku
metrów. Nie sądzę jednak,
żeby wpłynęło to na moją
psychikę i pozwoliło się
przełamać. Takie sytuacje
zdarzają się najlepszym.
W spotkaniu z Czarnymi pa
dło na mnie. Mam nadzieję,
że teraz częściej będę wpi
sywał się na listę strzelców powiedział uszczęśliwiony
piłkarz.
Powodów do zadowolenia
nie miał inny zdobywca gola
Dominik Sulikowski ze Stolema.
- Strzeliłem dzisiaj jedną
bramkę, nie pomogło to jed
nak mojemu zespołowi. Gra
liśmy z drużyną dużo lepszą
od nas. W Lechii grają bar
dzo dobrzy piłkarze. Ekipa
naszych rywali jest poukła
dana, prawie kompletna,
a my jesteśmy w okresie bu
dowy, przygotowań do nowe
go sezonu w IV lidze - za
kończył Sulikowski.
Paweł Bednarczyk

Najlepsi
strzelcy
II liga
Grupa pierwsza
14 bramek - Jarosław
Mackiewicz (Elana)
11 - Marian Janoszka
(Ruch)
10 - Józef Żymańczyk
(Odra)
9 - Artur Bugaj (Alumi
nium)
Grupa druga
16 - Rafał Szczytniewski
(Górnik)
13 - Rafał Dopierała (Ce
ramika)
12 - Dariusz Patalan (Beł
chatów)

III liga „Pomorze"
22 - Tomasz Meyer (Ka
szubia)
17 - Marek Zawada (Za
toka)
14 - Zbigniew Juszczak
(Rodło)
12 - Adam Hering (Arka)
(kast)

Tomasz Meyer (z prawej) mija Krzysztofa Własnego.
. Robert Kwiatek

Mecz gdyńskiej Arki
z Kaszubią Kościerzyna
był najciekawszym wy
darzeniem XXI kolejki
III ligi „Pomorze".
I z pewnością na takie
miano zasłużył. Przypo
mnijmy, ze żółto-niebie
scy wygrali 3:0.
Obie drużyny pokazały
bowiem ciekawą grę, która
spotkała się z uznaniem licz
nych kibiców. Mecz był bar
dzo ważny zwłaszcza dla go
spodarzy. Tylko zwycięstwo
bowiem pozwalało zachować
im szanse na ubieganie się
o pierwsze miejsce w tabeli.
Sympatycy żółto-niebieskich
postanowili
dodatkowo
umotywować swoich pupili.
Dwóch z nich przeprowadzi
ło zbiórkę pieniędzy wśród
publiczności dla zdobywcy
zwycięskiego gola dla Arki.
Zapewne nie przypuszczali,
że gdynianie wygrają tak
wysoko. Tak czy owak, ze
brana kwota (502 zł i 1,50
DM) stanowiła dodatek do
premii dla zawodników.
Zwycięstwo bardzo ucie
szyło piłkarzy Arki, którzy
schodząc do szatni długo
manifestowali swoją radość.
Zadowoloną minę miał więc
utalentowany
napastnik
gdyńskiego klubu, Adam
Hering.
- W końcu zdobyłem
bramkę - mówił po meczu. -

Trener Bussler pozwolił po
grać mi więcej niż 10 minut
i odwdzięczyłem mu się za
to. Teraz staram się regular
nie trenować i myślę, że
z każdym meczem powinno
być coraz lepiej. Kaszubia
była wymagającym rywa
lem, także wysoka wygrana
cieszy. Tym bardziej, że gra
my coraz lepiej.
Słowa napastnika po
twierdził prezes Arki, Jacek
Dziubiński.
- Wykonaliśmy założony
plan, że w czterech pierw
szych meczach zdobędzie
my 12 punktów. Walka o po
zycję lidera jeszcze się jed
nak nie skończyła. Martwi
nas tylko fakt, że Lechia
rozgrywa spotkania wyjaz
dowe na własnym stadionie.
Podobno także inne zespoły
chcą wziąć wzór ze Stolema.
Mam nadzieję, że GOZPN
zapanuje nad tą sytuacją.
Gracze Kaszubii byli nie
pocieszeni. Chyba najbar
dziej najlepszy napastnik
kościerskiej „jedenastki",
Tomasz Meyer, który ucier
piał w starciu z bramkarzem
Arki, Tomaszem Szczypiorem i musiał, ze zbitym ra
mieniem, opuścić boisko.
Będzie jednak gotowy do
gry na następny mecz.
- Mieliśmy optyczną
przewagę - mówił o spotka
niu z Arką Piotr Celiński. Co z tego, skoro to rywale
zdobywali bramki.
(kast)

