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Tragiczny finał poszukiwań

Jan Paweł DL za rok w Gdańsku

To może być

NA ZASPIE

ZNÓW

syści

Justyna

Papież w przyszłym roku
odwiedzi najprawdopodobniej Gdańsk. Władze miasta

JUŻ W ŚRODĘ

przyjęły tę informację z ra-

Policjanci odnaleźli wczo-

dością. Ojca Świętego e:
lokrotnie zapraszały
skie
władze
kość sę
i miejskie.

Co dalej jeśli nie studia...
- wybierz szkołę policealną

raj w Gdańsku, w Górkach

Zachodnich dryfujące zwłoki
młodej
dziewczyny.
Prawdopodobnie jest to Ju-

Wiadomość o tym, że najprawdopodobniej w przyszłym
roku.Gdańsk odwiedzi Ojciec
więty, przyniosła niedzielna
konferencja prasowa, na której
z dziennikarzami spotkał się bp

- co oferują college'a językowe
- korzystajmy z bibliotek akademickich
- mapa trójmiejskich księgarni naukowych

Tadeusz

Pieronek,

styna Strzelec, zaginiona
harcerka z Pruszcza.
W niedzielę wieczorem rozpoczęto poszukiwania w Ptasim
Raju (Górki Zachodnie), miejscu wskazanym przez bioenergoterapeutę Józefa Szobczaka.
Brali w nich udział funkcjonariusze z Komisariatu Policji ze
Stogów oraz Wodnego Komisariatu Policji w Gdańsku. Użyto
specjalnych sond do badania
dna morskiego - bezskutecznie.
Wczoraj o godz. 12.30,
dwadzieścia metrów od linii
brzegowej plaży Ptasi Raj, policjanci zauważyli dryfujące
zwłoki. Po przyholowaniu ich
do brzegu stwierdzili, że jest to
prawdopodobnie zaginiona Justyna Strzelec. Ciało przekazano do Zakładu Medycyny
Sądowej w Gdańsku, gdzie
biegły określi przyczynę jej
śmierci.

sekretarz

generalny Episkopatu Polski,
i Joaquin Navarro Valls, dyrektor Biura Prasowego Stolicy
Apostolskiej.
- Jeśli ktoś prosi, to zawsze
jego prośba będzie spełniona dopowiedział bp Pieronek.
Joaquin Navarro Valls nie
wykluczył, że Ojciec Święty
jeszcze odwiedzi Polskę, gdyż jak kiedyś żartobliwie powiedział Jan Paweł II - jeszcze raz
należałoby się wybrać nad polskie jeziora.

Gorqce zaproszenia

jak remontować

Papież wczoraj w szpitalu kardiochirurgicznym w Krakowie.

Informacja o prawdopodobnej wizycie Ojca
Swiętego
w Gdańsku ucieszyła władze
miasta.
- Poczułem wielką satysfakcję - powiedział nam Tomasz

i budować.

Posadzki, prezydent miasta, ko-

mentując niedzielne wiadomości.

Mistrzowie

matury

-

- spotkali się wczoraj w teatrze „ Wybrzeże” :

—

—
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40-letnia

Anna

z porażeniem mózgowym z trudem dhodai.
i mówi. Ale - w pozycji leżącej pięknie bafuje.

| Każde wbicie igły w serwetę to jak akrobacje |
na linie. Takich jak Anna jest więcej.

| Bi 39 ogłoszeń drobny A

Znajdziesz
: dzisiaj W, Dzienniku Bałtyckim”.

wodniczący
Rady
Miasta,
stwierdził, że zapewnienie to
dodaje optymizmu i pewności.
- Każdy termin odpowiedni

nia miasta wystosowano do Jana Pawła II za pośrednictwem
abp. Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce,
już na przełomie 1995 i 1996 r.
W imieniu gdańszczan zapraszali Papieża abp Tadeusz Gocłowski,

metropolita

gdański,

i Paweł Adamowicz. Odpowiedź była niepomyślna, gdyż
Gdańsk nie znalazł się na trasie
piątej papieskiej pielgrzymki
do Ojczyzny. Później wielokrotnie zaproszenie do Gdańska
ponawiał abp Gocłowski.
- Później

już

mówiło

się

Fot. PAP/CAF

nam Paweł Adamowicz. - Nie
wiedzieliśmy jednak, czy będzie
to pierwszy etap pielgrzymki po
Polsce, czy też może nieoficjalna wizyta w naszym mieście.

Jeśli Bóg da
25:

?

Zaproszenie do Gdańska
władze miasta ponowiły w tym
roku, podczas noworocznego
spotkania z Ojcem Świętym
w Watykanie. Papież odpowiedział wówczas, że przyjedzie tutaj „jeśli Bóg da”.
- Widać było, że Jan Paweł II
zadowolony jest z zaproszenia powiedziała nam Maria Kowa-

o tym, że Papież przyjedzie do

lewska-Koska,

Gdańska w 1998 r. - powiedział

ralny

sekretarz gene-

JKomitetu

1909 - „Slavonia” nadaje pierwszy sygnał SOŚ
1926 - zm. Antonio Gaudi, architekt hiszpański

1941 - zm. Ignacy Paderewski, polityk, pianista _
1949 - zm. Sigrid Undset, pisarka norweska
1953 - zm. Grzegorz Fitelberg, dyrygent
W 1945 roku Pra nadawanie programu sika radiscja
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do rodziców zadzwoniła policja.
Nie widzieliśmy zwłok. Nie mamy więc pewności, że jest to nasza Justyna.
- Pokazano nam tylko taśmę
wideo z akcji - powiedział
„Dziennikowi” ojciec poszukiwanej, Lucjan Strzelec. - Moim
zdaniem to nie jest moja córka.
Pruszczanka, Justyna. Strzelec zaginęła trzy tygodnie temu,
w drodze do bazy harcerskiej
na Wyspie Sobieszewskiej.

(GA)

Najwyższy budynek
W Szanghaju powstanie najwyższy budynek wiata - podano
w poniedziałek w Pekinie. Położony w centrum miasta 94-piętrowy
biurowiec, którego konstrukcja rozpocznie się jeszcze w tym roku,
zostanie oddany do użytku za cztery latai liczyć będzie 460 metrów
wysokości. W wieżowcu mieścić się będzie Światowe Centrum Finansowe. Budynek będzie wyższy o osiem metrów od dotychczasowego rekordzisty - siedziby malezyjskiego koncernu naftowego
w Kuala Lumpur - Petronas Twin Towers.

(PAP)

|

Chcieli uwolnić Ali Agcę

Bałtijsk

Chemia

Dziwne

Zatrzymany
kuter

porwanie

Polski
kuter
rybacki
GDY-8 przetrzymywany jest
przez rosyjską inspekcję
rybną w porcie w Bałtijsku.
Do zatrzymania
doszło
w rejonie polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Dziewiętnastolatek
strzelał z wiatrówki w okna I Spoe
Liceum Autorskiego S.T.O. Ostrzał prowadził

e godziny lekcyjne i jedną przerwę. Strzelecma

I adlugu iść do wojska.

Strzelcem okazał się Lucjan
K., który w ubiegły czwartek
spędzał popołudnie w mieszkaniu swojej dziewczyny przy ul.
Warszawskiej 58. To właśnie
z okna jej mieszkania strzelał
w kierunku liceum. Broń należała do ojca dziewczyny, który
ma stosowne pozwolenie na posiadanie broni.

Jak

twierdzi

krzewski,

Edward

komendant

Za-

Komisa-

ło podczas przerwy, ponieważ
w tym czasie okna były otwarte.
Po drugiej „ostrzelanej” godzinie lekcyjnej sekretarka postanowiła poinformować policję

Zatrzymania dokonał ściągnięty z Bałtijska okręt rosyjskich wojsk ochrony pogranicza. Obecnie trwają starania na
drodze dyplomatycznej w celu
jak najszybszego zwolnienia
jednostki. Mimo starań Morskiego Oddziału Straży Granicznej, strona rosyjska zdecydowała się na prowadzenie dalszych wyjaśnień w porcie Bałtijsk.

o „dziwnych odgłosach”

Ojciec

dziewczyny

Lucjana

twierdzi, że wiatrówka była do-

brze zabezpieczona przed dostępem w niepowołane ręce.
Jak dowiedzieliśmy się na policji, Wydział Prewencji KRP
w Gdyni prawdopodobnie cofnie mężczyźnie pozwolenie na
broń. Policjanci mówią, że dziewiętnastołatek ma niedługo iść
do wojska.

riatu policji w Gdyni Wzgórzu
św. Maksymiliana, Lucjan „pożyczał” karabinek bez zgody
właściciela przez ostatnie pół
roku.
- To było około godz 14 - Powiedział nam, że chce
mówi sekretarka liceum. odbyć służbę wojskową i że
Pierwsze
strzały
usłyszeli
strzelanie go pociąga - mówi
uczniowie II klasy podczas lekkomendant Zakrzewski. - Mam
cji chemii. Na szczęście okna
nadzieję, że w wojsku nie bębyły zamknięte.
* dzie używał karabinu w taki
Sekretarka twierdzi, że odsposób jak ostatnio.
głosy strzałów można było usłyProkuratura
postanowiła
szeć także podczas następnej
skierować chłopaka na badania
godziny lekcyjnej i w czasie
psychiatryczne.
przerwy między tymi lekcjami.
Najbardziej niebezpiecznie by-

Boeing 737 maltańskich linii lotniczych na lotnisku Kolonia - Bonn. |
Bezkrwawo zakończyło się porwanie
samolotu maltańskiego, który wylądował
na lotnisku Kolonia-Bonn. Porywacze
postrzelił Papieża.
Wczoraj dwaj tureccy porywacze, w wieku 25
lat, dobrowolnie oddali
bomba,
którą grozili,

BAUSTAL
W YTY

DY

HUTNICZE

się

w

ręce

policji,

Fot. PAPICAF

Papieża Jana Pawła II w maju 1981 r. odsiaduje
dożywocie we włoskim więzieniu.
Dramat na lotnisku trwał niecałe trzy godziny.
Porywacze prawdopodobnie chcieli pozyskać
sympatię dla Ali Agcy za pomocą konferencji
prasowej i telewizji. Nie wiadomo, dlaczego z
tego zrezygnowali.
Boeing 737 Air Malta leciał planowo ze stolicy
Malty La Valetty do Stambułu. Na pokładzie
znajdowało się 79 pasażerów i 6 członków załogi.

żądali uwolnienia Ali Agcy, który w 1981
a

okazała się atrapą.
Domagali się uwolnienia swego rodaka Ali Agcy,
który za ciężkie zranienie podczas zamachu

Aaaa s79,385708 — Papy zgrzewalne
090 52 15 85, 090 52 16 27
Płyty gipsowo-kartonowe.

Sufity podwieszane

kuau

prawie

Czterdziestoletnia kasjerka Banku Spółdzielczego
Elblągu zagarnęła z kasy banku 157 tys. zł.
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IZOLDACH - S i W płyty styropianowe
lub z wełny mineralnej oklejone papą.
Osprzęt do układania pap zgrzewalnych.

DYSPERBIT

DO
GRUNTOWANIA
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DACHOWYCH
ORAZ
LEPIKI
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(PAP)
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ŚRODKI
POKRYĆ

„Aquarius”.

Bankowe

ul. Kochanowskiego 130

BITUMICZNE
STWETŁORP ŁAN

ler

miesiąc
statek
przebywał
w portowym areszcie w Pietropawłowsku Kamczackim. Został zwolniony po wpłaceniu
przez szczecińskiego armatora
100 tys. dolarów zabezpieczenia.

Aresztowanie kasjerki

A.Dickman

O./TMM
ul. Łódzka3, tel. 32 40 71

Pod koniec lutego na Morzu
Ochockim władze rosyjskie zatrzymały - pod zarzutem połowów bez oryginału ważnej licencji połowowej - polski traw-

(PAP)

ROCKWOOL

PAPY
e

przelotne opady,

- O tym, że odnaleziono Ju-

stynę dowiedziałem się z radia mówi brat zaginionej. - Potem

Katarzyna Żelazek

SYSTEMY IZOLACJI DACHÓW, TARASÓW, FUNDAMENTÓW

zanikające

1

Gdańska,

"O wizycie Papióża na str. 2i11

Obchodów

1226/4235

1841 - ur. Henry Morton Stanley (Rowland), podróżnik

Miasta

Justyna Strzelec — Fot. archiwum rodzinne

Gdynia

(Gosbi)

1819 - ur. Gustave Courbet, malarz francuski
1829 - Pierwszy wyścig wioślarski Oxford-Cambridge —

1000-lecia

która również uczestniczyła
w noworocznej audiencji. - Powtarzał, że jeśli zdrowie pozwoli, to przyjedzie w 1998 r.
Jak dowiedzieliśmy się od
ks. prałata Stanisława Zięby,
kanclerza metropolitalnej kurii
gdańskiej, papieska msza święta odbędzie się najpewniej, tak
jaki o
na Zaspie. Ojciec Święty zamieszka zaś w rezydencji księdza arcybiskupa.
- Wejdziemy z Ojcem Świętym w nowe tysiąclecie - dodał
Tomasz Posadzki.

| pod ostrzałem

potrafił nakłonić do skoku w toń Jeziora z
betonowym klocem przywiązanym do Szy. |

[Hpdać rękę

prze-

dla Papieża, będzie bardzo od-

Blondynka
i gwałtownie. Miała chłopaka. Cóż to za
przeszkoda dla człowieka, który niejednego

Adamowicz,

powiedni dla nas - mówi Adamowicz.
Pisemne zaproszenie na uroczystości związane z 1000-leciem chrztu gdańszczani istnie-

Gas Fra wszyscy ukończy. |

zawładnęła sercem Bolesława szybko

Paweł

BEZPŁATNY DODATEK
TYGODNIOWY

RENOWACJI
ASFALTOWE

i

W

W celu ukrycia niedoboru
nigdy nie miał najmniejszych
kasjerka wkładała do pakietu
zastrzeżeń do jej pracy. Sprawa
banknotów
100-złotowych
wyszła na jaw po dziwnym
zdarzeniu.
czyste kartki papieru. Policja
uważa, że proceder ten trwał
- Wręczyła koleżance plik
niemal przez rok. Dyrektor . banknotów, mówiąc: rób z nimi
banku, Paweł Lewandowski; co Chcesz, i wyszła z banku, nie
twierdzi co innego: - Mogła tak
zabierając nawet torebki - mówi
postępować przez dwa, trzy dni.
dyrektor. - Takie zachowanie
wzbudziło naszą czujność.
Pieniądze w banku przechodzą
przez wiele rąk, są w ciągłym
Dyrekcja uspokaja klientów,
obrocie, sprawa fałszowania
że zaistaniałe zdarzenie nie ma
pakietów gotówki szybko by się
wpływu
na funkcjonowanie
wydała.
banku. Część zrabowanej sumy
już została odzyskana.
Kasjerka zatrudniona była w
Kasjerka została tymczasowo
Banku Spółdzielczym przez 22
aresztowana.
Janina Pazio
lata. Dyrektor podkreśla, że

Str. 2

10 czerwca 1997

Znanymi krakowskimi drogami

do bl iskich

owrół

Giełda Papierów Wartościowych
Notowania akcji 9 czerwca

Polska w drodze do Unii

Nieprzystosowane
nictwo

[O
- Wasz zawód każe wam
strzec ludzkiego życia i służyć
mu - mówił. - W dzisiejszym
kontekście kulturowym i społecznym, w którym nauka i sztuka medyczna zdają się tracić
swój wrodzony wymiar etyczny,
możecie doznawać często silnej
pokusy manipulowania życiem,
a czasem wręcz powodowania
śmierci.
Papież podkreślił, że wobec
istnienia takiej pokusy niepomiernie wzrasta odpowiedzialność pracowników służby zdrowia. Jan Paweł II powiedział, że

17,10 ns 75 0,0

cieszy się, iż znakomita większość lekarzy w Polsce „bierze
na siebie odpowiedzialność, nie

tylko lecząc, podtrzymując życie, ale i zdecydowanie nie podejmując działań, które prowadziłyby do jego zniszczenia”.
- Dziękuję z całego serca polskim lekarzom, pielęgniarkom
i wszystkim przedstawicielom
świata medycznego, którzy prawo Boże «nie zabijaj!» stawiają
ponad to, co dopuszcza prawo
ludzkie.

KABELBFK

KRUSZWICA

Duchowe bogactwo

Dzieci witają Ojca Świętego na ulicy Kanoniczej w Krakowie.

OKOCIM

1710 —— 00

Jan Paweł Il

©

ł dziesiąty dzień pielgrzymki w Kra- + mobile” z Ojcem Świętym za-

kowie. Powrócił
opuści Polskę.

PRÓCHNIK

bliskich sobie miejsc. Dzisiaj Ojciec

Jak każdy dzień, tak i wczorajszy, Jan Paweł II rozpoczął
modlitwą. W kaplicy św. Leonarda Katedry Wawelskiej odprawił mszę św. Zaprosił ok. 40
osób. Wśród nich znalazł się ks.
Mieczysław Maliński, który
przed laty, jako kleryk, wspólnie z ówczesnym klerykiem

15,50

czenników świętego Borysa
i Gleba. Witał Go transparent:
„Od serca witają papieża Rusini, Łemkowie, Ukraińcy”.

Entuzjastyczne
powitanie
zgotowali Janowi Pawłowi II
wierni
z parafii św. Jadwigi Królowej. Wczesnym popołudniem
Ojciec Święty przybył tam, aby

„+33 | | Franciszkiem Macharskim, potemu,

2 listopada

1946

kwiach patronki parafii.

Ojciec Święty gościł również

r.,

w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego, które mieści się
w dwóch kamienicach - nr 19

Karol Wojtyła sprawował swoją
pierwszą mszę, prymicyjną.

Blisko ludzi

nm
RER

NA

X

.

i 21 przy ul. * Kanoniczej. . Naj-Naj

go'łóżka, i przypominając swój

trzymał się przed kolegiatą św.

kilkakrotny pobytw Poliklinice

Floriana, gdzie Karol Wojtyła
w latach 1949-51 był wikariuszem. Jan Paweł II ucałował
tam srebrną relikwię ramienia
św. Floriana, którą podał proboszcz parafii.
Papież nawiedził również
wczoraj Cmentarz Rakowicki
w Krakowie, gdzie modlił się
przy grobie rodziców.

chwilę pomodlić się przy reli-

sługiwał Karolowi Wojtyle w liturgii. W tym samym miejscu 51
lat

Fot. PAP/CAF

Zwracając się do chorych,
Papież zapewnił, że codziennie
się za nich modli. Podkreślając,
że zna doświadczenie szpitalne-

Dziękuję lekarzom
Ojciec
Święty
poświęcił
wczoraj nowy budynek Kliniki
Kardiochirurgii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

nie
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Kościół,

świat,

nasza

Oj-

czyzna. Pamiętajcie też, że liczy
na was papież.

Przemawiającjaj tam, Jan Paweł

do strawienia” - ze względu na
wielkość, liczbę ludności czy
stan rolnictwa. Jednak te problemy nie mogą zaważyć na decyzji odnośnie przyjęcia Polski
do UE. Problemem może być
przystosowanie polskiego rolnictwa do integracji. Tu są duże
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Najistotniejsze w programie,
zdaniem jego współautora - Jolanty Banach, jest to, że „dzięki
niemu rodzina będzie odpowiedzialna sama przed sobą”. Państwo : ma jedynie e tworzyć
watwor
'

TK uznał, że służba żołnierzy

zawodowych wymaga w każdych okolicznościach zdyscyplinowania, lojalności i poświęce-

LUBAWA

nia. Żołnierze zawodowi, wstę-

ulac'w szeregi. wojska dobro-

liie, świadaie dzą się na |

G VISCO

ograniczenie swych praw. Zda-

i prokuratura ma 48 godzin na
przygotowanie
materiałów,
a sąd kolejne 24.
-
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KAKŁAD KONTROLOWANY
DEREN

Zdaniem kom. Roberta Ratajczyka, komendanta komisariatu na gdańskim Przymorzu,
gdy policja ma niezbite dowody,
to jest dość czasu, aby sąd mógł
orzec o aresztowaniu podejrzanego.

Program

PIZYS

no

ACZ

teriał dowodowy - mówi prokurator. - Może się zdarzyć, że
z tego powodu przestępca wyjź dzie” na wolność.

Zdaniem mecenasa

Romana

Nowosielskiego, ' zatrzymany

może złożyć zażalenie na nieza-

wos

sadne zatrzymanie.

ki odszkodowania za każdy
dzień niezasadnego przetrzyia
;
e

mania

- uwaza mecenas. -

Policja musiałaby mieć świado-

mość z odpowiedzialności majątkowej Skarbu Państwa. Jednak 72 godziny pozwoliłyby
nam na. przygotowanie się do
obrony. Zdarza się, że o sprawie
dowiadujemy się godzinę przed
zebraniem sądu.
(WOS)

ryba

4

Zamach
udaremniony

mę

Zamach

Polityki

denta,

stanu

dokonany

ewakuowano

z Brazza-

ville 450 cudzoziemców.

(PAP)

K

Ryba - cudowny lek na astmę.

Fot. PAPICAF

Od 152 lat członkowie rodziny Gaud z Hyderabad w Indiach leczą astmatyków przy pomocy cudownego leku przekazanego im
przez świątobliwego mędrca. Lek w postaci ziołowej pasty umieszczonej wewnątrz żywej rybki (!) trzeba połknąć raz w roku w określonym astrologicznie dniu. W tym roku przed domem Harinatha

Multilotek
713, 15,23, 25,37,38,41, 52,
55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 71,
75, 78

|

|

|

Wydaje mi się, że Karol
Małcużyński trochę się pospieszył (wyrychlił, jak to się mówiło w moich stronach), czyniąc
tematem wczorajszego „Forum”
rolę Kościoła katolickiego we
współczesnej Polsce. Poglądy na tę kwestię, oceny, a i sama rola są w tej chwili w stanie zamie-

Gauda, (na zdjęciu z lewej) pojawiło się pół miliona astmatyków | | szania, przypominają kipiel, w jaką zamienia się stojąca woda w stawie, gdy nagle otworzysię

| chętnych do połknięcia ryby.

PĄP

Śluza i do stawu wpłynie rwący, świeży nurt. Coś sensownego będzie można chyba powiedzieć
w parę tygodni po pielgrzymce Papieża, kiedy się staw ustoi i wyklaruje.j

Wszystkie dane z badań opinii publicznej, przedstawione w programie, były sprzed wizyty,
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:

wykazują brak spójności. Kościół darzy zaufaniem 70 proc: społeczeństwa, ale winnej

ankiecie, gdziesię pyta o autorytety, plasuje się go dopiero na siódmym miejscu. Więc jak to jest:
zaufanie bez autorytetu? Trzeba by znać dokładnie formę pytań owych ankiet, ale i bez tego widać chwiejność.

$
/sprzedaż

*C Remix” (Elb.)

;

i

W związkuz nasilającymi się
walkami między wojskiem rządowym a milicją byłego prezy-

POWSZECHNE

"Merkury
(Gd-a)
AC

$ a

stał udaremniony.

Rodzinnej Państwa dziś rozpatrzy Rada Ministrów.
K

- Elbląg.
7. Frasz

- Kiedyś musieliśmy zwolnić
podejrzanego, bo nie zdążyliśmy
sprowadzić
tłumacza

Ochrona zdrowia

nież otwarty charakter domów
| dziecka. Mogłyby w nich p prze-

SPRZEDAŻ I KOLPORTAŻ
Sprzedaż: tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmową dostawą do domu, biura, urzędu (zniżka
do 15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 50 41 w. 155.
Gazetado domu: 0 800 500 26 bezpłatna infolinia
Promocja: tel/ fax 31 39 16, 31 50 41 w. 175.

.

pracować

odizolowanie ich.od ozieci,

54 09. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

STUDIO GRAFICZNE BUM: 80 - 886 Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, szef studia Krzysztof Ignatowicz. tel 35 18 33.
AE
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Wódzki w Gdańsku,
;

przez byłego prezydenta Republiki Konga Sassou Nguesso zo-

Program polityki rodzinnej
ma łamać bariery w prowadzeniu małej przedsiębiorczości,
wprowadzić większe zróżnicowanie świadczeń rodzinnych
i rozpocząć prace nad „godziwą
płacą”. Autorzy projektu chcą
wprowadzenia preferencyjnego
systemu pozyskiwania pierwszego mieszkania.
Jolanta Banach chwali program za upowszechnienie nauczania już wśród 5-latków oraz
za wprowadzenie instytucji pedagogów domowych. Mają oni
wspierać rodziny w wykonywaniu ich funkcji oraz pośredniczyć w kontaktach rodziców ze
szkołą. Pedagodzy będą działać
przy gminach.

tel/fax
61 43 06. Biuro Ogł. w Sopocie, ul. Kościuszki 61, tel 51 54
55, Biuro Ogł. w Elblągu, ul. Łączności 3, tel./fax 32.70 94, tel. 33

Biuro konkursów: tel: 31 35 66, 31 50 41 w. 176

nE

- Przemoc zawsze w rodzinach istniała, tylko kiedyś nie
była odnotowywana - twierdzi
Jolanta Banach.
Zwiększenie liczby lekarzy
rodzinnych oraz skuteczniejsze
wprowadzenie systemu opieki
zdrowotnej nad uczniami ma
zapewnić pełniejszą ochronę
zdrowia rodzin.
Wedug projektu zasiłek rodzinny byłby przyznawany dla
dzieci w wieku od 6 do 24 lat,
natomiast zasiłek pielęgnacyjny
uzależniony będzie od stopnia
upośledzenia osoby ubiegającej
się o niego. Zgodnie z szacunkami rządowymi, w Polsce poniżej granicy ubóstwa żyje 43
proc. rodzin utrzymujących się
ze świadczeń socjalnych, 10
proc. rodzin pracowniczych i tyle samo rodzin emerytów.

,

i

do ukraiń- | Z Warszawy.

Żywa

przemocy WeWnątrz-

Rządowy

Kazimierz Netka

Kongo

rodzinnej przewidzieliśmy z ko-

W programie zapisano rów-
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Godziwa płaca
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sy”, Targ Targ Drzewny

sprawców

lanta Banach.

(PAP)

EUROFUNDUSZ typ B: 117,67 zł

ORA: a. WI

eH Te

wątpliwości, że podstawą służby
żołnierza zawodowego”.

Sprze

dis Odpowie

godziny

(PAP)

bywać w ciągu dnia lub nawet
nocować dzieci z rodzin patologicznych.
- Chcemy zwiększyć skuteczność egzekucji alimentów - zapowiada Jolanta Banach. - Dla

- Bardzo ważne w tej kwestii

niem TK, „nie powinno budzić

Dział ł

.

|!" funkcji rodziny.

większości

gdy zostają nam zaledwie dwie

skiej prokuratury akta w sprawie
zamordowania przez NKWD od
września 1939 do czerwca 1941
co najmniej 700 obywateli narodowości polskiej i ukraińskiej
więzionych w Samborze.

czoraj w

w

NIKVWD |"esky zee

skiemu lorowałi

Aktywne zwalczanie bezrobocia, terapie dla rodziców
znęcających
nad dziećmi
i wprowadzeni
a
e
Gdańsku
posłank
pierwszy oficjalnie zaprezentowała ke Ek Poborionjsdkiśekw
Pro
Polityki Rodzinnej Państwa.

Gdańsku,

O tymczasowym

Główna przeciw
Komisja.
Badania
Zbrodni
Narodowi
Pol-

dla rodziców

Kierowanie żołnierzy zawodowych w czasie pokoju
do służby w polskich kontyngentach wojskowych bez
ich zgody jest zgodne z konstytucją - uznał Trybuna!
Konstytucyjny.

21,20 ns 76 +1,4

na

©

Jarosław Pietras powiedział,

oceniając koszty integracji, że
do budżetu Polski po połączeniu z UE wpłynie więcej pieniędzy, niż wydamy do wspólnej
kiesy Unii.

Trzy dni
przesłuchań

JCIEdo | krajów europejskich policja

ah

e

pre-

Poprawki do prawa karnego

- Są wypadki, że' orżekamy

Terapia

s

stwierdzenia

' różnice, w porównaniu z rolnic-

Dzisiaj
Jan Paweł
| k a, Prezesa SąduSąGU' Wojewódzkie.
c
śni II odprawi
;
Wojew
1©

Program Polityki Rodzinnej

d rużba

z powodu

komentować

zydenta RP, który powiedział,
że „przez 50 lat musieliśmy słuchać poleceń płynących z Moskwy, w tej sytuacji rezygnacja
z suwerenności na rzecz Brukseli nie jest wydarzeniem dramatycznym”.

opinie, przeprowadzić okaza-

celem jest popularyzowanie na-

i

eo

tylko

Owszem, Polska nie jest „łatwa

:

A AOR

to

W kwestii rozpoczęcia (lub
nie) negocjacji, wiążące będzie
zdanie Rady UE, która wypowie się w tej sprawie pod koniec
roku. Jeśli decyzja będzie dla
nas pozytywna, negocjacje rozpoczną się wiosną 1998 i minister Jarosław Pietras nie chciał

nia. Wówczas nie nadążamy
i nie zawsze zebrany materiał
jest wystarczający dla sądu.
Podobnie uważa Ireneusz
Tomaszewski, prokurator woje-

Święty odleci z Krakowa
a
ok. godz. 17.30.

Służba

stało,

ważnych przyczyn politycznych.

w za-

deksów składających się na no-

was

tem pod nr 21, mieszkał będąc | cowników służby zdrowia w Pol-

:

stanu

Unii, zwłaszcza

we prawo karne. Jedna z nich
dotyczyła przedłużenia czasu
zatrzymania podejrzanego z 48
do 72 godzin.
Według Zbigniewa Szczur-

jeszcze zwykłym księdzem.
sce. Powrócił do wywołanego
W drodze'z ul. Kanoniczej
podczas kaliskiej homilii tematu
na Cmentarz Rakowicki»papa-'
;
| 'ochrony poczętego życia.

Trybunał orzekł

podsekretarz

w

kresie ustawodawstwa.

- mówił. - Zawsze pamiętajcie,

a

| się tam chwilę w kaplicy mę-

Pietras,

w Urzędzie Komitetu Integracji
Europejskiej. Odpowiadając na
pytanie „Dziennika Bałtyckiego” stwierdził, że w rządzie panuje przekonanie, że Polska
znajdzie się w pierwszej grupie
państw, z którymi zostaną podjęte negocjacje. Gdyby tak się

twem

zwłaszcza, gdy czujecie się osamotnieni, że bardzo potrzebuje

pierw w kamienicy nr 19, a po- — JT zwrócił się HA wszystkich pra-

'ukii kultury ukraińskiej. Modlił

- Gdyby nie rozpoczęto z nami negocjacji w sprawie warunków przyjęcia Polski do UE,
miałoby to daleko idące konsekwencje - powiedział Jarosław

Gemelli w Rzymie, stwierdził,
że dzięki ludziom chorym i ich
cierpieniom Kościół otrzymuje
bezcenne duchowe bogactwa.
Jeżeli
nie zgłosi zastrzeżeń,od 1 stycznia
- Po ludzku sytuacja człowieka chorego jest trudna, bolesna,
1998 r. policja
czasem wręcz upokarzająca.
na 72 godziny. ae
Obecnie gia sozynyweć padatzanycł
Ale właśnie dlatego jesteście
W szczególny sposób bliscy
W ubiegłym tygodniu w Sej- Gorzej, gdy jest kilku zaChrystusowi,
uczestniczycie | mie przegłosowano blisko 200
trzymanych - mówi komendant.
niejako fizycznie w Jego ofierze | poprawek Senatu do trzech ko- Musimy zebrać dodatkowe

Ojciec Święty gościł w Fun-

dacji św. Włodzimierza, której

W lipcu br. zapadnie w Brukseli pierwsza decyzja odnośnie do zakwalifikowania Polski do I grupy krajów, które
znajdą się w Unii Europejskiej- poinformowano wczoraj
w Komitecie Unii Europejskiej w Warszawie.

Dyskusja była burzliwa i od Sasa do lasa, natomiast instruktywne - odpowiedzi na znakomicie wymyślone pytanie Małcużyńskiego: jak by poszczególni uczestnicy dyskusji hasłowo
określili tę kolejną pielgrzymkę Papieża. Oto odpowiedzi: PC - budzenie sumień Polaków
iświadomości, że jak dotąd - zawiedli; PSL - wizyta nadziei i pokoju, uładzenia zamętu; BBWR
- ku przyszłości, budowanej na wartościach; UW - pojednanie z prawdą. Przedstawiciel SLD
główny sens wizyty widział w pojednaniu. Kogo z kim, nie uściślił
W audiotele na pytanie, czy wizyta papieska wpłynie na decyzje wyborcze, aż 4042 osoby
odpowiedziały, że nie, 1469 - że tak. Proporcja zgodna z odpowiedziami na pytanie, czy Kościół ma za duży wpływ na politykę: „tak” odpowiada 60 procent.
Ale nie polegałabym zbytnio na wyniku audiotele. Wszystko jest jeszcze w stanie płynnym.
Dlatego wyjątkowo trafna wydała mi się wypowiedź przedstawiciela KPN, który zamiast okre-

Ślać hasłowo pielgrzymkę Papieża,
wpłynie
: pl : ” £ Poteia
płynie
ROSZ Życie,

powiedział:„J

powialaia

„Jeszcze sie zyk

. zdziwimy,

jak ta wiz,

sigo

'

Janina Wieczerska

,
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Władze gmin obawiają się zmian w podatku drogowym

Z kasy w paliwa

Ma być sprawiedliwie; kto więcej jeździ - ten więcej płaci na utrzymanie dróg. Dlatego ma zniknąć tzw. podatek

drogowy, ale do tej pory stanowi on key własne gmin.
Jego zlikwidowanie to brak konkretnych pieniędzy w lokalnych kasach. W gminach nie bardzo wierzą w rządowe
rekompensaty.

Podatek od środków transportu zostanie zniesiony dla posiadaczy samochodów osobowych i ciężarowych o ładowności do 2 ton oraz przyczep i naczep do 5 ton, a opłaty zostaną
wliczone w cenę paliw. Szkopuł
w tym, że nie trafią one od razu
do gminnych kas, ale będą dzielone w Warszawie.

Będziemy walczyć

- Minister transportu i gospodarki morskiej, Bogusław
Liberadzki, obiecał, że będzie
to z dużą korzyścią dla gmin mówi skarbnik Elbląga, Zbigniew Pater. - Na razie jednak
brak dokładnych informacji.
Wiem

tyle, ile usłyszałem w

te-

lewizji. W Elblągu nie płaci,
a właściwie płaci z opóźnieniem
podatek od środków transportu
około 20 procent właścicieli pojazdów. Nie jest to jednak ze
szkodą dla budżetu. Egzekucje
są dość zdecydowane. Pieniędzy więcej wpływa, niż zaplanowano, bo ludzie płacą zaległości. Do tego dochodzą wysokie
odsetki. Jeśli okaże się, że poniesiemy straty w wyniku likwi-

dacji podatku drogowego, będziemy walczyć.
- Nie znamy założeń projektu, nie możemy przeprowadzić
symulacji - mówi Henryk Tomaszewski, zastępca skarbnika
Gdyni. - Swego czasu Ministerstwo Finansów przygotowało
podobny
projekt. Wówczas
z obliczeń wynikało, że otrzymamy zaledwie 10 procent tego, co wówczas uzyskiwaliśmy.
z podatków od środków transportowych.
W Gdyni nie płaci podatku
około 30 procent właścicieli pojazdów. Od trzech lat prowadzone są intensywne działania
w celu nakłonienia dłużników
do uregulowania należności.
Powstała nawet specjalna komórka w urzędzie, zajmująca
się tym problemem. W ostatnich dniach wysłano 1700 wezwań. W mieście jest zarejestrowanych około 74 tysięcy pojazdów osób prywatnych.

Dwa procent budżetu |

- Na ten temat można rozmawiać, gdy będą znane konkrety - usłyszeliśmy w Wydziale

Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Wielu nie płaci
podatku od środków transportowych. Te dochody jednak
nam nie uciekną. Możemy ściągać je nawet po zniesieniu podatku. W ciągu 5 lat możemy
ścigać dłużników. Jeśli ktoś nie
zapłacił, niech nie liczy, że ujdzie mu to na sucho.
- Odnośnie przyszłych wpływów - trudno powiedzieć. Konkretnych uregulowań prawnych
jeszcze nie ma - mówi Mirosław
Goślicki,

naczelnik

Wydziału

Finansowego w Sopocie. W budżecie stanowi to około 2 procent wszystkich wpływów, planowanych na bieżący rok. Jest
to około 1 080 000 złotych. Nie
płaci w terminie około 10 procent właścicieli pojazdów. Naliczamy odsetki 0,14 procent
dziennie od należnej kwoty.
- Na razie dotarły do nas informacje

sław

Czaszka

skarbnik

z oświatą

Chirek, skarbnik Tczewa. Trud-

Burmistrz Kartuz, Marian
Wilkowski, uważa, że obecny

no się wypowiadać, jakie to będzie miało konsekwencje dla
budżetu miasta. Podatek ten
płaci około 80 procent właścicieli pojazdów. Od zalegających
ściągamy należność poprzez
komornika.
Gdyby
wliczyć
w cenę paliwa - najbardziej obciążani byliby ci, co korzystają
najczęściej z dróg. Trudno teraz

podatek mógłby pozostać jako
majątkowy, stanowiący dochód
własny gmin. Natomiast na remonty dróg powinny być odpisy od ceny paliwa, od podatku
akcyzowego.
Burmistrz Kartuz nie wierzy,
że po zlikwidowaniu podatku
od środków transportu docho-

Kazimierz Netka

gdańskiej wizyty
a” upa-

miętniająca wizytę Papieża
na Wybrzeżu wypłynie jutro
z Gdyni. Przesyłki opatrzone zostaną
okolicznościo-

Na ludzką czaszkę natrafiła ekipa budowlana podczas prac ziemnych na placu
Jakuba Wejhera.

wym stemplem.
Przesyłki odpłyną okrętem
ORP Mewa ze Skweru Kościuszki w Gdyni do Gdańska. Na jego
SDANSY
46 121.3RAT
pokładzie znajdą się listy i kartki,
krajowe i zagraniczne, zwykłe
i polecone, które do 10 czerwca
Poczta Polska wydała dwa kazostaną nadesłane lub przyniesiosowniki. Na jednym oddano sylne do Urzędu Pocztowego Gdywetkę ORP Mewa i podobiznę
nia 1 przy ul. 10 lutego 10. Należy
Jana Pawła II. Drugi przedstawia:
je opatrzyć napisem „Poczta
Papieża na tle ołtarza-okrętu, na
Okrętowa”.
sktórym. 10 lat, temu, odprawił
Dla uczczenia 10 rocznicy wimszę św. na Zaspie.
zyty Jana Pawła II na Wybrzeżu,

Znalezisko zostało przekazane na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich. Trwa modernizacja
rynku wejherowskiego. W piątek
wieczorem ekipa robotników
znalazła w wykopach obok kole-

—

(KŻ)

Przez most przejeżdżało każdej doby ok. 18 tys. pojazdów. Przeprawa pontonowa obsłuży nie więcej jak jedną cz wartą tej
ilości.

Fot. Piotr Kajmer

Długie kolejki aut tworzyły się wczoraj
przed mostem na rzece Elbląg przy wyjeżdzie z Elbląga do Gdańska. Rozpoczął się
tam remont mostu i potrwa około pięciu
miesięcy.
Odnawiany most miał być nieczynny od 26 maja.
Zamknięto go jednak dopiero wczoraj, z uwagi na

kłopoty z montażem zastępczego mostu pontonowego.
-'Myślę, że za dwa, trzy dni wszyscy oswoją się
z nową sytuacją i zamiast czekać na przejazd po moście pontonowym, korzystać będą z objazdu obwodnicą - mówi Tadeusz Ciemny, dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg w Elblągu.
(p)

Puck
Napad

Balet w Eurowizji z Gdyni

Festiwal

Gala dla najlepszych gdańskich maturzystów

Mistrzowie
Najlepsi
woje
skiego spotkali x
w

Teatrze

Czterej
zamaskowani
mężczyźni obrabowali położoną na obrzeżach miasta
hurtownię „Spartan”. Zabrali papierosy, słodycze
i kawę za 100 tys zł. Towar
źli jednym z ośmiu samochodów należących do
okradzionej firmy.
W
ciągu miesiąca jedna
z większych miejscowych hurtowni została okradziona dwa razy.
Teraz czterech ubranych w kominiarki mężczyzn skuło kajdankami dwóch stróżów po czym zamknęli ich w chłodni. Złodzieje
wycięli kratę w oknie magazynu
i weszli do środka. Znaleźli mechaniczny podnośnik i za jego pomocą załadowali towarem Stara.

(pen)

i matugdańwczoraj

„Wybrzeże

Na imprezę zaproszono 88
spośród 15 tysięcy tegorocznych abiturientów.
Najlepszym z nich okazał się
Leszek Aleksander Kołodziejczyk z III LO w Gdyni, który
ukończył szkołę ze średnią
sześć. Najmłodszym z najlepszych został 17-letni Wiesław
Goździewicz z Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.
Najlepsi tegoroczni maturzyści wybierają się głównie na Politechnikę Gdańską. Kilkunastu
z nich

na uniwersytet,

a kilka

osób zamierza studiować za
granicą lub w innym województwie.
Prawie wszyscy maturzyści
zgromadzeni na wczorajszej
uroczystości byli laureatami
bądź finalistami konkursów
przedmiotowych m.in. historycznych, ekonomicznych, ekologicznych i polonistycznych.
Każdy ukończył liceum lub
technikum, ze średnią ocen po-

wyżej pięć.

(lu)

SB przed sądem

|
Fot. archiwum

Gdańsk powita jutro uczestników i gości VII Konkursu
Eurowizji dla Młodych Tancerzy. Miejscem baletowych prezentacji będzie scena Teatru Muzycznego w Gdyni.
14 młodych

tancerzy z Belgii,

Cypru, Estonii, Finlandii, Gre-

cji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec,
Słowacji, Słowenii, Szwecji,
Węgier i Polski. Nasz kraj reprezentować będą warszawiacy:
Małgorzata
Dzięgielewska
i Bartosz Anczykowski.
Wielki finał konkursowych
zmagań, do którego zakwalifikuje się 7 tancerzy, rozegra się
za tydzień, we wtorek 17 czerwca. Jego przebieg śledzić będą

mogli telewidzowie w całej niemal Europie.
Bezpośrednią relację z półfinału, który odbędzie się w sobotę, przekaże natomiast OTV
Gdańsk.
Bilety na oba te koncerty
można już kupować w kasie Teatru Muzycznego.
Publiczność półfinałowego
wieczoru wybierze swego faworyta. Otrzyma on nagrodę widzów ziemi gdańskiej, srebrną
statuetkę autorstwa Bogdana
Mirowskiego.

(a)

Anna Biała z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Tczewie otrzymuje dyplom z rąk pracowników oświaty
Fot. Robert Kwiatek

Agencja Artystyczna Kontakt - Grzegorz Furgo, Bakycka Agencja Artystyczna BART,

Za

Eurowide Promotions England oraz

niszczenie akt
Bartosz Anczykowski i Małgorzata Dzięgielewska są laureatami niedawnego Ogólnopolskiego Konkursu Tańca.

matury

z kuratorami, nauczycielami
i posłami.

na hurt

w prezencie

VII Konkurs Eurowizji dla
Młodych Tancerzy miał odbyć
się w Wiedniu. Austriacka stolica „oddała” go jednak Gdańskowi - w milenijnym prezencie.
Ale członkowie Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego uznali, że tylko w gdyńskim teatrze są warunki do
przeprowadzenia konkursu.
Jury pod przewodnictwem
Mai Plisieckiej oceni występy

Co myśli rząd?
Centralne rozdzielanie rząd
tłumaczy koniecznością zdobycia środków na budowę i utrzymanie dróg poza gminnych.
Dlatego chce, aby wysokość
wydatków
na finansowanie
dróg krajowych i wojewódzkich
wyniosła minimum 30 proc. planowanych dochodów z podatku
akcyzowego od paliw silnikowych i gazu płynnego używanego do napędu pojazdów. Przewidywany wzrost akcyzy w następnych latach, o ok. 15 procent powyżej wskaźnika inflacji, pozwoli na realny wzrost
nakładów na drogi krajowe
i wojewódzkie o ok. 20 proc.
rocznie - tłumaczy min. transportu, Bogusław Liberadzki.
Gminy nie będą poszkodowane, bo dostaną rekompensaty,
a poza tym nadal będą mogły
pobierać podatek od właścicieli
środków transportu o ładowności powyżej 5 ton. Jest to rozwiązanie podobne do obowiązujących w krajach UE i uzasadnione znacznie większym
zużyciem dróg przez pojazdy
ciężkie.

Dla uczczenia

na placu

(AZdr), (GW)

dy z tego tytułu zostaną zrekompensowane. Ma przykre
doświadczenia z subwencjami
na oświatę.

Papieska „Poczta Okrętowa”

„Poczta

- Czaszka pochodzi z 1945 roku - powiedział nam inspektor ds.
gospodarki komunalnej Urzędu
Miejskiego w Wejherowie Alfons
Wesołka. - W 1946 roku była tu
przeprowadzona masowa ekshumacja żołnierzy radzieckich. Jak
widać, nie wydobyto wszystkich
szczątków.
Wczoraj czaszkę zamknięto
w drewnianej skrzyni i przekazano ją do pochowania w grobie nr
1 na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Wejherowie.

Koście-

Przykre doświadczenia

„gazetowe” na temat

Korki przed mostem

Wejherowo

Laska,

rzyny. - Dopiero, gdy będzie
wszystko skonkretyzowane będzie można przeprowadzić symulację i obliczyć, ile stracą
gminy - mówi. Projekt jest bardzo nieprecyzyjny.
W mieście Kościerzyna nie
płaci podatku od środków
transportu około 10 procent
właścicieli aut. Dłużnicy reagują jednak
na upomnienia.
Uszczuplenia szacowane są na
60 tysięcy złotych. Za tę kwotę
można np. położyć asfalt na 300
metrów drogi.

likwidacji podatku od środków
transportowych - mówi Ryta

Na wjeździe do Elbląga

giaty ludzkie szczątki.

powiedzieć, czy rekompensata,
którą otrzymamy, będzie równa
kwocie, jaką dostajemy od tych
80 procent, regularnie płacących podatki od środków transportu. Nie znamy projektu
ustawy.
Podobnego zdania jest Jaro-

Oskarżeni o niszczenie tajnych dokumentów dwaj byli
oficerowie gdańskiej SB staną przed sądem 17 września.
W kwietniu
br. Sąd Wojewódzki a
w Gdańsku uchylił se
postanowienie Sądu Rejonowego,
który umorzył sprawę dwójki
byłych funkcjonariuszy tajnych
służb, ze względu na znikomy
stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu.
Sędzia Zdzisław Kostka,
rzecznik Sądu Wojewódzkiego,
nie chciał ujawnić uzasadnienia
decyzji.
- Akta tej.sprawy zostały zakwalifikowane jako tajne w całości - wyjaśnił sędzia. - Decyzję
podjął prezes Sądu Rejonowego.