Puchar Polski

Ćwierćfinałowe pary
x 11 siedzibie stacji CaIs1 nal+ rozlosowane zo
stały ćwierćfinałowe pary
Pucharu Polski.
Zagrają w nich: Alumi
nium Konin - GKS Katowi
ce, GKS Bełchatów - Ami-

ca Wronki, Górnik Zabrze
- Ruch Radzionków, Polo
nia Warszawa - Lech Po
znań. Mecze zostaną roze
grane dnia 15 kwietnia
(środa).
(PaBe)

wtorek 31 marca 1998 r.

Pitka nożna - półfinały Pucharu UEFA

Koszykówka

Koszykówka: Fota Porta - ŁKS

Złoto Trefla

Kto zostanie

Bardzo dobrze spisali się
w Toruniu juniorzy starsi
Trefla Sopot. Podopieczni
Macieja Muchy i Zbigniewa
Balińskiego zajęli pierwsze
miejsce w turnieju finało
wym i tym samym zdobyli
złote medale.
Trefl występował w gru
pie eliminacyjnej B, gdzie
uzyskał następujące wyniki:
z Wisłą Kraków 74:63, ze
Startem Lublin 80:91 i z Po
lonią Warszawa 89:67.
W efekcie sopocianie zajęli
drugie miejsce. W półfinale
trafili na triumfatora grupy
A - Albę Chorzów i wygrali
72:59. Tym samym awanso
wali do wielkiego finału,
gdzie zmierzyli się z obroń
cą tytułu - sprzed roku AZS
Toruń. I tym razem sopocia
nie wygrali 78:68.
Skład „złotej" drużyny
i zdobyte punkty w turnieju:
Filip Dylewicz (104 pkt), Piotr
Dębicki (0), Przemysław Frasunkiewicz (77), Krzysztof
Pyzik (2), Karol Fota (8), Sła
womir Mańko (9), Bartosz Po
tulski (79), Krzysztof Milcarek (0), Łukasz Pacholec (0),
Michał Chojnacki (17), Paweł
Wąchalski (72) i Paweł MaPrzed rokiem Lucyna Mruk obiecała kibicom odzyskanie
chynia (25).
Najwszechstronniejszym poprowadzi gdynianki do zwycięstwa?
zawodnikiem turnieju został
Przemysław Frasunkiewicz. Jutro w hali przy ul Olimpijskiej (godz. 18) koszyNajlepszym graczem Trefla karki Foty Porta Gdynia rozpoczną rywalizację
wybrano Bartosza Potul- w finale play ojfo mistrzostwo Polski z ŁKS Ży
skie
s°(pol) wiec Łódź. Eksperci uważają, że szanse obu dru

żyn są bardzo wyrównane.

Tomasz Herkt (trener re niż czyniła to do tej pory
prezentacji Polski) - Fota Lucyna Mruk. Od trzeciego
rozpoczyna na własnym meczu zamierzam osobiście
parkiecie i jeśli dojdzie do oglądać finałową rywaliza
siódmego spotkania także cję o mistrzostwo Polski.
będzie gospodarzem. Z tego
Tadeusz Huciński (trener
powodu daję gdyniankom Pakmetu Starogard Gdańsk)
o 5-10 procent więcej szans - Poziom obu zespołów jest
bardzo wyrównany Na te
na zwycięstwo.
Za Fotą Porta przemawia mat wyniku nie chcę się wy
mm arcelo Rios bez więkII szych
problemów dłuższa ławka rezerwo powiadać. Dziewczętom Fo
ograł 31. na liście światowej wych, szczególnie na pozy ty Porta życzę zwycięstwa,
Amerykanina Andre Agas- cjach środkowych. Elżbieta gdyż 80 proc ich aktualnego
siego i został zwycięzcą jed Trześniewska, będzie mu poziomu, to jest moja praca.
Marek
Żochowski
nego z największych turnie siała walczyć z czterema do
jów tenisowych na świecie brymi gdyńskimi centerka- („Przegląd Sportowy") mi, Eliną Owczarenko, Ka Gdyby doszło do siódmego
w Key Biscayne.
Na Florydzie Chilijczyk tarzyną Dydek, Dorotą meczu, to własne boisko fa
pokonał Agassiego 7:5, 6:3, Szwichtenberg i Sylwią woryzuje Fotę Porta. Ło
6:4. Mecz do trzech wygra Błażkiewicz. Z kolei Sylwia dzianki wygrały dla Polski
nych setów trwał zaledwie Wlaźlak w tym sezonie le miejsce w Eurolidze i spra
godzinę i 56 minut. 22-letni piej kieruje grą łodzianek, wiedliwiej byłoby, aby to
Chilijczyk został nowym li
derem światowej listy ran
kingowej ATP Dotychczaso
wy lider Amerykanin Pete Osobowości sportu
Sampras był na czele przez
102 tygodnie (od 19 lutego
1996 r).

Tenis

Rios za
Samprasa

Włosi

faworytami
Dziś odbędą się pierw
sze półfinałowe spotka
nia w piłkarskim Pu
charze UEFA. Fawory
tami są zespoły włoskie.

tytułu mistrzyń Polski. Czy
Fot. Robert Kwiatek

one zdobyły mistrzowski ty
tuł. Myślę, że uda im się
wygrać w Gdyni, gdyż tylko
wtedy mogą marzyć o koń
cowym sukcesie.
Jacek Dyja (trener MTK
Star Foods Pabianice) W półfinale odpadliśmy
z ŁKS po wyrównanej wal
ce. Byliśmy w każdym z tych
przegranych spotkań bar
dzo bliscy sukcesu. O wyni
ku finału Fota Porta - ŁKS
może zadecydować słabsza
dyspozycja jednej z drużyn
w spotkaniu na własnym
parkiecie. Siła fizyczna,
wzrost i dłuższa ławka re
zerwowych faworyzują ze
spół z Gdyni. Na poziomie
rozgrywających przewagę
mają łodzianki. W drużynie
Foty nie ma też takich indy
widualności jak, Daiwa Jodekaite i Elżbieta Trześniewska. Szanse obu dru
żyn na mistrzowski tytuł są
równe.
Adam Suska

Leśniak w V

(pol)

gyj okeista Stoczniowca
Wm Gdańsk, Bartosz Le
śniak wybrany został spor
tową osobowością lutego
w tradycyjnym plebiscycie
Radia Gdańsk.
Zawodnik Stoczniowca
ujął kibiców swym niezwy
kli poświęceniem. Prosto
z weselnego przyjęcia, na
którym zawarł - związek
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małżeński, wyjechał na
mecz ligowy, aby pomóc ko
legom w rozgrywkach play
off.
Kolejne miejsca w plebi
scycie zajęli: Daniel Wasz
kiewicz - trener piłkarzy
ręcznych Naty Wybrzeża
Gdańsk, Andrzej Magier supermaratończyk i organi
zator masowych biegów

przełajowych (GOSiR Gdy
nia), Janusz Czerwiński rektor oliwskiej Akademii
Wychowania Fizycznego
i Gary Alexandr - koszykarz
Trefla Sopot.
Nagrody wśród głosują
cych wylosowała Joanna
Buca z miejscowości Frank
w gminie Kaliska.
(sus)