Jan S. i Zenon R. oskarżeni
zostali o zniszczenie kilkudziesięciu tomów akt gdańskiej SB
w latach 1989 - 1990. Pełnili
wówczas
wysokie
funkcje
w Komendzie Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Gdańsku.
Według nie potwierdzonych
informacji, w latach 1989 - 1990

zniknęło około 90 proc. zasobów archiwalnych. Zniszczonych miało zostać prawie 20 ton
dokumentów.

(DAJ)

.

zapraszają na :

Złote przeboje SMOKIE

w» oryginalnym wykonaniu

CHRIS NORMAN
z

zespołem

legendarny wokalista grupy SMOKIE

Opera Leśna
20 czerwca 1997, godz. 20.00
Bi:
GL:
EOT:
X:
Opera Leśna 511812, BART 510115, Orbisy : Gdynia 614250, Sopot 514142,
Gdańsk 314425, BMN

Travel 412560,

PIOMAR Wejherowo 722200,

Biuro Ogłoszeń Prasy Bałtyckiej315041w212, Sklepy Cepelia 510105
sklepy muzyczne,

biura podróży, Agencja Kontakt 524932.

-

Str.

|
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GDAŃSK - ciepłownicze: 44-1620, energetyczne: 41-23-23, - gazowe:

Apteki pracujące non stop:
GDAŃSK,

„Dworcowa”

-

Dworzec Główny, tel. 31-28-41
do 45 (w. 210); Apteka w Pogotowiu Ratunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01; * „Aksamitna”, Łagiewniki 52, tel.
35-15-22, sob.-niedz. 10.0022.00; ZASPA, ul. Pilotów 21;
tel. 56-92-71;
PRZYMORZE,

ul. Opolska 3,

niczne PKM: wodociągów i kanalizacji: 31-20-67, opiekuńcze
państwowe: 41-10-42

20-45-50; gazowe:

tel. 20-44-73;

RUMIA - gazowe: tel. 711-882;
wodno-kanalizacyjne: 710-030

„Jagiellońska”, ul. Ja-

giełły 6, tel. 51-25-17
apteka nr 19054, ul.

Pięć telefonówi adrenalina

Brutalny
gwoli

Pierwszy okręt, uczestniczący w ćwiczeniach Baltops
97, wpłynie do Portu Wojennego 9 czerwca. Już w przyszły
piątek na ulice Gdyni wyjdzie
| |cztery i pół tysiąca marynarzy
+ z trzynastu państw. Nie wiedzą

_ o tym wszyscy handlowcy.

- Dobrze, że nam pani
o tym mówi, to dokupimy więi cej towaru - powiedziały reporterowi

„Dziennika”

sprze-

niedz. i święta - całą dobę,
w pozostałe dni w godz. 20-7.30
- poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
-sob., niedz. i święta - całą dobę
w pozostałe dni w godz, 20-7.30
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49
- czynne całą dobę

dawczynie z kiosku spożywczo-przemysłowego przy Porcie Wojennym.
TELEFONICZNA AGENCJA
W piątej edycji Baltops
INFORMACYJNA:
handel, :. weźmie udział ponad 50 okręusługi, produkcja, pon.-pt. w g. | tów (w tym ok. 13 jednostek
9-18, 45-14-11 do 13. Wspoma- : polskich), a także samoloty
ganie niepełnosprawnych wt.- | myśliwskie i śmigłowce. Więkś: szość z nich będzie cumowała
pt. w g. 9-15, 46-56-70.
na terenie Portu Wojennego.
TELEFON
INTERWENCJI | Duże okręty staną w Porcie
KRYZYSOWEJ - 22-22-22
: Handlowym w Gdyni przy nabrzeżu Pomorskim i Skwerze
PORADNIA
JĘZYKOWA
UG (język polski); tel. 41-15-15 +: Kościuszki. Będą się tam. mogły podłączyć do agregatów
(czynna od pon. do pt. w g. 13- |
: 1 korzystać ze słodkiej wody.
15)
ak powiedział nam Janusz
Walczak, rzecznik prasowy doURZĄD MIEJSKI Gdańsk:
32-46-17; Gdynia: 20-72-71; So- :: wódcy Marynarki Wojennej,
port
udostępnił te miejsca za
pot: 51-20-21
|

wypadki 099

TELEFONY

32;

„Pod

Gryfem”,

ul. Staro-

wiejska 34, tel. 20-19-82

GDAŃSK, ul. Aksamitna 1 lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne sob.,

+?

- nagłe zachorowania: tel. 32-

ZAUFANIA:

Gdańsk 32-27-30, Gdynia 20-

Sanitarnych 32-39-24 lub centr. 32-30-76, 3236-14, 32-39-44 w. 236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog i tormatolk
przyjmuje w dni powsz. w g.
19.30-7.30

65-29, czynny codz. w g. 8-15.15
(dyżurują prokuratorzy rejonowi obu miast)

ZASPA,

Informacja o AIDS - 958; „Pogotowie Makowe”, środy, piąt-

ul.

Pilotów

21,

tel.

centr. 56-69-95, 47-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambu-

AMAZONKI - Telefon zaufa-

nia: 25-08-80 (pon.); 41-60-85

(wt. i czw.); 51-59-88 (pt. i sob.),

wg. 19-21;

cze lekarz ogólny, poradnia dla

58, 31-51-32

do 20)

(Zaspa, Przymo-

Żabianka,

Oliwa,

(codziennie

od

mowani będą w Nocnej Obsłu-

Ośrodek doraźnej pomocy dla :;
kobiet i dzieci maltretowanych
(Gdańsk, ul. Olszyńska 41). :ś:

rurgiczne czynne całą dobę.

GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury
14, czynne całą dobę, ambulatorium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 20-00-01, 20-0002. Przewozy chorych, tel. 251998; 251-999

- Podstacja Działu

Pomocy Doraźnej, ul. Białowieska 1 (tel. 25-19-99), dla
mieszkańców

dzielnic: Obłuże,

ul. Derdowskiego

370-800,

na

telefon

30

* PRYWATNE

przewozy am-

bulansem sanitarnym, 43-52-00
GDYNIA
* Taxi Plus, 200-400, 96-25; ra-

24, tel.

bat 45 proc. + konkurs

ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepełnosprawnych,
23-50-78, w g. 7-21

GDAŃSK. Chirurgia: Instytut
Chirurgii AM, ul. Dębinki 1;
Interna:
Instytut
Chorób

Wewn.

AM,

nym powietrzu.

Do podobnego zdarzenia do+ szło w miniony piątek w Gdyni,
przy Szkole Podstawowej nr 10.
| Kierowca autobusu Rodkin J.,

- Policja na życzenie rodziców
* ZIELEŃ, attyzasiów 76, 41- | ma obowiązek sprawdzić każdy
20-71, 41-73-35
wyjeżdżający autobus - mówi
; komisarz Marek Konkolewski
i: : z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji
i: w Gdańsku. - Pijany kierowca
. może spowodować wypadek naGDAŃSK
wet na pierwszym kilometrze.
* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
W ub.r. w czasie wakacji
0-601-31-59-59; udzielamy ra- ; gdańska policja trzykrotnie nie
batu
: dopuściła do wyjazdu autokaru
z nietrzeźwym kierowcą wiozą* MILANO TAXI, 96-27, 37cym turystów.
proc. taniej!

710-811

(Targ Węglowy): nieczynny; Scena
mała (ul. Kołodziejska 4): Ewa Hitler pali camele, g. 19
Miniatura. (ul. Grunwaldzka 16):
nieczynny
SOPOT, Kameralny (ul. Boh.
Monte Cassino): nieczynny
GDYNIA. Teatr Miejski, Scena
Duża (ul. Bema 26): nieczynny
Teatr Muzyczny, Duża Scena (pl.
Grunwaldzki 1): nieczynny; Sala
kameralna: nieczynna
MUZYKA

Spotkania

Alkoholików

rek)

.. odbędą się dzisiaj (wtow następujących punk-

tach:

-„Zostań

|

z Nami”, Przymorze ul. Śląska
(w kościele, sala katechetycz-

:

na);

o

godz.

„Siekiera

(w przychodni,

17

:

1”,

Morena

HI p. pok.

EKG, 53-69-86, 56-27-40
406) oraz o godz. 17.30 - „Ge* WYJAZDOWA POMOC lenesis”, Gdynia ul. Traugutta 9
(w Klubie Abstynenta „Krokarzy specjalistów, 57-33-33
kus”).
* WETERYNARYJNE wizyty
całodobowe, Trójmiasto, 56-89 |
Katolickie Centrum
56
ze
Trzeżwości
* POGOTOWIE WETERYul.
Mireckiego
3,
80-245
NARYJNE - 983; 0601/62-36-70
Gdańsk-Wrzeszcz przy Kościele
(całodobowo)
Najświętszego Serca Jezusowego
POGOTOWIE DLA ZWIE-

(bezpańskich, rannych

-

i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czy
(czynne całą ą dob dobę)

przy

torach

Policyjny

Telef

44-73-67
991 - energetyczne; 992 - gazowe; 993 - ciepłownicze; 994 - wo-

techniczne

i kanalizacji; 995

cert

z cyklu

„Mistrz

i uczeń”

w wyk. prof. Krzysztofa Olczaka akordeon i ucznia Marcina Krzyżanowskiego
akordeon,

16-22, tel. 41-40-28

STRAŻ POŻARNA: 998

dociągów

GDAŃSK, Państwowa Opera Bałtycka (al. Zwycięstwa 15): Ojczyzno ma... (koncert zamknięty), g.
18
Ratusz Staromiejski, Sala Mieszczańska (ul. Korzenna 33/35): Kon-

codziennie

Na

-

ż
:
4
a Życzenie rozmówcy gwarantujemy anonimowość i dyskrecję.

s5

=

==

Bs

GDAŃSK. Muzeum eradowe
ul. Toruńska 1: Wystawy stałe oraz

Ś
:
|
:sz

wystawa milenijna - „Aurea Porta

s

czynne codz. w g. 10-17; Narodowe

sz

- musieli rozwiązać test,

w którym zawarto pytania dotyczące historii, struktury i instytucji Unii Europejskiej.
Trzeba było wiedzieć między
innymi, kto jest inicjatorem powstania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (Robert Schumann), jak również wskazać
stolice
Unii
Europejskiej
(Brukselę, Strasburg i Luksemburg).
Pytanie, które wprowadziło
najwięcej zamieszania, dotyczyło hymnu zjednoczonej Europy.
Młodzi prawidłowo pisali, że
jest to finał IX symfonii Ludwiga van Beethovena, często jednak tytułowali ją „Odą do mło-

dości”, zamiast właściwej „Ody
do radości”.
Konkurs wygrali uczniowie
z Zespołu Szkół Samochodowych. Pierwszą nagrodę - wycieczkę do Hiszpanii - zdobył
Tomasz Wielicki. Drugą - Mirosław Lewiński i Włodzimierz
Wszelaki. Na trzecim miejscu
znalazł się Łukasz
Tiesler
z Technikum SMAR

dywizjonu,

teraz

identyfikatory z nazwą okrętu.
będzie dla niego możliwość
Dostaną też spis imprez kultuporozmawiania po angielsku,
ralnych, kawiarni i pubów.
który jest oficjalnym językiem
Baltops '97.
Taksówki,
wchodzące
w zintegrowany system ratow- Każdy marynarz będzie
miał mapę Gdyni formatu A4
nictwa,
zostały
oficjalnym
przewoźnikiem Baltops. Będą
z zaznaczonymi liniami komuoznakowane naklejkami z logo
nikacyjnymi. Dwunastu doćwiczeń. >
wódców załóg narodowych dostanie w prezencie herb Gdyni
- W ten sposób chcemy
z okolicznościową tabliczką,
uniknąć sytuacji z zeszłego roa także gdyńskie albumy i fol- . ku, kiedy za przewóz na Oksydery - powiedziała nam Ewa
wie kierowcy żądali 50 dolaKosakowska
z gdyńskiego
rów - mówi kpt. Janusz WalUM.
czak.
Marynarze z obcych bander
Krystyna Romanowska
będą mieli przy mundurach

czeka

ich tylko „kosmetyka”.

Kmdr Krzysztof Haponiuk
z Flotylli Okrętów mówi, że
oprócz samych ćwiczeń, ważne
jest także nawiązanie osobistych kontaktów między kadrą.
- Niektórzy oficerowie już
się znają z poprzednich Baltopsów. Te ćwiczenia, to jak
zastrzyk adrenaliny - ocenia
kmdr Haponiuk.

Taksówki i mapy
Jeden z oficerów powiedział nam, że najważniejsza

stersów 15): Galeria stała: Polska
Sztuka Współczesna; Wystawy czasowe - Roman Opałka - „W stronę

liczenia”; „Koniec i początek.
Gdańsk 1945-55”. Prywatne kolekcje fotograficzne; Galeria Pałacowa: Stanisław Horno-Popławski rzeźba; Galeria Promocyjna - Pa-

weł Wolański - grafika; Salon Mistrzów:

Jan

Misiek

- malarstwo,

Rzeczypospolitej - sztuka gdańska
od poł. XV do końca XVIII w.”,

wiedział

„Dziennikowi”

To-

„Evimed”

ul.

Bema

16

e „Evimed”

ul. Warszawska

34 w godz. 8-20.
* Stacja San.-epid ul. Chrzanowskiego 3/5 w godz. 9-14.

We wczorajszym „Dzienniku”
do artykułu „Kobiece poprawki”
na str. 4 wkradł się błąd. Napisaliśmy, że „Projekt ustawy o równych prawach kobiet i mężczyzn
- zatwierdzą kobiety z Forum”.
Prawidłowo
tekst
powinien

właśnie oni będą żyli w Unii,
gdy Polska do niej dołączy.
Konkurs współorganizowali:
Gdańska Fundacja Integracji
Europejskiej,
Stowarzyszenie
Młodzi Demokraci oraz Zespół
Szkół Samochodowych.

brzmieć: „Projekt ustawy o rów-

ne

Które miasto jest stolicą Unii Europejskiej?
SOON

wie. Dzieje i kultura ludu bałtyjskiego”; czynne wt.-pt. 9.30-16;
- sob.-niedz. 10-16

Zeidler Art Gallery, ul. Długa 81 stała kolekcja dzieł sztuki dawnej
polskiego i europejskiego kręgu
kulturowego.
ul. Ogarna65 - kolekcja grafiki, rysunku, plakatu oraz antykwariat.
Galerie czynne pon.-pt. g. 10-17,
sob. 10-15

skich. Czynna codz. w g. 12-18.

Galeria „Promyk” (ul. Świętojań-

„Pszcze-

ska 68/69): Wystawa malarstwa
Henryka Żarskiego. Czynna wt.sob. w g. 10-16
Galeria Sztuki „Portal” (ul. Ogarna 29/30): wystawa malarstwa S.
Michałowskiego. Czynna pon.-pt.

Długi Targ 20/21): prace artystów
plastyków i projektantów z różnych dziedzin sztuki współczesnej.
Wystawa prac Zbigniewa Szczepanka „Gdańsk w akwareli”. Czynna pon.-pt. 10-18; sob. 10-15.

Galeria Sztuki „Sień Biała” (ul.
Długi Targ 36): wystawa malarstwa
Piotra, Rafała i Wiesława Demb-

w g. 11-18, sob. 11-15

wt.-sob. w g. 10-16; niedz. 11-16;

Gallery of Native Art (ul. Św. Du-

Wartownia Nr 1 na Westerplatte czynna codz. w g. 9-16; Centralne
Muzeum Morskie i jego oddziały-

cha 87/89): Sztuka Australii, Nowej

zeum „Sołdek”, Muzeum na wyspie Ołowiance - wystawa „Pruso-

e

w godz. 8-20.

Sprostowanie

Pomorza

Żuraw, budynek „B”, statek-mu-

*

(Ju)

rybołówstwo

larstwo pomorskie wczoraj i dziś”.
Czynne wt.-niedz. w g. 9-16; Mu-

Rozpoczęła
się
szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu „B”. Od wczoraj można
się zaszczepić w ośmiu punktach Trójmiasta.

e „Clinica Medica” ul. Mirec-

ski do Unii jest dobrym pomysłem na przyszłość.
- Zachęcanie młodzieży, by
poszerzała swą wiedzę o Unii
jest niezwykle istotne - powiedział Jerzy Szurdak nauczyciel
z Zasadniczej Szkoły Zawodowej i organizator konkursu. - To

Etnograficzne w Oliwie: „Dawne
czasowa:

tydzień”

kiego 11 w godz. 8-20

giem uważa, że wstąpienie Pol-

Galeria „Glaza Expo Design” (ul.

Wschodniego”;

„Żółty

t:

masz Wielicki, który do konkursu przygotowywał się w... tramwaju. - Do szkoły jadę 35 minut,
nie marnowałem więc czasu śmiał się zwycięzca.
Łukasz Tiesler, który w przyszłości chciałby zostać politolo-

RE

ich nie łączy. Bez skutku.
- Był to bardzo brutalny gwałt
- mówi Gabriela Sikora z biura
prasowego
Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Kobieta trafiła do szpitala.
O zdarzeniu poinformowała
policję nad ranem koleżanka 24letniej studentki z sąsiedniego
pokoju. Według funkcjonariuszy
policji, mężczyźni wszystko zaplanowali.
(W 05)

e« Przychodnia Reumatologiczna ul. Grunwaldzka 1/3
w godz. 14-18.
Gdynia:

collage; Salon Karykatury - Marek
Polański - rysunek. Czynne wt.,
czw., pt., sob. 9-16, śr. i niedz. 10-17
(sob. - bezpłatnie); Archeologiczne
- wystawy czynne codz. w g. 10-18
(oprócz pon.); Dom Przyrodników
z wieżą widokową- czynne codz.
w g. 8-20; Poczty i Telekomunikacji: czynna pon.-pt. g. 10-16; sob.
i niedz. 10-16; we wtorki nieczynne;
ludowe

wcześniej

Akcja zakończy się w piątek.
Szczepienie kosztuje 33 zł.
Punkty szczepień
Gdańsk:
e Szpital im. M. Kopernika ul.
Nowe Ogrody 1-6 w godz. 11-14.
e Szpital za Zaspie ul. Jana
Pawła
II 50 w godz. 11-14.
e Stacja Sanepid przy ul. Zamkniętej 21 w godz, 9-14.

- Musimy wiedzieć, jakie poniesiemy koszty oraz, jakie odniesiemy korzyści, gdy będziemy przystępować do Unii - po-

SPSS
NSZ SRRSE
SAARE
ASRR

Ratusz Głównego Miasta z wieżą
widokową (ul. Długa 47) i Dwór
Artusa z Sienią Gdańską - czynne

BE

EE

nowię

(Pałac Opatów w Oliwie, ul. Cy-"

tel.

Anonimowych

- tak się złożyło, że

do zmagań przystąpili sami pa-

PRE RENRRRS

52.00.71 do 76

Oczu AM, ul. Dębinki 7

RZĄT

SOSIE ESPERO:

GDAŃSK, Wybrzeże: Scena duża

ul. Dębinki 7;

»

(WOS) |:

PRZESYŁKI KURIERSKIE -

Okulistyka: Klinika Chorób

GDYNIA. Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01
Morski, Redłowo, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 22-0051

Edward G. miał wczoraj prowadzić autobus, którym za miato wybierały się dzieci ze Szkoły Podstawowej przy ul. Lilli Wenedy 19 w Gdańsku. Na zlecenie
dyrekcji szkoły, policja skontrolowała autobus i kierowcę. Okazało się, że Edward G. miał 1,69
promila alkoholu w wydycha-

; miał 0,41 promila alkoholu.

30-30,

Pogórze, Oksywie, gm. Kosakowo - lekarz ogólny, gabinet
zabiegowy, w dni powsz. 15.307; ambulatorium pediatryczne,
w dni. powsz. w g. 17-7
RUMIA - Pogotowie Ratunkowe,

Ośrodek i telefon czynny całą
dobę: 31-92-62

pe

alarm. 999. Ambulatorium chi-

s:

|

* HOLSERVICE, 52-29-87, 56455. OSO SSB 24h

Przygotowania

sowy

Fot. Robert Kwiatek

Tramwajem do Europy
Młodzi

8

Dzienny Oddział Odwykowy,
ul. 3 Maja 6, tel. 32-26-52.

dze Chorych przy ul. Aksamitnej 1; ul. Jesionowa, tel. 41-0260 (Wrzeszcz, Morena) - lek
ogólny, gab. zabiegowy - w dni
powszednie g. 19-7; pediatra w dni powszednie ul. Aksamitna 1
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.

„Orzeł”.

Polscy marynarze są już gotowi do przyjęcia
swoich bałtyckich partnerów.

Tomasz Wielicki z gda
Technikum Samochodowego wygrał konkurs wiedzy o miewie e trójmiejskieh szkół
ką. Wzięli w nim udział uczniowie

Wrzeszcz) - w dni powsz. w g.
20-7 chorzy z tego rejonu przyj-

OBŁUŻE

ORP

zajmują marynarzom z okrętów podwodnych więcej czasu
niż marynarzom ze zwykłych
okrętów. Mimo to, jak twierdzi
por. Wiesław Gerig, oficer pra-

chodnia Odwykowa - Pomoc

czynne w g. 20-7; ul. Startowa 1,

Podwodni gotowi

Obrony Narodowej.
„-- Każdy płaci za siebie - mó-

która

z pokoju, stwierdziła, że nic już

w poprzednich latach, będą
mogli zwiedzać okręty wojenne, stojące przy nabrzeżu
oksywskiego portu. Rzecznik
MW szacuje, że w dniach 14-15
czerwca przez port przewinie
się ok. 40 tys. osób.

czenia sfinansuje Ministerstwo

Przy-

dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, ul. Łąkowa

Kobieta,

przyjaźniła się z Włodzimierzem
K. próbowała wyprosić natrętów

Mieszkańcy Trójmiasta, jak

o

ki, w g. 15-19; Sopot, ul. 3 Maja

dzieci chorych, gab. zabiegowy,
pediatryczny i dla dorosłych -

czyn.

W minioną niedzielę policja
zatrzymała trzech sprawców brutalnego gwałtu. 21-letni Tomasz
W. oraz bracia 18-letni Maurycy
i 20-letni Włodzimierz K. czwartkowej nocy weszli przez okno do
jednego z gdańskich domów studenckich. Wtargnęli do otwartego pokoju, w którym mieszkała
24-letnia studentka.

Na Oksywiu, w Porcie Wo-

Jak twierdzi większość oficerów, nastroje kadry przed
ćwiczeniami są dobre.
- Jesteśmy w stanie przez
tydzień zajęć na morzu zrobić
kilka razy więcej, niż podczas
trzech tygodni stania w porcie
- mówi kpt. Jarosław Miłowski, jeden z oficerów Dywizjonu
Okrętów
Podwodnych.
W tym roku, po raz pierwszy
w ćwiczeniach weźmie udział
najnowocześniejszy okręt podwodny
polskiej
marynarki

zgwułałe

ae

licja przypuszcza, że Sprawcy

jennym, malowana jest brama
wjazdowa, łatane są dziury
w jezdni.
* Nie będzie jednak żadnych inwestycji, bo nie mamy
na to pieniędzy - usłyszeliśmy
w porcie.
Wiadomo, że na jego terenie stanie pięć budek telefonicznych na karty magnetyczne. Będą służyły marynarzom
także po skończeniu ćwiczeń.

Nieudane

JI.
Wojewódzka

e

a

Młodzi o Unii

nów „Powrót z U”, środy, piąt-

Gdańsk,

e.

Koszty Baltops, to koszty
zkolenia naszej kadry.

Poradnia dla Rodzin Narkoma-

gi, Letniewo, Brzeźno, Orunia,
Suchanino
i Chełm) w dni robo-

LI

Nie wiadomo, ile ie
|| kosztowała cała impreza.

mowy Przyjaciel”, tel. 988 (od
16 do 6 rano).

(Śródmieście, Nowy Port, Sto-

rze,

U

ki, 16-18, tel. 51-59-22; „Anoni-

latorium chirurgiczne czynne
całą dobę
Przychodnie Międzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: ul.
Aksamitna 1, tel. 31-81-41

tel. 56-66-81

Każdy płaci za siebie

Antymafijny telefon zaufania -

29-29,
41-10-00.
Biuro Przewozów

męższyzu

Na terenie Portu Wojennego w Gdyni z okazji morskich
guza wojskowych Baltops '97
'9' stanie pięć nowych budek
lefonicznych.
Malowana jest też brama wjazdowa, łatany

:

Armii Krajowej 42, tel. 21-00-

Gdańsk Suchanino

tech-

20-44-79; wodociągów i kanalizacji: 21-90-19

WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka
52, tel. 45-43-01

GDYNIA,

52-14-62,

SOPOT - gazowe:
(czynne w g. 6-22); - wodociągów
; kanalizacji: 51-40-55
:
:
GDYNIA - ciepłownicze: tel.
23-19-41; dźwigowe: tel. 23-3665; 23-40-24; energetyczne: tel.

tel. 56-38-22;

SOPOT,

31-18-68,

Baltops - ostatnie przygotowania

Gwinei, Nowej Zelandii, Indonezji,

Afryki, Azji, Płd. Pacyfiku. Czynna
codz. w g. 10-18, w sob. 10-14.
Nadbałtyckie Centrum Kultury,
Dom Aukcyjny - Ratusz Staro-

SeA

Fot Maciej Kostun

zeum Miasta Gdyni, Pawilon Wystawowy, ul. Waszyngtona 21 - Wystawa stała: Morski rodowód Gdyni; Czynne g. 11-17, oprócz pon.;
Domek Abrahama, ul. Starowiej-

stowskie 24): wystawa „Wojna na

nia-wieś”, Czynna w g. 11-17 codz.
oprócz pon.; Bank Przem)
Handlowy SA (ul. Wendy 7/9): wy-

rysunkach”. Wystawa czynna pon.sob. w g. 9-17 (bezpłatnie)
Autorska Galeria Rzeźby, Gdańsk,
ul. Pomorska 68 d - Wystawa retrospektywna Józefa Sarnowskiego.
Czynna wt.-sob. g. 12-17
Zabytkowa Kuźnia Wodna nad

ska 30: „Antoni Abraham

- Gdy-

stawa malarstwa i grafiki pt. „Światło i cień” Barbary Badowskiej
i Aleksandra Widyńskiego. Czynne
pon.-pt. w g. 8-18.

Potokiem Oliwskim (Oliwa, ul. By-

towska la). Czynna g. 10-15
SOPOT. Galeria „Triada” (Boh.
Monte Cassino 36) - wystawa zbiorowa twórców Wybrzeża: malargrafika,

ceramika,

rzeźba,

unikatowa biżuteria artystyczna.
Czynna pon.-pt. g. 11-18; sob. 11-16
Państwowa Galeria Sztuki (ul. Powstańców Warszawy 2-6): wystawa
pt. „Sztuka Sopotu”. Czynna codz.
w g. 11-18, oprócz pon.
GDYNIA. Marynarki Wojennej
(bulwar

AE

APA
CA ANARRSADESAEEEE AOR SOA RARE

miejski (ul. Korzenna 33/35) - Stała
kolekcja malarstwa i grafiki, meble, zegary, rzemiosło artystyczne
oraz wydawnictwa artystyczne.
Czynne codz. g. 11-19, sob. g. 11-15.
NSZZ „Solidarność” (ul. Wały Pia-

stwo,

nych prawach kobiet i mężczyzn
jest zbyt ogólny - twierdzą kobiety z Forum”. Za pomyłkę przepraszamy.

Nadmorski),

g.

10-16;

Okręt-muzeum „Błyskawica” czynny codz. w g. 10-13 i 14-17

(oprócz pon.); Muzeum przy plaży:

Ekspozycja
plenerowa
broni
i uzbrojenia morskiego czynna
codz. w g. 10-17 (oprócz pon.);
Oceanograficzne
i Akwarium Morskie (al. Zjednoczenia 1), codz. g.
9-19; Dar Pomorza, g. 10-16; Mu-

GDAŃSK, Neptun ul. Długa 57:
Zakochany kundel, USA, bo., dubbing, g. 10, 12 i 16; Plump Fiction,
USA, 15 1., g. 14 i 18; Zabijanie na

śniadanie, USA, 151. g. 20
Kameralne, ul. Długa: Plump fiction, USA, 15 1., g. 16; Sara, pol., 15
l., g. 17.45; Zagubiona autostrada,

USA, 18 1., g. 20
Helikon, ul. Długa: Donnie Bra-

sco, USA, 15 L., g. 16; Śmieszność,
fr., 15 1., g. 18.15 120.15

Żak (Wały Jagiellońskie): Trainspotting, W. Bryt., 15 1., g. 16.45;

NI

RENE

l, g. 16 i 20.15; Polubić czy poślubić, USA, 151., g. 18.15
Zawisza (ul. Słowackiego 3): Nocne graffiti, pol., 15 1., g. 16; Portret

damy, USA, 15 1., g. 17.45; Dzieciaki, USA, 18 1., g. 20
Znicz,
(ul. Szymanowskiego):
Kłamca, kłamca, USA, 12 |., g.
16.15 i 18; Sara, pol., 15 I., g. 19.45
Bajka, ul. Jaśkowa Dolina: Pinokio, USA,

bo., g. 16.15;

Romeo

i Julia, USA, 15 I, g. 18; Donnie
Brasco, USA, 15 I., g. 20.15
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh. Monte
Cassino 30: Zakochany kundel,
USA, bo. dubbing, g. 15.45, 17.15
i 18.45; Komora, USA, 151, g. 20.15
Polonia, ul. Boh. Monte Cassino
55: Złodzieje, fr., 15 l., g. 15.45;
Przełamując fale, duń./norw., "151,
g. 17.45; Plump Fiction, USA, 15 L.,
g. 20.30

GDYNIA, Warszawa, ul. Świętojań-

ska: Zakochany kundel, USA, bo., g.

10, 12 i 14; Desperatki, USA, 15 1., g.
16; Zabijanie na śniadanie, USA, 15

l., g. 18; Sara, pol., 15 L., g. 20
Goplana, Skwer Kościuszki: Autoportret z kochanką, pol., 15 L., g.
16.30; Sara, pol., 15 1., g. 18.30; Po-

lubić czy poślubić, USA, 15 I., g.
20.30

Miasto zaginionych dzieci, fr., 15
L., g. 18.30; Pogrzeb, USA, 15
1.,g.
20.30

GRABÓWEK, Fala: Czy to ty, czy

Watra-Syrena (ul. Za Murami 2-

PIF zastrzega sobie
zmiany repertuaru

10): Gliniarz z metropolii, USA, 15

to ja, USA, 12 I., g. 17; Dym, USA,

151,
g. 19

możliwość
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Gdańsk. Będą częściej kontrolować

Wrzeszcz. Dom, na który brakuje pieniędzy

Gapowicz

Mógłby przetrwać

co minutę

bloki na Zaspie

W ciągu godziny gdańscy kontrolerzy łania ponad 60
gapowiczów. Najwięcej w okolicach Moreny.
nem letnim a i ZKM
łowę
li
konkaz
© połeię kas kon

ZKM zamierza nieco zmienić
system pracy kontrolerów. Będą
pracować w określonych dzielni-

wiak, kierownik

Wydziału

Kon-

tów, jakie otrzymał.

Ewa Opiela

W najbliższy czwartek stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”,
mające swoich przedstawicieli
w Radzie Miasta, wybierze
prezesa. Głównym kandydatem
na to stanowisko
jest
je dotychczas
Antoni Szczyt.
W czerwcu upłynęła kadencja
dotychczasowych władz stowarzyszenia. Od początku jego istnienia w 1993 r. jego prezesem
jest Antoni Szczyt, na co dzień
naczelnik Wydziału Inżynierii
Miejskiej w gdańskim magistracie. Zgodnie z zapisami statutu
ewentualna następna ka-

dencja prezesa Szczyta będzie jego ostatnią na tym stanowisku.
Wybory prezesa odbędą się
w najbliższy czwartek.
„Nasz Gdańsk” zrzesza 96
osób; są to głównie znani przedsiębiorcy, biznesmeni, kupcy. Stowarzyszenie działa wyłącznie na
niwie lokalnej - nie ma aspiracji
do prowadzenia
polityki na
szczeblu krajowym.
W Radzie Miasta Gdańska
„Nasz

Gdańsk”

ma

Morena. Rozjeżdżana droga

UL. PIEKARNICZA. Mieszkaniec Moreny informuje nas o dewastowanej drodze przy tej ulicy.
- Mieszkańcy z własnej inicjatywy położyli tam około 300 metrów płyt drogowych. Teraz ta droga rozjeżdżana jest przez TIR-y.

Morena. Bez telefonów
UL. BULOŃSKA. Mieszkańcy bloków nr 34, 36, 40, 42 i 44 nie

mają w mieszkaniach telefonów.

- Nasze bloki zostały wybudowane później, niż pozostałe - mówi jeden z mieszkańców feralnych bloków. - Ale było to dziesięć lat
temu. Wreszcie i nam można zafundować ten „luksus”.

Jedynymi aparatami, z których mogą korzystać lokatorzy są dwa
telefony na kartę umieszczone przy bloku nr 28. Jak mówią mieszkańcy, często przynajmniej jeden z nich jest zepsuty. Tak jest i teraz. Jeden z aparatów pozbawiony jest słuchawki.

Eryk Muszyński od 50 lat słyszy tylko obietnice urzędników.

Fot. Robert Kwiatek

Muszyński mieszka w budynku przy ulicy Leczkowa
miesko
w yna
tam tylko jeden remont. Było to w latach
W budynku przy Leczkowa 25 mieszkają przede wszystkim

Będą

klub

UL. BULOŃSKA. Mieszkańcy zwracają uwagę na niekonsekwentne oznakowanie ich bloków. Np. bezpośrednio sąsiadujące ze
sobą budynki mają numery 20 i 28.
- My już się przyzwyczailiśmy do tej nietypowej numeracji - mówi mieszkaniec bloku nr 26.- Ale np. taksówkarze mają z dojazdem
do konkretnego miejsca duże problemy.

troli Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. - Zwykle nie mają
pieniędzy ani dokumentów.
Gdyńscy kontrolerzy łapią ponad 2 i pół tysiąca nieuczciwych
pasażerów w ciągu miesiąca.
Większość z nich ma nieważny,
kilkakrotnie skasowany bilet.
Niektórzy to prawdziwi „nałogowcy”.
- Jednego z gapowiczów złapaliśmy osiem razy w ciągu trzech
miesięcy. Obiecał, że teraz będzie
kupował bilet miesięczny na
przejazdy na terenie całego miasta
- opowiada Kędzierska. Wyniesie go to osiem razy taniej
niż zapłacenie wszystkich manda-

Nasz Gdańsk

„NG”,

UL. ŻYŻLEWICZA. W niedzielę na boisku przy tej ulicy odbył
się festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka. Odbył się m.in. konkurs
rzutów do kosza i minitenisa stołowego. Dzieci mogły przejechać
się na koniu i potańczyć. Swoje umiejętności prezentowała jednostka straży pożarnej. Imprezę zorganizowała LWSM „Morena”.

ośmiu

radnych działających w ramach
prawicowego porozumienia radnych. Dwoje członków klubu zajmuje miejsca w najwyższych władzach miasta: Ewa Sienkiewicz

jest członkiem zarządu, a Sławomir Niecko - wiceprzewodniczącym Rady Miasta. Ponadto członkami stowarzyszenia są radni innych klubów: Małgorzata Woźnicka (UW), Włodzimierz Machczyński i Leszek Słomiński (obaj
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe).
Podczas ostatniego kryzysu
w Radzie Miasta Gdańska, radni
„NG” wraz z resztą prawicy wymusili znaczne ustępstwa na Unii
Wolności,

która

straciła

dwa

miejsca we władzach. Tymczasem
wszyscy przełożeni urzędnikaprezesa Antoniego Szczyta są...
członkami
Unii
Wolności.
W ostatnim czasie prezes Szczyt
otrzymał od nich m.in. zakaz występowania w telewizji. Głosowanie nad jego kandydaturą może
być zatem sondażem poparcia dla
całokształtu działalności Antoniego Szczyta.

Opowiadają, że od zakończenia wojny, dom nie był tynkowany.
Grzyb
w prawie
wszystkich mieszkaniach, przeciekający dach, wybrzuszone
ściany to dla nich codzienny widok. Przejeżdżające pod ich
oknami samochody sprawiają,
że cały budynek się trzęsie. Lokatorzy boją się, że pewnego
dnia sufit zawali im się na głowę. Mówią, że PGM nie robi
nic, by poprawić warunki ich
życia.

Tak, jak
+50 lat temu
Eryk Muszyński ma 84 lata.
Jest niewiele młodszy od nieco
ponad stuletniego budynku,
w którym mieszka. Wprowadził
się do niego w1948 roku. Był jego czwartym lokatorem. Opowiada, że pięćdziesiąt lat temu
dom przy Leczkowa 25 wyglądał tak samo jak teraz.

Kto

Gdańsk

Antynikotynowy tramwaj

in-

wszystkim

w sprawie przeciekającego dachu, nie odnosiły większych rezultatów. Przeprowadzano tylko doraźne naprawy. Od zmieniających się w ciągu tych lat
urzędników, Muszyński słyszał

tylko obietnice. Żadnej z nich
nie zrealizowano.
|
- Pracownicy PGM ciągle
tłumaczą się brakiem pieniędzy
- opowiada . - Mówili, że za rok,
za dwa, coś zaczną robić.

Jak twierdzi, gdyby przeprowadzono tu pożądany remont,

Pan Eryk zrobił w swoim
mieszkaniu, co mógł.
Wymieniłem
drzwi,
wzmocniłem podłogi, poprawiłem tynki - wylicza starszy pan.
- Część mieszkańców też przeprowadziło tego rodzaju robo-

słać 10-osobową grupę wychowanków na obóz w OlDrużyna
harcerska
działa
w Domu Dziecka od roku. Dyrektor ośrodka, Jarosław Kuciński, zaznacza, że harcerze po raz

pierwszy mają możliwość wyjazdu na letni obóz. Niestety Dom
Dziecka nie dysponuje
odpowiednią kwotą na opłacenie wyjazdu. Wychowankowie liczą na
pomoc finansową. Proszą darczyńców o nadsyłanie pieniędzy
na adres:
Konto środków specjalnych

kój nr 20 lub telefonicznie pod
nr. 38-61-89.
(W 08)

że im pr

Czerwiec = czerwcowe dni walki z rakiem

Telefon nadziei

to

„Przepustka do XXI wieku”
rodzaj legitymacji, którą

wały życie. Będą one bohaterkami spotkania, które odbędzie

otrzymają panie, decydujące się | się 1 stycznia 2001 roku na Plapodjąć działania profilaktyczne | cu Zamkowym w Warszawie.

chroniące przed nowotworem
piersi.
Brązowa przepustka przeznaczona jest dla kobiet, które
np. rzucą palenie, zmienią sposób odżywiania. Srebrną otrzymają panie, które rozpoczną
comiesięczną
samokontrolę
piersi. Do tego przeprowadzą
badanie
ultrasonograficzne
oraz mammografię.
Złota przepustka zarezerwowana

jest

dla

kobiet,

które

wzięły udział w takiej akcji
- i w wyniku samokontroli oraz
badań profilaktycznych urato-

(gram)

Na uczestniczki konkursu
czekają nie tylko „przepustki”.
Wszystkie mamy, córki i babcie,
które prześlą na piśmie swoje
zdrowotne zobowiązania na adres: Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, ul. Wawelska

Domu Dziecka, ul. Brzegi 55, 80-

045
Gdańsk,
WBK.
S.A.
o/Gdańsk 10901098-1049-128-00-

;

(Mak)

15,

02-034
Warszawa,
wezmą
udział w losowaniu cennych nagród.
Ponadto

wśród

kobiet, któ-

rych matki lub siostry chorowały na raka sutka zostanie rozlosowanych sto bezpłatnych badań mammograficznych. Bę-

BIUROWE

© zaprawy klejące do glazury

oferują w czerwcu mieszkańcom Trójmiasta swoje usługi Telefon Nadziei oraz wizyty

u specjalistów bez skierowania

od innego lekarza. Od 9 do 14
czerwca, W godz od 14 do 19,

pod numerem tel. 22-00-51
wew. 161 i 104 dyżurujący lekarze z Oddziału Radioterapii
Szpitala Morskiego im. PCK
w Gdyni Redłowie będą udzielać porad.
Na osoby wymagające spotkania w gabinecie onkologa,
oczekiwać
będą
specjaliści
w Miejskiej Przychodni Onkologicznej w Gdańsku Wrzeszczu
przy al. Zwycięstwa 31 w dniach
13, 16 i 20 czerwca
w godz od 9
do 14.

:

(jog

© zaprawy samopoziomujące
© zaprawy wodoszczelne
© elementy montażowe

ul. Grunwaldzka 540

tel./fax 52-23-18

SKŁAD FABRYCZNY

-KLEJ, SIATKA,

MINERALNE,

TYNKI ŻYWICZNE
Gdańsk,

Łostowicka

(wiazd przez stację benzynową)
Tel. 32-04-23

w. 35,027;44/1340/51

]
E
< | B
TYSIĄCLECIA

PRODUKCJA

tel. 525041 w. 251, 260 lut

plastikowe

SYSTEM DOCIEPLEŃ

WŁASNA

GDAŃSK - OLIWA

© farby - emulsyjne, akrylowe
© CEKOL - szpachlówka biała

GOSPOBA

SKLEPOWE

© spoiny białe i kolorowe

a

CHEMIA

Gdańsk, ul. Grunwaldzka 363
tel. 52-12-28/29, 52-29-01

Ponadto oferuje:
- farby i lakiery
- płytki ceramiczne
- kleje do glazury
- płyty gipsowo-kartonowe
- chemię budowlaną
- węże
R-1395/A/494

MARINOX

Morena. Jedna poczta
UL.
NAŁKOWSKIEJ.
Jest tu jedyny na Morenie
urząd pocztowy. Znajdują się
w nim trzy okienka kasowe.
Pracownice poczty nie nadążają z załatwianiem wszyst- |
kich klientów.
Tadeusz Czerep, właściciel
sklepu przy ulicy Bulońskiej
mówi, że najgorzej jest w czasie upływania terminów rozmaitych płatności.
- Wiele razy nawet po go-'
dzinie zamknięcia, kolejka
stoi w środku urzędu - mówi
mieszkaniec Moreny. - Na tak
duże osiedle jedną poczta to Tadeusz Czerep postuluje wybudowanie
nowej poczty
Fot. Maciej Kostun
chyba za mało.

Niedźwiednik. Piknik na osiedlu
W sobotę na terenie byłej strzelnicy odbył się rodzinny piknik.
W pierwszej części imprezy popisywali się najmłodsi. Dzieci uczestniczyły m.in. w konkursach sportowych, miniliście przebojów i wiedzy o Gdańsku. Wszyscy uczestnicy pikniku obejrzeli występ zespołu teatralnego z osiedlowego klubu „Gawra”. Całość zakończyło wspólne ognisko.
- Gdyby lato trwało cały rok, to można by robić takie imprezy
co tydzień - powiedział Marian Falkowski, jeden z licznie przybyłych mieszkańców osiedla.

Jest nadzieja dla mieszkańców Niedźwiednika. Jak poinformowała nas radna Maria Małkowska, przygotowywany jest projekt
techniczny wymiany wadliwych schodów na osiedlu.
- Być może prace ruszą jeszcze w tym roku - mówi Małkowska.
- Inwestycję sfinansuje Zarząd Dróg i Zieleni Urzędu Miejskiego.

Suchanino. Może więcej koszy?
UL. KAMIEŃSKIEGO. Mieszkańcy bloku nr 9 postulują ustawienie większej ilości koszy na śmieci na skwerku przed ich blokiem.
:
- Stoi tu tylko jeden kosz - mówi jeden z lokatorów. - Ludziom
przysiadującym na ławkach nie zawsze chce się do niego podchodzić. W wyniku tego teren ten jest często zaśmiecony.

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH. Mieszkanka ulicy
Beethovena informuje nas o tablicy reklamowej zasłaniającej jezdnię.
- Ustawiono ją tam niedawno - mówi nasza informatorka. Przez nią nie widać, czy jakiś pojazd wyjeżdża z Beethovena na Powstańców Warszawskich.
W pobliżu znajduje się przejście dla pieszych. Mieszkanka Suchanina chce, by zlikwidowano tablicę.

"Wrzeszcz. Skracają sobie drogę
UL. SŁOWACKIEGO. Regina Łoś informuje nas o kierowcach
skracających sobie drogę na lotnisko.
- Skręcają w ulicę Potokową przy domach jednorodzinnych opowiada nam pani Regina. - Niedawno jeden z nich o mało nie potrącił mego męża.
Według niej okoliczni mieszkańcy zgłaszali tę sprawę na spotkaniu z prezydentem Posadzkim dwa lata temu. Postulowali postawienie barierek zabezpieczających. Od tamtej pory nic się nie
zmieniło.
- To cud, że ne doszło jeszcze do żadnego wypadku - mówi
mieszkanka Wrzeszcza. - Tym bardziej, że często w pobliżu tych domów bawią się dzieci.

Wrzeszcz. Fatalne chodniki
BIG DAY, VOO VOO
BIELIZNA

VIE LO w Gdańsku
zawiadamia absolwentów o uroczystościach 50-lecia liceum, które od-

będzie się w październiku

1997 r.

Odbiór kart uczestnictwa i bliższe informacje
w sekretariacie szkoły tel./fax 39-02-18.

Serdecznie

Morena. Nie ścinają

UL. BULOŃSKA. Stanisław Urbaniak, mieszkaniec tej ulicy,
informuje nas o nie przycinanych trawnikach w okolicy miejsca jego zamieszkania. Nasz czytelnik ma syna, który jest uczulony na
pyłki traw. Opieszałość pracowników miejskich przyczynia się do
niepotrzebnych dolegliwości.
- Powinny być jakieś terminy, do których tereny zielone mają
być wykoszone - postuluje nasz czytelnik. - Wielu ludzi nie musiałoby cierpieć.