Do półfinałów dotarły
dwie drużyny Serie A - Lazio Rzym oraz Inter Medio
lan. Nie jest więc wykluczo
ne, że finał będzie właśnie
wewnętrzną sprawą wło
skich klubów.
Wtorkowi przeciwnicy
z pewnością jednak nie uła
twią im tego zadania. Atletico Madryt, przeciwnik Lazio, to renomowany zespół,
a Spartak Moskwa, który za
gra z Interem, pokazał już
na co go stać, eliminując
efektownie w ćwierćfinale
Ajax Amsterdam.
Dużo bardziej atrakcyjnie
zapowiada się pierwsza po
tyczka. Lazio nie poniosło
porażki od 23 spotkań. Pod
opieczni szwedzkiego tre
nera, Svena Gorana Erikssona, są w „wielkim gazie",
co udowodnili choćby w po
przedniej rundzie pucha
rów, kiedy pokonali w wiel
kim stylu AJ Auxerre. Teraz
będą mieli o tyle ułatwione
zadanie, że w drużynie Atletico nie wystąpi najlepszy
napastnik, Kiko Narvaez.
W Lazio zabraknie Alessan-

dro Nesty. Obaj pauzują za
żółte kartki. Bezpośrednią
transmisję z meczu prze
prowadzi TVN. Początek
0 21.25.
Drugą parę półfinałową
tworzą Inter Mediolan
1 Spartak Moskwa. Włosi to
ubiegłoroczni finaliści tych
rozgrywek (przegrali w de
cydującej grze z Schalke
04, które wyeliminowali
w poprzedniej rundzie
obecnej edycji). Teraz mają
apetyt na główne trofeum.
Kibice Intern liczą, że ich
pupile "wyrobią sobie dziś
odpowiednią
zaliczkę
przed rewanżem. Jednak
należy pamiętać, że Spar
tak to solidna ekipa, która
w poprzedniej rundzie wy
eliminowała. sam Ajax
Amasterdam. W obu ze
społach zabraknie kilku
zawodników, zawieszonych
za żółte kartki. W Interze
pauzować muszą France
sco Moriero i Diego Simeone, a w Spartaku Andriej
Tichonow.
Program pierwszych pół
finałowych meczów - Pu
char UEFA: Atletico Madryt
- Lazio Rzym (21.30), Inter
Mediolan - Spartak Moskwa
(20.45).
(kast)

Żużel: Wybrzeże

Dotarły motocykle
111 najbliższą niedzielę
m m rozpoczną się roz
grywki w I i II lidze żużlo
wej. Walczące o awans Wy
brzeże Gdańsk podejmie na
własnym torze Kolejarza
Rawicz. Do klubowych
warsztatów zespołu z Trój
miasta dotarły wreszcie
wszystkie zamówione moto
cykle. W sumie jest ich dzie
sięć.
Pojechał po nie osobiście
kierownik sekcji - Mirosław
Berliński. Część przywie
ziona została z Rybnika,
gdzie swoje przedstawiciel
stwo ma fabryka Jawy. Pozo
stałe przygotowywał me
chanik z Danii. Kto będzie
dysponował nowymi moto
cyklami zadecyduje trener
Lech Kędziora.
Po trzech spotkaniach
sparingowych gdański szko
leniowiec nie jest zadowolo
ny z postawy niektórych za
wodników. Czy niektórzy
będą zmuszeni poszukać
nowych pracodawców jesz
cze niewiadomo.

Wczoraj po raz pierwszy
na tor wyjechał w tym roku
Waldemar Cieślewicz. Żuż
lowiec pozyskany przez Wy
brzeże z Polonii Bydgoszcz.
Niestety nie załatwiono
jeszcze formalności doty
czących przeniesienia pra
cującego zawodowo w poli
cji bydgoszczanina. Z dru
giej strony znając oddanie
dla tej dyscypliny pełniące
go obowiązki prezydenta Henryka Majewskiego nikt
w klubie nie robi z tego po
wodu tragedii.
- Działacze Wybrzeża za
pewnili mnie, że do końca
tygodnia sprawa zostanie
załatwiona. Przyznam się,
że pierwszy raz w karierze
wyjechałem na tor tak póź
no. Nie powinno to mieć
jednak wpływu na moją for
mę. Regularnie przygotowy
wałem się poza torem do
rozgrywek ligowych - po
wiedział Cieślewicz, który
przez najbliższe dni będzie
przebywał w Trójmieście.
Maciej Polny
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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PHZ „Baltona" S.A., Gdańsk-Nowy Port, ul. Oliwska 85

Meble stylowe i stylizowane
rokzat 1980

84-230 Rumia, ul. Tatrzańska 15
tel 6711-075

Gdynia, Chwaszczyńska 2
tel. (058) 629-53-10

poleca:

- kuchnie - dębowe i MDF
- sypialnie sosonowe - łóżka, szafy, komody
- meble dębowe stylizowane - kredensy, komody,
witryny, stoły, krzesła
- meble wypoczynkowe - sofy, fotele, kanapy
- meble gdańskie, antyki
- meble na zamówienie
-Raty.

Gdańsk, Dom Handlowy JANTAR
tel. (058) 346-08-20 w. 108
poleca:

- meble gdańskie
- stylowe krzesła, fotele, stoły

Miła fachowa obsługa. Zapraszamy.
OGŁOSZENIE 0 PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zarząd Gminy, 83-200 Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9,
tel. (069) 162-50-67, fax (069) 162-46-41, tlx 512-988,

ogłasza przetarg nieograniczony
w m. Janowo-Jabtowo Cegielnia.
Termin realizacji - 30.10.1998 r.
Wadium -14 000 zt. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena - 30 zt)
można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 21 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Urszula Szopińska, tel. 069 16-250-67,
pok. 21 w godz. 7.00-15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 9.
Termin składania ofert upływa dnia 4.05.1998 r. o godz. 14.00. Otwarcie ofert na
stąpi dnia 5.05.1998 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego, pok. 10.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art.
22 ust. 7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach pu
blicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w specyfikacji istot
nych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena
termin wykonanie -10%,
wiarygodność ekonomiczna oferenta - 30%.

80-758 Gdańsk ul. Siennicka 23 tel. 301-60-33, fax 301-64-14

oferuje do wynajęcia
w dozorowanym ęatotiofrowp ofrjęfcgte;

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 30 tys. ECU

na bieżące dostawy drobiu i przetworów drobiowych w roku 1998 i 1999.
- opis przedmiotu zamówienia, terminy realizacji, formularz ofertowy oraz wymagane dokumenty
podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- formularz zawierający SIWZ można odebrać codziennie w dni robocze w siedzibie zamawiają
cego w godz. 8.00-15.00, w dziale kwatermistrzowskim
- o zamówienie publiczne mogą ubiegać się dostawcy spełniający warunki określone w SIWZ
- oferty można składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.04.1998 r. do godz. 10.00
• publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu
15.04.1998 r. o godt 11.30

- powierzchnie magazynowe chłodzone
- powierzchnie magazynowe zwykłe

w różnym metrażu
Atrakcyjne ceny.
Istnieje możliwość wynajęcia pokoi biurowych.
R-3855/A/5
Kontakt, tel. 343-07-57,343-09-14.

Spółdzielnia Kotek Rolniczych
Trąbki Wielkie
sprzeda z wolnej ręki ciągnik rolniczy C360, ko
lumnę parnikową, przecinarkę tarczową tokar
ską, tokarkę, strugarkę do drewna, wytwornicę
acetylenową, szlifierkę - ostrzałkę, młot spręży
nowy.

Informacje, tel. 682-83-69, 683-72-51.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
ul. Partyzantów 36,80-254 Gdańsk
tel. 341-20-41, fax 341-67-58

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż rur stalowych:

0 zera.360mm, gr. ścianki14 mą (116^1ą szt 72
Cena wywoławcza: 111 390 PLN.
Warunkiem przyjęcia będzie wplata wadium w wys. 10% ceny
wywoławczej na konto ZDiZ.
Rury można oglądać codziennie w godz. 8.00-14.00 na placu
składowym „Stoczni Żuławy" w Piaskowcu k. Ostaszewa, woj. el
bląskie (2 km od mostu w Kieżmarku).
Zainteresowani przystąpieniem do przetargu winni odebrać wa
runki szczegółowe w sekretariacie ZDiZ, pok. nr 12 (bezpłatnie).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Utrzymania
Obiektów Inżynierskich ZDiZ, tel. 341-20-41 w. 134 i 145.
Oferty można składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Przetarg - sprzedaż rur" w sekretariacie ZDiZ, pok. 12, w termi
nie do 16.04.1998 r., godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.04.1998 r. o godz. 14.00 w siedzi
bie ZDiZ, w pok. nr 3.
r-3?90/a^7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN
84-120 WŁADYSŁAWOWO
ul. Droga Chłapowska 21,
tel. cent. (0-58) 674-15-66, fax (0-58) 674-15-44

SPOSOB
NA WILGOĆ !
OSUSZANIE
IZOLACJA MURÓW
PRZEDSIĘBIORSTWO

tel./fax 556-45-33

ogłasza przetarg nieograniczony na:
wykonanie radiowego systemu telemetrycznego nadzoru
i sterowania pracq 2 przepompowni ścieków kanalizacji sani
tarnej grawitacyjno-ttocznej w Chtapowie m. Władysławowo

G W A R A N C J A !