Niedźwiednik. Będą nowe schody

MUZYCZNA

TYNKI

we

Polski Komitet Zwalczania Raka wraz z firmą Pharmacia » dzie je można wykonać na tere$ Upiohn patronują kolejnemu etapowi konkursu dla ko- nie całego kraju.
Również gdańscy onkolodzy,
biet - „Przepustka do XXI wieku”. Gdańscy onkolodzy uruw ramach dni walki z rakiem,
chomili Telefon Nadziei.

nie Knop z XI LO, Monice Harasim z XIII LO i Ewie Filon z VIII
LO.
Jedna z prac pojawi się w pobliżu gdańskich szkół w formie
dużego plakatu. Pozostałe lub ich
elementy wykorzystane zostaną
do pomalowania dwóch gdańskich autobusów i trzywagonowego tramwaju. Ozdobione rysunkami i hasłami antynikotynowymi
pojazdy
pojawią
się
w Gdańsku już za kilka tygodni.

© TYSAND - zaprawy
© listwy mosiężne,

ten, jest

Urzędnicy mówią

R-3111

Dyrekcja Domu Dziecka
w Gdańsku Oruni chce wy-

jak

Jak mówi, najbardziej denerwuje go to, że często jego praca
idzie na marne.
- Człowiek się narobi, żeby
to jakoś wyglądało. Potem
przychodzi deszcz i znowu
w mieszkaniach jest wilgotno. żali się pan Eryk.
Według niego taki stan bęnina; Stoppa, tłumaczy brakiem
„dzie. trwał, dopóki. administracja nie zajmie się budynkiem na środków w budżecie miasta.
serio. Przede wszystkim powiTę samą przyczynę wymienien zostać naprawiony dach.
nia Wiesława Buder-Wenta,
Należałoby też otynkować cakierownik działu technicznego
łość elewacji.
PGM Gdańsk-Wrzeszcz.
- Nie powiem nic nowego,
po prostu brakuje nam pieniędzy.
Janina Stoppa, kierownik
Czesław Romanowski
ROM
nr 7, zna problemy

Gdańsk Orunia

Wakacje
dla sierot

- Takich

Wrzeszczu około dwustu budynków - tłumaczy kierownik. Niektóre z nich są w gorszym
stanie.
Jak mówi, wspólnoty, która
istnieje na Leczkowa 25 nie stać
na generalny remont. W tym
roku zostanie jedynie naprawiony dach. W następnych latach ma być wykonana izolacja
budynku.
- Ciągną się za nami zaległości z lat poprzednich. Jesteśmy
w stanie dokonywać tylko bieżących napraw. Tak długą zwłokę w wykonaniu remontów Ja-

proszeni są o kontakt z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy
Rejonowej
Policji

zona Ha

LO, Kolejne przypadły Magdale-

wielokrotne

przede

Mieszkańcy dbają
administracja nie

mieszkańców ulicy Leczkowa.
Nie ma dla nich jednak pocieszających wiadomości.

i profilaktyki

w Gdańsku, ul. Kurkowa 8, po-

aufobusy i tramwaj z hasłami antynikotynowymi

li” na najlepszy i najbardziej pomysłowy plakat ogłosiły kilka tygodni temu Wojewódzki Ośrodek Analiz i Promocji Zdrowia
oraz gdański oddział Stowarzyszenia Zdrowych Miast. Do
udziału zaproszono wszystkie
gdańskie szkoły średnie. Prace
konkursowe przysłały m.in. trzy
licea ogólnokształcące.
Dwie równorzędne pierwsze
nagrody zdobyli Andrzej Kukla
z XIM LO i Anna Wielgus
z XI

Późniejsze
terwencje,

nowoczesne

1 maja
ok. godz. 8.30
w Gdańsku na ul. Nowatorów
samochód osobowy marki Ford
Fiesta zderzył się z samochodem VW Polo. Kierowcy do-

znali obrażeń ciała. Świadkowie

Konkurs „Kocha, lubi, nie pa-

w latach pięćdziesiątych.

widział?

Artur Kiełbasiński

aka
wakado
lak
i oa
e
gdańskich szkół średnich.

- Były nawet ślady po pociskach - pokazuje Muszyński. Widać je i w tej chwili.
Według
Muszyńskiego,
w miarę lat tynki odpadały, budynek niszczał. Dom, zbudowany na podmokłym gruncie, zawilgacał się coraz bardziej. Jedyny remont przeprowadzono

dom przetrwałby
* bloki na Zaspie.

een

nej.

Morena. Sportowy festyn

cach i punktach miasta, na przystankach końcowych i pętlach.
Gdyński Zarząd Komunikacji
Miejskiej nie zwiększy liczby
kontrolerów w sezonie letnim.
Będą się za to pojawiać częściej,
zwłaszcza w godzinach nocnych
i wczesnorannych.
- Najwięcej gapowiczów to
wracająca z dyskotek młodzież
w wieku 12 - 13 lat oraz 19 - 25
latkowie - mówi Janusz Piecho-

WĘGLOWY

wie, na Chełmie i w Oruni Gór-

Morena. Całodzienne lampy
UL. WILEŃSKA. Jeden z mieszkańców informuje, że przez cały tydzień na tej ulicy paliły się lampy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się tak również w dzień.
:
- Interweniowaliśmy w tej sprawie w spółdzielni - mówi nasz czytelnik. - Niestety, bezskutecznie.
:
Według mieszkańca Wileńskiej, w administracji nie było nikogo,
kto wyjaśniłby tę sprawę.

TARG

Najwięcej gapowiczów podróżuje w Gdańsku autobusami.
Zwykle jadą na osiedle Morena.
Wielu pasażerów - bez biletów trafia w ręce kontrolerów w okolicach Dworca Głównego i Bramy Wyżynnej. W Gdyni na ul.
Morskiej, Oksywiu i Karwinach.
Podczas jednej czterogodzinnej akcji gdańscy kontrolerzy zatrzymują ok. 250 gapowiczów.
Wielu z nich próbuje potem anulować otrzymany mandat, wymyślając różne historie. Najczęściej
mówią o swej złej sytuacji materialnej. Niektórzy udają, że mdleją, inni płaczą.
Maria Kędzierska, główny
specjalista do spraw sprzedaży
i kontroli biletowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku,
powiedziała nam, że firma zwiększa liczbę kontrolerów kilka razy
w ciągu roku. Teraz jest ich więcej, gdyż nadchodzi sezon letni.
Kontrolerzy będą się częściej pojawiać głównie w Pieckach Migo-

A ULICA

zapraszamy!
10029862/2227/51

Nasza czytelniczka informuje, że od konsulatu Rosji do ulicy
Partyzantów ciągnie się ułożony nierówno chodnik.
Zauważyła także, że na rogu Batorego i Jaśkowej Doliny pozostały ślady po wykopach.
- Pracownicy zakopali dziurę, ale nie chciało im się kłaść płyt
chodnikowych - mówi mieszkanka Wrzeszcza.

Wrzeszcz. Zawody strzeleckie
UL. KOPERNIKA18. We wtorek, 10 czerwca o godzinie 12 odbędą się tam zawody strzeleckie. Wezmą w nich udział uczniowie
szkół średnich z Wrzeszcza. Nagrodą będzie puchar przewodniczącego Rady Miasta.
Informacje z Moreny, Niedźwiednika, Suchanina i Wrzeszcza
zebrał Czesław Romanowski, który czeka na sygnały czytelników
pod numerem telefonu 31-45-17
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W sprawie Trasy Kwiatkowskiego

Grabówek. Jubileusz biblioteki

Chylonia. Napad z nauczką
ULICA CHYLOŃSKA. Dwóch mężczyzn zostało w nocy
z piątku na sobotę zaatakowanych i pobitych przez czteroosobową
grupę przestępców. Zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu z ul.
Opata Hackiego. Sprawcy napadu zabrali im saszetkę z pieniędzmi
i dokumentami. Jeden z poszkodowanych zawiadomił o całym zajściu policję. Dzięki sprawnej interwencji bandyci zostali ujęci.

Chylonia. W sprawie kładki
ULICA PUCKA. Rada Dzielnicy Chylonia Nowa zwróciła się
do Urzędu Miasta z prośbą o wybudowanie kładki dla pieszych nad
torowiskiem przecinającym ul. Pucką. Przez nie przystosowane dla
pieszych torowisko przechodzą codziennie mieszkańcy tej ulicy.
Najbliższe przejście znajduje się przy stacji SKM Gdynia Chylonia.

Chylonia. Jubileusz „piątki”

Książki, czasy

|

Bylince,

udzie

ń
Gdyńscy
radni chcą pojechaś na nodzwyczejno się do
ią,

Ministerstwa Ochrony
że minister już dawno aka
Trasy Kwiatkowskiego przez las.
Wniosek o nadzwyczajną se-

kierownik

sję złożył wczoraj w sekretariacie Wojciecha Szczurka, przewodniczącego Rady Miasta,
Maciej Brzeski, wiceprezydent
Gdyni. Zdaniem prezydenta
radni mogliby przekazać ministerstwu ich pozytywne stanowisko dotyczące przejścia trasy
przez las. Dla Macieja Brzeskiego skandalem jest fakt, że dokumenty dotyczące trasy przeleżały w ministerstwie prawie dwa
lata.
- Pod koniec 1995 r. otrzymaliśmy pozytywną opinię komisji
sejmowych Transportu oraz

Filii nr 3 Miejskiej Biblioteki
Publicznej, mieszczącej się przy
ul. Morskiej 123/125, marzy się
nowy, duży lokal z nowoczesnym wyposażeniem. Biblioteka służy czytelnikom nieprzerwanie od pół wieku.
- Firanki i wykładzina nie by.
ły zmieniane od dwudziestu lat mówi Bylinka. - Niektóre ławeczki są tak stare jak biblioteka.
Regina Bylinka jest kierow-

niczką od trzydziestu lat. Sprawuje pieczę nad 30-tysięcznym
księgozbiorem, z którego korzysta ponad 2 tys. czytelników.

Ochrony Środowiska - stwier-

Pośród niesnasek

Na początku były cztery regały, lada i żelazny piec. Pomieszczenie było tak niewielkie,
Zbigniew, Ireneusz i Kamila Omenikowie - dziadek, syn i wnuczka - wycho- że z ledwością mieściło się
wankowie SP nr 5
Fot. Ewa Sipowska w nim sześć osób. Do dyspozycji
czytelników były 844 książki.
ULICA GOSPODARSKA. Mszą św. rozpoczęło się w piątek
Jak wspominają biblioteczne
spotkanie byłych absolwentów i przyjaciół Szkoły Podstawowej nr
kroniki, do biblioteki ustawiały
5 zorganizowane z okazji pięćdziesięciolecia istnienia szkoły.
się kolejki większe niż do rzeźW spotkaniu uczestniczyło ok. 130 osób. W trakcie uroczystości
nika.
szkole wręczono „Medal 70-lecia Gdyni”. W SP nr 5 uczy się obecRegina Bylinka podkreśla,
nie ponad 700 uczniów. W ciągu pięćdziesięciu lat pracy wyszło
że biblioteka
rosła razem
z niej ok. 7 tys. absolwentów.
z dzielnicą. Podczas wydarzeń
* grudniowych w 1970 r. w jej pomieszczeniu schroniło się ok. 20
portowców
i stoczniowców.
RADA DZIELNICY. Polatać balonem, zjeść grochówkę i kiełW roku wyboru kardynała Wojbaski, wziąć udział w zawodach sportowych będzie można w sobotyły na papieża z biblioteki
tę na festynie integracyjnym zorganizowanym przez Radę Dzielnizniknęły wszystkie pozycje docy i Samorządową Szkołę Podstawową nr 10. Festyn będzie się odtyczące Włoch, Rzymu i Watybywał od 10 do 19 na boisku SP nr 10. W trakcie imprezy sprzedakanu.
wane będą cegiełki z których dochód przeznaczony zostanie na waKiedy w 1987 r. Jan Paweł II
kacje dla dzieci z dzielnicy.
przyjechał do Gdyni, filia znalazła się na trasie jego przejazdu.
Bibliotekarki wywiesiły cytat
z wiersza Juliusza Słowackiego

Chylonia. Festyn integracyjny

Chylonia. Zjedli kiełbasy

Reginie Bylince, kierowniczce biblioteki marzy się nowy lokal.
„Pośród

niesnasek

Pan

Fot. Ewa Sipowska

Na dodatek w lutym 1993 roku filia została okradziona.
Włamywacze dostali się do
środka poprzez. wyłamaną kratę. Poza książkami zabrali m.in.
maszynę do pisania, dwa telewizory, odkurzacz i grzejnik olejny. Zjedli nawet pozostawiony
w bibliotece suchy chleb.

Bóg

uderza...”. Kiedy zobaczyli to
członkowie komisji z ówczesnego Wydziału Kultury, nakazali
usunięcie napisu. Bibliotekarki
jednak nie usłuchały. Kierowniczka powiedziała wówczas, że
nie ona ten wiersz napisała
i niech każą go zdjąć Słowackie-

dal pozostaje wierną czytelniczką.

Trzy lata temu w wieku ponad stu lat zmarła Józefa Rutkiewicz najstarsza czytelniczka.
Jeszcze na trzy miesiące przed
śmiercią wypożyczyła powieść
. o życiu papieża Jana XXIII.
W bibliotece bywali nie tylko
czytelnicy. Na początku lat siePierwsze kroki
demdziesiątych, podczas jedneZdaniem Reginy Bylinki, higo z remontów, robotnicy krzystoria biblioteki to również hiwo zamontowali tablicę rozstoria konkretnych ludzi. Najdzielczą prądu. Kierowniczka
młodsza „czytelniczka” miała

"Poliyka i złodzieje
Najgorsze lata dla biblioteki
to zdaniem kierowniczki początek lat dziewięćdziesiątych.
- Byt biblioteki był wtedy zagrożony - twierdzi. - Razem
z czytelnikami
walczyliśmy
wówczas o lokal.
Kłopoty biblioteki związane
były z ówczesną polityką miasta
wobec całej Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Chciano przenieść
księgozbiór do którejś ze szkół.

cztery miesiące. Była nią Marta
Borysiak, wnuczka jednej z bibliotekarek.
Marta w bibliotece stawiała
pierwsze w swoim życiu kroki

i jak wspominają

pracownicy,

nigdy nie podarła żadnej książki. Dzisiaj jest 24-letnią studentką Politechniki Gdańskiej i na-

Nowe plaże w Gdyni

:

2%|

mknęła murarzy na klucz. Zostali wypuszczeni po godz. 23,
kiedy tablica została już właściwie zamontowana.
- Nie mogłam pozwolić sobie
na sentymenty - mówi kierow-

|

Tomasz Falba

Pięcioletni Ilona i Dawid, z apetytem zajadali kiełbaski.

Fot. Ewa Sposa

ULICA KARTUSKA. Ok. 60 dzieci wzięło udział w grillu zorganizowanym przez Filię nr 18 Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Dzieci zjadły 5 kg. kiełbasy, 5 bochenków chleba i wypiły ponad 10
litrów soku. Pieniądze na imprezę bibliotekarki zebrały na kiermaszach taniej książki, które urządzały wcześniej. We wtorek dzieci
obejrzały w bibliotece przedstawienie kukiełkowe.

Cisowa. Tragedia na Morskiej

W przyszłym tygodniu rozpocznie się zwożenie 125 tys.
metrów sześc. piasku od końca
bulwaru Nadmorskiego w kierunku klifu redłowskiego. Nowa plaża będzie miała około 500
m długości i ponad 30 metrów
szerokości. Henryk Majkowski,
wiceprezydent Gdyni, powie-

o około 30 metrów. Natomiast
wzdłuż bulwaru zostanie usypana nowa plaża, której szerokość

nie przekroczy 18 metrów. Prezydent Majkowski powiedział,
że kamienie wzdłuż bulwaru zostaną zasypane piaskiem. Koszt
inwestycji wyniesie ponad 1 mln
zł.

stycja i tak się opłaca - stwierdził prezydent Majkowski. Plaża uchroni brzeg przed cofaniem się, a nowe schody z Polanki Redłowskiej przed zniszczeniem.

(Atu)
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ULICA MORSKA. Do wypadku samochodowego doszło wczoraj ok. 4. 30 na ul. Morskiej na granicy Gdyni i Rumi. Jadący z Rumi w kierunku Gdyni samochód osobowy Volkswagen Golf uderzył w słup oświetleniowy. 29-letni kierowca poniósł śmierć na
miejscu a 25-letni pasażer odniósł obrażenia.

Urbana
Działający przy MDK teatr „Dwunastu braci” zdobył Bu
wą Maskę na
wojewódzkim rzeka
teatrów szkolnych, zaś jego
aktorki
no za kreacje. Rumski teatr będzie
reprezentować nasze wojewódziwo
na
konkursie
o Złotą Maskę.

- Minister rozważa tę sprawę
w trybie pilnym i na pewno
w najbliższych dniach zostanie
podjęta ostateczna
decyzja:
w prawo, albo w lewo - stwierdził Zakrzewski.

(Atu)

Gdynia. Zmiany w prokuraturze

TEA ONO
Na pytanie o prokurator Sygułę
jej
współpracownicy
uśmiechają się. Lecz zaraz dodają, że jest twarda i nieustępliwa.
„fest baba”,

nadaje się

rek, gdyński prokurator rejonowy - Uznałem, że ma cechy, które predysponują ją na to stanowisko.
W gdyńskiej prokuraturze
pracuje 41 prokuratorów. Jednak rządzą tam panie - jest ich
aż 38. Prokurator Kaczmarek
jest przez nie otoczony.
Józef Fedosiuk, poprzedni

sWÓj poprzedni pokój - przyniosła dywanik i telefon. Pomagał
jej mąż - wysoki funkcjonariusz
z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku.
Prokurator Syguła jest dyskretna - gdy wczoraj pytaliśmy
ją, kto i kiedy zostanie nowym
zastępcą, nie odpowiedziała.
A właśnie wczoraj Ireneusz Tomaszewski,

szef

Prokuratury

Wojewódzkiej wręczył jej nominację.
- Bardzo dobra, jako prokurator prowadziła skomplikowane sprawy, m.in. przemyt narkotyków - mówi Janusz Kaczma-

ka, na początku roku odszedł
do gdańskiej Prokuratury Wojewódzkiej. Od 1 czerwca pracuje
w Wydziale Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi
- sprawdza jak radzi sobie właśnie prokuratura w Gdyni. Fedosiuk w prokuraturze pracuje
13 lat. Przez siedem lat pełnił
funkcję zastępcy prokuratora
rejonowego w Gdyni. Tęsknią
za nim gdyńscy policjanci.
- Szybko się decydował, wiedział jakie zadania nam zlecić mówią oficerowie z Komendy
Rejonowej w Gdyni. - Kobiety
często nie wiedzą czego chcą.

(Mdo)

2 czerwca w sali Teatru Miniatura profesjonalne jury oceniało 10 zespołów szkół średnich rywalizujących o laur
Bursztynowej Maski. Główna
nagroda przypadła teatrowi

z 1920 r. i na „Zinoczce”

Cze-

„Złota Maska”.
towarzyski

powie-

"*Pani Syguła sama "urządziła jk zastępca prokuratora Kaczmar

chowa. Kreujące główne role
Adriannę Czufryn i Magdalenę
Smalarę uznano za najlepsze
aktorki przeglądu. W nagrodę
rumski teatr wystąpi w ogólnopolskim konkursie teatralnym

Demptowo. Krewki Amor
Klub

środowisko,

zentował „Etiudę na wejście
w świat”, czyli błyskotliwą komedię Krzysztofa Rekowskiego
opartą na radach etycznych dla
panienek
ks. Jana Urbana

ULICA LNIANA. W tym tygodniu Rada Dzielnicy Cisowa
otrzyma telefon. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje problemy
telefonicznie. Zanim tak się stanie przypominamy, że biuro Rady
czynne jest w poniedziałek od 10 do 15, w środę pomiędzy 12 a 18
i w czwartek od 16 do 20. Dyżury radnych odbywają się w każdą
środę od 17 do 18 a dyżury członków zarządu w każdy pierwszy
czwartek miesiąca.

RYBIŃSKIEGO.

na

dział nam, że są jeszcze pewne
kontrowersje dotyczące trasy,
ale ogólne stanowisko ministerstwa jest pozytywne.
|

„Dwunastu braci”, który zapre-

Cisowa. Będzie telefon

ULICA

wania

riacie, to razem z prezydium ra-

- To

do bulwaru, będzie poszerzona

nownie za siedem lat, ale inwe-

m

Dobre
ay”

Druga plaża będzie miała
700 metrów długości. Ta, która
ciągnie się od portu jachtowego

dział, że w ciągu dwóch lat plaża zwęży się do 20 metrów.
- Trzeba ją będzie usypać po-

wniosku.
- Jeżeli go złożono w sekreta-

do zawodu - powiedział nam jeden z gdyńskich prokuratorów,
pragnący oczywiście zachować
anonimowość.

|

Do końca miesiąca, w Gdyni powstaną dwie nowe plaże.
Pierwsza zostanie usypana wzdłuż klifu redłowskiego, druga wzdłuż bulwaru Nadmorskiego.

dział nam, że jeszcze nie widział

dy w najbliższych dniach zdecydujemy, czy wniosek zostanie
skierowany na sesję czy nie stwierdził Szczurek. - Wyjazdowa sesja do Warszawy byłaby
chyba pierwszą w historii samorządu polskiego.
Tymczasem nie wiadomo,
czy kolejny odcinek łączący
Morski Port Handlowy z drogą
obwodową Trójmiasta będzie
przebiegał przez teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Ryszard Zakrzewski, sekretarz
ministerialnej komisji oddziały-

niczka.

W Rumi

Ś

dził Brzeski. - Minister Żelichowski sam oglądał trasę
w kwietniu br. i obiecał, że wyda
decyzję do końca maja.
Kiedy rozmawialiśmy z Wojciechem Szczurkiem, powie-

Die rara o przejściu

nie zgodziła się na odbiór i za-

Spacerować
*

©

Na sesję
4
do ministra

Pięćdziesiąte
urodziny
obchodziła biblioteka na
Grabówku. Była świadkiem
historii miasta, kraju i ludzi.
Przychodzili do niej czytelnicy, ale i złodzieje.
Reginie

"ne

10 czerwca 1997

„Amor”

został

- Prowadzona przez Krzysztofa Rekowskiego sekcja teatralna działa przy MDK od września ub.r. Grupuje 12 uczniów
szkół średnich w wieku 17-19

W nocy z piątku na sobotę zdemolowany przez pijanego klienta. Powodem takiego zachowania było nieporozumienie z właścicielem
klubu. Mężczyzna należał do stałych bywalców lokalu. Zniszczył
wyposażenie klubu, uszkodził Mercedesa stojącego przed budynkiem. Następnie zbiegł. Policji jeszcze nie udało się go schwytać.
Straty oszacowano na 40 tys. zł.

lat, w „Etiudzie”
z nich.

wystąpiło

(PS)

Dempiowo. Na poligonie
Sprostowanie

ULICA DEMPTOWSKA. Mieszkańcy gdyńskiego Domu
Dziecka w niedzielę gościły w Jednostce Wojskowej nr 3886 w Łebie. Żołnierze zorganizowali ognisko, na którym 30 dzieci mogła
skosztować wojskowej grochówki i gościnności. Dzieci odwiedziły
żołnierzy przy okazji wycieczki do Łeby. Poza tą wizytą bawiono się
na plaży. Dwa dni wcześniej inna grupa wychowanków domu pojechała na rajd rowerowy do Chmielna.

Leszczynki. Sesja rady
RADA DZIELNICY. Nad przyszłorocznym budżetem debatowali we czwartek radni z Rady Dzielnicy. Planują oni m.in. kontynuowanie zajęć sportowych prowadzonych w IV LO. Trzy dni w tygodniu młodzież może korzystać w tej szkole z sali gimnastycznej i siłowni. Zamierzają również nadal naprawiać chodniki w dzielnicy.
W tym tygodniu zakończono taki remont na ul. Sambora.

Informacje z Dempłowa, Pustek Cisowskich, Chyloni, Cisowej, Leszczynek i Grabówka zebrał Tomasz Falba, który czeka
na telefony mieszkańców pod numerem telefonu 21-05-11.

Nowa
linie

OKIFAX 4100
FAKS

Grabówek. Nowa instalacja
ULICA MORSKA. Na zalane po opadach deszczu piwnice narzekali mieszkańcy domu nr 113. W piątek oddano do użytku nową
instalację deszczową, dzięki której wilgoć zniknie z piwnic. W ciągu najbliższego tygodnia na zapleczu budynku położone zostanie
220 m kw. kostki zabezpieczającej naprawioną instalację.

5

LASEROWY

LED

Łączy nas OKIFAX 4700, faks który
jest tak tani i wiele może:

będzie

e przesyła stronę w 6 sekund,
e zna telefony 56 odbiorców,

W
w

* może zapamiętać do 100 stron tekstu,

e pracuje cichoi ekonomicznie,
e jest bardzo mały,
+ zużywa mniej niż 0,5 W w

trybie czuwania.

Łączy w sobie tak wiele zalet - łączy nas OKIFAX 4700.
e INTERBIURO tel.: (0-55) 328-029 Elbląg
e BIMIT tel.: (0-58) 462-264 Gdańsk
* BIUROTECHNIKA tel.: (0-58) 530-431 Gdańsk
e COMPLEX BIURO tel.: (0-58) 311-631 Gdańsk
* INTERBIURO tel.: (0-58) 530-901 Gdańsk
« FUNDACJA ROZWOJU WSM tel.: (0-58) 209-218 Gdynia

* GDAAX tel.: (0-58) 206-717 Gdynia
* SALON ELECTRONICS tel.: (0-58) 204-774 Gdynia

OKI

People to People Technology

* TECHNO-WATOR

tel.: (0-58) 613-334 Gdynia

*«
*
*
*
e

(0-51) 255-81 Grudziądz
523-71-73 Olsztyn
(0-59) 436-594 Słupsk
(0-69) 249-96 Starogard Gdański
251-71 Toruń

BIURO-TECH tel. :
LOTUS tel.: (0-89)
INTERBIURO tel.:
INTERBIURO tel.:
COPYX tel.: (0-56)
SERWIS:

+ ATOM-SERVICE tel.: (0-58) 572-658 Gdańsk

środowym

„Dzienniku”

artykule „Powstanie nowa li-

nia” pisałam, że na trasie Wzgórze Św. Maksymiliana - Śródmieście - Działki Leśne zostanie
utworzona specjalna linia minibusowa. Popełniłam błąd podając, że autobus będzie dojeżdżał
do Domu „Za Falochronem” na
Witominie, a nie do Domu „Za

Falochronem” na Wzgórzu św.
Maksymiliana. Za błąd przepraszam, a Zarząd Komunikacji
Miejskiej zachęcam do przedłużenia linii na Witomino.

Aneta Tucka

ł
przeciwczołgowe
w czasie
spaceru oe
e:
ek
a
zimuje się
się, SP ponieważ nikt nie zgłosił faktu zniknięcia bron
Pan P. PY!
tygodniu
znalazł granaty przy ulicy Leśnej. Leżały w reklamówce.
O znalezisku rumianin poinformował miejscową Straż Miejską.
Zaalarmowani strażnicy znaleźli we wskazanym miejscu
ukrytą pod darnią plastykową
torbę z trzema dużymi przeciwczołgowymi granatami. O znalezisku poinformowano natychmiast saperów z Lęborka, którzy usunęli groźny oręż.

—

W Rumi co pewien czas znajdowane są pozostałości II wojny
światowej,

lecz

te

znalezione

ostatnio
były
współczesne
i przypuszczalnie wyniesiono je
z pobliskiej jednostki wojsko-

wej. Śledztwo w tej sprawie nie
„jest jednak

prowadzone,

gdyż

nikt nie zawiadomił policji, ani

Żandarmerii Wojskowej o zniknięciu granatów.

(PS)

e

Ścieżka z barierą
Przy ulicy Tysiąclecia powstaje
W mieście
oznakowana ścieżka rowerowa. Będzie miała 1300 m. Do

końca czerwca winna być udostępniona w całości.

- Tak ładnie robią ulicę, ale
rowerem nie można nią przejechać - skarżą się mieszkańcy
Lotniska.
Biegnący wzdłuż jezdni wydzielony pas dla rowerzystów
urywa się wysokim krawężnikiem przy każdej z bocznych
uliczek dochodzących do ul. Tysiąclecia, co denerwuje miłośników dwóch kółek.
cieżki zrobione są prawidłowo. Na łuku skrzyżowania
nie
można
przecież
robić
przejść dla pieszych czy przejaz-

dów rowerowych, a dopiero 5
metrów za łukiem - wyjaśnia naczelnik Wydziału
Inżynierii
Miejskiej UM Andrzej Oglęcki.
Przy bocznych uliczkach, kilka metrów od ulicy głównej zrobione są obniżone przejścia dla
pieszych i chociaż trasa rowerowa nie skręca ku nim, rowerzyści mogą z nich korzystać bez
przeszkód,
bowiem
ścieżka
i chodnik mają ten sam poziom.

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

sam

| PolCard

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ

V.
GSG

Jednostka Wojskowa 4059
ogłasza przetarg nieograniczony
pisemny ofertowy na dostawy:

- środków czystości
i higieny osobistej.
Oferty z podaniem ceny należy składać

w siedzibie Jednostki Wojskowej lub
pocztą pod adresem:
81-929 Gdynia 17 w terminie 14 dni
od daty ukazania się ogłoszenia.
JW zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru oferenta.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod mr. tel. 26-80-56.

y.ukazując
BAŁTYCKIM I WIECZORZE

Zarząd Polskiego Handlu Spożywczego Spółka Akcyjna działając w imieniu Skarbu Państwa
wzywa uprawnionych pracowników do składania pisemnych oświadczeń
o zamiarze nabycia akcji PHS S.A. w terminie do dnia 8 lipca 1997 r.
Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie spowoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia akcji.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561, Dz. U. Nr 156, poz. 775, Dz.U. z 1997r.

Nr 32 poz. 184) przez pracowników uprawnionych
do składania pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia akcji PHS S.A. rozumie się:
- osoby będące w dniu 2listopada 1993r. pracownikami Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Warszawie,

- osoby, które przepracowały
co najmniej 10 lat w Przedsiębiorstwie
Hurtu Spożywczego a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn określonych
w art. 1 ust. 1 z dnia 28 grudnia 1989r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczą-

cych zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
PRS SA. odpowiedni o których wyżej mowa uprawnieni pracownicy składają w Działach Personalnych właściwych Oddziałów Personalnych
właściwych Oddziałów

, - byli pracownicy byłych
był
oddziałów wojewódzkich
kich Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego,
1) w Ciechanowie - w Oddziale
w Olsztynie, 10-171 Olsztyn,
ul. Lubelska
2) w Elblągu, w Hurtowni
w Gdyni - w Oddziale
w Gdańsku, a
ul. Jana z Kolna 24/26,
3) w Gorzowie Wlkp. w Kaliszu, w Lesznie, w Pile - w Oddziale Wielkopolskim
w Poznaniu, 60-476 Poznań, ul. Druskiennicka 8/10,
4) w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu, w Zielonej Górze - w Oddziale Dolnośląskim
we Wrocławiu, 53-511 Wrocław, ul. Zdrowa 18/32,
5) w Kielcach - w Oddziale
w Katowicach, 41-400 Mysłowice, ul. Bończyka
33,
6) w Krośnie, w Przemyślu, w Tarnobrzegu - w Oddziale
w Rzeszowie, 35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego5,
7) w Lublinie, w Siedlcach, w Zamościu - w Oddziale Wschodnim
w Chełmie, 22-100 Chetm, ul. Kolejowa 59,

pes

8) w Łomży - w Oddziale
w Ostrołęce, 07-400 Ostrołęka,
ul. Zawadzkiego 6,
9)
10)
11)
12)

w Nowym Sączu, w Tarnowie - w Oddziale Małopolskim
w Krakowie, 31-559 Kraków,
w Piotrkowie Trybunalskim, w Skierniewicach, w Sieradzu - w Oddziale Centralnym
w Płocku, w Toruniu, we Włocławku - w Oddziale Kujawskim w Bydgoszczy, 85-065
w Słupsku, w Hurtowni w Kołobrzegu - w Oddziale Pomorskim w Koszalinie, 75-211

13) w Opolu - w Oddziale w Opolu, 45-315 Opole, ul. Zielonogórska4,

ul. Grzegórzecka
79,
w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3,
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
19,
Koszalin,
ul. Boh. Warszawy 2a i 4,

14) Hurtowni
w Ełku - w Oddziale w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 15.

- Byli pracownicy:
1) zatrudnieni w byłych oddziałach wojewódzkich PHS mających siedziby w miastach, w których działają wyżej wymienione oddziały PHS S.A. - w tychże oddziałach,
z
PE
area wo a: zanie
stwa Spółki w Warszawie
przy ul. Okopowej
47,

c zaidie

Detale w Warszawie w okno do di

BY MarR

Ore - w Dziale Personalnym Dyrekcji Przedsiębior-

- pracownicy kontynuujący
pracę po 2 listopada 1993 r. w PHS S.A., którzy rozwiązali umowę o pracę ze Spółką - we właściwych wyżej wymienionych obecnie dziatających 14 oddziałach
Spółki oraz odpowiednio w Dziale Personalnym Dyrekcji Przedsiębiorstwa Spółki,
- aktualnie zatrudnieni pracownicy - w Działach Personalnych właściwych oddziałów
i odpowiednio w Dziale Personalnym
Dyrekcji Przedsiębiorstwa Spółki.
W treści oświadczenia należy zamieścić czytelnie datę sporządzenia oświadczenia, imiona
i nazwisko, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego, nr PESEL

oraz stwierdzenie zamiaru nieodpłatnego nabycia akcji PHS S.A. należących
do Skarbu Państwa.
ks

wje

s Poj seagate

M

Pyka a pośrednictwem poczty z tym, Że datą złożenia oświad-

czenia jest data wysłania (data stempla pocztowego)
pisma do Spółki. Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie
o okresie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie
Hurtu Spożywczego
do dnia jego przekształcenia tj. do dnia 2 listopada 1993r. a w wypadku byłych pracowników kontynuujących pracę po dniu 2 listopada 1993r. w PHS
S.A. zaświadczenie o łącznym okresie pracy w PHS i Spółce.
Działy Personalne w Oddziałach
Spółki oraz Dział Personalny Dyrekcji Przedsiębiorstwa Spółki PHS S.A. na zamówienie zainteresowanych
będą wydawały zaświadczenia
o okresie zatrudnienia, począwszy
od dnia niniejszego ogłoszenia.,
Na podstawie złożonych oświadczeń będą sporządzone listy pracowników uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji, które zostaną wywieszone w dniu 22 lipca 1997 r.

w siedzibach wyżej wymienionych 4
e
O
r
o
RC
zen
oroNe Soki w ze
ZY Okopowej
47.
Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania
danych dotyczących okresu zatrudnienia należy składać na piśmie w terminie 14 dni od wywieszenia ist co Działów Personalnych

właściwych oddziałów i odpowiednia Dyrekcji Prz edsiębiorstwa Spółki PHS S.A. PRakionacje bycia OZONE

W ER) 14 dni

od ich złożenia.
Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

10029881/1258/19

Stocznia Remontowa *NAUTA” w Gdyni

seTechno-Service”

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż | |)? Gdańsk Wrzeszcz ul Siedioka 6, RHB
z

ź

h:

Zarząd *Techno-Service”

nw. środków trwałych:
1. Tokarka pociągowa TUJ-48

2. Urządzenie do wykrywania gazów EXYTRON

- 9500 zł

cię j

B-1000

:

DSWA -40

:

i

Politechniki Gdańskiej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- 8000 zł
|
- 9000 zł

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejntawania uchwał.
|: war
k,
Skru
ybór Komisji
Skrutacyjnej. |
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu

- przeniesienie prawa własności do budynku typu
|
/
*Zębiec” o pow. użytkowej - 812 m* i kubaturze
- 3210 m' oraz budowli trwale związanych z działką

|7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

(utwardzenie, ogrodzenie: instal. elektr. i rurowe).

ceny wywoławczej w kasie Stoczni najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem

5

:

PRAGI Agni ceny

nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent,

w Gdańsku przy ul. Na Ostrowiu.

(ona

- przeniesienie prawa wieczystego użytkowania działki

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wadium w wysokości 10%
.

którego

oferta zostanie przyjęta uchyli się od zakupu.

a

x

:

|3. Przyjęcie porządku obrad.
- za TOk-1996,

|

|

8. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o zawieszenie jego członkostwa
dzeAn O
:

jęcie uchwały

o podzi

jj

e zysku zaro

KÓZ:

przez nie obowiązków.

Ą

11. Uchylenie uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 1995 r

- 1200 zł

13. Podjęcie uchwały o wyłączeniu dotychczasowych akcjonariuszy Spółki z prawa poboru akcji seri *C”.|

- 1200 zł |

|14 Wolne wnioski - zakończenie obrad.

Je
Ge dot. przetargu udziela
1. Informacje
Majątkiem, tel. 217960.

2004763/998/75

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Dział

Zarządzania

Prze
,

OS rygory aiepaoności | złożone przy PodDiywanAa Het obiyności
Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz
ie Spółki do-dnia 13.06.1997
Spółki

który

opertach

Koperty z ofertami zostaną otwarte następnego dnia

po upływie powyższego terminu.
|Oferta powinna zawierać:

2. Oferowaną cenę.
Stocznia Północna S.A. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta
odpisy

sprawozdania Zarządu, bilansu i rachunków wyników wraz z opinią biegłych rewidentów
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, udostępnione
będą akcjonariuszom do wglądu
siedzibie

i Ar
ejony

1. Nazwę, siedzibę i status prawny oferenta.

ik ON
mogą ay
w Walnym ZARA: osobiście
przez pemomo cnika. nomaomnetwo powinno być udzielone na piśmie

wsi

od aa
erty w

pok. 517), w ciągu 14 dni od ukazania się ogłoszenia.

liczby akcji imiennych uprzywilejówanych serii *C".

Lista

cenę nabycia.

w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 177, (bud. C-200c,

12. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału akcyjnego w drodze niepublicznej emisji odpowiedniej

- 1000 zł
- 1000 zł

oda

należy składać w Biurze Rozwoju Stoczni Północnej S.A.

- w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego (pkt 9 prot.),

3. urządzenia spawalnicze EGC-500

ul. Waszyngtona

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi

powiększy

2. spawarkę prostownikową SPB-315

można oglądać
Stoczni
w d Gdyni
tak
g ą d naĄ terenie
:
dziela "NAUTA"”
Dział
Z,
yn ,

nr 2/11

Cena e obo

- 1200 zł

Ww. W. STOCK
środki trwałe
Wa EF

nr 2/11, obr. 2783, KW 39396, o pow. 3493 m: - do 2089 r.

- 249 000 zł.
ar

1. spawarkę wirową EW-32 A

2

sprzedaży obejmuje:

w Radzie Nadzorczej.

- w sprawie wyłączenia prawa poboru ( pkt 10 prot.).

Ponadto oferuje do sprzedaży,

4. aparat głośnomówiący TELVOX
5,
ażarkę WAS-2

ożanoi

położonej

|2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- 1000 zł |

.

OW.

ZABUDOWANEJ

- 4000 zł |

Przetarg odbędzie się 24 czerwca 1997 r. o godz. 12.00 w siedzibie Stoczni.
:

NIERUCHOMOŚCI

|1. Otwarcie obrad.

- 1000 zł

12. Tokarka precyzyjna MD-65

:

„

- 4000 zł |

- 11 000 zł |

Wy

przetargu. Wadium złożone przez RADY

nieograniczony

NA SPRZEDAŻ

-20 000 zł | |Porządek obrad:

ciężarowy IFA WSOL/FP
109. SSamochód
hód cieżarowy
samocho

ogłasza przetarg pisemny

S.A. z siedzibą w Gdańsku,

w bufecie "Kambuz” gmach Instytutu Budowy Okrętów

- 3000 zł

8. SamochódAy
ciężarowy meblowy
IFA W50LMK
IFA WSOL/FP
.

a gc

- 8000 zł

5. Oczyszczarka wirnikowa PROMAG

11. Strugarka wyrówniarka

6424,Sąd Rejonowy
w Gdańsku, wpis do ot ST wrzadnią (991 x

ul. Siedlicka 6, działającna podstawie art. 393 Kodeksu

4. Prostownik TAB-50-60/4
7. Samochód BARKAS

STOCZNIA PÓŁNOCNA S.A.

cena wywoławcza - 6500 zł | | handlowego zwołuje na dzień 27 czerwca 1997 r. o godz. 15.30

3. Nawijarka PNC-4 z wyposażeniem

6. Kontenerh 40-stopowy

S.A

do-

.

rL.WĘg

dz. 10.00:14.00
J

.

10029704/2007/23

w P e przypadkuuniew.
równych
ofert jak również
Śó ap R e

Dodatkowe informacjeRE
można uzyskać dk
pod nr. tel. 39-73-12 lub
H
TD
s
w pok. 511 budynku Dyrekcji Stoczni Północnej (Jerzy Boratyn).

Prze

Gdańsk, Targ Drzewny
3/7, pon. - pt. 8.00 -18.00, sobotyTczew,
9.00-15.00;
Kościuszki ky61, typon.-pt.
8.00-16.00;
pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IVIV 17,17, pon.-pt
pon.-pt. 8.00-18.00, Ww sob. 9.00-14. 00; Elbląg, Łączności
3, pon. - pt. 8.00-16.00;
RE
ork se Świętańsia 141,
otidkoryii
wody
HerySopot,
6, pon- p. 800-16.00;
Pruszcz Gdański, Tysiądeca

z
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est nas coraz więcej! Dzięki uprzejmości dyrekcji i pracowników szpitali „Dziennik Bałtycki” ma zaszczyt przedstawiać Państwu nowo narodzonych mieszkańców Trójmiasta. Powitajmy ich na świecie razem. Dziś w cyklu -

„Nasi milusińscy w Trójmieście” - kolejne noworodki. Rubrykę publikujemy co tydzień, od poniedziałku, do
czwartku.
Drodzy Rodzice! Nasz fotoreporter odwiedzi Was w szpitalu, aby zrobić zdjęcie dzieci. Fotografie zamieścimy na

łamach gazety, aby w ten sposób uczcić ich narodziny. Mamy nadzieję, że będzie to miła pamiątka dla rodziców, dziadków,
krewnych, a także dla samych maluchów „Zdjęcia ukazują się w przeciągu dwunastu dni od daty wykonania.

Reds

Nadia

Seredyńska

z

Gdańska, ur.1.06.97 r., g.

7.05,

3400

g,

| Wojewódzki
| Zespolony

*

54

cm,

Szpital

Patrycja Baranowska z

Aleksandra Dębczak z

Patrycja Kołodziejczyk

Wrzeszcza, ur. 30.05.97 r.,
g.15.55, 3200 g, 53 cm,

Oruni, ur. 30.05.97 r., g.
0.25, 4150
g, 58 cm,

z Zaspy, ur. 30.05.97 r.,
g.14.15, 3100g, 52 cm,

Chełma, ur. 30.05.97 r., Olszynki, ur. 30.05.97 r.,
g.1.00, 3000 g. 55 cm, g.15.10, 3900 [2 59 cm,

Szpital Miejski

Szpital Miejski

Szpital Miejski

Szpital Miejski

Andżelika

Tyl

z

Monika

Mateja

ze

Syn Jolanty
i Krzysztofa

Kolbud, ur.1.06.97 r., g.

Straszyna, ur. 2.06.97 r., . Żugajów z Letniewa, ur.

Wojewódzki
Zespolony

Wojewódzki
Zespolony

2.35, 3300 g, 53 cm, 21.55, 3400 g, 54 cm, 2.0697 r., g.23.00, 3000 g, 54
Szpitał

Szpital

|

Reichel_

z

Szpital Miejski

Hubert Jamrozik
Chełma, ur.1.06.97 r.,

z
.

23.40, 3600 g, 53 cm,
Szpital | Państwowy
Szpital
Kliniczny

cm, Wojewódzki
Zespolony

Bartosz

Dawid
Baron
Gdańska Śródmieścia,

z
ur.

2.06.97 r., g.17.10, 3450 g,
57 cm, Państwowy Szpital
Kliniczny

OKIFAX 47100
FAKS

LASEROWY

LED

Patryk

Chamera

z

Wrzeszcza, ur. 2.06.97 r.,
g. 22.15, 3450 g, 55 cm,

Łączy nas OKIFAX 4700, faks który
jest tak tani i wiele może:
e
e
*
e
e

Państwowy
Kliniczny

GDYNIA

| Łukasz Michał Zyguła | Syn Teresy i Jacka
z Orłowa, ur. 27.05.97 r,

r., g. 20.45, 3500 g, 53 cm,

g. 20.45,

Szpital Morski

Szpital Morski
.

— Jan Paweł Piotrowski
z Oksywia, ur. 31.05.97 r.,
g. 8.00, 3500 g, 53 cm,

Aleksandra Kryszczuk
z Gdyni Śródmieścia, ur.
2.06.97 r., g.13.50, 4010 g,

Karwin, ur.
g.1.05, 3100

59 cm, Szpital Miejski

Szpital Miejski

3600

g, 55

cm,

Chytłów

z Rumi,

ur.

29.05.97 r., g.10.50, 3520
g, 53 cm, Szpital Morski

Aleksandra Grzejszczak

z Gdyni Śródmieścia, ur.
29.05.97 r., g.11.50, 2980 g,
Szpital Morski

przesyła stronę w 6 sekund,
zna telefony 56 odbiorców,
może zapamiętać do 100 stron tekstu,
pracuje cicho i ekonomicznie,
jest bardzo mały,

e zużywa mniej niż 0,5 W w

OKI

trybie czuwania.