Termin realizacji: 31 sieipnla 1998 r.
Wadium nie obowiązuje.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: p. Ryszard Pieńko
I Bogdan Łagockl - tel. cent. (0-58) 674-15-66 wew. 25, wew.
41, pok. 202,208.
Materiały ofertowe (cena - 50,00 zt + 22% VAT) można ode
brać w siedzibie KZG, pok. 201 lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 1998 r.
o godz.10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 1998 r. o godz.
10.15 w siedzibie Komunalnego Zwigzku Gmin (pokój 204).
Przetarg będzie prowadzony na zasadach art. 15, ust. 1 usta
wy z dnia 9 października 1997 r. o zamówieniach publicznych.
S-677/A/185

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BUR OGŁOSZEŃ:

ZAKŁAD KARNY W GDAŃSKU

-M|0 ł«Mpdzaj
j ti« jodttoaw&nie
w DZlfcNNlKU BATYCKIM
iWCCZOfó£WYBRZ£ŹA

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska w Gdańsku
ul. Słowackiego 83,
tel. 342-55-15, 342-55-63, fax 341 -39-05

| działając na podstawie Ustawy o zamówieniach
\ publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. ogłasza
\ przetarg nieograniczony na kompleksową reali
zację zadania inwestycyjnego pod nazwą:
| „Przebudowa wodociągu w ulicy Iławskiej
i w Gdańsku-Osowej".
i Przewidywany termin realizacji:
i - rozpoczęcie: maj 1998 r.
! - zakończenie: 30 czerwca 1998 r.
j Warunki przetargu można odebrać w pok. nr 3 tut. dyrekj cji od godz. 9.00 do godz. 14.00 za opłatą 30 zł, w tym poj datek VAT.
j Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.1998 r. w siedzibie tut.
i dyrekcji, pok. nr 9, godz. 10.00.
i W postępowaniu przetargowym zamawiający stosować
| będzie obowiązkowe preferencje krajowe.
i W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają
i wymogi zawarte w:
! - warunkach szczegółowych zamówienia,
art.. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych.
R-3824/A/5

Zakłady Budownictwa Kolejowego
80-952 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 141
tel. 0-58 348-45-13 Dział Administracji

ogłaszają przetarg w formie pisemnej
na sprzedaż
Ośrodka Wypoczynkowego
w Bieszkowicach
Gmina Wejherowo nad jeziorem
Zawiad. w skład którego wchodzą:
1. Domki campingowe
2. Kiosk murowany
3. Barak drewniany
4. Kontener socjalny WC
5. Kontener socjalny WC
6. Studnia głębinowa
7. Linia kablowa nn
8. Ogrodzenie siatkowe

29 szt.
o pow. 29 m2
o pow. 298 m2
o pow. 15 m2
o pow. 15 m2

oraz zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu o łącznej
pow. 19 500 m2.
CENA WYWOŁAWCZA
154 000,00 zt
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 15 400,00 zł w kasie
lub na konto ZBK w WBK SA o/Gdańsk 10901098-7836-12800-0 najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
Wadium zostanie zwrócone w następnym dniu po rozstrzy
gnięciu wyniku przetargu, a nabywcy zaliczone na poczet ce
ny sprzedaży.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wybrany ofe
rent uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez
Otwarcie i wybór ofert w terminie trzech dni od zakończenia
okresu przeznaczonego na ich zbieranie.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie
ZBK w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogło
szenia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert
oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