Łączy w sobie tak wiele zalet - łączy nas OKIFAX 4700.
*
+
e
e«
e
e
e
e

Szpital

Karolina Zgutczyńska
z Dąbrówki, ur. 27.05.97

INTERBIURO tel.: (0-55) 328-029 Elbląg
BIMIT tel.: (0-58) 462-264 Gdańsk
BIUROTECHNIKA tel.: (0-58) 530-431 Gdańsk
COMPLEX BIURO tel.: (0-58) 311-631 Gdańsk
INTERBIURO tel.: (0-58) 530-901 Gdańsk
FUNDACJA ROZWOJU WSM tel.: (0-58) 209-218 Gdynia
GDAAX tel.: (0-58) 206-717 Gdynia
SALON ELECTRONICS tel.: (0-58) 204-774 Gdynia

People to People Technology

* TECHNO-WATOR tel.: (0-58) 613-334 Gdynia
e« BIURO-TECH

tel.: (0-51) 255-81

Grudziądz

e LOTUS tel.: (0-89) 523-71-73 Olsztyn
+ INTERBIURO tel.: (0-59) 436-594 Słupsk
* INTERBIURO tel.: (0-69) 249-96 Starogard Gdański
e COPYX

tel.: (0-56) 251-71

Toruń
z

SERWIS:

Córka Igi i Mariusza

piaworów

« ATOM-SERVICE tel.: (0-58) 577-...:%, 1-1

Łukasz

Makowskich
z Babich * Malanowski
Dołów, ur. 29.05.97 r., ur. 31.05.97

;

Piotr
z Chyloni,
r., g.13.45,

„ g.11.05, 3520. g, 54 cm, | 4100 g, 57 cm, Szpital
Szpital Morski

Szpital Miejski

Maciej

Porębski

z

2.06.97
g, 52

r.,

Agata Szyperska z
Chyloni, ur. 3.06.97 r., g.

cm, .5.15, 3040 g, 50 cm,
Szpital Miejski

olięcz

Nadeszła

"Wyraźnie lepszy telefon,
wyraźnie lepsze warunki"

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA
W GDAŃSKU z siedzibą w SOPOCIE

nowa

Era

al. Niepodległości 764, 81-868 Sopot tel. 51-12-41, fax 51-00-89

WYRAŹNIE LEPSZY TELEFON
-2433/A425

Ilość zestawów objętych promocją
ograniczona,

WYRAŹNIE

telefony posiadają SIM Lock.

DANCALL

KREDYT WAKACYJNY

Telefon Dancall HP 2731
z kartą SIM

z kartą

od I czerwca do 31 sierpnia

555,-zł £
W prezencie aparat fotograficzny KODAK

H 2 | |
j DT
'ERBIURO |

- możliwość uzyskania kredytu bez poręczenia
- oprocentowanie efektywne za 6 m-cy 7,15%
- prowizja tylko 1%

Punkty sprzedaży:

LEPSZE
Sim

Zapraszamy do naszych oddziałów!

+

VAT

ZWT

Era GSM to pierwszy
polski operator
ZI

1. Zakład

2731

Gdańsk 53-09-01 * Tczew 31-21-76
Starogard Gd. 16-24-996 * Elbląg 32-85-45
Słupsk 42-63-62 * Wejherowo 72-42-65

[e]

Gdańsk 80-853 ul. Wały Jagiellońskie 24, Tel./Fax: (+58) 31 92 99 Tel GSM: (0-602) 21 24 15
Elbląg 82-300 Firma "Vidmuz"
S.C. ul.Brzozowa 20,Tel/Fax(+55) 34 51 23 Tel GSM:(0-602) 35 50 10
Puck 84-100 Firma P.H."Sibuk" ul. Mors. Dyw. Lotniczego 11 A, Tel/Fax: (+58) 73 27 50 Tel GSM: (0-602) 255 088
Słupsk 76-200 Firma "Domtel" S.C. ul. Gdańska 4c, Tel/Fax: (+59) 41 22 06, Tel GSM: (0-602) 31 41 71do72

HP
5595,00

WARUN

Autoryzowany

Komunikacji

GSM
dealer

Miejskiej

w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ul. Pilotów

7, 80-460 Gdańsk ,Tel./Fax(+58)

56 53 39,56 54 01 w. 44

asza

Era GSM
PA

to pierwszy polski operator
URU
JE

NUMEROWANIE * DATOWANIE * DATA WAŻNOŚCI * NUMER SERII
II]

Li

.

2. Wymagany termin realizacji: 1.07.1997 r. - 31.12.1999 r.

ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU

Zarząd Miasta

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Gdańska

Telefon/Fax (058) 319 626, 377 702

18
"cc"

ZB:
EE
ssa
sw.

"EE
z

„000

zi

Opole ul.Zgorzelecka13,
tel/fax
7
(077)
55 66 00, 55 60 07

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

ogłasza konkurs ofert z licytacją

na wykonanie modernizacji
węzła cieplnego c.o. i C.w.u.
w budynku przy ulicy
Targ Drzewny 3/7 w Gdańsku.

na zorganizowanie ogródka gastronomicznego
na Długim Targu Nr 43 w sezonie letnim 1997
w oparciu o uchwałę Nr 33/186/96
Zarządu Miasta Gdańska z dnia 12.04.1996 r.
i zmianami w uchwale Nr 42/185/97 z dnia 29.04.1997 r.

ż

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości
700 zł do dnia 4.07.1997 r. do godz. 9.30, w kasie Zakładu Obsługi Urzędu Wojewódzkiego lub na konto WBK SA O/Gdańsk 10901098-500249-128-00-0.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena kpl. 20 zł), można odebrać
w sekretariacie Zakładu Obsługi UW, w dni pracujące w godz. od 8.00 do 14.00.
Termin składania ofert do dnia 4.07.1997 r. godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert dnia 4.07.1997 r. godz. 10.00.
Postępowanie prowadzone
Upoważnieni do kontaktów zbędzie z obowiązującymi preferencjami krajowymi:

Oferentami:

- inż. Marek Jagielski
5
Ś Boze

j

na kompleksowe sprzątanie wagonów tramwajowych w Zajezdni
Tramwajowej - Łąkowa.

GSM

Autoryzowany dealer

n

- inż. Grażyna Rozenka
tel. 377-626

M
M

10029694/37/09

Szczegółowe warunki konkursu, druk oferty oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, w Wydziale Polityki Gospodarczej Referatu Handlu,
pok. 219, telefon: 32-38-21.
Oferty należy składać w sekretariacie Wydziału Polityki Gospodarczej (pokój 66, parter) do dnia 23.06.1997 r.
Wpłata wadium w kasie Urzędu, pok. 265 w dniu 23.06.1997 r. do
godz. 14.00.

Konkurs ofert wraz z licytacją odbędzie się dnia 24.06.1997 r. o godz.

12.00 w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, pok. 219.

Zarząd Miasta Gdańska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty oraz odwołania konkursu bez
podania
czyn.
podania
przy
R-3186

3. Wadium

w wysokości:

2500 zł należy wpłacić na konto ZKM

Gdańsk: Bank Gdański S.A. I O/Gdańsk nr r-ku 10401208-1111-

133-3 lub w kasie ZKM, ul. Jaśkowa Dolina 2 do godz. 14.00 dnia
20.06.1997 r.

4. Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w Wydziale Inwestycyjno-Remontowym Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hallera 142 A,
pok. nr 8.

5. Zamkniętą ofertę z dopiskiem: *Kompleksowe sprzątanie wagonów
tramwajowych” należy złożyć w ZKM Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
pok. nr 11.
6. Termin składania ofert upływa dnia 20.06.1997 r. o godz. 14.00.

7. Otwarcie ofert dnia 23.06.1997 r. o godz. 10.00 w Wydziale Inwest.-Remontowym Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Hallera 142A, pok. nr 1.
8. Przetarg odbędzie się z zastosowaniem preferencji krajowych.

9. W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy: .
- wpłacą w terminie wadium,
- mają doświadczenie w organizacji i wykonywaniu prac porządkowych na dużą skalę,
: spełniają warunki określone w Ustawie o Zamówieniach Publicz-

nych i złożą wymagane oświadczenia zgodnie z Dz.U. Nr 76,

poz. 344 art. 22 ust. 2.
Pozce

10029816/2030/23
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Klasa IV a
Wychowawca: Ewa Zamościńska

z

Małgorzata Budna, Daria Dalecka, Katarzyna Gbur, Borys Gostomski, Paweł Grzendzicki, Katarzyna Hinz, Andrzej Janczukowicz, Magdalena Jankowska, Anna Kaczanowska, Anna Kaczmarska, Marlena Kidzińska, Mirella Kozak, Anna Krupińska, Piotr
Kwiatkowski, Michał Markowski, Karolina Niewiadomska, Maja

ZESPÓŁ SZKÓŁ

BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO
81-184 Gdynia
ul. Energetyków 13 a, tel. 21-66-13
Dyrektor: mgr Zbigniew Drozdowicz

Olejniczak, Małgorzata Orłowska, Joanna Pacholczyk, Magdalena
Potulska, Krzysztof Sikora, Magdalena Śliwowska, Katarzyna
Urbaniak, Sebastian Walter, Aleksandra Waszak, Krzysztof
Wierzbicki.

Klasa IV b
Wychowawca: Liliana Kieżuń

(i) =

Technikum Budowy Okrętów
Klasa V TS a
Wychowawca: mgr E. Maj-Kurpiewska

Monika Bajor, Michał Chorzelski, Dagmara Gibus, Katarzyna
Gigowska, Rafał Grubba, Anna Janczukowicz, Magdalena Kmio-

Klasa IV d
Wychowawca: mgr Mikołaj Walczyk

tek, Anna Kocbuch, Katarzyna Konieczna, Danuta Korkowska,
Anna

Kosiba, Paweł Kurkowski,

Anna

Kukiełczak, Rafał Kuli-

kowski, Barbara Leszniewska, Adam Marzec, Izabella Migodziń-

Ill UCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
>

Joanna Betcher, Dariusz Borzestowski, Katarzyna Babczyńska,

ska, Iwona Nalepa, Ilona Nowicka, Magdalena Pancer, Karolina

Maciej Chodyniak, Przemysław Dopierała, Adam Dzieciątko,
Piotr Frydrychowicz, Joanna Gawroniak, Łukasz Grabarek, Szy-

Sadowska, Joanna Sitz, Bożena Sobczyńska, Beata Szczepańska,
Małgorzata Szuta.

mon Hersztek, Natalia Kowiel, Cyprian Kwaśny, Jakub Mężyk,
Marcin Ostrowski, Paweł Pączkowski, Monika Rybacka, Michał

80-255 Gdańsk,

ul. Topolowa 7, tel. 41-06-71, 41-94-63

Trzciński,

Dyrektor: mgr Andrzej Nowakowski

Leszek

Tarnawski,

Bogusław

Waszkiewicz,

Szymon

Wincek, Piotr Wiśniewski, Tomasz Źmudziński.

Klasa IV a
Wychowawca: mgr Danuta Jankowska

Klasa IV e
Wychowawca: mgr Alina Walczak

Marcin Aszyk, Magdalena Badura, Dariusz Bazeli, Joanna Bereziuk, Dagmara Boehnke, Anna Borusiak, Bartosz Daniel, Marcin Dering, Anna Drop, Krzysztof Drozdowski, Magdalena Dzi-

Katarzyna Bajdziak, Anna Bótther, Robert Czochański, Bar-

Magdalena Jago-

tosz Dąbrowski, Paulina Grzelakowska, Joanna Jadczak, Joanna
Jezierska, Joanna Jędraszyk, Marta Kadłubiska, Jakub Kaczyński,

dzińska, Julia Jaśkowska, Michał Jaśkiewicz, Agnieszka Iłeczko,
Aleksandra Kallnik, Krzysztof Kaliniewicz, Klementyna Ka-

Agnieszka Koterwa, Dominik Krzymiński, Beata Kuczyńska, Mi-

jak, Michał Gałędek, Krzysztof Granatowicz,

kołaj Makowski,

sprzyk, Agnieszka Krywenko, Joanna Kwiatek, Magdalena Kuś,

Anna

Machowska,

Marta

Malinowska,

Agnieszka Piotrowska, Katarzyna Rutkowiak, Agnieszka Schiilke,
Olga Sowińska, Ewa Szczesiak, Anna Sobczyk, Bartosz Tkacz, Ju-

nik, Karolina Skonieczna, Marta Sokołowska, Dariusz Szwoch,
Adam Tomaszewski, Piotr Walkusz, Paweł Wojdat, Sylwia Wołej-

styna Żebrowska.

szo.
Klasa IV b
Wychowawca: mgr Maria Nowicka

Aleksandra Barwik, Stella Borysiak, Julita Cichowska, Iwona
Cimoch, Michał Dziubich, Agata Fryzowska, Anna Gorowicz, Renata Goyke, Monika Jeziorska, Joanna Jurkiewicz, Dorota Kozak,
Agnieszka Orłowska, Anna Osienin, Katarzyna Pankowska, Patryk Punsewicz, Paulina Rachoń, Magdalena Rorat, Marzena Sobecka, Joanna Szalecka.

Małgorzata Bona, Maciej Borowski, Aleksandra Chytra, Małgorzata Czajkowska, Małgorzata Czajkowska, Anna Dubasiewicz, Anna Jopyk, Agata Kakareko, Magdalena Krawczyk, Anna Kamrowska, Agnieszka Lemiesz, Małgorzata Łukasiak, Joanna Małaczyńska, Marta Miklas, Michał Miszczuk, Artur Nowaczewski, Karolina Oleszkiewicz, Kamilla Pisiewicz, Karol Połu-

biński, Helena Raczyńska, Agnieszka Rocławska, Michał Rutkowski, Klaudia Rybus, Katarzyna Spandowska, Katarzyna Sta-

Jarosław Charkiewicz, Małgorzata

Chwiejczak, Katarzyna

rzyna Sałek, Magdalena Sowa, Aleksandra Stodolska, Katarzyna

tarzyna Potejko, Agnieszka Radochońska, Tomasz Rekowski, Joanna Różycka, Magdalena Saniewska, Agata Somla, Marta Szmi-

giel, Krzysztof Śmigiel, Jan Tymiński, Małgorzata Zielińska, Joanna Złotowska.
.
:
Anna Borowiec, Justyna Lenser, Arleta Mazurek,

Katarzyna

Sułkowska, Patrycja Zabłocka.

Technikum Tworzyw Sztucznych
Wychowawca: mgr Teresa Lerch
Emilia Bisewska, Lucyna Cybulska, Arkadiusz Kowalski, Ro-

bert Kowalewski, Arkadiusz Świtalski, Monika Stenka, Joanna

Wychowawca: mgr Halina Nosarzewska

ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Sylwia Brajer, Marzena Buchelt, Dominika Klein, Iwona Mudlaff, Justyna Ozga, Danuta Postupalska, Izabela Puwalska, Beata

80-336 Gdańsk-Oliwa
ul. Czyżewskiego 30 a, tel. 56-89-63
Dyrektor: mgr Barbara Drozdowicz

Raulin, Robert Rybak, Katarzyna Sychowska, Joanna Szymczak.

Klasa IV a
Wychowawca: mgr Gabriela Ewertowska-Juszczak

80-759 Gdańsk
ul. Głęboka 11, tel. 46-38-21
Dyrektor: mgr Tomasz Zbierski

Wyrzykowska, Aleksandra Żakowiecka, Agnieszka Żórawska.

Sebastian Bernat, Roman Dudek, Iwona Gawron, Bartosz
Kujawski, Ewa Liss, Wojciech Mak, Joanna Tesmar, Katarzyna
Wiśniewska.

Mackało, Anna Melcer, Piotr Olszewski, Katarzyna Patok, Radosław Piotrowicz, Justyna Urbaniak, Bogumiła Weronikis, Iwona
Zimorska.

75

"Ewa Tarnawska, Grzegorz Trzebiatowski, Rafał Turo, Aleksandra

Technikum Tworzyw Sztucznych na podb. ZSZ
Wychowawca: mgr inż. Anna Nagórska

Łukasz Jaroszyński, Wioletta Karpińska, Marta Kaźmierczak,
Monika Marek, Przemysław Mielniczuk, Kamila Piotrowska, Ka-

Michał Buchalski.

M LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

81-007 Gdynia
ul. Chylońska 237, tel. 23-66-53
Dyrektor: mgr Jerzy Woźniak

liński, Marcin Kwidziński, Magdalena Łaszewska, Anna Malec,
Adam Michalecki, Anna Ożarowska, Krzysztof Piórkowski, Kata-

ska;

sierbska, Maciej Piotrowicz, Iwona Płudowska, Anna Ryngwelska, Wojciech Siodelski, Andrzej Szejnoch, Zofia Stępień, Andrzej
Szydłowski,
Michał
Świstun,
Romuald
Szczechowski,

ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH

moszko, Magdalena Czaplicka, Krzysztof Dąbrowski, Paweł Ka-

na Więcka, Paweł Więcko, Anna Zielińska, Magdalena Żychliń-

Bartosz Borowski, Michał Celmerowski, Barbara Chmielińska,
Dorota Chomińska, Marcin Dudek, Anna Gąsiorowska, Ewa Gruda, Wojciech Kowalski, Lucyna Knopik, Beata Lentas, Hanna Lebioda, Mateusz Leśniewicz, Piotr Markowski, Jacek Moczulski,
Arkadiusz Nagórski, Iwo Olszewski, Kinga Onoszko, Marlena Pa-

Sławomir Sobczak, Wojciech Stachowski, Tadeusz Wojdyła.

Ci-

szewska, Katarzyna Solecka! Zofia Specht, Maciej Sotnik,
Agnieszka Sobocińska, Anna Walter, Joanna Walukiewicz, An-

Klasa IV c
Wychowawca: mgr Bożena Nowak

Robert Augustyniak, Michał Błażewicz, Maciej Dziełyński, Waldemar Filipiak, Krzysztof Gurtat, Artur Gzella, Przemysław Koska,
Marek Lochki, Krzysztof Myśliwski, Tomasz Nowaczyk, Tomasz
Papkała, Wojciech Prys, Krzysztof Przybyszewski, Robert Rusak,

Klasa IV d
Wychowawca: Maria Jędrzejewska

Wychowawca: Renata Lis

Artur Błaszkowski, Magdalena Cybula, Aleksandra Długołęc-

sik, Katarzyna Sielachowicz, Katarzyna Sterne, Katarzyna Trzepacz, Mirosława Tujaka, Magdalena Woźniak, Monika Wysocka,
Marcin Wilkowski, Jarosław Zachmielewski, Joanna Zakrzewska.

Wychowawca: mgr J. Bieniak

Klasa IV e

Klasa IV f
Wychowawca: mgr Hanna Szarafińska

Małgorzata Orlicz, Justyna Paluch, Monika Potulska, Dorota Raczyńska, Krzysztof Rębała, Katarzyna Sobieszczyk, Karolina Sta-

Klasa V TS b

Klasa IV c
Wychowawca: Adam Dziubich

Wasiek, Ziemowit Ziółkowski.

:

ka, Małgorzata Grabska, Agnieszka Gruszecka, Barbara Hevelke,
Renata Jankowska, Wojciech Kamiński, Magdalena Kołodziejska,
Agata Kożuszek, Szymon Kierzkowski, Izabela Misztak, Katarzyna Nakonieczna, Magdalena Naruszewicz, Anna Niechwiedowicz,

sieczny, Rafał Semmerling, Sebastian Styba, Marcin Szymański,
Bogusław Wilk, Mariusz Wincenciak.

Michał

Miłosz, Michał Mikołajczak, Łukasz Palmowski, Anna Podolska,
Marta Pilch, Patrycja Paliwoda, Ewa Rogalska, Katarzyna Roskosz, Agnieszka Rusakiewicz, Ariadna Rużewicz, Radosław Ryb-

Małgorzata Lindner, Marta Łebek, Łukasz Olczyk, Dorota Piesik,

Piotr Błank, Bartłomiej Bonk, Tomasz Durań, Sebastian Gajewski, Sławomir Jaworski, Marek Kalkowski, Marcin Kreft, Marcin Krug, Piotr Kustosik, Maciej Lewandowski, Sławomir Mak,
Krzysztof Molenda, Adrian Nowak, Sławomir Papis, Michał Pa-

PIERWSZE PRYWATNE

Agata Allaburda, Agnieszka Antoń, Mariusz Burzycki, Anita

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Chabrowska, Maciej Dobrowolski, Monika Jankowska, Adam Kaszubowski, Dariusz Kich, Monika Krechowiecka, Maciej Ła-

spis rubryk i podrubry!

Klasa IV a
Wychowawca: mgr Joanna Toboła

Klasa IVb
Wychowawca: mgr Bożena Szulc
Kamila Bajer, Piotr Bartosiewicz, Cezary Buchholz, Agnieszka

MOLE

PŁATNYCH

WNN

81-374 Gdynia
ul. Sędzickiego 19, tel. 20-35-20
Dyrektor: mgr Anna Brzezińska

chwicz, Jacek Nowicki, Grzegorz Szłapka, Izabela Szulc, Mikołaj
Więckowski, Robert Winiecki, Maciej Zakryś, Marek Zieńczuk.

Bulska, Piotr Bober, Anna Choromańska, Emilia Domarecka, Piotr
Dudulewicz, Dorota Fronczak, Beata Hewelt, Tomasz Jurczyk, Bożena Kamińska, Daniel Kłos, Marzena Pietrysko, Alicja Suszka,
Aleksandra Reszczyńska, Jakub Zaniewski, Szymon Kowalski.

Klasa IV c
Wychowawca: mgr Renata Braszka Bandelak

Malwina Dudek, Maja Jaworska, Dorota Kohnke, Agnieszka
Kuzior, Maria Schneider, Agnieszka

Klasa IV b
Wychowawca: mgr Ryszarda Szymańska
Bartosz Brzeziński, Marcin Dobrzyniecki, Piotr Dworakowski,
Anna Ewertowska, Anna Kacprzycka, Dorota Kamecka, Szymon
Kawałko, Anna Kijańska, Maja Malinowska, Kamil Mazur, Karo-

Monika Maria Jankowska, Kinga Kościewicz, Aneta Krawczyk,

Karolina Menard, Paweł Perszewski, Katarzyna Proszko, Agnieszka Rzepkowska, Klaudia Turek, Anna Tuszyńska, Wojciech Wo-

lina Ołoś, Małgorzata Pierścionek, Monika Węgrzynowicz, Żaneta
Wiencek.

KARTUZY

łowicz, Patryk Zahaczewski, Michał Zawistowski.

—_
ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
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20 ŚWIAT DZIEC
20A sprzedam
20B kupię

|:
>

E

E lombardy
22 MATRYMONI
22A szukam partnerki

ża

23

ZA DARMO

24 PROSZĘ
© POMOC

PODZIĘKOWI
e!

LH

ENGLISH
UNLIMITED

1 RÓŻNE

21A

|

©

NE
A.
|: >

:

sh

UNLIMITED

i

26 ŻYCZENIA
26B z okaz wod
26C inne pozdrowienia

m

27 HYDE PARK
27D spotkajmysię

Rafał Suski, Adam Stencel, Tomasz Szlija, Mieczysław Węsierski,
Zbigniew Wiśniewski.

Łukasz Benkowski, Rafał Bobkowski, Karol Brylowski, Piotr
Karwowski, Katarzyna Kluwe, Roman Zaborowski, Roman Marszałkowski, Karol Meronk, Daniel Niklas, Jerzy Penk, Marlena
Pioch, Jarosław Plichta.

Klasa IV b
Wychowawca: mgr inż. Grzegorz Kunczyński

LATO:z
ANGIELSKIM

Artur Baranowski, Krzysztof Baske, Rafał Brillowski, Rafał
Byczkowski, Mariusz Freda, Karol Klamrowski, Krzysztof Kuczkowski, Justyna Kupper, Janusz Paczoska, Mariusz Plichta; Alicja
Raulin, Marzena Słowy, Mirosława Szczypior, Wojciech Szynszecki, Tadeusz Stencel.

OBOZY JĘZYKOWE
dla dzieci i młodzieży, nad jeziorem i w górach

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA
ogłasza nabór na rok akademicki
do

WAKACJE JĘZYKOWE DLA

DOROSŁYCH
SUPERINTENSYWNE KURSY LETNIE

|

Tomasz Belgrau, Krzysztof Bronk, Włodzimierz Bronk, Daniel
Dawidowski, Dariusz Dawidowski, Roman Fenski, Artur Gawin,
Tomasz Gawin, Piotr Gronda, Ryszard Król, Rafał Litwic, Piotr
Łajewski, Waldemar Pek, Sławomir Penkowski, Andrzej Pranczk,

Liceum Zawodowe
Klasa IV a
Wychowawca: mgr inż. Grzegorz Kunczyński

Wydział wokalny: Alicja Troka, Maciej Stadnik.

M

59,

Dorota Dudzik, Ma-

chowska, Daniel Wojciechowski, Ewa Woś.

22B szukam partnera

2.

—

>

.

5

25

|

|

Chamera, Alicja Domaradzka,

riusz Elert, Tomasz Gasiński, Paweł Grabowski, Antoni Jędrzejewski, Agnieszka Korczyk, Magdalena Kubicka, Adrian Łukaszewski, Maciej Michalski, Aneta Rosiak, Ewa Sulkowska, Sebastian Szuman, Maja Tremiszewska, Adam Trocha, Judyta Wajszczak, Dorota Walentynowicz, Michał Warmijak, Dorota Wojcie-
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Wydział instrumentalny: Jarosław Bednarek, Joanna Bułło,
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Technikum Zawodowe
Wychowawca: mgr Eugenia Jakubowska

Opiekun roku: mgr Dariusz Wyżykowski
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83-300 Kartuzy
ul. Mściwoja II 24, tel. 81-16-15
Dyrektor: mgr Eugeniusz Wiatrowski

80-264 Gdańsk Wrzeszcz
ul. Dmowskiego 16 B, tel. 41-92-13
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Tutkowska, Piotr Zieliński,

Filip Zemojtel.

rabaty 15-20%
Zapisy:
Gdańsk
ul. Podmłyńska 10
tel. 31-33-73
godz. 9-18

English

Wrzeszcz
ul. Klonowa 1
tel. 41-96-76
godz. 10-20

atrakcyjne

kierunki

koztełoonia:

bankowość - księgowość
podatki - ubezpieczenia

Gdynia MMI LO
ul. Legionów 27
tel. 22-54-51
godz. 14-20
2004088/A/12
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Zapraszamy:

Gdańsk,
Podwale Staromiejskie 51/52
tel. (058) 38 01 77, 38 O1 7:
Elbląg, ul. Rycerska 2, tel. (055)
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Bankowej

NASZE BIURA OGŁOSZEŃ W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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Panugtaj, sprzedaż

CZOP WA

akcji Banku Handlowego tylko Jo I *

oki > o

"==

Mamy dla Ciebie dwie wiadomości: bardzo dobrą

Dodatkowymi informacjami służą wszystkie

3 1... dobrą.
:
|
Bardzo dobra: zlecenie na zakup akcji

:

do 13 czerwca w każdym z Punktów Obsługi

|

Klientów wszystkich biur maklerskich,

Ważne:

uczestniczących w sprzedaży akcji w całej Polsce.
Dobra: do 13 czerwca zamawiasz akcje płacąc
o 3% mniej* niż inwestorzy instytucjonalni.
|
:
Tylko do 13 czerwca trwa jeszcze wielka,
powszechna sprzedaż akcji Banku Handlowego
w Warszawie SA, najstarszego 1 największego
kapitałowo polskiego banku. Bank Handlowy
finansuje 12 tysięcy polskich przedsiębiorstw.

e

Jego zysk netto za rok 1996 przekroczył
530 mln zł. Założony w 1870 roku jako spółka

3

/

uczestniczące w sprzedaży biura maklerskie.
Możesz także skorzystać z bezpłatnej lini
informacyjnej:

Banku Handlowego możesz złożyć jeszcze

akcyjna, jest jedyną firmą, która po latach

0-800 333353

orientacyjny przedział cenowy akcji:
od 28 do 35 zł. Ostateczna cena zostanie
podana do 17 czerwca. Gwarantujemy,
że nie będzie ona wyższa niż maksymalna cena
z podanego przedziału, to jest35 zł.
:
e aby kupić akcje Banku, musisz mieć otwarty
- rachunek inwestycyjny. Możesz go założyć
przy okazji składania zlecenia w biurach —

maklerskich prowadzących sprzedaż akcji
w całej Polsce.

|
i

powraca na warszawską giełdę.

* szczegółowe zasady zakupu akcji

Jeżeli kupisz akcje Banku w ofercie publicznej .
1 nie sprzedasz ich przez rok, to za każde 10 akcji

są zawarte w Prospekcie Sprzedaży Akcji
Banku Handlowego w Warszawie SA,

będziesz mógł kupić 1 akcję premiową*

dostępnym w biurach maklerskich

za połowę ceny giełdowej.

r

|

uczestniczących w sprzedaży.

0-800 55555 bezpłatna linia informacyjna

5

UD
O CD) Gdańsk tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. cent. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213, 214 w pon. w godz. 8. 00-20.00, w.-pt 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68 całą dobę; Gdynia tl/fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel/fax 20-89-17, PPpon.-t 8.00-18.00,
ww sob.
|
sob, .0-14.0;9.0-14 Spot, te 5154-85 w god. 8.0-1608
6.0-18,
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: CE-55=ee | bieg talar (080807004, tal 8954-09 w god. 80.16.04, Praszcz Gao, tax 62822 god 0 "TA Tea elf (O9 9.8 8 w godz 6.0 16.0, Sto gan aoi alfa (06) 22000 w godz 6.0 100
ZAPRASZAMY

Str. 11

10 czerwca 1997

Zakopane, 7-9 czerwca 1997 r.

Wykaz Punktów
Obolugi Klientów
Elbląg: Bankowy Dom Maklerski
PKO BP, Wiejska 3a; Biuro
Maklerskie Banku Gdańskiego SA,

órale
czekali
na wizytę Ojca
więtego osiem-

Królewiecka 11; Centralne Biuro
Maklerskie Banku Pekao S.A.,
Kosynierów Gdyńskich 30

naście lat. Odwiedził ich oficjalnie tylko
raz, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, 8
czerwca 1979 r. w Nowym
Targu. Po czterech latach,
w 1983, przy okazji drugiej
pielgrzymki, Papież nieoficjalnie gościł w Dolinie Chochołowskiej.
- Ja tu jeszcze do was przyjadę, w spokojniejszym czasie - powiedział wówczas.
Przy okazji każdej kolejnej pielgrzymki, górale za-

Gdańsk: Bankowy. Dom Maklerski
PKO BP, Okopowa 3; Biuro
Maklerskie Banku Gdańskiego SA,
Pohulanka 2, Grunwaldzka

19/23,

Targ Drzewny 1; Biuro
Maklerskie BRE

Brokers,

Wały Jagiellońskie 8; Biuro

Maklerskie Kredyt Banku S.A.,
Grunwaldzka 345; Biuro

praszali Ojca Świętego do

Maklerskie Pierwszego

siebie, „choćby na odpoczy-

Komercyjnego Banku S.A.

nek”. Ojciec Święty trzy dni
spędził w Zakopanem. Jeden
dzień odpoczynku i dwa dni
intensywnej pracy. Rozkład
dnia wolnego od oficjalnych
„spotkań do samego końca
trzymany był w największej
tajemnicy. Jednak w miejscach szczególnie ukochanych przez Papieża czekali
górale i pielgrzymki oczeku- jąc, że właśnie tutaj na chwilę
zajrzy. Wszędzie witały go tysiące ludzi. Podczas ostatniego podhalańskiego spotkania
z wiernymi i modlitwy różańcowej w Ludźmierzu, Papież
usłyszał: „Zostań z nami”.
Dopowiedział własne hasło:

w Lublinie, Uphagena 27; Biuro
Maklerskie Powszechnego Banku
Kredytowego SA w Warszawie,

Ogarna 116; Centralne Biuro
Maklerskie Banku Pekao S.A.,
Garncarska 23,

Grunwaldzka 92/98,
Kołobrzeska 43; Centralne Biuro

Maklerskie Wielkopolskiego
Banku Kredytowego SA,
5 Maja 3; Centrum Operacji
Kapitałowych Banku
Handlowego w Warszawie SA,

„Chodź na Turbacz”. Wierni
podchwycili: „Góralu, czy ci

Heweliusza 11; Dom Maklerski
PENETRATOR SA,
Grunwaldzka 141

nie żal”.
Kiedy żegnał się z górami,
na ulicach Krakowa czekały
Już na Niego tysiące.
(AT)

Gdynia: Bankowy Dom Maklerski
PKO BP, Wójta Radtkego 53;
Biuro Maklerskie Banku —
Gdańskiego SA,
Skwer Kościuszki 14; Biuro

Maklerskie Pomorskiego Banku
Kredytowego S.A., Hutnicza 3a;
Centralne Biuro Maklerskie

Banku Pekao S.A., Śląska 23/25;
Centralne Biuro Maklerskie

Wielkopolskiego Banku

Kredytowego SA, Starowiejska 25;
Dom Maklerski Banku
Energetyki S.A. w Radomiu,

3 Maja 14

Kwidzyń: Bankowy Dom
Maklerski PKO

BP,

Piłsudskiego 29

Sopot: Biuro Maklerskie Banku
Gdańskiego SA, Plac Konstytucji
3 Maja; Centralne Biuro
Maklerskie Banku Pekao S.A.,

Toyota Carina Emotion w Wiosennym Kontyngencie. Ilość samochodów w tej edycji ograniczona.

Mikołaja Reja 13/15;
Przedsiębiorstwo Maklerskie
ELIMAR

S.A., Bohaterów

Monte Cassino 60

Starogard Gdański: Biuro
Maklerskie Banku Gdańskiego SA,

Rynek 25

Wejherowo: Biuro Maklerskie

6 lat gwarancji antykorozyjnej
wraz
z rękojmią

TOYOTA

Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 12,

|

tel. (0-58) 53-75-15, 53-23-44,
fax 53-44-52
ANRO-TRADE
Gdynia-Chwaszczyno, ul. Gdyńska 56,

tel. (0-58) 52-81-70, 52-80-21
STUDIO Q

KNEDLER S.C.
Zderzaki lakierowane w kolorze
nadwozia to nie tylko ozdoba Cariny

Sportowy spojler Cariny Emotion

Aluminiowe felgi - lekkie i ażurowe

zwiększa przyczepność samochodu do
drogi i jego stabilność podczas jazdy.
Dzięki mniejszemu współczynnikowi oporu powietrza spada zużycie paliwa.

- przedłużają żywotność elementów zawieszenia Cariny Emotion i zapewniają
lepsze chłodzenie hamulców, skracając

Emotion. Ich gładka, aerodynamiczna
powierzchnia również zmniejsza opór
powietrza, a gumowe listwy stanowią
barierę dla kurzu i brudu przed osiada-

tym samym drogę hamowania.

-niem na karoserii.

Elbląg, ul. Fromborska 4,

tel. (0-55) 33-09-00, 36-09-67, fax 36-04-00

© TOYOTA
http://www.toyota.com.pl
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Na Wiosenne Emocje zapraszją

Banku Gdańskiego SA,

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

REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH REKLAM I OGŁOSZEŃ
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Wczasy 7- i 14-dniowe

KACK

ul. Wielkopolska, Żniwna
(przed Karwinami)
EFEKTY

III kw. 1998 r.
SM *SZELF”,
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:

-, 3-, 4-osobowe złazienkami

ul. Jaśkowa Dolina 37
tel. (0 58) 45 22 59,

wi.

KOSTAR

Wp 14 czerwca o godz. Ta U
do Sopotu na stadion SKLA przy ul. Wybickiego 48
na 43 Memoriał Kusocińskiego
i "Grand Prix Sopotu" im. J. Sidły.
Gwarantujemy sportowe przeżycia
TES UZO]
ufundowane przez Reebok Poland
oraz nagrodę niespodziankę.

Sprzedaż ratalna i w leasingu
2-letnia gwarancja

MIR
Gdańsk-Wrzeszcz

sauna, siłownia, kort tenisowy
Restauracja, kawiarnia

RATY, PREMIA, ULGA

Chcesz

PROFESJONALNE

Jeziora
VO

„ou za widzieć

©

dE

ą

ot

Wiosenna Promocja!
Kupując jedną kosiarkę psrędzae: 2 Ż

090 50 14 45

Gdynia, ul. Morska 189

Wypożyczalnia sprzętu wodnego

tel. 23-21-01, 23-32-45 (godz. 8.00-15.00)
2004772

Zgodnie z art. 15 Ustawy o Zamówieniach

Dom Pomocy Społecznej w Rudnie
83-121 Rudno nr 21, gm. Pelplin

Publicznych z dnia 10.06.1994

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
posadzek typu Tarkett w budynku DPS.

ZARZĄD

ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie kompleksowej

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można
odebrać w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 4.07.1997 r.
o godz. 10.30.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają
warunki zawarte w Ustawie o zamówieniach publicznych.
PRZETARGI

:

obsługi prac geodezyjnych
zleconych przez Gminę Stężyca

R-3171

Najtaniej w Polscel

w latach 1997-1998

"Zarząd Dróg Zieleni w Gdańsku

Oferta powinna zawierać:

szeroki wybór zamków błyskawicznych np.
ki błyskawiczne z
przywieszk

16 cm - 0,33 zł/szt.

z ramowymi warunkami,

75 cm - 0,57 zł/szt.

- wypełniony załącznik nr 1.
Ramowe warunki techniczne i załącznik do
oferty można nabyć w cenie 10 zł w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych

P.W. Polimex” Gdańsk, ul. Wielopole 7 (teren C.T.M.)
tel. 43-22-01 w. 21
R-3135

* canoe

BIG Autohandel Gdańsk, Grunwaldzka 258 k. hali „Olivii”
Sprzedaż ratalna (6-24 rat, bez poręczycieli)

|

przeznaczenie w
cena
miejscowym planie | wywoławcza
zagosp. przestrz.
za
18437
nie
zabudowana
14572
zabudowana | mieszkaniowa
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opis
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5.
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7.
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18437

3 | 1161/22
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|16878] — nie

4

330

18437

nie
c
zabudowana | obręb Kosakowo

|

sabagowana

|18437

401

18437
RR

A

EPEE

A

KA

Ea

sA

co najmniej na 1 godz. przed przetargiem:
'
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na sprzedaż trzech boksów położonych przy ul oai

10029790/2027/23

MIASTA GDAŃSKA

Szkoła Podstawowa Nr 94 w Gdańsku, ul. Biologiczna 1,
Przedszkole Nr 3 w Gdańsku, ul. Cystersów 7,
Przedszkole Nr 4 w Gdańsku, ul. Do Studzienki 36,
Przedszkole Nr 6 w Gdańsku, ul. Krzemienieckiej 1,
Przedszkole Nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b,
Przedszkole Nr 15 w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36,

6811

20.64
:

15. Przedszkole Nr 23 w

V a
ul.

Wo

po 5160

20,64

*

8277

20,64

sei
POM

Zarząd Gminy Stężyca

OGŁASZA
. Publiczny przetarg ustny na
sprzedaż działek budowlanych
stanowiących własność Gminy
Stężyca.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niżej opisanych
działek budowlanych położonych w miejscowości Stężyca, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi Księgę Wieczystą nr

24428.
Lp. nrdz.
1:
|2::
3.

pow.w mkw.

* 920
927
3228

a,
:

5

1. kwalifikacje pedagogiczne i ocenę pracy zgodną z rozporządzeniem Mnisi Edukacji Narodowej zdnia 31 01 1996
r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze W poszczególnych typach szkół i płacówek (Dz.U. Nr 20, poz. 91),
oo
2. znajomość spraw związanych z działalnością płacówki oraz własną koncepcję pracy jako jej dyrektor,
3. co najmniej 5 lat pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć oraz nauczyciele akademiccy posiadający co naj-

|roerowny wiek do 50 lat.

PRZETARGI

czona w zamkniętej kopercie,

2. kwestionariusz osobowy,

:

oumu

Cena gruntu pod garażem - 976,60
zł, 1 opłata 25% i. 244,15 zł, opłaty roczne 12%$. 117,19zł.

z powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w poszczegól-

nych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 20, poz. 91),
6. potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczy-

w danym typie szkoły lub placówki.

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Gdańsku, ul. 3 Maja 9 A, pokój
nr 2 w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia.

Regulamin konkursu, do wglądu dla zainteresowanych, znajduje się w Wydziale Edukacji lub w placówce objętej niniej-

Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.1997 r. o godz. 11.00.
Przystępujący co przetargu wini wpłacić wadum w wysokości 6% 4.377 z! w kasie UG przed rozpoczęciem przelaru.
Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

szym ogłoszeniem.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów.

Zarząd Gminy Stężyca
- OGŁASZA

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości ozn. nr. dz. 132/1 o powierzchni 0,61 ha
wraz ze znajdującymi
się na niej obiektami budowlanymi obejmującymi:
budynek spędu,
budynek wagi i wagę, magazyn na opakowania, skład opału, place utwardzone, ogrodzenie
zewnętrzne. Położonej w miejscowości Szymbark, gm. Stężyca, dla której Sąd Rejonowy

Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi Księgę Wieczystą nr 34436.
Cena wywoławcza działki wynosi 16 900 zł
Cena wywoławcza obiektów budowlanych wynosi 119 600 zł
Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej jest płatna gotówką do kasy tut. Urzędu do dnia 26
czerwca 1997 r.
Pisemny przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 27 czerwca 1997 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Gminy Stężyca.
Oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg - Szymbark” należy składać w Sekretariacie
Urzędu Gminy Stężyca, pok. nr 10 w terminie do dnia 26 czerwca 1997 r.
Oferta powinna zawierać:
1. Imię i nazwisko i adres oferenta.
2. Datę sporządzenia oferty.
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
4. Oferowaną cenę - oddzielnie za grunt i obiekty budowlane.
5. Dowód wpłacenia wadium.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wrazie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który

wygra przetarg.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy ww. teren jest przeznaczony pod usługi - adaptacja istniejącej bazy.
Sposób zagospodarownia zgodnie z planem.
Organizator przetargu bez podania przyczyny może:
1) do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
2) nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie wyboru oferty.

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, pok. nr 5.

run)

1. Osoby, które będąc pracownikami 5
Akeyjmej wzywa „Polska Poczta, Telegraf i Telefon” w dniu 13 grudnia 1991 r. stały się z mocy prawa pracownikami Telekomunikacji Polskiej S.A.
2. Osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w tej zorganizowanej części mienia państwowej
jednostki organizacyjnej „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”, która została przekazana Telekomunikacji
Polskiej S.A., a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo
z przyczyn określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4 poz. 19 z późn. zmianami).
3. Osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w tej zorganizowanej części mienia państwowej jednostki organizacyjnej „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”, która została przekazana Telekomunikacji Polskiej S.A., zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 23 kodeksu pracy
do składania pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji Telekomunikacji Polskiej
S.A.
Oświadczenie o zamiarze nabycia akcji należy składać we właściwych, ze względu na Noce zatrudnienia, jednostkach organizacyjnych Telekomunikacji Polskiej S.A. do dnia 8 lipca 199
Niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie skutkuje utratą prawa do O
nabycia akcji
Telekomunikacji Polskiej S.A.
Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie o okresie zatrudnienia do dnia 13 grudnia 1991 r. w tej
zorganizowanej części mienia państwowej jednostki organizacyjnej „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”,
która została przekazana Telekomunikacji Polskiej S.A.
Druki oświadczenia wydawane będą przez właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia jednostki orgaRze Telekomunikacji Polskiej S.A., z tym, że nie ma obowiązku składania oświadczeń na tych włanie drukach.
Listy uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji Telekomunikacji Polskiej S.A. będą wywieszane do
dnia 21 lipca 1997 r. we wszystkich jednostkach organizacyjnych TP S.A. w których składane były
oświadczenia.
Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania danych o okresie zatrudnienia w państwowej jednostce organizacyjnej „Poczta Polska, Telegraf i Telefon” i Telekomunikacji Polskiej S.A. będzie można składać tylko w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w formie pisemnej w terminie 14 dni od ich złożenia.
Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.

e

Wrzeszcz - Zakład Budżetowy, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz,
ul. Partyzantów 74
(41-32-70/78/79), działając na podstawie Ustawy
z dnia 10 czerwca 1994 r. <O zamówieniach
publicznych” (Dz.U. Nr 76 z 1994 r. poz. 344),
ogłasza przetar; 2 meograniczony
na wykonanie poniższych robót remontowych do 20 000 ECU
(na terenie Gd.-Wrzeszcza).
Termin realizacji do 30.10.1997 r.
1) roboty dekarskie w budynkach przy ulicach:
a) Leczkowa 26;
b) Kościuszki 48;
c) Kochanowskiego 70;

Telekomunikacja Polska S.A.
Dyrekcja Okręgu w Gdańsku
ul. Targ Rakowy 7/8
Dział Spraw Praco
ch
'W imieniu Ministra Skarbu Państwa,
Zarządu Telekomunikacji Polskiej
Spółki Akcyjnej wzywa:

pisemn y przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stężyca.

R-2424/A/494

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Gdańsk-

3. życiorys z opisem dotychczasowej
pracy zawodowej,
4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
5. ocenę pracy zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 01 1996 r.W sprawie wymagań ja-

Jeila

2750
4950
4200

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy
wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej godzinę przed
otwarciem przetargu.
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się codziennie w Urzędzie Gminy Stężyca, pok.
nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
W planie zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowe działki są przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe.
Sposób zagospodarowania działek zgodnie z planem.
Zarząd Gminy Stężyca zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przy-

1. koncepcję kierowania placówką, o której stanowisko dyrektora kandydat się ubiega, koncepcja ta winna być dostar-

Kosakowo, u. Żeromskiego 68, te

cena wywoławcza (zł)

czyny.

Oferty powinny zawierać:

z, Kóreneeży wpacć w kasie Urzędu Gminy Kosakowo

564
1031
1100

Publiczny przetarg ustny na sprzedaż ww. działek odbędzie się dnia 27 czerwca 1997 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Stężyca.

mniej 5-letni staż pracy.

RORY oe) 1035/50 i 1035/81 z jednoczesnym oddaniem

PIZA

ZARZĄD

14. Przedszkole Nr 22 w AW

oraz

RAZA COEIE Rie
AO
py
Cena wywoławcza każdego boksu wynosi 7550 zł.

PRZeraGI

19,24

4 Pata! Chone

moka.

nastąpi w siedzibie

15016

:

peo Ao

|
Soto" należy składać w sekrataacie ZDZ do dnia 7.07.1997
r.do |
godz. 10. AAA
*
DZA
ANO og ję0

12. Przedszkole Nr 20 w Gdańsku, ul. Lenartowicza 21,
13. Przedszkole Nr 21 w Gdańsku, ul. Mozarta 1,

s

RZA

ra

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Utrzymania Obiektów Inżynierskich
ZDiZ, tel. 41-20-41w. 46 - mgr inż. Jacek Kamiński.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6000 zł.
Nieprzekraczalny termin wykonania robót - do 31.10.1997 r.
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Przetarg - remont kładki dla pieszych w

20,64

"ul. Morska34
tel./fax (0-58) 61-40-71
Eye BKS

. 7.00-9.00 oraz
12.
.0 ,
po uiszczeniu
AA ach
W niniejszym zamówieniu publicznym stosowane będą preferencje krajowe.