PODŁOGI NIEMIECKIE 8500 DO 15 OOO obr. (Manio)
PANELE BOAZERYJNE MDF
*—!•
BLATY KUCHENNE (na wymiar)
PŁYTY LAMINOWANE, MDF i HDF oraz obrzeża
PARAPETY WEWNĘTRZNE

oferuje:

Gdańsk, ul. Beja 3,
Gdynia, ul. Północna 10,

tel.344-72-13,

kom. 090525557
kom. 090525571

£
Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-7044, tel. 33-5449, fax (055) 35-27-77, pon. - pt 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJfax 683-2944, pon.- pt 8.00-16.00; Tom, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tśM (069) 31-63-26, port.- pt. 8.00-16.00;
y**"' Starogard Gdański, Basztowa 3, telMx(069) 162-2040, pon.-pt. 8.00-16.00
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Tenis
Nowy ranking najlepszych teni
sistów i tenisistek opub
likowano po zakończeniu
turnieju w Key Biscayne. Wśród
mężczyzn zamiana na pier
wszym miejscu. Po 102-tygod
niowej dominacji Peta
Samprasa wyprzedził go
Chilijczyk Marcelo Rios. Na
czele rankingu kobiet nadal
Szwajcarka Martina Hingis.
Magdalena Grzybowska 46.

I CO JA ROBI

I Łyżwiarstwo
W Minneapolis w USA rozpo
częty się mistrzostwa świata
w łyżwiarstwie figurowym. Ro
bert Grzegorczyk (ŁTŁF Łódź)
zajmując w kwalifikacyjnej gru
pie A lokatę 10, zakwalifikował
się do programu skróconego so
listów

I Pitka nożna
W towarzyskim meczu roze
granym w New Haven (USA)
spotkali się finaliści zbliżają
cych się mistrzostw świata
Kolumbia - Paragwaj. W meczu
obserwowanym przez ponad 25
tyś. widzów padł remis 1:1 (1:1).
Bramki uzyskali: dla Kolumbii
Alex Comas (11), dla Paragwaju
- Miguel Angel Banitez (42).

WttimlŚĘ

Komentarz dnia

Losowanie
Wczoraj wylosowano pary ćwierć
finałowe piłkarskiego Pucharu
Polski. Wydarzeniu nadano niezłą
oprawę. Losowanie odbyło się
podczas emitowanego „na żywo",
w telewizji Canal +, programu
„Z pierwszej piłki". Do studia za
proszono przedstawicieli wszyst
kich zainteresowanych klubów; po
czym przedstawiono je w krótkich
reportażach.
Wszystko było ładne i piękne, po
czym przystąpiono do wyciągania
kuleczek. I nagle konsternacja.
Okazało się, że trzy drugoligowe
zespoły - Ruch Radzionków, GKS
Bełchatów i Aluminium Konin, są
w gorszej sytuacji, gdyż, wedle re
gulaminu, muszą trafić w ćwierć
finale na drużyny z ekstraklasy.
A więc od razu zmniejsza się ich
szanse na awans.
Puchar Polski od zawsze był na
zywany imprezą „dla maluczkich".
Między innymi przez szczęśliwe
losowanie drużyny z niższych klas
dochodziły daleko w tych roz
grywkach. Teraz od tej zasady od
stąpiono. Ku aprobacie decyden
tów z PZPN. Ale czy także kibi
ców?
Kuba Staszkiewicz

REKLAMA

ROCKWOOL
Wełna mineralna
okserscy mistrzowie potrafią robić użytek nie tylko ze swoich pięści. Polak z niemieckim pasz
portem, Dariusz Michalczewski, zwany „Tygrysem", mistrz świata wagi półciężkiej w wersji
WBO, zaśpiewał w Lublinie z zespołem Lady Pank (zdjęcie poniżej). Natomiast były zawodowy
mistrz świata w boksie, Mike lyson wystąpił na mistrzostwach Światowej Federacji Wrestlingu
w Bostonie czyli udawanej walki, w której chodzi głównie o zabawę publiczności (na głównym zdję
ciu Z lewej).
Fot. PAP/CAF
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GDAŃSK-WRZESZCZ, ul. Kochanowskiego 130
tel./fax 30157 97,30157 9S, 090 5215 S5,090 5216 27

DORADZTWO

SPRZEDAŻ

TRANSPORT

RABATY