Kandydować na stanowisko dyrektora mogą nauczyciele pooładający

aludawi
mieszkaniowa
SzeTEBOWA, z
oz ami
O
:

„obręb Kosakowo

Pro

sekretariacie
ZDiZ (pok. nr 12) w

11971

mieueięzliwynu
po250

do SST. mogą odebrać matańsy przetargowew

10. Przedszkole Nr 18 w Gdańsku, ul. Ławnicza 1/2
11. Przedszkole Nr 19 w Gdańsku, ul. Żuławska 108,

cóz JAKA

z

ys

9. Przedszkole nr 17 w Gdańsku, ul. Glinki 7,

nieuciążliwymi
obręb Kosakowo

6. | 145/16

| zainteresowani

8. Przedszkole Nr 16 w Gdańsku, ul. Rozłogi 13,

usługami

5 | 145/9-15

- naprawę i powłokowe zabezpieczenie betonu przyczółków i schodów.
O udział w postępowaniu przetargowym mogą ubiegać się firmy posiadające doświadczenie w budowach lub remontach obiektów komunikacyjnych.

1. Szkoła Podstawowa Nr 89 w Gdańsku, ul. Szyprów 3, | |

jednorodzinna, z

| 1458

- regenerację łożysk,

ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych:

położonych w gminie Kosakowo:

1 | 145/4

- wykonanie izolacji, nawierzchni i dylatacji,

R-2417/A/494

GMINY KOSAKOWO

|KW

Zakres remontu obejmuje:

Otwarcie

ogłasza przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości,
Lp. | działka nr | pow.m*

ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku Suchaninie.

R-2042/A/30
PezerkGi

ZARZĄD

ogłasza przetarg nieograniczony

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art. 191.22]
Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

* kajaki

s

na wykonanie remontu kapitalnego kładki dla pieszych nad

a)
|stąpi
w dniue 27.06.1997 r. O godz. 11.00. :
Bliższych informacji można uzyskać
e
pod nr. tel. 84-33-44.

YZ

Gdańsk

„sal SID, fu 41.67.

Urzędu Gminy w Stężycy, ul. 9 Marca 7 do dnia
27.06.1997 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert na-|

Gai u aan IDwór9 |
lub 31 30 61 w. 308
*« wędkarskie

80-254

*Obsługa geodezyjna 1997-98” w sekretariacie

Ahterster
ASO

ul. Partyzantów 36

z
dni
- oryginały lub poświadczone kopie zgodnie

nici 5000 Y - 2,05 zł/szp.
flizelina- 0,53 zł/m
dzianina dresowa nabłyszczana- 6,48 zł/m

« żaglowe

GMINY STĘŻYC A

Zarząd TP S.A.

:

d) Kochanowskiego 87
2) roboty odgrzybieniowe w budynkach przy ulicach:
a) Hallera 2 a;
b) Waryńskiego 25;
c) Wyspiańskiego 19
3) remonty balkonów przy ulicach:
a) Danusi 2 A;
b) Wajdeloty 3
4) roboty elektryczne w budynkach przy ulicach:
a) Hubala 63, 37;
b) Sychty 6;
c) Chopina 38
5. roboty instalacyjne c.o. przy budynkach w ulicach:
- Kościuszki 127-129;

. Kochanowskiego 114-120. |
L Dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie zamawiającego w pok. 307 w godz. 10.00-13.00 po uprzednim uiszczeniu
w kasie przedsiębiorstwa bezzwrotnej opłaty w wysokości
10 zł + VAT za komplet.
I. Oferty na opracowanym przez zamawiającego egzemplarzu należy składać w terminie do dnia 25.06.1997 r. godz. 9.00 w sekretariacie pok. nr 103 PGM Gdańsk-Wrzeszcz w zamkniętych kopertach.
III. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
1. Pani inż. Wiesława Buder-Wenta (pkt. 1-3), pok. 307 w
godz. 10.00-13.00
2. Pan Andrzej Chojnacki (pkt. 4; 5), pok. nr 2, 6 w godz.
10.00-13.00
IV. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr
204 w dniu 27.06.1997 r. w godzinach:
poz. 1 od a) do d) godz. 10.00
poz. 2 od a) do c) godz. 10.30
poz. 3 - godz. 11.00
poz. 4 od a) do c) godz. 11.15
poz. 5 - godz. 11.30
V. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.
VI. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający:
- warunki określone w art. 22 ustawy *O zamówieniach publicznych”
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19
ww. ustawy,
- przez ostatnie2 lata wykonywali roboty o podobnym charakterze na budynkach mieszkalnych.

PRzeraci

,
Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-95-68 tel. cen. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon.-pt. 8.00-18.00 „soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel/fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel/Aax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, te. 51-54-56 w godz. 8.00.16.
ZAPRASZAMYDO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: CĘ-5%ser
— Elbląg,
Get tel./fax (055) 32-70-34, tel. 39-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel/fax 82-23-25 w godz. 8.00 180, Tezew, fax) 3165-25
w godz 800-160
Gdański, te.fax (069) 220-80 w godz 4.00 - 16.00
z
STORay

10029934//
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Reportaż z paragrafem

Sposób na blondynkę
, że trafił za

dyny kłopot polegał na tym, że
miała chłopaka i podobno go kochała. Cóż jednak znaczy taka
przeszkoda dla człowieka, który
niejednego przedsiębiorcę potrafit nakłonić do skoku w toń jeziora z betonowym klocem przywiązanym do szyi. Taki już Bolesław

nym samochodem. Początkowo
Bożenka godziła się, co prawda
bardziej ze strachu niż dla przyjemności. To co było uprzejmością, Bolek brał jednak za obiecującą przychylność i dorzucał coraz więcej paliwa do trawiącego
go ognia namiętności. Któregoś

odpowiedziała: nie! I ta odmowa
jeszcze do dzisiaj rezonuje
w uszach Bolesława, wwierca się
nieznośnym świdrem do jego mó- :
zgu. Natomiast nie pamięta już,

dlaczego uderzył ją w twarz. Nie :
wie dlaczego - gdy upadła - chwycił ją za włosy. Dzisiaj, po kilku
miesiącach nie wie nawet dlacze

go wcisnął ją do bagażnika swoje-

Jak mówi znane przysłowie:
drugi milion można już zarobić
legalnie. Bolesław był na etapie
początkowym zarabiania owego
drugiego miliona i chociaż umysł
podpowiadał mu, by działać
zgodnie z prawem, to dusza rwała się do metod z czasów, kiedy
krążył po mieście z kijem baseballowym i pistoletem za pazuchą. Pilnował się jednak, aby jego
świeżo nabyta opinia uczciwego
biznesmena nie została zaprzepaszczona z powodu jakiegoś
głupstwa. Jak wiadomo, największe głupstwa popełniamy wtedy,
gdy kierujemy się emocjami.
W przypadku Bolesława B. było
to uczucie do pewnej blondynki,
która zawładnęła jego sercem niczym Irak Kuwejtem - szybko
i gwałtownie. Trzeba przyznać, że
Bożence (tak jej było na imię) niczego nie brakowało: długowłosa
blondynka, dobrze wykształcona
i jak to mówią, na poziomie. Je-

Sejm utrzymał tym samym dotychczasowy zakaz doprowadzania do sytuacji, w której jeden
z małżonków jest adwokatem,
a drugi np. sędzią. Sprawa ma
znaczenie,

bo-

wiem w nowych przepisach wiele
uprawnień zawodowych adwokackich przejęli radcowie, których dotychczas zakaz ten nie dotyczył. Przypomnijmy, że chodzi
tutaj o ponad 20-tysięczną grupę
prawników.
Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Sejmu radca, podobnie jak adwokat nie będzie mógł wykonywać zawodu gdy małżonek jest
sędzią lub prokuratorem. Według
wstępnych szacunków takich małżeństw jest w Polsce około 800.
Ustawa wprowadzi trzyletnie moratorium pozwalające osobom,
których profesja stoi w „sprzeczności” z powinowactwem na
zmianę tej sytuacji. Zdaniem ministra sprawiedliwości, Leszka
Kubickiego utrzymanie zakazu
gwarantuje bezstronność sędziów
i prokuratorów.
(T. Z.)

Media
Informator
incognito
Sąd nie
nakazać dziennikarzowi ujawnienia informatora, jeżeli
ten zastrzegł sobie anoniReguła ta nie będzie miała zastosowania w przypadku najcięższych przestępstw. Taką poprawkę Senatu RP do kodeksu postępowania karnego przyjął Sejm
stosunkiem głosów 281 posłów

za, 20 przeciw i 3 wstrzymujących
się. Dziennikarzy, adwokatów

i lekarzy, zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej,
będzie można przesłuchać co do
faktów objętych tą tajemnicą wyłącznie wtedy , gdy ustaleń nie będzie można dokonać w inny spo-

. sób.

choć

:

kontrowersyjna,

okazała się skuteczna. Kiedy za
trzymał swoje auto na leśnej drodze i otworzył bagażnik, Bożen
była gotowa na wszystko. Szybko
więc dała Bolkowi to, czego
. chciał.

Rys. Marek Wdziękońskis
był, że jak kogoś chciał przekonać do swojej racji, to przekonywał. Jak na biznesmena przystało, zaczął jednak od negocjacji.
Aby zmiękczyć serce damy, stosował najróżniejsze sposoby:
przywoził jej kwiaty i zapraszał
na długie wycieczki długim srebr-

dnia postanowił
zaatakować
ostatecznie i zapytać Bożenę, czy
go chce? Jeśli odpowiedziałaby:
tak, jeszcze tego samego wieczora można by skonsumować związek. Jeżeli nie - takiej myśli jednak Bolek nawet nie dopuszczał
do swojej wygolłonej głowy. Ale

Los zakochanego mężczyzn
bywa jednak okrutny. Po tygodniu dziewczyna, zamiast podzię
kować Bolkowi za to, że pomógł

jej podjąć męską decyzję, zgłosił

ny sposób na blondynkę.

:

Tomasz Zają

Urlop wychowawczy

Podczas ostatniej debaty
na temat ustawy o adwokaturze i radcach prawnych
Sejm odrzucił poprawkę
zmierzającą do zniesienia
zakazu powiązań rodzinnych pomiędzy adwokatami
(także radcami) a sędziami.

szersze

Bolka,

Odpowiadamy Czytelnikom

Nieżonaci
adwokaci

jednak

go długiego BMW. Wie nato-'
miast, dlaczego jeździł z nią po
mieście przez sześć godzin: - żeby
zmądrzała.
Trzeba przyznać, że metoda |

(TG)

- Prowadzę zakład krawiecki. Zatrudniam 10 osób,
w tym dwie młodociane uczennice w celu przygotowania
zawodowego. Jedna z nich wkrótce zostanie matką.e
Inie czy będzie
przysługują jej uprawnienia, a
ła prawo do urlopu wychowawczego . s. S. z Gdyni.

wróci się dziesiątki razy i stłu-

Chociaż nie mówi, można się
sie wskazanym we wniosku. :
z
nim
porozumiewać. Mama
Oświadczenie to nie jest wymaprzyniosła tablicę Blissa. Jarek
gane w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców pokazuje znaki, których zasób
najwyraźniej go ogranicza.
władzy rodzicielskiej, a także

cze kolano, umaże błotem, po-

- To jest dom, to mama, a to
w przypadku, gdy zachodzą nie
dające się usunąć przeszkody do ' ja - odczytuję wskazane obrazPowykręcanymi palcami
uzyskania takiego oświadczenia. ki.
. :
W takich okolicznościach praco- — u rąk kreśli cyfry w powietrzu,
bełkocze zniekształcone sylaby,
dawca jest obowiązany udzielić
+ proszącymi oczyma próbuje
urlopu
wychowawczego
po
przedstawieniu dokumentów po- * przekazać intencje. Tata tłuma5 czy:
twierdzających te okoliczności.
- Jarek pyta, czy przyjdzie
Podstawa prawna: rozporząani na premierę spektaklu
dzenie Rady Ministrów z 28 maj
Karaluchy” Witkacego, W któ1996 w sprawie urlopów i zasił
rym gra rycerza?
ków wychowawczych (Dz.U. Nr
Za chwilę siedzi przede mną
60, poz. 277).
: na wózku rycerz w zbroi z hel: mem na głowie. Uśmiechnięty
: od ucha do ucha. Jarek wystę: puje w teatrze integracyjnym
: „My i My”, w którym spotykają
ię ludzie zdrowi z upośledzoymi psychicznie i fizycznie.
ały tydzień czeka na poniedziałkową próbę.
- Kiedyś spóźniłyśmy się 2
odziny na odwiedziny u Jarka,
a obozie rehabilitacyjnym
Mielnicy - opowiada jego
piekunka Hania. - On doskoale się orientuje, jaki jest
dzień i godzina, bez zegarka
wawczego.
kalendarza. Przeżywał nasze
Warto nadmienić, że „prawomocny wyro ”tota
późnienie, miał gorączkę, nie
ki wyrok, od którego nie służy już środek odwoław
adł obiadu. Dla Jarka spotkaczy. Natomiast „oczywistość” popełnienia przestęp
ie z drugim człowiekiem to
stwa będzie wtedy, gdy np. pracownica ta została za
ważne wydarzenie”
trzymana w momencie kradzieży albo sama się d
Ostatnio w życiu Jarka dużo
niej przyznała.
ię zmieniło. Oglądam zdjęcia
Trzeba zaznaczyć, że pracodawca nie musi roz
zeszłego roku, kiedy miał
wiązać umowy w opisanej przykładowo sytuacji lu
ierwszą komunię i bierzmowaw podobnej. Przytoczony wyżej art. 52 k.p., który
nie. Teraz rzadziej nudzi się, paznajduje tu zastosowanie, daje pracodawcy jedyni
rząc przez okno, bo maluje
możliwość rozwiązania umowy.
wiaty. Układa paletę kolorów
Dodać też trzeba, że gdyby pracodawca decydo
w bukiety, by powiedzieć innym
wał się na korzystanie z dyspozycji art. 52 k.p., ni
cokolwiek o sobie. Często mamoże rozwiązać umowy w tym trybie po upływie
uje ukwiecone łąki, może dlamiesiąca od uzyskania wiadomości „o okoliczności
ego, że rzadko je widzi. Miał
uzasadniającej rozwiązanie umowy” (art. 52 $
uż cztery wernisaże. Nie wiem,
k.p.), a jego decyzja musi być poprzedzona opini
ak trzyma w ręku pędzel, ale są
reprezentującej pracownika (pracownicę) organiza
artyści malujący ustami czy nocji związkowej (art. 52 $ 3 k.p.).
gami.
Przedstawione wymogi odnoszą się w takim sa
mym stopniu do pracownicy korzystającej z urlop
Puste dni
wychowawczego - jeśli pracodawca zamierza j
Życie ludzi niepełnospraw-

- Młodociana pracownica zawychowawczy przysługuje pratrudniona na podstawie umowy
cownicy, która przepracowała co
najmniej 6 miesięcy.
o pracę w celu przygotowania zaJeżeli oboje rodzice lub opiewodowego korzysta ze wszystkich tych uprawnień, które przykunowie
są
pracownikami,
z urlopu wychowawczego - stosługują pracownicom pełnoletnim, co dotyczy także urlopu wysownie do ich wyboru - może
chowawczego. Zasady udzielania
skorzystać w tym samym czasie
urlopów wychowawczych określa
tylko jedno z nich. Do wniosku
rozporządzenie Rady Ministrów : zatem o udzielenie urlopu wychowawczego należy dołączyć
z 28 maja 1996 w sprawie urłopów i zasiłków wychowawczych
oświadczenie drugiego z rodzi(Dz.U. Nr 60, poz. 277). W myśl
ców o braku zamiaru korzystania
par. 1 tego rozporządzenia urlop
z urlopu wychowawczego w okre-

(INFOR)

Przestępstwo w czasie m
= Jaka jest możliwość rozwiązania umowy z pracownicą, która w czasie urlopu wychowawczego popetnake przestępstwo?
Właśnie się tego do
em na temat
swojej urlopowanej pracownicy - pyta Ka-

mil S. z Elbląga.
- Pracodawca nie może wypowiedzieć ani w inny
sposób rozwiązać umowy o pracę z pracownicą korzystającą z urlopu wychowawczego, i to już od daty złożenia przez nią wniosku o udzielenie tego
urlopu aż po dzień jego zakończenia. Taką zasadę
zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja
1996 w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych
(Dz. U. Nr 60, poz. 277).
Jednocześnie rozporządzenie to przewiduje
wyjątki od tej zasady, pozwalające na rozwiązanie umowy w szczególnych sytuacjach, kiedy zachodzą przyczyny „uzasadniające rozwiązanie
z pracownicą umowy o pracę bez wypowiedzenia
- zjej winy ($ 4 ww. rozporządzenia).
Jest to odesłanie do art. 52 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca może rozwiązać umowę
o pracę w taki właśnie sposób (potocznie zwany
zwolnieniem dyscyplinarnym), jeżeli np. pracownik
dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych
obowiązków pracowniczych albo popełni przestępstwo. Jednakże nie każde popełnione przestępstwo
(i nie zawsze) daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, lecz tylko takie, które popełnione w czasie
trwania umowy o pracę uniemożliwia zatrudnienie
pracownika na zajmowanym stanowisku, i jeżeli jest
oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym
wyrokiem.
Ponieważ Czytelnik nie opisał zaistniałej sytuacji, posłużmy się przykładem: np. pracownica, która jest magazynierką i z tej racji odpowiadała u pracodawcy przed urlopem wychowawczym za powie-

Pieniądze
dla lokatorów ruder
Gminy i miasta nic w tej
sprawie nie robią tłumacząc się
brakiem pieniędzy. Projekt nowej ustawy może w przyszłości
pomóc w rozwiązaniu problemu. Podstawą ustawy jest idea
współpracy właścicieli, użytkowników nieruchomości i państwa.
Według niej renowacja zabudowy
i tzw. infrastruktury (ulic, chodników, instalacji wodnych) byłaby
dokonywana w oparciu o tzw.
program operacji renowacyjnej.
Projekt takiego programu będzie
mógł zostać przyjęty uchwałą rady gminy i jeżeli uzyska akceptację ponad 70 procent właścicieli

Jarek Chlebek to 29-letni mężczyzna, dotknięty bardzo
ciężkim porażeniem mózgowym. Ukończył szkołę życia
w ramach Fundacji „Sprawni Inaczej”. Na co dzień siedzi
- w domu
w wózku inwalidzkim albo leży w łóżku. Ma spa_ raliżowane ręce, nogi i aparat mowy.

Projekt nowej ustawy

Dużą część naszych miast
stanowią budynki zakwalifikowane do generalnego
remontu, bądź wyburzenia.

e
Fot Maciej Kostun

| Jarek Chlebek i jego prace.

i użytkowników lokali, posiadających ponad połowę powierzchni
danego terenu, wówczas może.
wejść
w życie.
Sfinansowanie całego przedsięwzięcia zostanie podzielone
między gminę i mieszkańców.
Dla gminy przewidziano w pro-

nych jest ubogie w doświadczenia i zasób pojęć. Ich dni często
są puste. Kiedy w dzieciństwie
opowiadano im bajki, zaczyna-

ąc od „za górami, za lasami”,
nie wiedzieli, co to góra i las, bo
nigdy tam nie byli. Przeszkadzają schody, barierą jest ich in-

U. Nr 60, poz. O

ność,

Każde

Ka

kto

im

pomóc.

dziecko

prze-

nadzieją, że

i w jego życiu może się to przy-

darzyć.
Łatwiej zaakceptować niepełnosprawność dziecka niż dorosłego. Jarek zaczyna już siwieć i oburza się, kiedy Hania
mówi na niego: stary dziadek.

Żartuje, że Hania też będzie
starą babcią.
Przy pożegnaniu Jarek pożycza mi tomik poezji i wiem, że
robi to po to, bym przyszła jeszcze chociaż raz, oddać książkę.

Przełamać
bariery

,

Anna jest czterdziestoletnią
kobietą z porażeniem mózgowym. Z trudem chodzi i mówi,
ma dużo współruchów. Zanim
sięgnie po filiżankę z kawą odrzuci głowę, wstrząśnie ramionami, zakołuje dłońmi w po-

wietrzu. Anna w pozycji leżącej
pięknie haftuje. Każde precyzyjne wbicie igły w serwetę to
jak akrobacje na linie. Musi trafić w nadmiarze ruchów w wyznaczone miejsce wzoru. Ten
cel to wyzwanie.
Arek został uznany przez lekarzy za dziecko dotknięte głębokim

upośledzeniem, za stra-

cone dla świata. Został adoptowany przez francuską rodzinę.
Po ośmiu latach odwiedził Polskę i dawnych przyjaciół. Ku
zdumieniu wszystkich; wbrew
diagnozom, okazało się, że mó-

Wi po francusku i pisze na maszynie. Pamiętał szczególnie
dobrze swoją terapeutkę Justynę i podarowanego mu przez

za darmo

loteria
Dziennika Prawa i Gospodarki
NAGRODA GŁÓWNA FORD KA

westycji infrastrukturalnych, za-

ORAZ WIĘLE INNYCH ATRAKCYJNYCH NAGRÓD

gospodarowanie terenów publicznych i wykupy nieruchomości niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia. W celu uzyskania

W WIELKIEJ LOTERII PROMOCYJNEJ

ma być utworzony specjalny fundusz renowacyjny, który zasilą
dotacje państwowe i składki właścicieli nieruchomości. Na początku więc - jak tó zazwyczaj bywa - trzeba będzie płacić.

ma

zdrowe

wózku inwalidzkim, żona reha-

bilitantka. Żyje

Oddają

jekcie pokrycie kosztów tzw. in-

środków finansowych na ten cel,

nie

bije się z kolegami w szkole. Na
tym polega poznawanie i uczenie się życia. Niepełnosprawne
dziecko nigdy nie nadrobi tych
zaległości.
Jarek daje znaki całym ciałem, że rozumie. Mądre oczy
przekazują to, co dzieje się
w jego zamkniętym świecie. Nie
jest dzieckiem. Ogląda się za
dziewczynami.
- Terapeutka musi kontrolować swoje macierzyńskie uczu„cia, odległość, W jąkiej siada na
tapczanie, musi powściągnąć
opiekuńcze gesty - zauważa Hania.
Czasami Jarek opowiada
o parze małżeńskiej: mąż na

Dziś nasi Czytelnicy oferują:
* Półautomatyczna pralka
produkcji czeskiej, plus wirówka - do odebrania
w Gdańsku

* Wersalka dwuosobowa na Morenie

* Płaszczyk zamszowy damki na szczupłą osobę (160 cm) -

x

a
o
INFOR

Dziennik Prawa i Gospodarki
szczegóły wkrótce

z Gdańska

* Pralka wirnikowa w dobrym stanie - w Gdańsku
* Dywan w bardzo dobrym
tanie - w Gdańsku Zaspie
* Radio stereo „Amator” do

odebrania

pie
© Wersalka

w. Gdańsku

Za-

dwuosobowa

w Gdańsku Chełmie

-

* Tapczan jednoosobowy ze
skrzynią na pościel - na Zaspie
* Łóżeczko dziecięce bez
materacyka - w Gdańsku.
Bardzo liczymy, że pojawią
się następne propozycje. Rubryka cieszy się ogromnym zainteresowaniem tych Czytelników, którzy nie mogą pozwolić
sobie na kupno nowych sprzętów czy nawet ubrań. Prosimy
o kontakt z redakcją „Dzienni-

ka” pod numerem tel. 46-22-44,
od godz.10 zarówno tych, którzy potrzebują wyżej wymienionych sprzętów, jak i tych, którzy
mają coś do oddania.

nią diabełka z wysuwanym językiem z jarmarku:
Grzesio jest chłopcem ciekawym życia. Od urodzenia nie
ma kości policzkowych i ma
zniekształcone
małżowiny
uszne. Ma ptasią twarz i nie słyszy. Dzieci śmieją się z niego,
a może trochę boją. Rodzice
'zbierają pieniądze na operację
plastyczną. Kiedy patrzy w lustro, chce mieć twarz taką, jak
inni.
Wojtuś
jest
grubaskiem
z wilczym apetytem. Ma zespół
Willy-Pradera, co oznacza zaburzenia smaku, niekończący
się apetyt i ogromną tuszę.
Chorzy zajadają się na śmierć.
Wojtuś jest uczniem trzeciej
'klasy w Integracyjnej Szkole,
| Podstawowej. Ś, wietnie się uczy,
ładnie pisze i czyta dużo książek. Ale na przerwach wyjada
resztki z kosza na śmieci. Kiedyś na zajęciach plastycznych,
podczas chwilowej nieobecności nauczyciela, połknął wszystkie figurki z masy solnej, które
z mozołem sam ulepił.
19-letni Adam jest chory
psychicznie. Czas dla niego zatrzymał się, w dziecięcym pokoju leżą porozrzucane zabawki.
Kiedy zwracam się do niego
„proszę pana”, powtarza jak
echo: „proszę pana” ze zdziwieniem, że jest już dorosły. Nie
wychodzi z domu, nie ma dokąd i po co. Siedzi w oknie i pozdrawia ręką przechodniów na
ulicy. Lepiej jest wtedy, kiedy
ma narzucony rytm dnia i towa- rzystwo, nawet jeśli łączy się to
z pobytem w szpitalu psychiatrycznym.
Niemożność porozumiewania się z innymi i zaspokajania
swoich potrzeb powoduje frustrację. Tacy ludzie walą głową
w ścianę, drapią się po twarzy,
bo męczą się sami ze sobą. Machają sznurkiem przed oczyma
przez pół dnia, bo nie potrafią
znaleźć innego zajęcia. Latami
żyją w takim ograniczeniu i zastoju. Każdy gest z zewnątrz
jest radością i więcej dobrego
od życia nie oczekują. Często są
to smutne życiorysy. Kiedy kończą szkołę i nie mogą iść do pracy, siedzą w domu, bo nie mają
innych możliwości. Aby temu
zaradzić, fundacje takie jak
„Sprawni Inaczej” zajmują się
rehabilitacją, terapią i wsparciem
twórczości
niepełnosprawnych.

Zycie cudem jest
Na wystawie twórczości ludzi niepełnosprawnych oglądam cudne rzeczy: ceramiki,

malarstwo na szkle i akwarele,

maski. Życie dla osób upośledzonych nie musi być udręką
i nudą, a dla rodziny tragedią.
Może być cudem. Często te
prace kojarzone są z dziecięcą
wyobraźnią i spontanicznością,
szczerością i naturalnością.
- Wszystkie słonie muszą
mieć trąbę podniesioną do góry,
żeby było na szczęście - tłumaczy Rafał Jakubek, inwalida II

grupy, pokazując swoje figurki
z gliny. Objaśnia mi również
znaczenie swojego obrazu, któ-

ry przedstawia podzieloną na
cztery części głowę, wypełnioną
ciepłymi i zimnymi barwami.
- To są cztery pory roku
w myślach człowieka - mówi. |
Z Rafałem rywalizuje o coraz łepsze wyniki i powodzenie
na aukcjach Sławek Byrdy.
Chłopiec z zespołem Downa.
Sławek ma talent rzeźbiarski
i jest dumny ze swojej kolekcji
dzwonków i dzwoneczków. Po
wycieczce do zoo założył swój
zwierzyniec z gliny.
- Warsztaty terapii zajęciowej poprzez sztukę sprawdzają

się - mówi pani prezes Fundacji
„Sprawni

Inaczej”

Justyna

Koszlaga-Rogińska. - Glina czy
pędzel usprawnia dłonie, pobu-

dza intelekt, porządkuje emocje. Takie zajęcia lub warsztaty
pracy chronionej dają im szanse
na zapełnienie pustki i odnalezienie sensu w życiu. Od ośmiu
lat w fundacji jestem świadkiem
fascynującej przemiany ludzi
niepełnosprawnych w sprawnych inaczej. Jeszcze odkryjemy niejednego artystę, słabego,
więc odrzuconego przez społeczeństwo.
Kiedy słyszymy o upośledzonym człowieku, żałujemy go, litujemy się i rozczulamy nad jego losem, współczujemy rodzi. nie. Kiedy spotykamy się z osobą niepełnosprawną, zostaje
przełamana bariera inności,

znika lęk i rezerwa. Śmiejemy

się i czerpiemy radość z tego
kontaktu.

Może

my

zdrowi,

skoro nie potrafimy: malować,
rzeźbić i haftować, nie jesteśmy
w pełni sprawni?

Olga Dębicka
Fundacja „Sprawni Inaczej”, .
ul. Zbyszka z Bogdańca 7,
Gdańsk,

tel. 44-42-56.

Konto:

WBK
SA.
O/
Gdańsk
10901098-12830-128-00-0.
Sprzedaż cegiełek od poniedziałku do piątku w godz. 8-15,
w siedzibie fundacji.

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez doptaty (1 słowo- 0,96 zł netto),
superekspresy przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 słowo - 1,92 zł netto).

| 10 czerwca 1997

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo - 0,96 zt netto).

Wszystkie

trzy dla Ciebie...

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *
wystarczy wyciąć kupon z gazety

RACA

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

ABSOLWENTÓW, anisera, bar
BACH

CZE

CUORE

OOOO

ABSOLWENTA Technikum m Samo

...

Niemiecka oferta
©

Ak:

jest obecnie w Polsce blisko 12 tys.

315

A, codziennie

oprócz środy.
Na czarno
Szacuje się, że od 800 tys. do 1,5 mln
osób pracuje w Polsce „na czarno”.
Służby zatrudnienia obliczają, że co

druga osoba pracująca zarabia dodatkowo i bierze pieniądze, nie pła-

w Warszawie.
Natomiast według różnych 'szacunków nielegalnie w naszym kraju pracuje ok. 150 tys. cudzoziemców.
Niemcy oceniają, że nielegalnie
w Niemczech pracuje 500 tys. Polaków.
Płaca dla emerytów
W kwietniu przeciętna emerytura
pracownicza wynosiła 608 zł. ZUS
w kwietniu wydał na świadczenia 4
mld 917 mln zł, w tym na renty
i emerytury 4 mld 406 mln zł. Z tytułu choroby wydano z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i funduszu płac
zakładów pracy oraz z Funduszu

M
czerwca

najmu samochodów
zatrudni firma,

Świadczeń

SEP

- upr.

Da

oraz

samodzielnego pracownika
handlu zagranicznego
z biegłą znajomością języka angielskiego
w mowie i pienie TTel. 43-07-03
| 10029626/91/0

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„NORD” Sp. z 0.o., ul. Żaglowa1, Gdańsk

"VII Dwór”

zatrudni

ary

KIEROWCĘ

W e:

sam. osobowego
do omówienia,

Pisemne oferty prosimy składać w sekretariacie biura
zarządu spółdzielni, ul. Abrahama 15 A w terminie do 19.06.1997 r.

tel. 43-12-14

R-2371/A/886

Pra-

t mr

WROGĄ.
TWYRONĘ

6
proc GIeły Ofe 20 BOCIÓG
ce 150 proc. diety.

mowana

W następnym wydaniu o pracujących

:

nielegalnie.

- kierowców betonomieszarek,
- operatorów pomp do betonu.

A

Rn

o sd
ROśĆ

LĄ

- posiadane referencje.

Pago
rosimy
przes
r

na

Gwarantujemy pełną dyskrecję oraz zastrzegamy sobie prawo do nieskorzystania z oferty, bez podania przyczyn.

|

Oferty prosimy składać w terminie czternastu dni od daty ukazania się
ogłoszenia, bezpośrednio lub WSA
ak pod adresem:
Powszechna
Kasa Oszczędności

Rory z opisem posiadanych
ać pod adresem:
UNICON
a
Jfa |
esi

Oddział Regionalny w
Wydział Polityki Zatrudnienia
i Płac
ul. Marynarki Polskiej
80-557

specjalność:
maszynoznawstwo chemiczne.
Wymagane prawo jazdy kategorii B.

Tel. 20-67-75, 22-39-25.

Wymagamy tylko:
- prawa jazdy kat. B,
- dyspozycyjności,
:
- umiejętności obsługi komputera.

Firma zatrudni

sekretarkę
wymagania: biegła znajomość angielskiego, znajomość obsługi komputera PC, miła aparycja.

Cv. oraz list motywacyjny i zdjęcie
prosimy nadsyłać drogą pocztową
w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia

Tel. 20-67-75, 22-39-25.
R-3126

/ makro cash and carry |
Makro Cash and Carry Poland Sp. z o.o.
Jesteśmy międzynarodową firmą prowadzącą sprzedaż artykułów konsumpcyjnych. Tworzymy samoobsługowe Hale na terenie całej Polski, w których
zakupów mogą dokonywać osoby prowadzące działalność gospodarczą.
W Polsce działa już dziesięć Hal Makro: dwie w Warszawie, po jednej

w Sosnowcu, Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdyni, Lublinie
i Szczecinie w których zatrudniamy razem 5300 osób.
Do Hali Makro w Gdyni pilnie poszukujemy kandydatek
na stanowisko:

SEKRETARKI

|
Ź

|

zatrudni do Siedziby Zarządu w Gdyni

R-3157

e ZASTĘPCĘ DYREKTORA DZIAŁU WDROŻEŃ
e ZASTĘPCĘ DYREKTORA DS. PRODUKCJI
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą w branży
motoryzacyjnej. Posiadamy przedstawicielstwo wielu
światowych producentów części zamiennych do samochodów zachodnich.

Poszukujemy inżynierów z umiejętnościami managerskimi potrafiących koordynować pracę zespołu oraz sprawdzających
w bezpośrednim kontakcie z klientem.
Wymagania: znajomość nowoczesnych technologii, języka angielskiego oraz umiejętności pracy z komputerem.
Wynagrodzenie: 4000-6000 zł

Ze względu na rozwój firmy poszukujemy

PRACOWNIKÓW
DZIAŁU
HANDLOWEGO

Prosimy o przesłanie pisemnej oferty ze zdjęciem pod adresem:
Banpol S.A. J.V., 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 2
R-2421/A/369

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- lub średnie i 2-3-letnie doświadczenie zawodowe (najlepiej związane z branżą motoryzacyjną),
- podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- umiejętność pracy na komputerze (Word, Excel).
Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie,

Zgłoszenia (c.v. i list motywacyjny) prosimy przesyłać pod adresem:

Życiorys wraz z aktualną fotografią prosimy
przesyłać do dnia 16.06.1997 pod adresem:
Makro Cash and Carry Poland Sp. z 0.0.
ul. Hutnicza 8

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: Cime

znajdziesz
w bezpłatnym dodatku

tel. 1619 033.

Elektronika Automatyka Telekomunikacja

- pewną przyszłość w dużej firmie.

Od wszystkich kandydatek oczekujemy:
- biegtej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- zdolności organizacyjnych,
- doświadczenia w pracy w sekretariacie,
- znajomości obsługi komputera PC oraz programów Excel
i Microsoft Word,
- miłej aparycji,
- dyspozycyjności.

81-061 Gdynia

Więcej ofert pracy

Praca w nowocześnie wyposażonym gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów leczniczych.
Oferujemy korzystne warunki płacy oraz mieszkanie o pow.
72 m”. Mile widziane małżeństwo lekarskie.
Zgłoszenia należy kierować do Zarządu Gminy w Smętowie Gr.,

1

|

- samodzielną i ciekawą pracę,

Odpowiedzialna będzie za:
- korespondencję w języku angielskim i polskim,
- organizację pracy w sekretariacie,
- obsługę komputera i urządzeń biurowych.

=

do Biura Ogłoszeń. Nr oferty R-3126.

zatrudni
lekarza stomatologa
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Kopytkowie

535-076, fax 535-033

o

dia techniczne, chcesz pracować
w młodym i dynamicznym zespole,
to mamy dla Ciebie interesującą
pracę, doskonałe wynagrodzenie,
podnoszenie własnych kwalifikacji,
możliwość podróży zagranicznych
i samochodu służbowego.

k r aJ u.

te/. (0-61) 535-215,
we

chemika
inżyniera/technika

Zarząd Gminy Smętowo Graniczne

t eren i e

„HEUREKA” S.C.
ne
zi Rybak
GA

ww

Jeśli studiujesz lub ukończyłeś stu-

| erów

całeg O

ź

Firma zatrudni

ea

i serwisantów

dotychczasowej

_

ia
wali AR
:
kacji
O

opis przebiegu

- kwestionariusz osobowy z fotografią,

SWymiagaaka posiadanie odpowiednich uprawnień, „bemzyłęc:
e Państwowej iInspekcjipytaniami
Odnowie pośrednictw
ków
srecakou oraz innych
A fawie opracy, inspektorów
Pracy, pracowników
pracy
ię
:
.
r
:
F
chowców od zatrudnienia będziemy drukować na łamach tej rubryki. Korespondencję prosimy nadsyłać
pod adresem: „Dziennik Bałtycki”, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, z dopiskiem „Rynek pracy”.

d

:

|

"AiEmne zgłoszenie podjęcia pracy w PKO-bp,

< rganizacji pracy, chęć poszerzania kwalifikacji w nowoczesn

yz

poszukuje

ność działania

3. Zdolność do działania i szybkiego reagowania W trudnych sytuacjach
powinny zawierać:
Oferty kandydatów

kie koszty pracy, trudności w znalezieniu legalnego zatrudnienia, obawa
przed utratą świadczeń socjalnych.
Najczęściej nielegalnie praca podej-

budownictwie,

Frigotecnica

KORWIN

i kierownicze.
2. Umiejętności organizatorskie

jazdy miejscowe - stanowiące 20

włoskiej firmy

|

L Kalika

mieka

do

ODDZIAŁU W WOJEWÓDZTWIE GDAŃSKIM
stawiane kandydatom:
Wymagania

stem diety wzrosną ryczałty: na do-

w

GŁÓWNEGO

NA STANOWISKO

2 SKI

jest

Dystrybutor

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
BANK PAŃSTWOWY
ZATRUDNI PRACOWNIKA

tychczas 8 zł 20 gr). Wraz ze wzro-

szwalniach, rolnictwie, sadownictwie

15 A

(hydraulicznych)

Wymagane wykształcenie średnie
Warunki

ul. awe

Specjalisty ds.© sdninodepiownizy

diety a
dieta z tytułu podróży

di

=

A

księgową/główną księgową

8

Oferty: Hansa Sp. z 0.0., 81-879
Sopot, al. Niepodległości 606/610
tel. 51 32 14 w. 16

10029761/184/55

nawiązywania kontaktów- sprzedaż — | czeniami
KIZ zatrudni Firma Med

k
poszukuje
odzielną

pieczeniowej. Podstawowe przyczyny

pracy „na czarno” to niewystarczają-

ni

au

sużbowoj będzie stnoskć 10 z (do>

ce dochody, wysokie podatki, wyso-

PRACOWNICE

REMONTY

uoa.:

cąc od nich podatku io

INFORMATYKA, technika elekto-

SPZEDMICZNIĘ to | ni cz it
compSp. z 0.0., 20-31-45
okularów, 0601-652-662
EEE RON

Przedsiębiorstwo prywatne

cowniczych 392,5
: mln: zł.

u

| BARMANÓW kucharzy na lato b

MURARZY

cudzoziemców, z tego blisko połowa

Gwarantowanych

MkODEGO mężczyznę dny srs

i absolwentów do pra

ELEKTRYKA

Legalnie zatrudnionych

i usługach.

prowadzi nabór kandydatów do pracy w Niemczech. Poszukiwani są
chętni w zawodach:
e kucharze
e służba hotelowa
e serwis (bufetowy, kelner, barman,

14, pokój

|

KÓW

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

do

Y:

eśniejszy MALBUD)
BUDOWNICTWO wóz
OGÓLNE, INWESTYCI;

zeznan

e pracownicy McDonald'sa z wykształceniem ekonomicznym.
Kandydaci muszą mieć wykształcenie
co najmniej zawodowe w zawodzie,
który będą wykonywać, nie przekroczony 40 rok życia, znać dobrze język
niemiecki.
Zainteresowani mogą zgłaszać się do
15 lipca br. do WUP w Gdańsku, ul.
Okopowa 21/27, w godzinach od 9

od.
MODE
16.00
w godz. 14.00-

arowci

Firma budowlana HANSA sp. z o.o.

:

Redaguje Alicja Peplińska

itp.)

.

znajomością angielskiego, jako kie-

„

m

|

tona sr i stalej zarudni firma s su kresów tn BSO |
Gekuchni, mezo
śrrowoę samochodul PETE
osobowego za
załrudni „Piza Huf, Sopot | cy sezonowej
ogrodnictwo, 82-34-71
tel. 20-34-14
teniora, 166! -30-14
Al. Niepodległości 753
trudni firma, tel. 20-34-14
O

zą

Jeśli szukasz pracy

"POMOCNIKA magazpnea za | — DZEWCZYNĘ dyspozycją 3138

dlowca, dystrybutor filmowy, 52-42- | trudni Best. Zgłoszenia osobiste | 27 (8.00- 10.00)

—_—

OCEN

Przedsiębiorstwo Handlowe „Fota”
Biuro Handlowe

81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24

! sz

IKE

DZIAŁ MORSKI
POLSERVICE Sp. z 0.0.

na zlecenie armatorów zagranicznych poszukuje:

© KAPITANÓW
€ OFICERÓW POKŁADOWYCH
€ MECHANIKÓW €© ELEKTRYKÓW
€ CHŁODNIKÓW € MARYNARZY INNYCH SPECJALNOŚCI
ARMATORZY

OFERUJĄ STAŁE ZATRUDNIENIE

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:

tel./fax 022-830.00.96, tel. 022-830.00.91, lub osobisty Warszawa ul. Chałubińskiego 8
R-3174

Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, faxw. 213, 214 w pon. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, fax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbląg, tel./fax
(055) 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel./fax 82-23-25 w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax (069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopiaty (1 słowo- 0,96 zł netto),
superekspresy przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańskui w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gaynk (ul. Władysława IV 17) z dopłatą (1 stowo- 1,92 zt netto).

fd czerwca 1997

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 słowo - 0,96 zt netto).

Wszystkie

UCI

trzy dla Ciebie...

Str. 15

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *
wystarczy wyciąć kupon z gazety
*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

KIEROWCĘ magazyniera, por-

KIEROWNIKA robót elektrycz
nych z uprawnieniami, elektromonterów
z uprawnieniami, 5283-44, 52-83-43

tera, sprzątaczkę
rencistę z aktualnymi orzeczeniami KIZ za-

trudni Firma Medicomp. Sp.

2.9.0.,20-31-45

KONSERWATORA encistę do
pra gospodarczych, 57-20-42

PIELĘGNIARKĘ-

MALARZA, tapeciarza, kafelkarza,
35-53-46

MALARZA tapetującego, 32-83-88

rencistkę

z aktualnymi orzeczeniami KIZ
2 0.0., 20-31-45

RENCISTÓW
w wieku do 40 lat do
obsługi centrali taksówkowej. Infomacje
pod tl. 65-57-77

TYNKARZY zanęryyc (Sta-

KRAWCOWE, 43-10-49
ELEKTRYKA
z u prawnieniami
SEP do 1 KV i samochodem
oso:
bowym zatrudnimy od zaraz, tel.

KROJCZE, 41-83-96

MONTERÓW instalacji sanitar-

KROJCZYNIĘ, 31-78-01

nych i CO zatrudni firma „Ciepło-

SZWACZKIŁ

tech" tel. 22-56-86 po 18.00

zakwaterowanie,

TECHNIKÓW
do pracy w ser-

DEKARZYY- blacharzy (Starówka), 0602-255-425
KAFELKARZA, 468-810
KAFELKARZY 29-21-16

AUDI80, 61-22-55

CITROENAX 93 1.0 benz. biały
16.500zł, 0601/625-107
DACIA combi, 31-71-44
FIAT,125, 23-26-54

POMOCNIKA budowlanego- sezonowego, tel. 25-21-75, 25-41-75

ŚLUSARZY,
Gdynia, 0-601-62-32%

,

ŚLUSARZY samodzielnych, prawo jazdy, 31-34-48

MECHANIKA samochodowego,
zatrudnimy, 53-16-52

KSIĘGOWYCH.
Praca w księgo-

MECHANIKA samochodowego z umidinośi
:

wości
po bezpłatnym przeszkole-

migomatem, 42-59-69, 42-55.77

podróży służbowych, wiek do
28 lat. Oferujemy pracę w mło-

dym zespole, bezprowizyjne

niu teoretycznym, 314-754

DEALERA niemieckich urządzeń do hydromasażu, przedstawiciela handlowego urządzeń

bury,
ostbę b tu
sieci sprzedawców zatrudni firma Latpol tel 45-40-17

EKSPEDIENTKĘ- spożywczy:

Obluże, 65-26-17

EKSPEDIENTKĘ
do cukierni Telikiewicza), ul. Wojskiego 36
EKSPEDIENTKĘ do kwiaciarni,
51-13-98
EKSPEDIENTKĘ do sklepu mię
SNeQo Oraz SpoŻywczo- monopoowego, Gdańsk- Stogi, tel. 373733, 82-32-88

trzy dla Ciebie...

FIAT Ducato panorama, 2,5TDI,
1995, 31-78-01
FIAT Uno, powypadkowy, tel. 5126-59 w. 3

FORD Escort, powypadkowy, 5t26-59
w, 3
FORD Escort
combi 94 1.6 16V,
ie,

central

alarm;

29.500
zł, 0601/625-108
FORD Mondeo 93 1.6 16V, | właściciel, bez wypadku,
60 tys. km,
34,900
zł, 0601/625-101
FORD Mondeo 1.8i GLX,
lub zamienię
na mniejszy, combi, 0531424-49
,

FORD Orion '93 1.4 CL, el. szy-

17.900, 52-22-59 |
NISSANSR, 1994, (058)53-78-03
OPEL Astra 1.4, 1995, G-drzwiowy, (069)162-57-39

HONDA Accord '91 2.0 benz.
16V bordo metalik, zdecydowanie,
0601/625-101

OPEL Corsa, bezwypadkowy, 72-

HYUNDAI Pony, 1991, 13.600-

54-14, 72-65-61

0601-66-00-53
ŁADA Samara Fin, 1.500, pięcio:
drzwiowa, 1990, 49.000 km,
12.000, 0-602-239-057
MAZDA 626, 1994, 25-30-35
MERCEDES, 1993, 208, 0602-32:
1747

OPEL Kadett, 13.700,- 48-79-13,
po 15.00

OPEL Vecra, 1.6, 1989, (060)62.

FORD Trans 53-1356

Cok, 1994, 81-34-62 *

POLONEZ 94, 11.200, 46-61-94
POLONEZ 95, 12.700, 46-61-94
POLONEZ, 1989, 3539-13

POLONEZ, 1991, stan bdb, 33-36-

bi
POLONEZ, 1994, okazyjnie, 2530-84
POLONEZ, GLi, 1996, przebieg

12.000 km, burgund melalc, im-

57.39

mobiliser, multi lock, hak,tel. (069)
136-94-39

PEUGEOT, 1996, 46-43-35

POLONEZ Caro, dodatki, 7.500,601-653-914
POLONEZ Caro 1.6GLE, 08.92;
pierwszy właściciel, alarm, stan
bardzo dobry, 41-10-94

1992,
PEUGEOT — 309,
19.500, 52-22-59
PEUGEOT 309, 41-94-40
PEUGEOT 309, poj: 1162; 1989,
taniej, 0602-356-348

MERCEDES 123- 300D, 1984, tanio, 57-84-20
MERCEDES 240D, 1982, 46-2937

MAGAZYNIERA- wykształcenie
średnie, wiek do 30 lat. Skład
Księgarski „Centrum |I' Gdańsk:
Wrzeszcz ul. Partyzantów 74.
Zgłoszenia osobiste
MENADŻERA sprzedaży zatrudni
firma handlowa w branży maszyn
budowlanych. Wymagania: wykształcenie techniczne, wiek do 35
lat, samochód. Oferujemy pelen
etat, szkolenie
oraz atrakcyjne wynagrodzenie, tel. 53-02-11. wew.
300 (9.00- 15.00)
MGR, technika farmacji, 25-21-75
MGR farmacji, zatrudni apteka, tel.
23-12-12

tel. 79-12-28

17.00

EKSPEDIENTKI, sklep ogólno:
spożywczy. Gdańsk- Wrzeszcz,
lnnr2

EKSPEDIENTKI, spożywczy. Gdańsk, Jedności Robotniczej20
EKSPEDIENTKI w delikatesach

zatrudnię, 41-48-71

PRACOWNIKÓW magazynowych

HANDLOWCA: wyposażenia ma

zatrudni Przedsiębiorstwo Tal
Bros- kontakt osobisty- Tal Bros,
ul. Matejki 6, Gdańsk- Wrzeszcz

43-28-98
* HANDLOWCA
w branży instala:

SPECJALISTÓW dis sprzedaży chemii przemysłowej oraz

cyjnej i grzewczej ze znajomością

obsługi komputera na stal, tel.
26-19-54

maszyn załrudni firma BKFFedorowicz, do oddziałów w Gdyni
i Gdańsku, oferujemy ciekawą pracę i atrakcyjne. zarobki. Kontakt
osobisty Gdynia, ul. Morska4a
SPRZEDAWCĘ, energicznego,

HANDLOWCÓW, kierownika
oraz kierownika Serwisu
kas fi-

skalnych
i urządzeń biurowych

przedsiębiorczego z praktyką,

zatrudni Biuro-Technika, 53-0915

MAGAZYNIERA- sprzedawcę
na korzystnych warunkach zatrudni firma handlowa, 21-72-71

PEUGEOT 405, 1990, 1,9 diesel,
16.900,-, 52-11-81

PEUGEOT
405, combi, 1.9TD,in-

tercooler; 23.000,-, 1992, srebrny
„nelalk, ABS, 65, WK, c, TI

515

RENAULT, 1982, (056)72-40-85
RENAULT, 1985, 24-52-09
RENAULT 19, 0602-31-68-86
RENAULT 21, 1986, 23-12-41

FEMA Megane, (055)33-01-

TOYOTA Camy 2.0TD, 1990, za-

KELNERKI- stewardesy do Bialej Floty. 31-63-35

kurs zawodowy: stopnia, licencja,

31-16-31 w. 172 (8.00- 16.00)

MGR, technika farmacji, 22-73-79

AGENTÓW ochrony zatrudni Biuro Ochrony „Skorpion, Gdy-

nia, Świętojańska 72
BUFETOWE i panie do
spożywczej, 47-47-80
FRYZJERKĘ damską, 53-87-17
po 20.00
FRYZJERKĘ damsko- męską, 33-

mem kpt. Kontakt: Dalpol /091/752-79

21-51 od 16.00

OPERATORA ładowarki Z uprawnieniami zatrudni firma budowia-

na, tel. 31-16-31 (wew. 179)

się 15.00- 17.00

SPRZEDAWCÓW, do hurtowni
przemystowej, 20-63-41

zon w zajeździe
koło Kartuz, tel.
81-38-40

PILOTA wycieczek zagranicz
nych- doświadczonego. 46-08-17

KELNERA, barmana, stałe lub se-

POMOC kucharza (kobieta), 5161-14

53-02-11 wew. 446

10.000,- 250.000 km, 31-57-35

SKUTER wodny, 44-10-19, 48-0550

ea VRó, automatk, 41-3069, 0601-31-31-01

WGof II, mod. 1990, 25-53-03
W Passał,
1992, 2, V16, aut.do-

NA

CIĘŻKA praca, wysoka płaca, 4328-60
DAM pracę, 0-602-358-356
F.H. zatrudni sprzedawców, handlowców, 64-68-50
HURTOWNIA AGD zatrudni, 4328-60
HURTOWNIA
książek, praca stała

na wyjazdy zagraniczne zatrudni

firma kosmełyczna: Wiek 25- 35
lat, miła prezencja. Oferty nr
3048018 składać B.O. Świętojańska 141b

stów i modeli, poszukuje
Agencja
Reklamowa. Fotooferty kierować:
00-968 Warszawa
45 skr. poczt.
66. Info: 0-22/ 34-65-40 godz.
9.00- 18.00

HURTOWNIA odzieżowa poszu:
kuje pracowników
na stałe i na sezon, tel. 316-818
PRACA, 43-50-71
PRACA dla 12 osób, 300 zł tygodniowo,
tel. 31-68-18
PRACA na stałe, tel. 503-044
PRACA stała, sezonowa,
217-932
RENOMOWANA
firma zatrudni na
stałe, 217-932
ZAROBEK na wakacje, klejenie
kopert wzorcowych. Szybkość to
pieniądz!
Pisz: FHI -PK, skr. 532,
Rzeszów2

W Passat 1,9 ciesel 1994 kombi
513474
W Pass combi, 1993, (069)1624542
W Vento GTL turbo diesel, 1993
rok, tel. 0-601-651-058, (055)7922-25
DOSTAWCZE- osobowe, 44-77
55

KAŻDY, okazyjnie, 22-55-13,
0601-62.22-13

AMA 1,8, 57-70-96
CAŁA Europa, kraj. 310-400,

AMORTYZATORY: zawieszenia P.U.H. Nagengast,
32-56-33,
Gdańsk, Malczewskiego
103, 64-50-40, Gdynia, Chabrowa
5E

21-16-86, 24-35-52

AMORTYZATORY, 39-02-21
AMORTYZATORY Monroe, mon-

taż gratis, 42-15-72, 43-10-58
CHŁODNICE, zbiomiki, naprawa,
43-10-58
CZĘŚCI
zamienne,
„Procar”, Gdynia, Wolności 3, tel. 615-063, fax
615-032
FELGI, kupię, 44-64-70
FIAT 127, 51-46-08
KATALIZATORY, tłumiki, 46-4788

AUTOGAZ 64-70-60
AUTO na gaz, 50-30-95, 0:601627-094
KLIMATYZACJA- naprawa, 52-1653

FROG, kraj- zagranica, 46-12-80,

DUCATO, 0-602-291-168
46-12-82
44-31-83

AUTOALARMY, radioodtwarzacze, 24-84-30, 0-90-522-056

ABC Auto- Szyby, Gdynia, Morska
306, 23-68-88, 64-25-69, ceny
atrakcyjne ER"

*

Mireckiego
16, 27-01-24

tan-lock, 50-30-95, 0-601-627-

094. Raty

AUTOALARMY radia, 51-7697, 0-602-26-37-65

:

w rozliczeniu

MIKROBUS, 31-27-97, 0602-3302-43
MIKROBUS, 50-18-47

AUTOSZYBY „Jaan, Sprzedać
montaż. Wrzeszcz, 44-121,

MIKROBUSY, 50-14-43

- LOKALE

GDYNIA: Orfowo, budowlana, 481

49031. -

BANINO

działki

budowlane,

uzbrojone, (woda, prąd, gaz), 26

zł/m, 20-35-13

GDAŃSK- (8 km. od centrum),
alrakcyjna działka, 1,14 ha na re-

zydencję, 300.000 zł. Oferty

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10280405

GDAŃSK- Kiełpino Gr., dwie
działki budowlane po ok. 1500
m kw., położone pod lasem,
uzbrojenie
w.ulicy, cena 10 USD/ 1
mkw.
Tel. 41-91-99; 44-11-93

GDAŃSK: Morena, 4.500 m, usługowa Apeks, 46-06-47
GDAŃSK:
Osowa, 0602/31-44-70
GDAŃSK obwodnica: prze-

GDYNIA, Sambora, działka budowlana+ projekt budowy 5-ciu

mieszkań, (odliczenie od podatku

koszu — całego — budynku)

115.000,00 zł, 615-246

Hanna!!!

stan surowy,

nicza „Koprowski %
Wspólnicy”, Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27, 50-44-28,
50-26-80

stan surowy, Agencja Konieczka,
51-66-92

GDAŃSK- Ujeścisko, bliźniak,

GDAŃSK pas nadmorski.
ne, Agencja Konieczka, 51-66-92
GDYNIA- Redłowo, atrakcyjne,

i

besen
ke 46-291 le

ge Artis

(1137), 41-90-31
KĄTY Rybackie, 61-39-96

»GDYNIA,

KONARZYNY: teren rekreacyjny,

GDYNIA, bogata oferta, „Mi-

18 ha, tel. 86-33-72

chalakć 615-176, 615-177

ŁAPINO, budowlana, 22-06-07
RUMIA, Borówkowa- działka bu-

GDYNIA, szeregowy, 290-328
GDYNIA, wolno stojący, nowoczesny wygodny, 24-34-01
GDYNIA- Dąbrowa, szereg, pc

dowlana 512 m, 9,5 USD/ m, 615246

RUMIA, Św. Józefa 20, budowlane

GDYNIA, atrakcyjny teren przy
Kancelaria „Into* 2098-93

476-764

28, 0601-61-08-44

myst, usługi, 46-12-91 -Lege Aris

Morskiej, (8590), pod działalność,

GDAŃSK, wykończony! surowy!

53-09-28, 53-38-93- Superpilnie!! (10.00- 20.00) -

GDAŃSK:
Morena, szereg, 31-12-

BO uro 81-72-74

EKONIE komfortowy, 201

BOJANO za Gdynią, działka 800
m'kw,
wolno stojący, ciekawy, malownicza okolica, dobry dojazd, telefon. Zdecydowanie. „Hossa
SA 45-38-45

GDAŃSK, szereg, 33-17-73

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: TSA

Naci
GDAŃSKI! 1-, 2-, 3-, 4-pokojowe!

reg, IBP- Home, 41-29-64

0601/65-22-06, 27-06-

200 m, 145.000,- „Comax” 20-31-

88
GDYNIA- Gdańsk, „Filar 20-42-03

GDYNIA: Mały Kack, bliźniak, 22:
1459
GDYNIA: Orfowo, 20-81-56
GDYNIA- Orłowo, Kamienny
tok, Witomino, wolno-stojące,
browa- szeregowy, „Atut MM'
01-34
GDYNIA- Orłowo /piętro, do
montu!/ 23-73-18 „Wiktoria

PoDą21-

ny pilnie, 46-12-91 -Lege Aris
PRZODKOWO,
135.000,-,
0602/31-15-34

SOPOT- Góry, wolno stojący,pc.

220 m „Comax' 20-31-88
SOPOT- K. Potok, 1/2 bliźniaka,
w trakcie remontu, pusty, garaż,
działka skarpowa, widok na Załokę, Kancelaria Prawni:
cza „Koprowski
%
Wspólnicy”, Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27, 50-44-28,
50-26-80
SOPOT Górny, wolno stojący, 210
m kw., 7 pokoi, działka 550 m kw.,
garaż, rów. 130 tys. USD, Kancelaria Prawnicza „Koprowski 8 Wspólnicy”,

Sopot; Kościuszki 61, 50-44-27,
50-44-28, 50-26-80
CHEŁM, segment, 0601-641-202

DĄBROWA, komfortowy, 20-56

DOM, środek lasu, 150.000,-, 4174-37
DOM
64-67

reBRANIEWO, kawalerka, 61-12-65

GDAŃSK, 1-pokojowe, 53.000,
(05)53-78-03
GDAŃSK, 2-pokojowe, pihie! 476764

GDAŃSK, 3-pokojowe, 41-58-62
GDAŃSK, dzielnice, 1- 2- 3-pokojowe, Impuls, 35-19-97,
GDAŃSK, dzielnice, 57-02-99, 0602-334-248
GDAŃSK, kawalerka, 57-81-38
GDAŃSK, kawalerka do remontu,
parter, piece, 33 m/ 37.000,-,

Lenz-Nieruchomości 3146-%
GDAŃSK, kawalerka w falowcu,

Domus 44-74-72; 44-74-73
GDAŃSK, Sopot, 52-42-34
GDAŃSK: centrum, (62), 2-pokojowe, „Sędek” 20-46-29
GDAŃSK: Chelm, mieszkanie 59

m kw., (058)57-37-97
GDAŃSK: Chełm 2, 3 pokoje,
Apeks, 46-08-47
GDAŃSK- Morena, 3-pokojowe,
komfortowe, pilnie, 31-80-10
GDAŃSK- Morena, dwupokojowe,
czteropokojowe, 41-90-31

GDAŃSK:

Niedźwiednik, s

mkw+ 13 m kw, korytarz, słoneczne, zadbane, atrakcyjna cena.
„Hossa” SA 45-38-45,
Pilnie

GDAŃSK: Oliwa, 46 m, dwupokojowe, 36-02-43, 29-15-45, 0601-

641-545

(81),
Gem 41-46-03
(57), 90.000,-, „Jodłowski, 50-3080
GDAŃSK- Przymorze, 2-pokojowe, falowiec- tanio, Radius 52-0470
:

VM

ABB- 56-97-08

ABC- zachodnie, 090-52-14-15,
0601-52-14-15

82-22-51 wew. 227
aa
TRANSPORT, 5 T, 56-40-68
WYKOPY, żwir, 82-83-79
ŹWIR, 090509874
ŻWIR 22-22-66
ŹWIR, 48-83-95
ŻWIR, 56-00-34

GDYNIA: Chylonia, 53 m, tanio,
„Dre 20-71-51

GDYNIA:
Osiedle Zamek, 4-pokojowe, garaż, 29-79-27
GDYNIA Redłowo, (125), pięcio

GDYNIA- Dąbrowa, 56-metrowe,

ładne, 115 tys. zł, Kancelaria

„Akme' 51-10-91

8. Wspólnicy”, Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27, 50-44-28,
50-26-80

GDAŃSK- Zaspa, Piotów, 57m,
I/X, 3-pokojowe, osobno we, łazienka, 85.000,- Hanna!!!, 5338-93, 53-09-28

GDYNIA, 4-pokojowe, 22-03-10
GDYNIA, 76 m kw., Zakopiańska,

41-19-24

GDYNIA, Gdańsk, „Filar 20-42-03
GDYNIA, Helska, 2-pokojowe,

„Agencja Sierant*, 612-974

37m, 48.000,-, 41-71-06

GDYNIA, Partyzantów, trzypokojowe, 50 m, wieżowiec, telefon, Dobrowolski- Trybulec

GDAŃSK: Wrzeszcz, 2-pokojowe,

502-066, 612-100

GDAŃSK- Stogi, 2-pokojowe,
44-16-00

GDAŃSK: Wrzeszcz, 84 m kw, 3
p, kameralne położone,park,
atrakcyjne. Zdecydowanie.
„Hossa” SA 45-38-45

kań. Ray, 221459 | |

Prawnicza „Koprowski

GDYNIA, „Arcan* 21-63-13

„Koprowski

pokojowe, gara, 22-14-59

„Coma 21-94-82,

GDAŃSK Zaspa, 72 m kw., lp,

GDAŃSK- Przymorze, Morena,
Zaspa,2, 3, 4-pokojowe, 41-71-06
4 tys. zł, Kancelaria

GDYNIA: Orłowo, 96 m- okazja!

„Akme” 51-10-91

8. Wspólnicy”, Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27, 50-44-28,
50-26-80

GDYNIĄ, Świętyńska,

rzyp

jowe, „Michalak” 615-176,
615-177
jowe, „Domena

Gdańsk, Targ Drzewny3/7, pon.-pt. 8.00 18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki61, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia Świętojańska 141, pon.
Pruszcz Gdański, Tysiącłecia8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, 1 Maja4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard Gdański, Basztowa 3, pon.- p. 8.00-16.00

20-83-01

Ę

AUTA dostawcze,
„Piast, 52-26-33

osobowe,

AUTA dostawcze, Polonez
Truck, Żuk, 51-26-59
w. 3, 46-6194

AOL

PODAS

25 tony, czteroosobowy, 57-74: |
61, 0602-368-991

%
AAA. Przeprowadzki, tanio, 5651-57, 56-59-48, 56-96-86

ABC, atrakcyjnie, 0602-220-931,
46-39-21, 56-02-96

ABRAMS, tanio, 57-03-85
ACZKIEWICZ- przeprowadzki,45-

DORA: Pobnezy 60161995
DOSTAWCZE, 47994
LAWETA, 21698
ANETY, 479721
OSOBOWE, 04022187
PRZYCZEPY, wet, 524072
SARKO:
Rum, 90537622

74-76

44-80

ATRAKCYJNIE, 47-97-21
ATRAKCYJNIE, tanio, 44-77-33
KASZMIR- przeprowadzki, 48-7248

AUTOHAKI, 39-40-28
AUTOHOLOWANIE, 44-77-33,
41-24-30
AUTOHOLOWANE, 47-97-21
AUTOHOLOWANIE 714-555
GUMOWANIE podwozi, 39-40-28

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

Apeks, 41-05-33

b

ASTRA- 39-30-25

„AUTA, dostawcze „Mercedesy,
Tex, 44-77-33

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *
wystarczy wyciąć kupon z gazety

„Dreć 20-71-51

listopad, Radius 52-04-70

e VII, spokojna
adna okoica

0601-61-17-00

we, „Comax” 20-31-88

wiec, Atrium, 57-73-19

GDAŃSK: Siedce, 53 m kw., 2

* ABS dostawczy, VAT, 47-83-28,

GDAŃSK: Wrzeszcz Góry, 2 pokoje, Apeks, 45-12-89
GDAŃSK Zaroślak, 2 pokoje,

GDAŃSK: Przymorze,
38 m, falo-

akze

AAA. Cały kraj od 1-7 ton, 56-5948, 56-92-96
ABAKAN, 2.5, Europa, 20-70-73

81-020 GDYNIA ul. Owsiana 13
tel. (058) 23 68 08, fax (058) 23 69 98

A8AB 25-14-92, 0-601-61-06-85

MERCEDES
13 m szesc. 1.5t, 4881-80,
kom. 0602-24-74-08

AAA. Przeprowadzka komplek-

MIKROBUS,
8 osób + autobus 34
osoby, 35-71-45, 82-61-02

ilości Samochodów

8A-Ta, 61-55-45; 090-52-44-37

BA 29-53-43, 0601-63-61-43

MERCEDES- upusty, 56-58-83

AACHNE ZEE

AUTO-GLAS , szyby
do samochodów osobowych, ciężarowych, do-

waldzka 487. Tel. 52-22-31, 5228-14, Gdynia, ul.Jana
z Kolna
34, tel. 20-86-38 wew.3, 0-601611-662

BA-A8 61-49-28
8A-B8, 61-41-97

A osobowe, 55-38-82
AAA, osobowe, 453-890

*Oferta dotyczy ograniczonej

GDAŃSK, Wrzeszcz Górny, sze-

kk l

53-85

ACZKIEWICZ- przeprowadzki,4574-76

GDYNIA- Mały Kack- działka budowlana, 668 m kw, uzbrojona.
„Dobrowolski- Trybulec" 61-26-77, 61-21-00
GDYNIA: Ortowo, 61-39-96

MII

puter, angielski, 65-25-58

* MĘDZYRODOWY, (050

AUTOALARMY Boxer Muli-ty-

i SCORPIO

e za
samochó

STH

EOMIE tekstów, 267-

DOSTAWCZY, 0-601-611-595

ŁADUNKI powrotne, polpager: jet
Warszawa 665-25-75, Gdynia 71-

„Coala”, 52-40-94w. 4

poż

kredyt realizowany na mejscu

Wszystkie trzy dla Ciebie...

nietwo budowy przyjmę, 41-04-46

51-57

LUBLIN, f olonez, Star- izoter my,

AUTOALARMY, auto- gaz, raty,

TŁUMIK Gof, 027
TŁUMIKI, katalizatory, 39-02-21

dostępne od zaraz

Euro-Car

39-49-87

KIEROWCA, rencista, 56-21-18
KIEROWCA B+C, 05547/20-85
KIEROWCA B,C.E, 32-32-73
KIEROWCA B,C,E, 64-18-67
KIEROWCA
BCE, 64-67-86
KSIĘGOWA, inwalida, 24-33-45
NAUCZYCIEL fizyki, matematyki
56-13-76
OPIEKUNKI, 43-16-05
ABSOLWENTKA, zarządzania,
22-03-10
AKADEMIA Sztuk Pięknych, komputer, 41-74-37
NADZÓR budowlany, kierow-

33, 41-24-30

sowo, 46-39-21, 56-59-48, 56-92-

korozyjną

KIEROWCA, dostawczy, 39-49-87

CAŁA Europa: kraj, 1-5 t, 44-77
CAŁY kraj do 7 ton, 46-39-21, 56-

samochody

na

BC,DE, (055)35-

0601-22-09-64 -

MIĘDZYNARODOWY, 47-97-21

GRATIS :
CY
klimatyzacji*
ubezpieczenie
OC, AC, NW *
w MONDEO

602-215-471

WYJAZDY
po samochody, kom-

FIAT 126p, do remontu, 32-88-73
126P, najlaniej, 23-29-12
601-642-181

1990,81-13-43 OKAŻYJNIE każdy, 52-11.81 |

41-48-54, 0601-31-31-01
pleksowa obsługa, 333-904, 090541-127

OKAZYJNIE, zachodnie, 53-12-71
w. 341

"PASSAT 1.6TDI,

EKONOMISTA, HZ, 4 języki, 4174-31

ATRAKCYJNIE- dostawczy, 0-

AUTO, okazyjnie, 53-19-61, 0

30-69, 0601-31-31-01

SREBRNIKA, 39-91-08, Gdańsk,
I Brygady88
STOLARZY, parkieciarzy, 39-904
SZEFA produkcji zatrudni firma
kosmetyczno- chemiczna, tel. 6498-15

CHAŁUPNIK, 82-35-72

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

TOYOTA Carina II, 1987, 2.0D,

WARTBURG kombi, benzyna,
gaz, 21-89-34
GOLF VR6, automatik, 1995, 41-

a

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *
wystarczy wyciąć kupon z gazety

UNO, 0601/65-22-06, 27-06-79

WC 1986, piokup, 9.000 z

chód, tel. 20-25-77, 9.00- 16.00
SPRZĄTACZY na terenie stoczni,
37-27-10
SPRZĄTACZY posesji na Karwinach i w Sopocie, tel. 20-65-85

WYKŁADOWCĘ
księgowości
komputerowej, 444-054
KOBIET „mężczyzn,
dzieci w celu
zatrudnienia
w charakterze staty-

zatrudnię „Ort-Medical', 35-71-22
22, k/ Hotelu „Gdynia”, zgłaszać

Wymagania: znajomość DOS,

i sezonowa,
tel. 47-95-38

Szybki wyjazd dla Ch. of z dy

FRYZJERKI damskie, męskie,2529-31
HYDRAULIKAstała, 82-14-05
INKASENTA zatrudnię. Parking

500 ZŁ tygodniowo,
na rękę, 2063-41

sowo- księgowych, załrudni od-

wości, dyspozycyjność, samo-

ka fizycznego załrudni masarnia,
tel. 399-255

AGENTA ochrony- konwojenta,

SERWISANTÓW systemów finan-

Windows, Novell, podstaw księgo-

santa, mechanika, 27-48-90

miana- droższy, 0601-22-63-93

KADETT, 1983, 84-13-71

ROVER 620, 1994, 25-30-35

KELNERKI,
kelnerów zatrudnię na
stałe, przyuczę do zawodu- codziennie od 16.00- 17.00 Długi
Targ41

SPRZEDAWCÓW samocho
dów- Panią i Pana poszukuje
„Euro-Car dealer Forda. Wymagania: max. 35 lat, wykształcenie min. średnie, prezencja P.C. potrzeba sukcesu. |/
Zapraszamy, 16.06. godz.
16.00, Gdynia, ul. Owsiana 13

KK obsługi komputera
do sklepu motoryzacuyjnego, tel.
46-17-17

AWN-HII

MITSUBISHI Lancer, 1989,

FORD Transit, VW Transporter
Caravelle, Mercedes 308, Iveco.
Dostawcze- osobowe, 44-77-55

FIAT 125, 32-38-69
by, central zamek, srebrny 22.900
FIAT 126p, 1.200,-, 48-02-10
zł, 0601/625-107
FIAT 126p, 1988, stan bdb, alam, FORD Orion 93 1.6 benz. 16V,
okazja, 23-39-12
MERCEDES 406, LAWETA,
srebmy met. Autoryzowany
Dealer
18.000, 29-23-97
FIAT 126p, 1969, 40.000 km, Forda, gwarancja,
raty, 520-660
4.900,- 53-88-24 po 16.00
MERCEDES
608 izoterma, 1981,
FORD Sierra 92 2.0 DOHC, kuFIAT,126p, 1992, tel. 20-87-97
ny, _. Voo 760, 1964, tel. 0602-27-14
piony u: dealera, stan idealny,
tow za po temon* > * 290Dz!, O601/625-108, ec LODA AE a
tel: 32-82-88, po 19.00

KOSZTORYSANTA: roboty telekomunikacyjne
i drogowe, na zlecenie, 35-90-35

wnątrz, 32-02-80
(prosić sklep)

Wszystkie

AUDI, 1979, 44-64-70
AUDI, 4.900, 44-64-70
AUDI, raty, 44-64-70
AUDI 100, 1986, 20-19-17
AUDI 100, 1991, i 286, 0-601-6109.55

gu. Zgłoszenia osobiste P.H.
„Maxel sp z 0.0. Wały Piatowskie 1/50 374-661; 374-210

ZE. Tczew. zlecę przełącza do
domku, prace elektryczne we-

DEKARZA, murarza- wysoka płaca, 218-021 wew. 300

DEKARZY, blacharzy, pomocni:

głelski, specjalistę dis markelin-

54, 22-59-00

ELEKTRYKOWI z uprawnieniami

BUDOWLAŃCÓW (pomocników),

ków, 50-44-22

ASYSTENTKĘ dyrektora, |, an-

wisie kserokopiarek,
tel. 22-58-

Sprz
zatrudni Best. Wymagania: wykształcenie min. średnie, komu-

wynagrodzenie. Zgłoszenia
osobiste dzisiaj, Sopot, ul. PoIna 58/60, 13.00- 16.00

73 do dnia 13 czerwca 1997

tel. 0602-35-94-03

EKSPEDIENTKĘze stażem pracy
do sklepu spożywczego. 43-44-89
EKSPEDIENTKI, sklep ogólnospożywczy, tel. 44-59-89, 9.00-

nkatywność, chęć odbywania

Gdynia 23-44-84

MURARZA z
niemieckim, 00495-192-18746 BRD

83-32-53 po 18.00; 0602-22-49-09

pracy ,ODDK,, tel. 41-12-36,

41-12-31 wew. 312, 313, 44-40-12

KRAWCOWE zatrudnię, min. 700
PLN, 23-18-47

(14.00- 16.00)

BLACHARZA- dekarza, murarzy
tynkarzy, 76-00-68, 03182 '
01-55

EKSPEDIENTKĘ
w stoisku cukierniczym, na Hali Targowej
w Gdyni,

KRAWCOWE do szycia kurtek,
Wrzeszcz, Fiszera 7a, 45-49-55

51-25-68, 50-01-29

ków budowlanych, 41-34-48

KSIĘGOWYM
i pracodawcom oferuje swoje usługi koncesjonowane pośrednictwo

jowe, 56 m+ garaż, „Coma 2194-82,

:

GDYNIA: Witomino, (53), 3-poko-

jowe, „Sędekć 20-46-29

GDYNIA: Grabówek /nowe, duże,
GDYNIA- Wzą. Maksymiliana, 14-pokojowe,
wydanie sierpień/ 23pokojowe,
„Drex 20-71-51
73-18 „Wiktoria
PRUSZCZ, mieszkanie segmentoGDYNIA- Karwiny, (63), tanio, 22we, komfortowe, kominek,
14-59
atrakcyjne, 41-10-79
GDYNIA- Karwiny, 2-pokojowe,
RUMIA, czteropokojowe, irzypo:
„Atut
MM' 21-01-34
kojowe, „Michalak” 718-719
GDYNIAKarwiny, 51 mkw. 2 po- +
RUMIA, nowe, dwupokojowe, odkoje, balkon, 2/ 4, do wykończepis budowlany, 1.200,/ m kw.,
nia, cena 75 tys. zł, Kancelaria

Prawnicza

„Ko-

prowski 8. Wspólnicy”,
Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27,
50-44-28, 50-26-80
GDYNIA- Karwiny, dwupokojowe,
33 m, IV bez windy, 56.000 Dobrowolski

-Trybulec,

502-066, 612-100
GDYNIA- Obłuże, (108), komfortowe, Apeks, 41-05-33
GDYNIA- Obiuże, (53), 3-pokojowe, 74.000 zł, „Bona” 712-226
GDYNIA- Oksywie, 51 m, 60.000,„216-222, 20-83-01

„Bona”, 712-226

RUMIA

trzypokojowe — (80),

67.000,- raty, „Michalak
718-719, 615-177

SOF OT-

Brodwino,

2-pokojo we,

„Michalak” 51-53-04, 51-60T7

SOPOT- Brodwino, 3- pokojowe,
54 m kw., parkiet, boazeria, VIII p.,
tel. 50-61-31
SOPOT- centrum, 133 m kw., 5
pokoi, 2 balkony, 2/3 p. telefon,
cena rów. 81 tys. USD, Kancelaria Prawnicza „Koprowski 8 Wspólnicy”,

Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27,
50-44-28, 50-26-80
SOPOT centrum,
40 m kw., pokój
tys. zł, Kancelaria Praw:
nicza „Koprowski %
Wspólnicy”, Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27, 50-44-28,
50-26-80
SOPOT- Górny, 4-pokojowe,
atrakcyjne, „Michalak” 5153-04, 51-60-77

SOPOT, na biuro, 130.000,

Apeks, 45-12-89

TRÓJMIASTO, „Filar 61-1320

TRÓJMIASTO,
okolice, od 5- 20
tys m kw, „Unikat” 51-47-12, 5005.32

GDAŃSKI! 53-07-61 Zdecydowanie!!

GDAŃSKI Sopot! Gdynia 41-90-

31
GDYNIA, kamienicę, 24-17-92
GDYNA, Rumia, (tani) 23-73-18

OBŁUŻE,
(51), IV/ IV, 65.000,-25335 .

30/8

3-pokojowe, 20-81-56
duże, 61-39-96
kawalerka, 50-33-72
kawalerka, 50-33-72
M-3, 50-58-65

GDYNIA: Chylonia, pawilon han-

dlowy, doskonała
lokalizacj
35.000 zł, „Bona' 712-226
REDA, dwie hale, działka 8.000 m,
produkcyjno- usługowe 400 m, 30
m, dp sji
plac

GDYNIA Orkowo, „Drex' 20-71st.

z sypianią,
3/3, wasny stych,70 > Redy

SOPOT,
24 m kw., Księżycowa

SOPOT,
SOPOT,
SOPOT,
SOPOT,
SOPOT,

GDAŃSK- Chełm, pawilon 90
m kw, 200.000 zł, 0601-62-69-00
GDYNIA, luksusowo wykończony
lokal 200, 29-08-78
GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 50,
Dom Modelowy, tel. 20-79-51
GONIA: centrum, 61-39-06 |

ziomowy, nowy, 23-73-18 „Niko.
ńa'

GDYNIA- Chylonia, okazyjnie,
(922), dowolna działalność, raty,
22-14-59

GDYNIA:
Orfowo, może być do remontu, „Dreć 20-71-51

pasz, 21-61-03
GDAŃSK,
boks na Gili, 47-77-84
GDAŃSK,
box Gikia I, 399-015
GDAŃSK, pawilon, 46-28-48
GDAŃSK- Chełm, pawilon 25
m kw, 81-87-29

86.00-16.00, Władysława IV 17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności3, pon. - pt. 8.00-16.00;

GDYNIA, wolno stojący, dwupo-

GDYNIA, kumik sprzedam, wydzierżawię, obecnie mieszalnia

STAROGARD, okolice /Zakład
produkcyjny! paszteciki Paj/ 2373-18 „Wiktoria

DOMEK kempingowy sprzedam,
81-38-79

TRÓJMIASTO, „Filar 61-132
TRÓJMIASTO, 52-42-34

TRÓJMIASTO, kamienicę, zdecy
dowarie, 24-742

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez dopfaty (1 słowo - 0,96 zt netto),
superekspresy przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z doptatą (1 stowo - 1,92 zł netto).

10 czerwca 1997

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez doptaty (1 stowo - 0,96 zt netto).

Wszystkie trzy dla Ciebie...

GDAŃSK: Starówka, jednopokojo:

GDAŃSK:
cenrtum, 70 m kw, 3
pok tel. 400 USD/ mies, Kan-

ve, pater „Michalak 51-53-

celaria Prawnicza „Ko-

GDAŃSK Wrzeszcz, 85 m, 130

04, 51-60-77
m, PBK, 42-59-85

GDAŃSK- Wrzeszcz, centrum,
biura, 41-90-31
GDYNIA, (150), gastronomia, biuro, 24-84-64 |

GDYNIA, Morska /architektowi!

geodecie! księgowym! 28-73-18

GDYNIA, 2-pokojowe, 23-22-35

kojówe, pnie, 41-90-31

GDYNIA,
na buro, 222-604

GDAŃSK. Wrzeszcz 3-pokojowe,
Karwiny 2-pokojowe, Sopot- Bro-

GDYNIA, Świętojańska, pomieszczenia biurowe, 21-65-26

dwino, komfortowe 3-pokojowe,
„Atrium” 57-73-19

GDYNIA, 24-37:30
GDYNIA, dzielnice, 29-79-27
GDYNIA: centrum, 20-81-56
GDYNIA- centrum, 61-39-96

GDYNIA centrum, 61-39-96

GDYNIA centrum, lokal hando-

GDYNIA, 21-06-52

wy, komfortowy, 60 m, vis-a-vis

GDYNIA, 35-44-52

Hali Targowej Wojta Radtkego,
kom. 090-501-721

GDYNIA, dwupokojowe, 64-16-63
- GDYNA, komtortowy, 20-81-56

GDYNIA- Chylonia, 3-pokojowe,
23-62-68

SOPOT, apartament około 100 m.
Lenz-Nieruchomości 3146-%
SOPOT, Oliwa, dwupokojowe,
trzypokojowe, pilnie, 50-05-32
SOPOT Brodwino, 2- 3-pokojowe.
Zdecydowanie. „Hossa" SA 45-38-45

TRÓJMIASTO „Filar 61-13-20

biurowe
z telefonem, faxem- tanio

wydzierżawię,
tel. 21-71-13

GDYNIA: centrum, (57), 2-pokojowe, na biuro, „Sędek” 20-46-

GDYNIA Śródnieśie,
Wząć
Maksymiana, lokal A ki

29

usługowe, 22-14-59

KARTUZY (43), 81-02-77
SOPOT: (160), komfortowy, 50-

„Agencja Sierant', 612-974

GDYNIA- Ortowo, apartament, 2484-64

05-32

GDYNIA: Orłowo- parter domu
wolno stojącego,
84 m kw, 3-pokojowe, tel, garaż, niezależne wej

SOPOT, Al. Niepodległości, trzypokojowe, (96), „Arenda” 25-42-08
SOPOT, atrakcyjny sklep, (47),

:

Kancelaria
98-93

ski. Trybulec* 61-26-

„Into* 20.

77, 61-21-00

SOPOT, odstąpię dzierżawę skle-

GDYNIA: Witomino, trzypokojowe,

pu spożywczo: monopolowego,

(65), umeblowane, „Arenda” 25-

bym punkcie, 22-22-01

TRÓJMIASTO, kawalerka, 57-65-

GDYNIA koło dworca, dwóm pa:
nom niepalącym, 216-797

59

WEJHEROWO, przy PKP, 38,

GRUDZIĄDZ M-7, (0-51) 289-31

058/56-50-13

FIRMIE piętro, (115), 527-415
DĘBKI, letniskowy, 72-54-14; 7265-61

ORŁOWO, Chylonia, 20-81-56

PA

py, „Fiesta” 57-49-95

GDYNIA, komfortowy, 20-81-56 .

GDAŃSK, 32-41-81

GOWIDLINKO, letniskowy, 57-3218
DOMEK letniskowy, 24-06-66

GDAŃSK,
biura, magazyny, 462132

HOME ul. Rzeźnicka 2, 35-34-60,
46-20-37
—

476-764

KANCELARIA A.S. „Sędek”

GDAŃSKI!1-, 2., 3-, 4-pokojowel -

A-ARCAN, 21-63-13, 21-62-64,

Domu!! 53-07-61 -Natych-

Gdynia, Starowiejska25

Superpilnie!! -Hanna!!!

kawek, Miszewskiego 16, 41-90-

KONTRAKT, 50-46-13

31

KORPORACJE
„Skłucki i
Wspólnicy”, Gdańsk, Piwna 61/63, tel/ fax
35-90-37, 35-90-38; 35-90-39, Za-

ABB Korporacja Strzelczyków, Rę-

GDAŃSKI 1-, 2-pokojowe, 37-42- |
9
GDAŃSKI 41-29-22.

AGENCJA! Kancelaria Kucharski, Gdańsk,
Za Murami, (Dom
Harcerza), 31-62-16, 35-|
87-66

GDAŃSK, kawalerka umeblowa:

na, 43-16-05
GDAŃSK, kawalerkę, 090/52-157
GDAŃSK, kawalerkę, 53-06-03

AGENCJA -Sierant, kupno, sprzedaż, wynajem, tel. 612974

43-16-05
GDAŃSK, sezon, 090-52-15-27

GDAŃSK, sezon, 53-06-03

AGENCJA

35-43-94 Gdańsk, Ogama45

GDAŃSK: Gdynia, 53-06-03, 2426-77 Pilnie
GDYNIA, 21-06-52
GDYNIA, 24-37-30
GDYNIA, dzielnice, 20-81-56
GDYNIA centrum, 0601-65-19-96
PRUSZCZ Gdański, kawalerka lub
niekrępujący pokój, najchętniej

Nieruchomości Ko-

nieczka: Sopot- 51-06-92

AGENCJE Trójmiejskiej
Korporacji Nieruchomości! „Forum Gdynia,
Bema 6/1, 21-09-95, 29-72-70!
„nto Gdynia, Abrahama 10,
20-98-93, 21-69-64! „Fides”
Gdynia, 10-Lutego 19/7 20-74-48,
21-96-53, fila 23-54-41! „Od-

złelefonem
dla pracownika „Super
Expressu", z zamieszkaniem od

01.07.97. Kontakt telefoniczny
9.00- 16.00: „Super Express" 0/
Gdańsk, 46-29-46, 46-37-11, prosić Bogusię

DRZWI, (058)53-74-37. Zewnętrzne. Wewnętrzne. Raty

|

DRZWI, (058)56-05-88. Zabezpieczenia. Raty

szpachlowanie,

płty gipsowe, 53.6412

DRZWI,
producent

MALOWANIE, tapetowanie, 32-

8340

MALOWANE, peorane, szp

>

DRZWI, 22-19-82, dodatkowe
drewniane

240325

CYKLINARSKIE, 20-74-81

MALOWANIE solidnie, 23-12-00

CYKLINIARSKIE, 21-85-23
CYKLINIARSKIE, 31-55-77, VAT
CYKLINARSKIE, 31-66-66

MONTAŻ płyt gipsowych, 51-56u

CYKLINIARSKIE, 53-18-40
GAARNE solidnie. 57-26-

CYKLINIARSKIE 3206-10
CYKLNIARSKIE 56.0195
CYKLINOWANIE, 32.5669
CYKLNOWANE, 32.6865
nalnych usług, 52-04-70
CYKLINOWANE, 53.6365
TABOR, 20-71-96
CYKLINOWANIE, 82.2537
WIKTORIA 2373-18, 64- CYKLINOWANIE, lkiro
2933
wane, solne, 31-89-52
WYCEM i obrót nieruchomości: CYKLINOWANIE 22-198
mi, (055)35-38-26

DRZWI, 4693-46, zbrojone

nio, 0601-64-23-26
MALOWANIE, wygładzanie, solidnie, niedrogo, 32-80-57, 76-09-54
MALOWANIE natryskowe, 0-602-

CYKLINIARSKIE, 20-14-77

drewniane

DRZWI, zamki, karnisze, drzwi
przesuwane, 41-45-92, Politechniczna 9
DRZWI dodatkowe, tapicerka, 2265-37
antywłamaniowe, 31-60-

MONTAŻ piyt gipsowych, VAT,

48. Piwna 19/21. Raty

72-05-87, 72-78-67
PŁYTY gipsowe, malowanie,
szpachlowanie, 0602-35-34-20
PŁYTY gipsowe, malowanie,
szpachlowanie, 56-95-46
TAPETOWANIE : natryskowe,

DRZWI Gerda, 41-13-76
DRZWI sosnowe od 250 zł, rały,
31-45-71

0602-225-076; 53-66-03

OKNA, rolety, PCV, produkcja,
83-14-75

TAPETOWANIE natryskowe, 2318-16

OKNA, rolety PCV, aluminium.
Przeciwsłoneczne
folie, rolety, ża-

TAPETOWANIE natryskowe, 5644-32

luzje. Janex 51-60-22

* OKNA- montaż, 31-99-21
OKNA PCV, drewniane, drzwi Por-

53, tel. 43-20-34w. 16
OKNA PCV, drzwi, witryny, kompleksowa obsługa „Okno- System”, producent,
tel/ fax. 61-56-05,
tel. 61-12-91

il

ści, Kupno- Sprzedaż Wynajem

Wycena, tel. 50-02-07

GDAŃSK, 32-41-81
GDYNIA, Świętojańska:
mały sklepik, 21-05-59

Zapewniamy transport! Ja-

AKME, 51-26-41, sprzedaż, kup-

koŚĆ gwarantowana!

no, wynajem, Sopot, Grunwaldzka

„Fabud” Orle k/ Wejherowa,
Zamostna6, tel. 72-24-17
BLACHY szwedzkie:- dachówka:

67/2

TRÓJMIASTO lokalu biurowego 1
lub 2 pomieszczenia z telefonem,
tel. 29-15-45, 0601-64-15-45

38, 46-14-56

nid

(38), falowiec- na kawalerkę; 44metrowe na kwaterunek, Atrium,
57-73-19

:

ALFAPUSTAKI 2, 18, 12,

cja! Gdynia, Chylońska 130, 64-

Gwarancja, VAT. Tanio, 51-2604

PARKIET, deski, mozaikę układa,
cykinuje „Stol. Mir- VAT, 33-38-

PCV, Gdynia, Warszawska 1/3,
61-12-62, 52-45-22

PARKIET

ROLETY tekstylne, żaluzje pionowe, poziome, „Amaranf”, antywałamaniowe. 57-70-12, 51-02-60
(9.00- 16.00)

5

exportowy,

gwarancja jakości, 57-49-55

PARKIET własny powierzony wynolds: 13,46. Poszukujemy dealekona kompleksowo „Heban, 51- rów. Traffie: (0-85) fax: 53-94-32;
63-35
tz BLOCZ, gel use uk
soli M + "PODŁOGA panelowa, okazja, ce: © *

ŻALUZJE, 23-57-86

transport, 48-78-00
BLOCZKI fundamentowe,

(kupno- sprzedaż) 31-41-48

57- Sun- Słop
ŻALUZJE, 46-08-95, rolety, produ-

GŁADZENIE, malowanie, 35-84-

tel. (0-59)624-208

ŻALUZJE, tanio! 23-55-69
ŻALUZJE, tanio, 71-16-31

ŻALUZJE, Żanwo, tel/ fax 3900-24
ŻALUZJE: tanio, 32-38-96
ŻALUZJE: tanio, 43-46-49
ŻALUZJE 24-35-66, 29-54-83.Rolety!
ŻALUZJE pionowe, poziome,
rolety, markizy, okna POV.Producent „Aga”, Oliwa, Kaprów 17a,
59-45-22, 61-12-62
ŻALUZJE pionowe, rolety
cent

Dekor

tekstylne.

77; 0602-330-292

BRAMY garażowe,
rolety antywłamaniowe, Rolux, 359-119, 359121

cent, Wrzeszcz, Grunwaldzka 70

ŻALUZJE, 48-75-17
ŻALUZJE, 50-42-72- Sopot

licznej. Więźby dachowe,
posadzki, PBK 42-59-85

KONSTRUKCJE stalowe, ogrodzenia, 24-14-89

MALOWANIE, tapetowanie, szpachlowanie, 23-07-16
e

kaflowe, 64-79-16

AFABA- Gaz, naprawa, karse

- REMONTOWO- budowlane, 3240-34
REMONTOWO- budowlane, 4774-35
SPAWALNICZE u Klienta, 82-92-

kuchenek, 25-31-49

AIBAAA naprawa kuchenek, jun-

System,

Gdańsk, Polanki 110, 52-37-36
ŻALUZJE pionowe. Rolety

IZOLACJE przeciwwilgociowe murów, poziome
i pionowe metodą iniekcji krysta-

41-51-79

gazownictwa, 24-17-94

W

naprawa, 33-44-12

Produkcja „Poroleł” Gdynia, 2971-55, Oliwa, 54-92-52, Gdańsk,
31-31-23
ŻALUZJE poziome, pionowe,
producent „Mariux”, 56-46-95
ŻALUZJE producent, 32-06-10;
51-66-70

WANNY, odnawianie, 42-51-94

42-90-10

CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,
CZYSZCZENIE,

ALARM, 33-60-90
ALARM, 78-31-13, domofony

Oliwa, Krzywoustego 44, 52-3449, 52-20-29

BALKONY, kraty drzwi, balustar
dy, 41-1244

39-28-68, 0602-295-880
SIDING, Vat, 52-20-89

CZYSZCZENIE, 52-16-18
CZYSZCZENIE, 56-53-95

DOMOFONY, 53-08-25

cje, VAT, doświadczenie z USA,
64-68-14, 0-602-280-487,
16.00 33-14-89

po

CZYSZCZENEE, 57-65-46

DRZWI, (058)52-31-88. Antywłamaniowe.

SIDING amerykański biały i kolo-

56-85-19

DRZWI, 22-19-82, antywłamanio-

CZYSZCZENIE dywanów, (VAT)
41-87-90
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 24-68-88

we, zbrojone

12A, tel. 41-96-77, wieczorem

DRZWI, 46-93-46, antywłama-

SIDING układamy, VAT, 35-08-04

niowe drewniane

DRZWI Gerda, 41-13-76

CZYSZCZENIE dywanów,

tapicerek, VAT, 23-33-22

FOLIE antywłamaniowe, rolety,

GLAZURA, hydraulika, malowa:
nie, 37-03-22

drzwi. Janex 51-60-22
KRATY, 43-81-23, 37-02-83
KRATY, drzwi, 32-45-57

, solidnie, jakość, VAT, 57-48-64, 090-54-18%
GLAZURNICTWO- hydraulika,
394-003
KAFELKOWANIE, 32-34-29
KAFELKOWANIE, 35-5629
12-39
KAFELKOWANIE, hydraulika, 3612-%6
KAFELKOWANIE, remonty, refe-

CZYSZCZENIE tapicerki samo274-023

DEZYNSEKCJA, 24-81-90, 060233-26-68

42-64-12

ROLETY, antywłamaniowe, producent- 46-08-95, Wrzeszcz,
Grunwaldzka70
ROLETY, antywłamaniowe, producent- 61-48-88 Gdynia Słupecka 21, Gdańsk 32-09-04
ROLETY aniywiamaniowe, 71-

DEZYNSEKCJA, 56-53-95 .
VAT, 51-87-59
DEZYNSEKCJA, gwarancja! 5t91-53

PRANIE dywanów, tapicerki, 32-

FOLETY anyananowe be | SPRZATANIE wrętz. Racunki, |
my, kraty zwijane, Rollgate,

51-91-53, 51-01-53

45303

Ro

ROLETY
i
lux, 359-119, 359-121
ROLETY

SCHODY, 0602-317-019
STOLARSKIE, boazerie, zabudo-

antywiamaniowe

Bogumił. Górka, bramy,

CUI

PAWILONY BIUR.-HANDLOWE
. P.B „LAMMEX” ul. LEGIONÓW 130 GDYNIA
Tel. (8-15) 22-00-41 w. 377, 393 Po 17% 78-69-17
„MON - STOP” (0601) 63-40-36, (090) 50-51-26

: Wszystkie

HYDRAULICZNE, 23-04-39

lokalu na cele
handlowo-biurowe,

DĄBROWA,UL.GORCZYCOWA
„ XII 97, Ii 98, XII 98

RATY, PREMIA, ULGA |

Tal:
BIURO SPRZEDAŻY:
e Gdynia-Orfowo, ul. Świętopełka
59 A
pn.-pt. w godz. 8-16”, tel.: 649-180,
0602 360-382

Lokalizac

ZER ZMTCI

trzy dla Ciebie...

HYDRAULICZNE, 23-61-77

HYDRAULICZNE, tanio, 248-439
HYDRAULICZNE, wodomierze,
26-83-93

HYDRAULICZNE- gazowe, 53-097
HYDRAULICZNE. Konserwacje.

Remonty. VAT. Tanio, 61-26-80

HYDRAULICZNO- gazowe, 329-56

b

41-12-36, 41-12-31 wew. 312,
313, 44-40-12
ODDK koncesjonowane

o:

.

KURSY; BHP, P. poź. kadry
kle-

terowy, CorelDraw, WordExcel,
maszynopisania, księgowości, 45-

dawników; służb BHP; inspekto-

47-50, 41-49-19,41-03-06

struktorów,
Oświata, tel. 41-21-82,
41-65-62

BCI Profesjonalna Szkoła Sekretarek- renomowana, kursy kompu-

rów BHP; pedagogiczny dla inKURSY; palaczy kotłów c.o. (ole-

jowe, gazowe, elektryczne);
spa:
terowe, księgowości, 21-71-10
wanie gazowe, elektryczne; OpeCENTRUM Szkolenia. . Tetorów wózków widłowych;
obsłuAsystentek/ Sekretarek, 5370-57
CENTRUM Wiedzy- Agent

gi agregatów; Oświata, tel. 41-21
82, 41-65-62

celny- profesjonalne przygotowa:

plarek, szkolenia BHP, tel. 53-1030

CENTRUM Wiedzy- kadrowe,
VAT, dwustopniowe księgowe,
BHP

KURSY prawa jazdy, wszystkie
kategorie Credo, Gdańsk, 3232-18
KURSY samochodowe B, O, E,

nie do uzyskania licencji

CENTRUM Wiedzy- komputerowe
(Windows 9), 21-90-66

Malczewskiego 32-11-39; Waryiskiego 41-65-62 „Oświata!

Kupon
na ogłoszenia drotne tylko dla osób prywatnych | |
(nie prowadzących działalności gospodarczej)

Pierwsze 3 słowa za darmo!

wew. 312, 313, 44-40-12
ODDK zaprasza na kursy sa-

(Treść ogłoszenia maximum 30 słów)

modzielnych księgowych- 310 godzin- przygotowu:

dzenia księgowości, również
skomputeryzowanej koncepcja:
materiały- dr Roman Niidziński,
41-12-36, 41-12-31 wew. 312,
313, 44-40-12

k

|

Świadczenia ZUS, BHP, Społeczny Inspektor Pracy. Informacje:
31-54-61; 31-99-71
PRAWO jazdy „Emhador”, 53-0180, 52-23-85
PRAWO jazdy, 211-403
PRAWO jazdy, 24-13-42, 0602357-806

i

3. Przynieść, wysłać pocztą
lub faxem

i

[__] Dom sprzedam
Lu] Mieszkanie sprzedam

Gdynia, ul. Władysława IV 17

Gdynia, ul. Świętojańska 141 b
Pruszcz Gd., ul. Tysiąclecia 8
Tczew, ul. 1 Maja 4
Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Elbląg, ul. Łączności 3

:

|

ROZMAITOŚCI
Biznes
Sprzedaż

ie zapomnij

er

lub nieopublikowania nadesłanego ogłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjmowania reklam i ogłoszeń.
Kupon bezzałączonego dowodu wpłaty
nie jest ważny.
Nasz adres: "Prasa Bałtycka” Sp. z 0o.o., Biuro Ogłoszeń, 80-886 >
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. fax: 46-35-68 lub 35-48-69.
Nasz nr konta bankowego:
BRE SA o/Gdańsk 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

Gdańsk, tel/fax 31-80-62, 46-35-68, tel. centr. 31-50-41 w. 210, 215, 218, fax w. 213, 214 w pon. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00, tax 46-35-68
całą dobę; Gdynia, tel./fax 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00,
w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26
w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel./fax
Elblgg, tel/fax (055) 32-70-94, tel. 33-54-09
w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel/fax 82-23-25

Kupno
|__ ]Sprzętelektr.-elektron.
|_ JSprzęt gosp. dom. sprzedam

La

Lokal biur.-usług. sprzedam

[1

Garaż sprzedam

[__ JAudiovideo sprzedam
|__ JNauka

[__] Inna nieruchomość sprzedam
[__] Działki, grunty kupię

[__ JKorepetycje

[i Dom kupię

[. Matrymonialne

[_ Jzguby
———

———— |

nr

Proszę o jednokrotną emisję w „Dzienniku Bałtyckim” i
„Wieczorze Wybrzeża” ogłoszenia drobnego (zaznacz
krzyżykiem tylko jeden dzień tygodnia):
L1pon.

[]wŁ

L]śr.

L] czw.

Cena jednego kolejnego słowa od czwartego z VAT-em
w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze Wybrzeża”:
w pon., wt., śr., lub czw.
—

ZAPRASZAMY
DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ FE

[] Mieszkanie zamienię

[__ | Działki, grunty sprzedam

Biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do klasyfikacji, poprawy treści |

PRAWO jazdy, 24-81-36 po
17.00; 22215

[__ JMieszkanie poszukuję
[_ Jlokal biur.-usług. poszukuję

NIERUCHOMOŚCI-DOM

1. Wyciąć kupon z gazety
2. Wypełnić kupon

» w banku
* wjednym z naszych biur ogłoszeń:
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
Sopot, ul. Kościuszki 61

Księgowość komputerowa, Kom-

|_ JGaraż odnajmę

Inny pojazd sprzedam

[__] Nieruchomości-lokale

* na poczcie

puterowe, Asystentka Menedżera,

[_ Jlokal biur.-usług. odnajmę

E]

I

Pieniądze za kolejne słowa można wpłacić:

nem państwowym, Matkering,

[_ JMieszkanie odnajmę

(__] Samochód (marki) kupię
L+] Części zamienne

— :

Jeżeli treść ogłoszenia zawiera więcej niż 3 słowa, opłać ko- b
lejne słowa.

POLSKIE Towarzystwo

AUTO-MOTO
[] Samochód sprzedam

Wybrzeża” należy:

wypełniony kupon na nasz adres.

Ekonomiczne
na
kursy: Dla kandydatów na człon
ków rad nadzorczych z egzami-

|__JDom odnajmę

[__] Samochód kupię powyżej 10 tys.zł

Aby ogłoszenie drobne ukazało się w „Dzienniku Bałtyckim” i „Wieczorze I

jemydo profesjonalnego prowa:

BIURO rachunkowe, doradztwo,
tel. 52-12-58 w. 24, 21; 0-602-298191

Mieszkanie kupię

Szukam pracy

[__] Samochód kupię od 5 do 10 tys.ł

kolejne
słowa
płatne

KOMPUTEROWE idywidualne,
. 100% skułecznosci, 43-17-53, 534203
ABC komputera, 120 zł, 61-23-00,
KOMPUTEROWE oraz BHP, Dom
20-18-76
Technika, 31-28-61
ABC księgowości komputerowej,
KOMPUTEROWE wielotemaobsługa biura, niepełnosprawni
tyczne, 21-80-21
bezpłatnie, 444-054, 41-53-47
78

I
I:
l
l
'E
li
l

oz

uczania, 41-80-21 w. 328

SAUNY, 48-73-31

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

[]

wego, BHP, 41-12-36, 41-12-31

palcowego pisania komputerowego na edytorze tekstu; Windows,
sarkusz, baza- Weekendy, 46-12-

STOLARSKIE, zabudowy, boazere, 51-74-68
STOLARSKIE schody, podłogi,
itp, 56-20-86
T

16-97

PRACA

Rachunkowości,

KOMPUTEROWE: Podstawy (WIN, NC, DOS), CorelDraw.

KOMPUTEROWE programy biurowe- wysoka efektywność na-

41-65

Top, Kartuzy,
Gdańska 41, 8142-39
ZAMKI, wkładki atestowne,
sprzedaż, montaż, faktury Vat, nowość!Układy Master Key- „Key”, Grunwakdzka 100 (Supersam
Zatoka),
41-38-93, 46-09-08 w. 6
ZAMKI Gerda i inne atestowane,
montaż, autoryzowany,
servis, Lares Gdynia, Świętojańska
98, 20-

Zaznacz krzyżykiem podrubrykę, w której ma ukazać się ogłoszenie:

ska 20/22

054, 41-53-47

STOLARSKIE,
meble, panele, 25-

wystarczy wyciąć kupon z gazety

i Higieny Pracy, Stuminimum sanitarne, tel. 46-3142, 31-27-31 w 23, Straganiar-

wy, Vat, 32-21-80

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *

ODDK: „Policealne Szkoły Rachunkowości i Finansów, Bezpieczeństwa
«dium

okna, 32-62-51
wew. 208, 209, 090506431, 20-21-89, 57-93-37
ROLETY
zabezpieczające, bany,

C.O. hydrauliczne, 78-46-88

an

sy

I KREDYTY

oo

CENY PROMOCYJNE

21-07-33
22-62-20
23-57-53
23-88-59
24-41-04
41-32-01
41-84-16

CZYSZCZENIE, 50-65-63

DOMOFONY, 41-66-40

* " ŻALUZJE, 31-66:66, 56-18: * KAFELKOWANIE; hydraulika, 36-

_na 36,/ m kw 42-54-41

ATUT MM, 20-00-13
AVANTI, 72-17-28

ELEKTROINSTALACJE, 20-49-98
ELEKTROINSTALACJE, 48-7427, 0-601-275-884
ELEKTROINSTALACJE, remonty,
ogrzewanie elektryczne, tel. 5170-94
ELEKTROINSTALATORSTWO,
44-40-74

ŻALUZJE, rolety, okna- producent, 72-12-17

22-14

16,61; trapez: 14,38;- siding Rey-

lea niefudhomości,:zi 57-73:

82, 29-38-99

TOWY, sprzedaż, ceny od 14.50-

VAT-5331-4

pezowanie blachy, (0-69)16-22733
DROGI- chodniki 477-435

Gdynia, Wielkopolska 209, 64-72.

MARKIZY, Dragon, tel. 39-4651

sława IV 34B/2, 20-36-22, 29-70-

AKCENT: Biuro Neruchomo-

(058)56-46-85,

DRZWI, 058/31-93-78 różne

AGPOL 21-84-94, 61-14-70

mieszkania, 35-91-63

SA. Informacje: tel 47-48-02

DRZWI, (058)53-30-29,
zamki, tapicerka

rzywolskać- Gdynia, Włady-

TRÓJMIASTO, 32-41-81

GDAŃSK, 100 m, piece, na dwa

GDAŃSK, pawilon, 46-28-48

MALOWAMIE,

sjonalie. Gwarancja

chlowanie, ścianki działowe, tel.
20-48-60

Wrzeszcz, Grunwaldzka 92/98,
48-81-97

POSESJA, Świętojańska 91,
20-32-17, 20-61-34

AGENCJA Global, Gdańsk,
Długi Targ 31/32, 35-36-46 —

MALARSKIE
gjpsy 477495

STROPY Teriwa, produkcja
sprzedaż,
tel. 47-48-02 w. 319

| spa, Startowa 13E; 56-99-36,

AGENCJA Impuls, 35-19-97,

ka 102; 41-05-33, 46-08-46, 4608-47, 45-12-89

500-056

KANCELARIA Prawnicza „Berg”
61-39-92

chomości, Świętojańska 75,
tel/fax 21-79-7
NIERUCHOMOŚCI
WGN, Gdańsk
41-53-65, 44-68-73, Gdynia 6140-60, 29-72-68, Wejherowo 7223-52w. 39, 0-601-618-499
OSKAR, 35-44-52

AGENCJA Apeks, ul. Grunwaldz:

pe

ogrzewaną
o powierzchni 310
m kw. wynajmie
firma Pollytag

nia, Zgoda 1/4 20-46-29 szybkorzetelnie

„Zieleniak

A-ARTUS! 37-42-91, 37-43-56 -

chów, papy zgrzewalne, rynny

PCV. Koncept 23-14-50 Chylonia,

MALARSKIE, 46-14-04
MALARSKIE, 63-49-84
MALARSKIE, remonty, 41-72-72.
Gwarancja

Rozewska 1

miast!
GDAŃSKI! 1-, 2-, 3-pokojowe!Większe!! 53-09-28, 53-38-93 »

PKS,box 15, 058/56-50-13

ELBLĄG, Gildia, 058/32-87-51

+ GDAŃSK: Suchanino- pół Domubiuro lub mieszkanie, „Sędek”
20-46-29

AlABI Polstar Kancelaria: Kupno! Sprzedaż! Wynajem! Zamiana!

z wyposażeniem, w bardzo do-

42-08

51-20-65
SIDING i dachówki bitumiczne
prod. amerykańskiej, izolacje
termiczne „Ursa ścian i stropoda-

DRZWI, (058)52-31-88. Profe-

32-29-04

a e are

piętra wili, (130), „Arenda” 25-4208

GEM, 41-46-93
GOTEX, 46-99-37. Nieruchomości

ŻALUZJE, producent „Hanles”,

21 (od Warszawskiej), Gdańsk,

a

GDAŃSK: Olwa, atrakcyjne, dwa

PAPY zgrzewalne, siding, rynny
PCV, Sopot, Niepodległości
733B,

DRZWI, (058)39-94-69. Każde- solidnie

SEA

e a

GDYNIA, 2-pokojowe, 21-62-64

GDAŃSKI! 53-07-61 Superpilnie!!

pomieszczenia biurowe 62 m., telefon, 3-pokojowe, 46-25-16; 3766

Wiktoria"

GDYNIA, 1-pokojowe, 21-62-64

AL A! A! Festa: sprzedaż, wynajem. Selk ofer! Duży! wybór lokaliużytkowych! 57-49-95

FILAR Nieruchomości, 61-13-20,
20-42-03

12-36

ŻALUZJE, 61-48-88, rolety, produ:
cent „Urbaniak' Gdynia, Słupecka

oo

GDYNIA, „Arcan' 21-63-13

0-602-269-467, 78-56-65

GŁADŹ, malowanie, glazura, 20-

DRAWI, (058)31-66-66,
montaż grałis

oi

GDAŃSK, Targ Drzewny 12/14

prowski 8 Wspólnicy”,
Sopot, Kościuszki 61, 50-44-27,
50-44-28, 50-26-80
GDAŃSK: centrum, (120), na biuro, „Sędek” 20-46-29
GDAŃSK Chelm, 3-pokojowe,4602...

GDAŃSK Wrzeszcz, duże, 41-3069

nieruchomościami, wyceny,dooka

:

mertowe, 374-765

GDAŃSK, Trójmiasto, Global, 3536-46

51-37-45

00-99

GDAŃSK, Szeroka, parter, 35-

16-05

GDAŃSK. Sopot, trzypokojowe,

20-71-51

m, 56-99-13

GDAŃSK, pokój umeblowany, 43-

większe, 57.02-99, 0-602-334-248

GDAŃSKIE, tczewskie, 058/31-

katelkowanie, 56-95-14, tanio,
solidnie, VAT.

KALORYFERY aluminiowe, 126
żeberek, (069) 31-49-01

EKSPERT-K, 41-19-24, obrót

GDAŃSK, sklep odsprzedam, 24

GDAŃSK, 35-44-52
GDAŃSK, 350 zł- 37-43-56
GDAŃSK, 53-06-03

- kojowe, 23-22-35
GDAŃSK- Morena, Przymorze,
Źabianka, Zaspa, 1-, 2-pokojowe,

jem, 44-74-72; 44-74-73

10.000,-, miesięcznie. Plane za
rok z góry. Lenz-Nieruchomości 31-46-%

57-13-19

GDAŃSK, 32-41-81

większe mieszkania- pinie, ,Bonat, 712-226, 41-51-47

dobne lub mniejsze w Gdynii, naj-

chętniej Witomino,
tel. 50-39-07

wych. Zapewnione kontakty, zbyt

GŁADŹ, malowanie, hydraulika,

BOAZERIA, 42-54-31
BRAMĘ garażową tel. 517-491

atom

kojowe, pilnie, 41-10-79
GDAŃSKI Sopot! duże mieszka:
nie, 41-10-79
GDAŃSK, |- 2- 3-pokojowe, 3519-97, 35-43-94
GDAŃSK, Sopot, 1- 2- 3-pokojowe, większe, 52-42-34

DOMUS:
kupno- sprzedaż: wyna-

en

GDAŃSKI! 1-, 2, 3-pokojowe! Dom!! 53-09-28, 53-38-93
"Trójmiasto!! -Natychmiast!!: (10.00-20.00) -Hanna!!

-Natych- 53-07-61
"miast!!
GDAŃSKI Dwupokojowe, trzypo-.

GDYNIA: centrum, do 50 m „Drex”

cyk zabytkowy, hala 1.200 m i in
ne, kierunek Tczew. Dom 380 mJelitkowo (na działalność gospodarczą, hurtową, biura), „Atrium”

SOPOT, 2 pokojowe,
57 m na po-

sk ze ee ma om ae e

GDAŃSKI! 46-07-66 |
GDAŃSKI! 1-, 2., 3-, 4-pokojowe,

GDYNIA- nowa hala 230 m z linią
do produkcji
okien i drzwi plastiko-

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

dia

GDAŃSK, posiadłość
na wsi, pała-

IERUCHOMOŚCI POM

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych*
wystarczy wyciąć kupon z gazety

eee

Str. 16

o

o
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1 zł
o

O

tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
(069) 220-80 w godz. 8.00 - 16.00

O

o

o

o

o

o O

o

m

.

Na środę ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) bez doptaty (1 słowo - 0,96 zł netto),
superekspresy przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV 17) z dopłatą (1 stowo - 1,92 zł netto).
Ma czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto).

Wszystkie

SONY CMD*1000, nowy, 1.120,-,
0602-307-591

KAMIEŃ ttuczony do murków 4

wych. Doradztwo. 41-30-26

nie, 0-602-237-069

27

PORADY- psycholog- pedagog,
57-11-59

KOSIARKI

ZASŁONY przeciwowadowe, 276-

trawy

Gdańsk-

Wrzeszcz,

(058)44-12:

Ana

BIURO Tłumaczeń Babel, Sopot,

TŁUMACZENIA, Gdynia,
Starowiejska 26, 20-50-72,
Gdańsk, 44-16-05.
TŁUMACZENIA- „Tetrans”- tel.
284-543, Gdynia, Pl. Konstytucji 2

(budynek poczty)

NAJTAŃSZE pożyczki! Gdynia,
Obluże, Unruga 56, 25-24-59

niedrogo, 23-29-

SITODRUK, tampondruk- akoesoa, 44-84-52, 44-84-53

TU wydrukujesz wszystko na
wszystkim. Serigraf Service, 4484-52, 44-84-53

WINDYKACJE, 0602-36.02.59

rzu Łostowickim,ul. Pana Tade-

WRÓŻENIE- Tarot. Astrolog, 51-

usza37

40-51, 35-16-55

RATLERKA- mini, 31-20-79
REKLAMÓWKI 25/6 * 451,24zł
Sinpla-

WRÓŻĘ, 21-01-71

AGD! Chłodnictwo, lodówki,
(058)57-21-65,
usługi domowe
CHŁODNICTWO, 52-16-53,
lodówki

LODÓWKI! 32-00-05
LODÓWKI, 23-61-78, 090-53-85%
LODÓWKI,
LODÓWKI,
LODÓWKI,
LODÓWKI

24-88-70
32-06-10
32-07-75
,50-65-78. Napra-

wa. Roczna gwarancja

LODÓWKI, 51-84-61
LODÓWKI, 56-23-74
LODÓWKI, zamrażarki, 22-10-20,

kolorowe, 51-15-60

BULLTERRIERY, szczenięta, suki, tńcolor, 35-70-43
FAXY, kserokopiarki, no-

We- używane, gwarancja, serwis,

0602-352-045, po 17.00 64-47-46
MIKROFALÓWKI, 53-43-79
PRALKI! 32-00-05, 33-61-61
PRALKII 32-06-70
PRALKI, 53-43-79

51-51-12, 52-48-36

GRY zarobkowe, 058/56-50-13
JAMNICZKI miniaturowe, 51-03-

53
JAMNICZKI miniaturowe, 51-138

ś.

MARIA

R

e

wozów międzynarodowych:
zniżki

ym
pokc e wabi
A. Inte- Ekspres, Bremen,
Bremerhaven, Oldenburg, Ham-

MIKROBUSY, 44-80-59
MIKROBUSY 0-601-651-170
NOWE biuro w Bremen.

ANTENY, 39-94-32, 46-14-28

80. Bremen- Gdańsk,

35-83-11
o

Vieonayrwa,

60 DM, tel. 0421/16-90870

AA

PRZEWOZY do włoch, czwartki,
090-54-17-90

S- | | Fara, Grn spe Har

AKA MNIE na dużej,
ANGLIA „Jrandia, Szkocja,

Holidays, 41-27-61

CONCORDIA- Lido di Jesolo

(Włochy), Blanes aa

przestrajanie, | Sopot, Kościuszki
12, 51-64-44

wczasy- lucatokar, sprzedaż: Holidays Gdańsk, tel. 41-27-61, Orbis
Sopot,
tel. 51-41-42

BILETY lotnicze BałtTur So32-00-82. Gwa- — 51-64-44

TELEWIZYJNE,
rancja
„pot
UNIMOR- : fabryczny serwisię

BIURO ry
Turystyczno Usługowe

e

ek

OTV, Siesta, Neptun. Naprawy

płatne OTVC: Elemis, Ours, Co-

ceny- Włochy, Szwajcafńa, Fran-

Hamburg

cja, Hiszpania, Norwegia, Wiedeń,

e e
lormał, inne, 375-375
VIDEOFILMOWANIE! 476-764. |
HE
Gar
Fotoreportaże. Profesjonalnie.
CENTRUM informacji

Budapeszt, Londyn, ryślny gr211lis katalog- Gdynia- 21-77-51,

LA

:

sm

93-98, 71-42-81

Rajska6. 46-20-46

600, Sopot- 51-41-42, Gdańsk:

VIDEOFILMOWANIE, 090-541- | | Międzynarodowych przejazdów

VIDEOFILMOWANIE 0-602-22-

VIDEOFILMOWANIE 78-56-99

314-816, 31-45-44

DRUSKIENNIKI- sanatoria,

Holidays 41-27-61
EID-POL, 35-50-92, Hiszpania,
Rodos, Kreta, Turcja

CENTRUM Informacji Przejazdów

a

EID-POL, 35-50-92, Kaszuby-Gotuń, Gowidlino,inne:

Pp.

no, Druskienniki, 31-66-41, 31-27-

00, 20-42-16
PARYŻ 719, Londyn 929, Hiszpania 998, Turcja 1199, Tunezja
1175, Kreta 999, Rodos 1099,

„Balicana”, 51-20-74
ŻAGLE: kursy na słopień żegla35-68-14

: z
kowe, 31-89-51

, Obozy objazdowe- obsada

83-11 (6.00- 20.00)

turystyka krajowa, wczasy odchu-

2761

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

międzynarodowa, 21-92-21, 35-

ANGLIA, Kanada, Holidays, 41PERFECT- obozy językowe na

Kaszubach, wakacyjne

kursy

wyjazdach do Hiszpanii,
Grecji, Chorwacji i na

MATKI

HELENA

:

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dnia
12 czerwca 1997 r. o godz. 11.30 w kościele
pw. św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu w Pierwoszynie. (Autobus sprzed kościoła po mszy św.).
Pogrążona

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 11 czerwca 1997 r. :
o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice.
O czym zawiadamia
Żona
i Córki

2004852

ternista,

MATUSIAKA

Uroczystości pogrzebowe z wystawieniem trumny
odbędą się w dniu 11 czerwca 1997 r. o godz. 10.30
w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego
w Gdyni-Redłowie.

+

5:

ś. tp.

UNIEWAŻNIA się zagubione leg.
słudenckie- Świnder Tomasz9938/M, Krasowski Paweł- 9892/M
UNIWERSYTET Gdański unieważnia legitymację studencką nr
368/94307 na nazwisko Magdalena Kubicka

MGELSK niemiecki, 32-83-76
ANGIELSKI, szybko i sku-

tecznie, 56-40-28
POSZUKIWANE skradzionych
samochodów, odszkodowania
ubezpieczeniowe, 0-602-231-920;
(022) 826-87-40

laryngolog,

BIESZCZADY:
obozy kome, 3568-14
HISZPANIA,
Francja- zwiedzanie:
Genewy, Baroelony, Monako, Wenecji, 35-68-14

BIURO „Julia 44-61-51. Partnerskie- Matrymonialne. Setki Ofert!
BIURO matrymonialno- towarzyskie „Astrd”- ciekawe kontakty,
nowe przyjaźnie, dobra zabawa.
Kilkaset ofert z Polski i Niemiec.
Błyskawiczny kontakt telefoniczny.
Zgłosznie Pań gralis. Tel. (068)83-

KARKONOSZE, tramping „Glo-

be 20-07-27
KOLONIE, obozy- kraj;ko
nie, żagle, tenis, rowery, morze,jeziora, góry, obozy zagranica:
Fran
cja, Hiszpania, Grecja:, Harour,
> |

64-12

DANA 23-29-09
- OMEN, 23-66-25

29
a 119:
Św. Duch
81-13-

o czym zawiadamiają
Dzieci z Rodzinami i Siostra

Pani WANDZIE KOSIŃSKIEJ
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają

5000119/651/81

Koleżanki i Koledzy :
z Krajowej Spółdzielczej Kasy
Oszczędnościowo-Kredytowej w Gdyni. :

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 czerwca 1997 r.
przestało nagle bić serce mojego drogiego Męża,
Kochanego Tatusia, Teścia i Najczulszego Dziadka
ś. t..

fp.

|

Był uosobienie

lat
4 tez i szlachetności

Msza św. odprawiona zostanie w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie,
ul. Malczewskiego dnia 11 czerwca 1997 r. o godz. 12.00.
Natomiast wyprowadzenie Zwłok nastąpi w tym samym dniu
o godz. 13.00 z kaplicy cmentarza Komunalnego w Sopocie.
Rodzina
10030096

Msza św. zostanie odprawiona w dniu 10 czerwca 1997 r. o godz. 8.00
w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13.00 na cmentarzu Łostowice.
Rodzina
10030041

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 czerwca 1997 r.
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz Ukochany Ojciec, Teść i Dziadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Męża i Ojca
ś. Tp.

LEONA SUCHORZEBSKIEGO
Msza święta zostanie odprawiona dnia 11 czerwca 1997 r.
o godz. 9.15 w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku-Morenie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.30
na cmentarzu Łostowice.

O czym zawiadamia |

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość
o zgonie w dniu 5 czerwca bieżącego roku
Artysty Grafika

Był wzorem solidności, odpowiedzialności i życzliwości dla ludzi,
związany
z Polskim Związkiem Motorowym przez 26 lat.
Odznaczony złotą odznaką PZM, brązową odznaką
"Za Zasługi dla Transportu” i Złotym Krzyżem Zasługi.
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w dniu 10 czerwca 1997 r.
o godz. 8.00 w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowice.

lat 59

s. f p.

RYSZARDA
STRYJCA

Wieloletni kierownik ośrodków szkolenia motorowego Polskiego
Związku Motorowego
w Gdyni i w Gdańsku, wychowawca wielu
młodych wykładowców i instruktorów nauki jazdy.
Współtwórca i pierwszy kierownik Wojewódzkiego
Ośrodka Egzaminowania w Gdańsku.

w Gdańsku-Siedlcach.

JANUSZ MATUSIAK

W latach 1962-1974 jako redaktor graficzny związał się
z gdańskim miesięcznikiem „Litery”.
Był pierwszym artystą, który z niezwykłym pietyzmem
cyzelował i rozpowszechnił wizerunek kaszubskiego
gryfa w grafice i rzeźbie ceramicznej.
Swoim oryginalnym kunsztem przez długie lata
towarzyszył różnym inicjatywom społeczności zrzeszonej
i redakcji „Pomerania”.
Esencja swoistego piękna zawarta jest
w wielu Jego dziełach, osnutych na motywach morskich,

Pogrzeb odbędzie się 10 czerwca 1997 r.
o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowice.

Pogrążona
w żalu |
Rodzina

2004844/1506/75

Drzewny 3/7, pon. -pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, pon.rpt. 8.00-16.00;
EE
Gdański,
1 Maja 4, pon.- pt. 8.00-16.00; Starogard pełny
Gdański, Tysiąclecia 8, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew,

si

—

:
:
.

gdańskich i pomorskich.

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Córce Małgorzacie, Synowi

O czym powiadamia pogrążona w smutku :
:

100 % refundacji, „Marke- Med',
Gdynia, PLac Kaszubski
1, 20-39-32

pediatra, 96-46, 41-32-91
CHIRURG Łącki, 31-25-26

JANUSZ MATUSIAK

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 6 czerwca 1997 r.
zmarł ukochany Mąż, Ojciec, Teść, Dziadek i Brat

Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu w Pierwoszynie.

PG Wydział Oceanotechniki
i Okrętownictwa unieważnia legitymację studencką
nr 09011 na nazwisko Lila Ewelina

gia, inne kursy przygotowawcze
na stud, Indeks”, 211-157
MATEMATYKA,
zyka, 53-17-14
POLSKI, egzamin, 29-10-90

ś. fp.

Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Pogrzeb dnia 10 czerwca 1997 r. o godz. 12.30
na cmentarzu Łostowice.
2004845/1 sos Bo

którzy Go kochali.

raty, wizyty domowe, Gdańsk, Powroźnicza 19/20, 31-11-49

pediatra,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 czerwca 1997 roku
zmarł nagle przeżywszy 59 lat, nasz długoletni Pracownik

Dyrekcja, Pracownicy,
Egzaminatorzy z Wydziału Komunikacji

Najukochańszy Mąż, jedyny Tatuś, niezapomniany Teść,
pełen życia, radości i miłości wobec innych.
Na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich,

APARATY słuchowe GEERS,
bezpłatne badania słuchu, nowo-

Pogrążona w smutku
Rodzina

składają:

żył63 lata

67/68/6. Czynny od poniedziałku
do soboty 8.00- 19.00. Rejestracja
31-12-58

31-89-53, 21-99-10
INTERNISTA, 41-42-75
PEDIATRA
dr med. Joanna Stefanowicz, 51-97-64,

Pogrzeb odbędzie się dnia 11 czerwca 1997 r.
na cmentarzu Srebrzysko o godz. 13.30,

Kierownika Wojewódzkiego Ośrodka
Egzaminowania w Gdańsku

JAN MARZYSZ

słyczny, Gdańsk, ul. Długa

AALKMED- poalkoholowe odtruwanie. Esperal (0-602)-338-148
AALKMED
Piotr Stefanowicz, leczenie poalkoholowe. Esperal. 51-97-64, (0-602):
33-47-16 Trójmiasto okolice

WIZY: Kanada, Australia, inne,

ATRAKCYJNY obóz młodzieżo:
wy- Grecja, 51-79-32, 0-602-273732

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

JANUSZA

z

STUDIUM Public Falakcrs Do-

województwo

porty, Holidays, 41-27-61

lat82

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
z powodu śmierci Męża, Ojca i Dziadka

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 5 czerwca 1997 r. odszedł od nas na zawsze
nasz kochany Mąż, Tatuś, Dziadziuś, Zięć i Teść

05-23, 65-64-81 wieczorem

31-89.53, 21-99-10, całe

PRZEJAZDY autokarowe, pasz-

ś. +.
:
|
JOZEF PERKOWSKI

HALINA MISZEWSKA

lat 73

skiej, czynny 9.00- 19.00 również
soboty, 20-46-64
DENS- Prywatny Gabinet Deniy-

żył

ś. p.

BURY

zapisy klasy 0- Il. Gdynia Śród:

”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 czerwca 1997 r. zmarła nasza
Kochana Matka, Babcia i Teściowa

ś. Pp.

mieście, Żeromskiego 2%, tel. 21-

STANISŁAW WAN CZUK

Pogrążona
w smutku
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 1997 r.
zmarł nagle nasz ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

M Alkmedyk, leczenie poalkoholowe, esperal,

EKG, pielęgniarskie, 53-69-86;5627-40; 33-17-73; 51-65-97
CAŁODOBOWO, Trójmiasto, in-

GRUDZIŃSKA

Koleżanki i Koledzy z PUH ”Amex” - Gdańsk.

GDYNIA,
3 Maja 16, róg Starowiej-

gia, narkoza, 41-92-96,
41-85-04

PHILIPS Aparaty Słucho-

ACł ILLES, Wizyty, dzieci, dorośli

ATRAKCYJNE kolonie, obozy,
„Spółdzielca”, 43-52-20
ATRAKCYJNE kolonie- Zakopa:
ne, 82-32-07, 82-32-87
ATRAKCYJNE kolonie i obozy,
50-14-96
ATRAKCYJNE hay

ś.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 10 czerwca 1997 r.
w kościele pw. Jana Chrzciciela w Gdyni, ul. Chylońska o godz. 11.30.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00 na cmentarzu Witomino w Gdyni.

składają

POLICEALNE Studium Rekalmy,
46-33-45
PRYWATNA Szkola Podstawowa,

ACHILLES, odtruwanie poalkoholowe, 53-69-86, 33-17-73,

Odszedłeś od nas w tak nieoczekiwanej chwili
Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 7.czerwca 1997 r.
w wieku
65 lat zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek

ś. +.

Dent", protetyka, paradontolo-

ŻADEN klient się nie zawiódł na

10030051

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 1997 r.
zmarła nasza Ukochana Mama i Babcia

PŁYWANIE, tenis, 42-41-51

trum Stomatologiczne „Wis-

we, rały, możliwość częściowej,

66-90, 51.0727, 51-03-31
WCZASY: Kaszuby, (058)333-954
WCZASY
i wycieczki zagraniczne,

|

w Gdańsku.

10030107/733/17

- Drogiemu Koledze > RYSZARDOWI 1 MISIĄG

Rodzina

domowe,
tl. 0-502-309-041
PRYWATNA
Cinica Medica, Gdynia,ia, operacjeoperacj okulistyczne, (za:
ćma, jaskra), 270-194

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się
dnia 10 czerwca 1997 r. o godz. 14.30
na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

Pracownicy Państwowej Szkoły Baletowej

*

GDAŃSKal. Zwycięstwa 43, Cen-

PSYCHIATRA: 51-97-64

s

ACTIVE-LIFE"
Argia, Nem-

kosi
ran
lety lotnicze, ubezpieczenia. BaltTur Sopot, Kościuszki 12, 51-6444

PKP Gdańsk), środa 15.15- 16.15,
tel. 38-34-64

składają |

Rodzina

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ: r.

zł, bilety lotnicze, autokarowe,Wil

net, testy, porady,dr Glinczewski,

51-33-68 —
LARYNGOLOG, 61-28-13
NEUROLOG- — Niżnikiewicz.
Szczecińska
32, wizyty, 56-12-49
NEUROLOG. Specjali-

STEFANIA DYBEK

OJCA

Pogrążona w smutku

KAZIMIERZ

Śląska
66b, 53-40-21
OBOZY żeglarskie, 46-09-31 po
16.00
PROFESJONALNE kolonie, obozy młodzieżowe, 24-28-05
SŁOWACJA:
Wiedeń, Ząb k. Za-

GINEKOLOGIA szeroki zakres, 0-90-50-16-37
GINEKOLOGICZNY gabi:

Pełni smutku zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 1997 r.
zmarła nasza kochana Mama, Babcia, Prababcia i Siostra

Koleżance ZOFII KRACH

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 11 czerwca 1997 r.
o godz. 10.00 w kościele pw. Gwiazda Morza w Sopocie.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00
na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

żeglarskie, językowo: górskie,
Londyn, Maryland, Przymorze,

Holidays, 41-27-61

MAGNETOWIDY: specjalizacja,
:
dojazd, połączenie bezplatne, 0- — | BALT-TUR przewozy autokaAiR A
602-274-136
ANA a
a
ni
świat
dy
binicze
Biety
| sów.
|
ay

RA

OBOZY językowe, językowo-

Bibione, apartamenty już od 140

renomowane firmy „Przymorze
i„Traveland'.
Sprzedaż oferty turystycznej Gdańsk- Tourist,
Heweliusza
8, 31-48-16, 31-40-42

z

(pzy Jesonowej 4135:1.

70

Węgry organizowanych przez

32-37-30, 23-51-04
KAMERY, compaciy, video, racio- 18.00-24.00, 32-10-9
magnetofony, tunery sateltame, AUTOBUSY requiame nie
telewizory, walkamany. Napa * Holidays 41-27-61
wa, Wrzeszcz, Grunwaldzka

MAZURY. Rejsy szkoleniowe. Patenty żeglarskie. Wynajem jach:
tów, Studenckie Biuro Turystyczne, 41-00-88 w. 311,po 15.00

cy, Włochy, Hiszpania, Francja,

codzemnie (8.00-20.00) 21-922,

ANTENY Tv-Sat, 51-19-57

sy- Sopot, Parkowa 20, 51-20-74

OFERTA Gromada wz,

MIKROBUSY, 36-82-37

dziennie Gdańsk: Bremen, 100 zł, tel. 32-36-

AHS, 315141, 31-57-95,

wycie czki,

41

ANTENA sleiame- ano, 35 ACTIVELLIFE: cza Europa,
ANTENY TV.SAt, 41-89-97

LAST minute, „Globex* 20-37-06
LATO
z „Bałicaną”- Lazurowe
Wybrzeże, Costa Brawa+
Paryż, Wo-

MIKROBUSY, 35-50-70

serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

PIETRZAK

KLON obozy „Vektor” 61-23-

MIKROBUSY, (058)35-95-04

"Oferta promocyjna. Co-

PRALKI, 53-52-53

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 czerwca 1997 r.
zmarła nasza Kochana Żona, Mama i Babcia

waki, (058) 84-42-33

„Reiter- Tur", 41-24-53
STEGNA „morze, las, (0-55)47-83-

Specjalizacja. Dojazd bezplatny,

22-21

PELARGONIE
od 2,5 zł, oraz inne

MIKROBUS, 32-76-49
MIKROBUS 16 osobowy, 51-64-

COLORMATSony- Curis- Sa-

KREDYTY:
dla firm i ludności, 20-

8

jazdy

52-40-36 całodobowy)

8

nie, 54-41-59

41-74-37

GOTEX, 46-99-37 wycieczki,
prze:

A. „Eurotour”, 50-14-24. Naj-

4

KOMPUTEROWE maszynopisa-

31-54-57
OBRAZY, (5), absolwentka ASP,

ABASONIC, Axion, Neptun, Jowisz, inne, dojazd
:
88-63, 41-38-66, 51-30-45
ADMIRAL, Biazet, Neptun,

ANTENA, G-047,sallane | Zak 46:30, 364097, (8

DRUKARNIA- Projekty graficz:
ne, 81-17-65

(055)34-18-35

peszt; kolonie i wczasy! Bilety imprezowe! 46-54-52, 46-39-85

ki: 31-89-51, 374-558,
374-543
A. „Albor”- codziennie Hamburg- Bremen- Koln- Europa,

" ANTENA, 22-45-05 Satelitarne:
Raty!

CZY chcesz zabezpieczyć fnansowo swoją rodzinę i siebie? Tel
64-10-50
DETEKTYWISTYCZNE
374-311
DŁUGI: odzysk, 374-216, 374-417
DŁUGI: odzysk, 374-456; 374-521

negocjacji). Bliższe dane tel.
(085)76-12-62 po 18.00 Szumowski, Białystok

gwarancja |

jazd bezplatny, 41-69-66, 44-12.
g4, 46-79-45

BIZNESPLANY, 0-602-225-912

(ulica, plaża), cena 12.000,- (do

Sony, Cuńis, Funai, inne. Profesjonalizm,

* Elemis, Helios- telenaprawado-

33-50-70

MASZYNA półautomatyczna do

FALCON. Przejazdy Europa. Wy-

72, 5051-07, 41-24-02, Aion,

Unimor- Siesta, Jowisz,

KUPIĘ Fleksa strug elektryczny,

KUBKI do piwa 0,5 |, wysokie,
smukłe, klarowne; 9,80 zł/ 100
szt., 35-53-23
LADA/ chłodnica do sklepu, 5,5

produkcji na wolnym powietrzu

BULLTERIERY, 24-57-90
BULLTERRIERY, rodowodowe,

zło-

MEBLE używane, 35-53-22

biorców (0-59) 621-596

BOAZERIA świerkowa, sosnowa,
42-54-31

złotel.

GIĘTARKA
ręczna do blachy, 3905-21 wew. 22, 090-521-155

KUBKI do piwa, 0.5 |, transparent 8.3500 szt, talerz
7.40/100 szt., widelec 2.06/100
szt. 46-31-71 „NKL”

stan bardzo dobry- 6.000 zł. Tel.
090-52-65-16

PAPIER ksero: Polspeed, Idee od
7,10 PLN netto, tel. 53-11-75
ROZPALACZE do grili, pochodnie, 82-17-84

So-

BURSZTYN, surowiec, 0602/3044-07

m długości, holenderska: komplet,

IMPORTER
obuwia poszukuje od

46-20-46 (siedziba NOT). Falcon Centrum Handlowe Zaspa,
46-54-52.
PandaTczew, (069) 31-46-60

15-50

Kościuszki 61, 51-72-58, 50-

techniczne, 41-07-54

31-55-25, Brama Wyżynna (sie-

to, Sopot, Niepodległości 18; 51-

81, Kościuszki 8; Gdy-

01-32, babel Qikp.atm.com.pl

przejazdy autokarowe- Niemcy,

DWORZEC
Główny PKP, codzien:
re do 19.0, sobotydo 14.00, 46-

sperującenie sprzedam, 20-1973, 0-601-61-15-73
WÓZEK widłowy, 82-36-67

„Jaan”.

RTV, Sopot, Hainera 24/4, 5147.
33-42
KOMIS techniczny, lombard,
pot, Podjazd 7, 50-39-49
LOMBARD, samochody, RTV,
to, Gdańsk, Kołobrzeska 39/,
53-04-68
LOMBARD, samochody, RTV,

EWAK- Hiszpania, Włochy od
500,-, Chiny, Tunezja, 310-630,
KASZUBY, wczasy, weekendy,bi-

EST- wynajem autokarów,

12; 0-601-61-33-69

VIDEOTEKA +wyposażenie pro-

KOMPUTER „Pentium* 36-70-60
KOMPUTEROWY zestaw, okazyj:

wycieczki, Druskienniki. Tunezja,
Cypr. Primatour 20-13-42

BRYLANTY, złoto,

Gdynia, Warsztatowa 12, tel/
tax 21-53-28

*Oferta tylko dla osób prywatnych na ogłoszenie drobne

dowych
przejazdów
autokarowych, wczasy,

PRALKI 2229.38, 2374-27, 0601-63-57-05

(wysokie
rabaty!) poleca importer Firma Handlowa „Izoś,

wystarczy wyciąć kupon z gazety

CENTRUM

PRALKI, 56-20-21
PRALKI, 56-61-11

AHU- Lombard- Komis: skup,

Clatronic
oraz wentylatory obrotowe w szerokim asortymencie

mia. Dostarczamy
sprzęt do sprzedaży ulicznej. (089)512-4321

do

ORROZMA OC

SPRZĘT elektryczny AGD firmy

m sz., wiadomość,
Józef Polejowski syn Franciszka, Mojuszewska
Huta, kontakt sobota, niedziela
KASY pancerne, 64-67:
69
KODAK, antyk, 20-66-08
KOLBY kukurydzy, mała gastrono-

OBRONA w sprawach

Za darmo pierwsze trzy słowa w ogłoszeniach drobnych *

trzy dla Ciebie...

JAMNIKI miniaturowe, długowiose. Oliwa, Ziemowita3/2

Str. 17

a

10 czerwca 1997

Janowi i Rodzinie składają:
Zarząd Polskiego Związku Motorowego OZDG Sp. z 0.0. w Gdyni,
Z004BAG 085
Rada Nadzorcza i Współpracownicy.

Cześć Jego Pamięci
10030075 Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego |

141, PEL
pon.-pt. 8.00-16.00,p Mniowa IV 17, pon.pl
pon..pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Elbląg, Łączności , pon. - pl. 8.00-16. 00;
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s PrUS
'6.00 Kawa czy herbata?

gielskiego (107)
7.00 Panorama
7.05 Dziennik krajowy

7.20 Optimus — Sport telegram
7.25 Wcieniu Kremla: Trudne decyzje (powt.)

8.50 Dla dzieci: Słowa, słówka i pół-

słówka — teleturniej
9.20 Wizyta Jana Pawła II — Msza św.
i kanonizacja błogosławionego
Jana z Dukli
12.35 Wiadomości

*

13.20 Atom, gwiazdy, życie: Kamienie

7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Panorama
.

8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk
8.30 „Ich trzech, ona jedna” (7/8) —

9.35

dokumentalny
11.30 „Pełny odlot” — serial dla młodzieży
11.55 „Maria Celeste” — serial

i „Podróże w czasie i prze-

12.40 „Wielkie przygody XX wieku”
. — serial dokumentalny

strzeni”:

13.10 „Lecznica doktor Bramwell”

X”

(7/9):

„W kręgu Nefrytowego Buddy.
12.00 „Verdi” (2): „Brzemię sławy”

sol

14.30
15.00
15.10
15.15
15.25

Joystick — teleturniej
Wiadomości
:
Programik dla zwierzątek
Program dnia
„Chwila z bajką” (20/25) „Mama
nie pozwala” — serial animowany dla dzieci
15.50 Dla młodych widzów: Raj

14.05

13.00 Panorama
13.20 Niezbędnik Dwójki
13.25 „Sędzia z prowincji” (12/16) —
:
serial, Australia (45 min)
14.15 Muzyczne nowości Dwójki
14.25 Clipol — magazyn muzyczny

14.50
14.55
15.00
15.10

15.00 „Przygody Blacky'ego” (19/26)

(1/7) — serial obyczajowy
„Poza rok 2000” — program
popularnonaukowy
Program dnia
Panorama
Wtorkowe Studio Niepełnosprawnych
„Rahan — wędrowiec” — anim.

15.35 „Rozmowy ze zwierzętami” —

15.25 Akademia Zdrowia Dwójki

program przyrodniczy

15.35 Gol — magazyn piłkarski

pierwszą

ka (powt.)

chert - mama pięcioraczków

10.50 Studio sport: NBA Action

na

8.30 Wiadomości
8.45 Dla dzieci: Szkoła na wesoło
:
9.20 Wizyta Jana Pawła II Msza św. i kanonizacja błogosławionego Jana z Dukli

„Namiętność” — serial

10.40 Poradnik domowy
11.05 „Morskie wyzwania” — serial

9.30 „Obcy u siebie. Podróże po
Europie” (3/4) — serial dok.
10.00 Dla dzieci: Południk dziewiętnasty

to

stronę” (19/52): „Uznanie
ojcostwa” — serial, Kanada
1993, reż. Georges Michal-

10.20 Żyć kolorowo - Leokadia Ry-

8.55 Niezbędnik Dwójki
- 9.00 Świat kobiet — magazyn

„Terra

7.40 „Dajcie

7.35

Drzewko szczęścia: gra — zabawa

8.00

7.55
8.00
8.10
8.30

Poranne informacje
Polityczne graffiti
„Czarodziejka z Księżyca”
— serial animowany
„Na południe” (4) — serial

8.25 (K) „Stan gotowości” — sensac.
10.00 (K) „El Mariachi, czyli kariera

sensacyjny,

14.00 (K)„Historyjki z ulicy Broca”anim.

LORZE:

10.30
11.30
12.00
12.30

„Kryptonim

"Nektar" — komedia kryminalna, Polska

Kanada

1995,

9.30 „Żar młodości” (201) — se-

12.45 CZARNE, BIAŁE I W KO-

|

1963, reż.

rial obyczajowy, Kanada
1973 (70 min)
„Tekwar” — serial SĘ USA
„I wszyscy razem” (6) — serial
komediowy, USA 1995
„Odyseja” (6/39) — serial SF,
Kanada (25 min)
„Płonąca pochodnia” (68) —
serial przygodowy, Meksyk,
reż. Gonzalo Martinez (50

min)

Leon Jeannot (powt.)
DTV - program satyryczny
Jacka Fedorowicza
Rozmowa dnia
Panorama
Zapowiedź programu
Historia — współczesność '

13.15 Dyżurny satyryk kraju — pr. satyryczny Tadeusza Drozdy
13.45 Oskar — mag. filmowy

20.00 Wiadomości
20.30 „Najdłuższa wojna nowocze-

20.00 „Na celowniku” (2/22) — serial
sensacyjny, USA 1994-95

14.20
14.30
15.00
15.20
15.30

|

7.30 Diabelski Młyn — filmy anim.

reż. Paul Haggis

12.35 Wiadomości

Muzyczny Budzik

7.00 Poranek z Polsatem

— Krosno
'

7.00

6.00 Muzyka na dzień dobry

7.00 Panorama
7.10 Skarbiec — magazyn historyczno-kulturalny (powt.)

8.40 Gdański dywanik — program
publicystyczny
9.20 Wtorkowe Studio Niepełnosprawnych

10.25 Familiada - teleturniej (powt.)

ztejinie z tej ziemi
13.35 Ad astra: Chwila zero
13.55 „Tajemnice węchu” (1) — film dokumentalny, W. Bryt.
14.20 Dzieje jednego wynalazku: Para-

Program dnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Trójmiejski serwis informa-

cyjny

serial, USA

12.45 Agrobiznes — rolniczy magazyn informacyjny
12.55 Magazyn Notowań: Armia biedronek; Leszczynowy gaj

i 6

7.55
8.00
8.10
8.30

6.45 Look Ahead — kurs języka an-

8.00 „Inny świat” (53) — serial komediowy, USA
8.30 Wiadomości
8.40 Dla dzieci: Mama i ja

14.15 Magazyn

14.30 Kalambury
14.55 Trzy kwadraty: gra — zabawa

(K)

„Stinky i Jake przedsta-

wiają” — serial anim.
klezmera” — film sensac., USA
11.20 (K) „Na srebrnym globie” — film
SE, Polska 1976-1987
14.25 (K) „Szaleję za tobą” - serial,
14.50 (K) W GŁĘBINACH OCEANU: „Morskie oazy” — film
dokumentalny
16:00 (K) „Brak weny” - film sensac.
17.35 (K) „Wojny potworów” anim.

18.00-20.30 Okno otwarte „NA GAPĘ”
18.00 Diabelski Młyn — filmy anim.
18.20 Nie Przegap
18.25 Cyberia
18.30 Pogoda
18.50 „Bajer w Bel-Air” — serial

19.20 x 5 — minimag. regionalny
19.25 „Kroniki Seinfelda” - serial

19.50 Aktualności Filmowe
20.00 Kuchnia Filmowa: „Seven”
20.30 (K) Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Francja '97: Anglia — Brazylia

22.40 (K) „Zemsta” — film dok.
23.35 (K) SUPERDESER: BEZ-MIAR TV

15.25 „Maska” (15) — serial anim.
15.50 Bractwo Białego Orła — pr.

0.00 (K) „Miasto strachu — komedia

ekologiczny dla dzieci

20
20.10 „J.A.G.: Wojskowe Biuro Śledcze”
21.05 Czas na dokument: Aristides de Sousa Mendes — wydalony konsul
22.00 Studio wizyty Jana Pawła II
22.30 W centrum uwagi

23.20 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..

mat obyczajowy, Polska 1962,
resa Tuszyńska, Barbara Baranowska, Grażyna Muszyńska (81 min)
21.25 Kolekcja nagrań Herberta von
Karajana — pr. muzyczny
21.45 Panorama gospodarcza
22.05 Zderzenia — pr. publicystyczny
22.40 Wtorkowe Studio Niepełnosprawnych
22.55 „Dom siedmiu umarłych” — horror, USA 1973, reż. Paul Harrison (90 min)

reż. Pedro Almodovar, wyk.

Victoria Abril, Marisa Pare-

„Kobieta z księżyca” — film
obyczajowy, Włochy 1987, reż.
Vito Zagarrio, wyk. Greta Scac-

des, Miguel Bos, Feodor At-

kine (110 min)
0.30 Panorama
0.40 Zakończenie programu

0.25 Zakończenie programu

2.05 Wiadomości
2.00 Zakończenie programu

20.45 „Cecil Rhodes” (2/9) — serial

snej Europy” (11/13): „Ojco-

reż. Janusz
Morgenstern,
wyk. Zbigniew Cybulski, Te-

A oto „Wysokie obcasy” — film
obyczajowy, Hiszpania 1990,

23.30,Chaos przyszłości” — film dok.
23.55 Publicystyka kulturalna: Za i przed
klauzurą — Mnisi z Jasnej Mogiły
0.25 Katalog zabytków: Gniezno

chi, Luca Orlandini, Tim Finn,
Miko Magistro (89 min)

20.00 „Do widzenia do jutra” — dra-

20.00 „Walterowcy” — film dokumentalny
21.00 Panorama
21.30 Niezbędnik Dwójki
21.35 Optimus — Sport telegram
21.45 Tok szok

(14/22) — serial sensacyjny, USA,

obyczajowy, W. Bryt. 1996,

wie i dzieci” — serial histo21.30
21.50
22.30
23.00
23.30

reż. David Drury

ryczny
„Prawdziwa historia guźca” —
film dokumentalny
Bohater w alfabecie
Panorama
Studio wizyty Jana Pawła II
Z. ziemi polskiej: „Kurs — Przylądek Dobrej Nadziei”

:

21.40 Kronika z wizyty Papieża
22.00 Informacje i biznes informacje

22.25 Polityczne graffiti
22.35 „Cwaniak” (6/44)- serial sen-

sacyjny,

USA

1986-1991,

reż. James Whitmore Jr.
23.30 Ring — pr. publicystyczny

23.55 Motowiadomości
0.30

23.50 ROZMOWY, ROZMÓWKI:
Moje spotkania
0.30 Zaproszenie: Program krajoznawczy
0.50 Panorama

„Dolina lalek” (8/65) — serial obyczajowy, USA 1993

- 0.55 Muzyka na BIS
2.30 Pożegnanie
14.00 „Wilki Morskie — Skarb
z' Santa Canina” — film
anim.

16.15 „Młodzi duchem” -— film
obycz., USA 1995
17.45 „Wichry namiętności” — dramat obycz., USA 1994
20,00 „Narzeczona dla księcia” —
komedia, USA 1987
21.40 „Ostatnie słowo” — dramat
obycz., USA 1995
23.15 „Piraci miłości” — komedia,
USA 1991
0.50 „Ich troje” —- komedia,
USA 1994, reż. Andrew

Fleming, wyk. Lara Flynn
Boyle, Stephen Baldwin

8.10 Siódemka dzieciakom

9.00 „Świat pana trenera” - serial
9.25 „Łobuzy Robina” - serial
10.10 „Samotny facet” — komedia, USA
11.40 Muzyka w RTL 7
12.55 Gram w Siódemkę — pr. muz.
13.45 Polskie seriale anim.
14.15 „Steven Spielberg przedstawia
14.40 Ukryta kamera — pr. rozrywkowy
15.05 Teleshopping
15.10 „Trzecia planeta od Słońca” - serial komediowy
15.55 Siódemka dzieciakom
16.55 „Słodka dolina” — serial
17.15 „Słodka dolina” — serial
17.35 „Trzecia planeta od Słońca” — serial komediowy
18.00 „Łobuzy Robina” - serial
18.50 Polskie seriale anim.
19.10 Prognoza pogody
19.15 7 minut — wydarzenia dnia
19.25 „Świat pana trenera” — serial
19.50 Prognoza pogody
19.55 „Policjanci z Miąmi” - serial

20.45 „Steven Spielberg przedstawia:
21.10
21.35
21.45
22.35
23.25

„Niesamowite historie” — serial
„Alfred Hitchcock przedstawia”
7 minut — wydarzenia dnia
„Adwokat i prokurator” - serial
Siedem pokus
„Policjanci z Miami” - serial

7.00 CNN News 7.30 „Tajemnice piasków” — serial
8.00 Dance World
8.30

„Grand Prix” — serial anim.

„Motomyszy z Marsa” anim.
9.30 „Kimba biały lew” anim.
10.00 „Strachy z Transylwanii” anim.
10.30 „Domek na prerii” — serial
11.30 „Antonella” - serial
12.30 Music Television - lista przebojów
13.30 P.M.A.M. — mag. muz.
14.00 Dance World
14.30 Koncert tygodnia — pr. Kuby
Nagabczyńskiego
15.30 Soundtrack — pr. Artura Pietrasa
o muzyce filmowej
16.00 „Kimba biały lew” — serial anim.
16.30 „Strachy z Transylwanii” anim.
17.00 „Grand Prix” — serial anim.
17.30 „Motomyszy z Marsa” anim.
18.00 „Domek na prerii” — serial
19.00 CNN News
19.30 „Tajemnice piasków” - serial
20.00 „Antonella” — serial
21.00 GRA!MY News
21.05 Music Television
22.00 PM.A.M. — mag. muz.
22.30 Muzyczne instalacje
23.00 GRA!MY News
23.05 Przytul mnie — nocny pr. muz.
0.30 Playboy — mag. erotyczny
1.00 Zakończenie programu

17.00 „Pan Bogus” — serial dla dzieci
17.30 „Kot w butach” - serial dla dzieci
'18.00 „74.5 Nowa Fala” - serial

18.45 Disco Polo Mix
19.00 „Historia II wojny światowej” —

serial dokumentalny
20.00 „Łowca trzeciego wymiaru” —

film SĘ USA 1995, reż. Andrew Stevens, wyk. Don Wilson, Michael Bernardo, Ken
McLeod, Dawn Ann Billings

21.30 Reporter — mag. ProCable
22.00 „Krzesło” — horror, USA 1988,
reż. Waldemar Korzeniowsky
23.35 Mega Dance - pr. muz.
0.05 Muzyczne dobranoc

8.30 Speedworld — mag.
10.00 Piłka nożna: Turniej Mistrzów
we Francji

17.00 High Five
17.30 Roadshow

18.00 (P) Podróże w czasie: W poszu-

12.00 Piłka nożna: Eliminacje MŚ '98
14.00 Sport motocyklowy: Wyścigi
superbike'ów w Hockenhe-

im

kiwaniu neandertalczyka
18.30 (P) Justice Files
19.00 (P) Wild Things: Zęby śmierci

20.00 (P) Poza rok 2000 |

15.00 Tenis ziemny: Turniej ATP

20.30 (P) Katastrofa: Z nieznanych

w Londynie
18.00 (P) Tenis ziemny: Turniej ATP
w Halle
19.30 (P) Lekkoatletyka: Mityng
Grand Prix IAAF w Bratysławie
21.30 (PY Boks: Walki zawodowców

przyczyn
22.00 (P) Ludzie Hitlera: Goering —
marszałek

22.30 (P) Piłka nożna: Legendy Mi-

strzostw Świata
23.30 Tenis ziemny: Turniej ATP

a

w Londynie
0.00 Jeździectwo: Puchar
dów w Helsinkach

Naro-

23.00 (P) Discovery Signature: Superczłowiek — zobacz jak się po-'

ruszają
0.00 Profesjonaliści
1.00 Pierwsze loty: Wielkie bombowce
1.30 Wojna w czasie pokoju: Falklandy-Malwiny
2.00 (P) Katastrofa: Z nieznanych

przyczyn

CHANNEL
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.30

„Moda na sukces” - serial
Właściwa cena — show
Pojedynek rodzinny - teleturniej
Punkt 12 — mag. informacyjny
„Magnum” - serial
„Home Improvement” - serial

13.00 Travel Live - magazyn (powt.)
14.00

Ocean Spokojny - serial

14.30 Miasta świata: Sajgon
15.00 Przewodnik po świecie:
15.30 Pocztówki z Ameryki - magazyn kulinarny
Stalowe wstęgi: Historia ka-

14.00 Bórbel Schifer: „Zrozum

16.00

wreszcie, że nic od Ciebie nie
chcę”
15.00 Ilona Christen — talkshow

16.30 Zagubieni w dzikiej Afryce:
Zimbabwe

nadyjskiej kolei

'

16.00 Hans Meiser: „Rodzice zepsuli

17.00 Śladem TRAVEL-a

17.00 Jeopardy! — quiz

17.30 Świata Grega Graingera
18.00 Na dachu świata: Kalifornia

|

miżycie”

17.30 „Między nami” — serial
18.00 Dobry wieczór — mag. regionalny

18.30 Pionierzy: Alaska
19.00 Wokół Morza Śródziemnego

18.30 EXCLUSIV - mag. gwiazd

19.30 Na wyspiarskim szlaku

18.45 Wiadomości
19.10 Explosiv — mag.

20.00 Travel Live - magazyn
21.00 Ludzie i miejsca w Afryce:

19.40 „Dobre czasy, złe czasy” - seriał
20.15
21.15
22.15
23.10

„Komisarz Schimpanski” - serial
„Tequila £ Bonetti” — serial
„Quincy” — serial
„New York Undercover” — nowy serial

0.00 Wiadomości

Etiopia: Królestwo Lwa Judy

21.30 Tysiąc twarzy Indonezji: Żniwa na Flores

- 22.00 Cel podróży: Kenia
23.00 Pocztówki z Ameryki

23.30 Świat Grega Graingera (S/Hol)
0.00 Piechotą dookoła świata

:

LuK zawsze i wszędzie także w Twojej okolicy!
Co 2 samochód w Niemczech i co 4 na Świecie

zjeżdza z taśmy ze
sprzęgłem firmy LuK.
LuK dostarcza sprzęgła jako wyposażenie pierwotne na liniach produkcyjnych

wszystkich znanych producentów pojazdów.

Innowacja, jakość i niezawodność są filarami filozofii niemieckiego
producenta sprzęgieł LuK oraz jego polskich dystrybutorów.
Ekspert Sprzęgieł LuK, polski importer - firma AKRA - jak i
wszyscy oficjalni dystrybutorzy LuKa w Polsce gwarantują:
© Szeroki wybór sprzęgieł do samochodów wschodnio i zachodnioeuropejskich
© Szybką dostawę części
© Absolutnie rewelacyjne ceny
© Wszystkie części w jakości wyposażenia linii montażowych

RepSet _ kompletna wymiana sprzęgła
Praktyczny pakiet wszystkich części
nieodzownych do wymiany
sprzęgła: docisk, tarcza i łożysko. Program

zestawów RepSet obejmuje sprzęgła
do ponad 60 marek samochodów.
A

Zestaw naprawczy
RepSet
umożliwia:
« dokonać każdej naprawy

sprzęgła (z główną włącznie)
« naprawiać sprzęgła w każdym
elementarnie wyposażonym
warsztacie

.

UK

SPRZĘGIEŁ
Zestaw do kompletnej wymiany sprzęgła oferuje od zaraz:
MIXT
Gdańsk 80-307
Ul. Abrahama 7
Tel. (0-85) 56-08-01

Fax (0-85) 52-27-21 wew 37
AUTO-CENTER
Gdańsk 80-314
Ul. Grunwaldzka 303
Tel. (0-58) 52-00-16
Tel./Fax 52-31-55

ARMAPOL
Gdynia-Dąbrowa 81-577
Ul. Nowowiczlińska 80

Tel. 090 50 61 57;
(0-58) 29-81-01
Fax (0-58) 29-92-77

AUTO-EUROPA

HEMAR

Rusocin koło Gdańska

Toruń 87-105

Łęgowo 83-031
Tel./Fax (0-58) 82-37-24
Tel. (0-58) 83-28-28

Ul. Żółkieskiego 10

AUTO-TOP
Kołobrzeg 78-100
Ul. Kolumba 22
Tel./Fax (0-94) 35-237-65
AUTO MOTO SHOP
Koszalin 75-721
Ul. Pawła Findera 3
Tel./Fax (0-94) 42-46-79

AUTO CZĘŚCI CENTRUM

Tel. (0-56) 65-91-010

CARRERA
Chojnice 89-600
Ul. Morelowa 45
Tel. (0-531) 76-780

MOTART
Bydgoszcz 85-009

WIB
|
Gdynia 81-321

FHU „SAMLI*
Rumia 84-230
ul. Starowiejska 2/12

tel./fax 71 13 40
tel. 0-601 63 74 30

Ul. Dworcowa 77

Ul. Podolska 9

Tel. (0-52) 28-74-75

Tel./Fax (0-58) 20-83-72

MOTO-ELMET
Malbork 82-200
UI. Reja 8
Tel./Fax (0-55) 72-10-96

GREMIR
Bydgoszcz Łochowo
Ul. Lisi Ogon 31A
Tel. (0-52) 73-88-88
Fax (0-52) 81-91-91

WIST
Olsztyn 10-283
Ul. Jagiellońska 55
Tel. (0-89) 52-67-110

STAN-HURT
Gdańsk Osowa 80- 299
Ul.Kasjopei 41
Tel: (0-58) 52-58-05

BORNY
Słupsk 76-200
Ul. Szymanowskiego 4
Tel. (0-59) 42-55-57
Fax (0-59) 41-10-82

TRAGON
Pruszcz Gdański 83-000

Elbląg 82-300

GREMIR
Bydgoszcz

Ul. Nowowiejska 10A

Ul. Nowotoruńska 8

Tel. (0-55) 33-63-72
Ul. Grunwaldzka 20
Tel. 090 538 851; 090 538 842

Tel. (0-52) 45-35-46

Ul. Pogodna 10 — .
Tel. (0-58) 83-28-90

AKRA
80-283 GDAŃSK
UL. MATEMBLEWSKA 14
TEL. (058) 46-13-12, 41-68-96
FAX (058) 41-83-64
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Lekkoatletyka. Przed Memoriałem Kusocińskiego
„Mundialito”

Wczoraj połączyłem się z ośrodkiem COS w Spale. Po
tamtej stronie przy telefonie był trener Sławomir Nowak szkoleniowiec dwóch znakomitych lekkoatletów - mistrza
świata w biegu na 800 m, halowego rekordzistę i mistrza
świata na tym dystansie, Wilsona Kipketera oraz długodystansowca Venuste Niyongabo, który zdobył złoty medal
w biegu na 5000 m na igrzyskach olimpijskich w Atlancie.
Obaj biegacze są gotowi do
startu w zbliżającym się 43. Memoriale Kusocińskiego 14 bm.
w Sopocie i czekają na sygnał
od organizatorów, że ci są przygotowani do wypłacenia im gratyfikacji za start. Tymczasem,
jak już wczoraj w obszernej publikacji informowaliśmy, organizatorzy memoriału mają kłopoty finansowe i czekają na
wsparcie ze strony sponsorów.
Wierzymy, że pomyślny odzew
sponsorów nastąpi i dwójka
świetnych biegaczy swoim występem uatrakcyjni memoriał.

„Jestem

Polakiem,

w

Trój-

mieście się wychowałem i moi
podopieczni poszli mi jak najbardziej na rękę, by startować
w moim kraju. Zrezygnowali
z udziału w rozgrywanych obecnie wielu mityngach światowych
po to, aby wystąpić w Sopocie.
Przybyliśmy do Spały po mityngu Golden Gala w Rzymie,
gdzie Kipketer zdecydowanie
wygrał podczas deszczu bieg na
800 m w bardzo dobrym, jak na
ciężkie warunki, czasie 1.43,54”

- powiedział mi przebywający
już od kliku lat w Danii trener
S. Nowak, który kiedyś prowa-

dził przez szereg lat znakomitą
polską
płotkarkę
Grażynę
Rabsztyn.
Od sopockich organizatorów
dowiedziałem się, że obok m.in.
Malmy i Lotu na listę firm sponsorskich, tych które znacząco
wsparły memoriał, wpisłały się
też: Reebok, Fosfory, Mostostal

i Best. Kto pójdzie ich śladem
po to, by Kipketer i Niyongabo
mogli w Sopocie wystartować?
Wiele wskazuje

na to, że na

trybunie stadionu SKLA znajdzie się szereg znanych osobistości - polityków, aktorów i byłych sportowych sław. M. in.
Gustaw Holoubek, Daniel Olbrychski, Władysław Komar,
Jacek Wszoła, Władysław Kozakiewicz i w podwójnej roli (bo
jest przecież także prezesem

PZLA),
W

Irena

. Szewińska.

trakcie memoriału

Anglia
oewna
swego

wane zostaną nagrody Reeboka
wśród publiczności.
Na zakończenie tej sekwencji lekkoatletycznej jeszcze kilka krótkich wiadomości o wynikach. Podczas zawodów lekkoatletycznego Pucharu Europy
w Pradze Agata Karczmarek,
którą ujrzymy na Memoriale
Kusocińskiego, skoczyła w dal
6,84, zaś niespodziewanej porażki doznał Kanadyjczyk Do-

tym
zremisowały
z Brazylią 3:3 (2:1). Ten wynik
sprawił, że zwycięzcami turniejv zostali piłkarze Anglii.

novan Bailey w biegu na 100 m.
Wyprzedził go Nigeryjczyk Davidson Ezinwa - 10,20. Bailey
miał 10,28. najlepszy rezultat
uzyskał jednak spośród sprinterów Jamajczyk Raymond Stewart na mityngu w Padwie 10,11 na 100 m. Tamże

Kubań-

czyk Ivan Pedroso skoczył w dal

8,63.

(Paw)

rozloso-

Brazylia - Włochy 3:3 (1:2).
Bramki - dla Brazylii: Attilio Lombardo (35, samobójcza), Ronaldo
(71), Romario (84), dla Włoch:
Alessandro Del Pierro - 2 (7, 62-

Thomas McKinlay próbuje uciec Siergiejowi Gurenko podczas meczu Białoruś - Szkocja w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata,wygranego przez gości 1:0.
Fot. PAPICAF-AP

szy»

|

do Morza

W czwartym finałowym meczu ligi koszy-

karzy NBA Utah Jazz

b) w pokonali
Chicago
"x Bulls 78:73 i stan ryMAI walizacji do czterech
zwycięstw na 2-2. Piąty
, mecz

rozegrany

zostanie

w środę, również w Salt Lake City.
Mecz był bardzo wyrównany,
a o zwycięstwie Jazzmenów zadecydowali w końcówce John
Stockton i Karl Malone. - Gdy
przegrywaliśmy 0-2 w play off,
to John mówił, że będziemy
walczyć. Wiemy jak pokonać
Bulls - powiedział po meczu trener Utah, Jerry Sloan.
Utah Jazz - Chicago Bulls
78:73 (21:16, 14:24, 21:16, 22:17)

Nie mają lekkiego życia mistrzynie z Brna. Koszykarki
Ukrainy doznały drugiej porażki na mistrzostwach Starego
Kontynentu, które odbywają się
w węgierskich miejscowościach
Zalaegerszeg i Pecs. Rewelacją
turnieju są jak do tej pory Słowaczki. To jedyny zespół, który
po trzech dniach mistrzostw nie
doznał jeszcze porażki.
Grupa A: Niemcy - Litwa
67:75 (32:38), Ukraina - Hiszpania 62:76 (29:36), Jugosławia Czechy 84:69 (44:42
3

Najskuteczniejsi: Malone 23,
Stockton 17, Hornacek 13 - Jor-

2-1

243231

dan 22, Pippen 16, Longley 11.
Widzów: 19.911.
(sus)

Grupa B (Pecs): Bośnia
i Hercegowina - Słowacja 53:64
(27:36), Węgry - Mołdawia
76:75 (47:38), Rosja - Włochy
66:52 (38:26)
2. Rosja

3

2-1 216:194

6. Włochy

3

1-2

*

*

177:216

*

Przygotowująca się do startu
w mistrzostwach Europy, reprezentacja polskich koszykarzy
wygrała ostatni mecz turnieju
w Postojnie z Bośnią i Hercegowiną 88:87 (42:47). Polacy zajęli
trzecie miejsce w turnieju za
Słowenią i Chorwacją.

Dziś, tj. 10 bm. o godz. 13.30
Ognisko TKKF Kaprów Gdańskich i SSP 92 w Gdańsku organizują XIII Bieg do Morza dla
młodzieży. Zgłaszać można się
jeszcze dziś do godz. 13 na miejscu startu, czyli w parku Jana
Pawła II w Gdańsku Zaspie.
Trzej najlepsi w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody.
Ponadto wśród wszystkich startujących rozłosowanych zostanie 30 upominków.

(Paw)

(sus)

Żużel - po półfinałach kontynentalnych IMŚ

Zakończyły

się

roz-

grywki w klasie B. Awans

do A klasy wywalczyły

Sporting
Leśno (grupa II
finiszowała tydzień temu]
oraz Nordcoop

Niewielkie

Gdańsk

MOSIR Il Pruszcz. |

Korespondencja własna
straty ponieśliśmy

podczas

półfinałów kontynentalnych IMŚ na żuźlu,

które rozegrano w miniony weekend.
Z szóstki polskich żużlowców nie powiodło

się jedynie Dariuszowi Śledziowi z Atlasu
Wrocław.
Zarówno w niemieckim Pocking, jak i w -austriackim St. Johann, zwyciężali Polacy. W pierwszym przypadku uczynił to bydgoszczanin Jacek
Gollob, który za wszelką cenę pragnie dołączyć do
startującego w cyklu Grand Prix IMŚ, brata Tomasza. Jacek miał zdecydowanie trudniejsze zadanie, niż triumfator półfinału w Austrii, Robert Sawina.

- Tutaj wszystko się może zdarzyć. Nie ma zdecydowanych faworytów. Każdy z „16” ma szansę

na awans. Jeżeli będę szybki pod taśmą startową,
powinienem awansować - mówił przed rozpoczęciem zawodów, starszy z braci Gollobów.
Jacek, który przyjechał na zawody wraz z ojcem Władysławem, zdecydowanie dominował nad
pozostałymi rywalami. Jedyna porażka z Tomaszem Topinką z Czech, nie zmienia faktu, że był
najlepszy.
Zadowolony był również Jacek Krzyżaniak,
który w gronie faworytów wymieniał na pierwszym miejscu Gerda Rissa z Niemiec i tercet Rosjan.
- Przyjechałem do Niemiec po miejsce w „8”.
Plan został zrealizowany, ale ogólnie czuję przesyt
startów. W najbliższym czasie będzie na szczęście
okazja do odpoczynku.
Obok dwójki Jacków, do Lonigo pojedzie Sebastian Ułamek oraz wspomniany na wstępie Sawina i Piotr Świst. Dwaj ostatni wystartowali nazajutrz, w niedzielę, w austriackim St. Johann. Tutaj
chyba nikt nie miał złudzeń, że dwójka Polaków,
powinna odegrać pierwszoplanowe role. I tak rzeczywiście było. Umiejętności naszej dwójki na
każdym kroku podkreślał spiker turnieju.
- Żaden z nas nie zwracał uwagi na pochwały.
Obecny sezon bez względu na dalszy rozwój wydarzeń zaliczę już teraz do udanych. Jak każdy
z zawodników, którzy awansowali do finału kontynentalnego, marzę o zakwalifikowaniu się do
Grand Prix IMŚ. Nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że zadanie będzie trudne. Chociażby dlatego, że oprócz mnie pojedzie czterech innych zawodników w plastronie z orłem na piersiach -

Gul
Champion Gdańsk - Olivia

Gdańsk 1:1, Fosfory II Wiślin-_

Brazylia: Taffarel - Cafu, Celio

Nigeryjczycy mogli świętować awans po zwycięstwie 3:0
(2:0) nad Kenią. Bramki zdobyli: Sunday Oliseh (12), Emmanuel Amunike (43) i Wilson
Oruma (81). Z kolei Maroko

W grupie trzeciej Węgry zremisowały z Norwegią 1:1 (1:1).
Bramki zdobyli: Zoltan Kovacs
(22 min.) dla Węgier oraz Petter
Rudi (8 min.) dla Norwegii.
Norwegowie (11 pkt) utrzymali
prowadzenie w tabeli. Wyprzedzają Finów i Węgrów, którzy
mają po 7 pkt.
W grupie piątej Bułgaria rozgromiła Luksemburg 4:0 (1:0).

uporało się z Ghaną 1:0 (0:0),
a „złotego” gola uzyskał Khalid
Raghib w 77 min. Wcześniej
z kontynentu afrykańskiego
awans uzyskał zespół Tunezji.
Dwaj pozostali finaliści wyłonią
się z grona: RPA lub Kongo
(grupa 3) oraz Kamerun lub
Angola (grupa 4).
Przejdźmy do Europy. Od razu przepraszamy i bijemy się
w piersi za błędnie podany
wczoraj wynik meczu grupy
czwartej, Estonia - Szwecja. Reprezentacja „Trzech Koron”
wprawdzie wygrała ten mecz,
tyle że 3:2 (a nie jak podaliśmy
1:0). Bramki zdobyli: dla Estonii: Andres Oper (75) i Marko

Bramki

strzelali

same

„nazwi-

ska” - Christo Stoiczkow (43.karny), Emil Kostadinow (47.),
Krasimir Bałakow (50.-karny)
i Jordan Leczkow (82.). Bułgarzy mają 12 punktów i pozostali
na trzecim miejscu. Rozegrali
jednak tylko pięć meczów, podczas gdy prowadzący w tabeli
Rosjanie sześć (14 pkt), a zaj-'
mujący drugie miejsce Izraelczycy nawet siedem (13 pkt).
W grupie szóstej Jugosławia
pokonała Słowację 2:0 (1:0) po
golach Dejana Savicevica (17)
i Predraga Mijatovica (75). Natomiast Hiszpania wygrała z
Czechami 1:0 (1:0) po bramce

Kristal (85); dla Szwecji: Martin

Dahlin (13), Par Zetterberg
(53-karny), Kenneth Andersson
(73). W tabeli tej grupy prowadzą Szkoci (17 pkt) przed Austrią (13 pkt) i Szwecją (12 pkt).

Fernando

Hierro,

który

sku-

Aktualni mistrzowie kraju, tenisiści gdańskiej Lechii,
starannie przygotowują się do występu w finale rozgrywek
drużynowego Pucharu Europy. Impreza odbędzie się w dn.
30 czerwca - 5 lipca br. we francuskim Rennes.
nadto zagrają mistrzowie: Rosji
(CSKA Moskwa), Austrii (TC
Burgenland), Chorwacji (TK Varazdin), Rumunii (Clubol Sportiv
BNR), Belgii (TC Primerose),
Izraela (TC Ramla), Luksemburga
(TC Bonnevoie), Turcji (TED
Club), Norwegii (Nordstrand),

Lech Bieńkowski, Radosław Szymanik, Tomasz Politowicz, Maciej

8.Rotmanka

Diłaj, Paweł Bednarczyk, Lechosław Marszałek i Michael Bauer
(Austria). Oprócz nich do walki
o to trofeum staną trzy zespoły
francuskie: mistrz kraju Rennes
Garden, który będzie gospodarzem turnieju, Racing Club de
France i AS Patton Rennes. Po-

14

- Grupalll
| MOSiR II Pruszcz - Orzeł.
II Trąbki Wielkie 5:0, Zryw
Grabiny Zameczek - Cedat

burgh), Wayne Gretzky (NY Rangers), Paul Kariya (Anaheim)
All-Rookie Team (najlepsi debiutanci) - Patrick Lalime (Pittsburgh) - Bryan Berard (NY Islanders), Janne Niinimacae (Finlandia, Philadelphia) - Siergiej Bieriezin (Rosja, Toronto), Jim Campbell (St. Louis), Jarome Iginla (Cal-

8. Sobowidz

14

39-43
37-33

menii (TC Ararat Erewań). Naszej
drużynie niezwykle trudno będzie
uzyskać przyzwoity wynik . W nie-

gary).
Lalime,

od

momentu

debiutu

Przez dwa dni na placu
Grunwaldzkim
w Gdyni
trwała wspaniała zabawa.
W
turnieju
koszykówki
ulicznej Fila Basket Street.

uległ 1:2 przewodniczącemu
Rady Miasta Gdyni Wojciechowi Szczurkowi, a w pokazowym
meczu prezes Trefla Kazimierz
Wierzbicki poprowadził swoich
pracowników do zwycięstwa
18:17, nad sponsorami koszyka' rek Foty/Dajan.
Bardzo dramatyczny był finałowy mecz w kategorii chłop-

Do gier eliminacyjnych przystąpiło 236 drużyn w pięciu kategoriach. Było wiele atrakcji.
W pojedynku rzutowym prezydent Sopotu Jan Kozłowski

w NHL, rozegrał 16 meczów z rzędu bez porażki. Bieriezin jest najskuteczniejszym strzelcem ligi
wśród debiutantów - 25 bramek.

(pol

|

m Czy już zdecydowałeś się zarobić... dUŻe
pieniądze? Jeśli tak, to Star jest dla Ciebie idealnym partnereml
m Kupując go już zarabiasz! Nowy program
ubezpieczeniowy STAR S.A.-WARTA S.A. to składka za
AC+KR+NW już od 2,2% wartości pojazdu. Możemy też
ustalić ją indywidualnie. Natomiast polisę OC. otrzymujesz

FaLUS od Zakładów Starachowickich STAR S.A.
e przegap tej okazji i startuj z namil
m Teraz warto! Star również w leasingu - Europejski Fundusz Leasingowy S.A. oferuje Stara w leasingu
- z telefonem GSM

FatiS oraz z bezpłatnym pakie-

tem AC+KR+NW+0OC

w pierwszym roku umowy leasingo-

całymi
atis
em OG grmW

jest Wenezuela,

która

zdobyła tylko jeden punkt.

(kast)

których zespołach zagrają bowiem
tenisiści z czołowej

„100” świato-

wego rankingu.
- Nie jesteśmy skazani na po. żarcie. Znamy swoją wartość.
W ubiegłorocznych rozgrywkach
ligowych w Polsce większość fachowców upatrywała w nas spadkowicza, tymczasem okazaliśmy
się najlepsi. W Rennes przeciwnicy
będą wymagający, ale mimo, że na
liście światowej nie mamy żadnego
zawodnika, postaramy się o niespodziankę. W tej chwili mogę powiedzieć, że nasz wyjazd raczej
dojdzie do skutku. Wprawdzie nie

Cannavaro,

Maldini

(89

Di Livio) - D. Baggio (46 Fuser),
Albertini, Lombardo, Di Matteo -

Vieri (58 Inzaghi), Del Piero.
Piłkarze obu drużyn zademonstrowali ciekawy i widowiskowy
futbol.

Padło

aż

sześć

bramek,

a mogło być ich co najmniej dwa
razy więcej.
Dwa gole padły po strzałach samobójczych.
Pierwszym pechowcem był Brazylijczyk Aldair, którego piłka uderzyła w głowę, po rzucie wolnym
wykonywanym przez Demetrio
Albertiniego, i wpadła do siatki
obok zdezorientowanego Taffarela. 12 minut później wyczyn Brazylijczyka niemal skopiował Attilio
Lombardo. Po uderzeniu Roberto
Carlosa, włoski pomocnik interweniował tak niefortunnie, że Gianlu-

ca Pagliuca nie był w stanie uchronić swego zespołu od utraty gola.
Włosi prowadzili 2:0 i 3:1. Mistrzowie świata mieli jednak
w swoich szeregach Ronaldo i Romario, których piękne, indywidualne akcje przyniosły remis

4, Włochy

21

Do rozegrania pozostały dwa
mecze - 10.06: Anglia - Brazylia,
11.06: Francja - Włochy.

(kast)

: z FL |
okresie umowy leasingowej

s

SO

”

PRADY

KK CJA CI

oe

4

1 IO EU

ców do lat 18, w którym „Blon-

dyni”
pokonali
„Kaprów”
18:16. Organizatorami tej udanej imprezy były pierwszoligowe kluby koszykówki: Trefl Sopot i Fota/Dajan Gdynia, a patronowały mu redakcje „Dzien-

nika Bałtyckiego”
Gdańsk”.

zgromadziliśmy jeszcze wystarczającej kwoty, ale jesteśmy dobrej
myśli. Liczymy na pomoc Urzędu
Miejskiego, skąd chcielibyśmy wypożyczyć busa - powiedzał prezes
GTT Lechia, Władysław Kaczmarek.
Do końca nie wiadomo jakim
systemem będzie się toczyć rywalizacja w Rennes. Najprawdopodobniej pucharowym, a więc przegrywający odpadnie. Prezes Kaczmarek dodał, że drużyny, którym
nie powiedzie się w pierwszej
i w drugiej rundzie, rozegrają turniej pocieszenia.
(pol)

7:1 Checzy

Gigantyczny turnie

TERAZ WARTO

wej.

siderem

.Fila Basket

Straszyn 1:3

18

Grecji (TC Attica Filothei) i Ar-

CU

Czwórka ta znalazła się jednak
na różnych listach - zespołów All
Stars i teamu debiutantów. Oto
najlepsi w NHL w sezonie 1996-97:
Zespoły All Stars: drużyna A Dominik Haszek (Czechy, Buffalo).
- Brian Leetch (NY Rangers),
Chris Chelios (Chicago) - Mario
Lemieux (Pittsburgh), Eric Lindros (Philadelphia), Teemu Selaenne (Finlandia, Anaheim); drużyna
B: - Martin Brodeur (New Jersey) Władimir Konstantinow (Rosja,
Detroit), Scott Stevens (New Jersey) - Jaromir Jagr (Czechy, Pitts-

słowianie (19 pkt).
Na zakończenie o bojach toczonych w Ameryce Południowej. W ostatniej kolejce (gra się
systemem „każdy z każdym,
awansują cztery drużyny) padły
następujące wyniki: Ekwador Chile 1:1 (1:0). Bramki: dla
Ekwadoru - Ariel Graziani
(44.); dla Chile - Marcelo Salas
(53.); Urugwaj - Kolumbia 1:1
(1:0). Bramki: dla Urugwaju Dario Silva (7.); dla Kolumbii Hamilton Ricard (47.); Wenezuela - Boliwia 1:1 (0:0). Bramki: dła Wenezueli - Giovanni Savarese (63.); dla Boliwii - Ramiro Castillo (73.); Argentyna Peru 2:0 (1:0). Bramki: Herman
Crespo (45) i Diego Simeone
(46). Pauzował Paragwaj, który
prowadzi w tabeli z dorobkiem
23 punktów i wyprzedza o cztery Argentynę oraz o pięć Kolumbię.
Boliwia,
Ekwador
i Urugwaj mają po 14 punktów,
natomiast na koncie Chile i Peru widnieje po 13 „oczek”. Out-

stacurta,

Tenis

Gdańszczanie
wystąpią we
Francji w następującym składzie:

Maciej Polny

znalazło się na listach najligi hokeja na lodzie NHL
bramkarz Dominik Haszek,
Rosjanin Władimir KonstanSelaenne, Rosjanin Siergiej

miast Hiszpanie (20 pkt) i Jugo-

tecznie wykonał w 40 min. rzut

Hokej

Sześciu europejskich hokeistów
lepszych zawodników zawodowej
w sezonie 1996-97. Są to czeski
fiński obrońca Janne Niinimaeae i
finow oraz napastnicy - Fin Teemu
Bieriezin i Czech Jaromir Jagr.

karny. Tym samym Czesi, aktualni wicemistrzowie Europy, definitywnie stracili szanse na
awans. Pewni swego są nato-

Rotmanka - Jaguar Kokoszki

1:5, GTS Rusocin - Nordcoop
Gdańsk 0:2. Mecz zaległy:

WiCZ.

Fot. Maciej Polny

Znamy kolejnych finalistów piłkarskich mistrzostw świasię na boiskach Francji.
ta, które w przyszłym roku od!
Do mistrzów światła Brazylijczyków oraz gospodarzy i reprezentacji Tunezji, która jako pierwsza zapewniła sobie
awans z eliminacji, dołączyły zespoły Nigerii i Maroka.

ka - Tygrys Miłocin 1:1, Tal

Z. Sawiną i Świstem do St. Johann przyjechał
menedżer reprezentacji Polski, Marek Kraskie-

Jacek Gollob pewnie zwyciężył w Pocking.

Mumenthaler

Chełm - ŁKS Ujeścisko 3:2,

stwierdził w St. Johann, Sawina.

- Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze, ale
apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego powiedziałbym, że plan zrealizowaliśmy w 98 procentach. Do pełni szczęścia zabrakło awansu Darka
Śledzia.

Serge

(Szwajcaria). Żółte kartki: Mauro

Silva, Aldair, Roberto Carlos Dunga, Mauro Silva (63 Flavio),
Denilson, Leonardo - Ronaldo,
Romario.
Włochy: Pagliuca - Panucci, Co-

Dziś Bieg

ME koszykarek

Sędziował:

Silva (Brazylia), D. Baggio, Costacurta (Włochy). Widzów 30 000.

Piłka nożna: Eliminacje MŚ

——Ć——.—.,

Wyrównanie

karny), Aldair (24, samobójcza).

i

„Radia

(sus)

W towarzyskim meczu piłkarskim kobiet I-ligowa już
Checz Gdynia pokonała na
swoim boisku Il-ligowy zespół
FC Luebers Berlin 7:1 (2:1).
Bramki dla gdynianek zdobyły:

Anna

Wachowska,

Marzena

Samp i Anna Zawadzka - po 2
oraz Justyna Jakusz - 1. Mecz
obejrzało około 200 widzów.

