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Słupskie. Wtórny analfabetyzm

Jadłodajnie

Nakarmić
głodnego

ZAPOMNIANE
ABECADŁO

Jadłodajnia w Nowym
Porcie w Gdańsku.
Fot. Adam Warżawa

...

Rys. Bartłomiej Brosz

•T * H| Gdynia i spółce
W
Hf fl
Evip Progress.
9
Mf V Dziś nastąpi
podpisanie
umowy i Stocznia Gdynia wraz
z Evip Progress stanąsiępelnoprawnymi właścicielami masy upa
dłościowej gdańskiego zakładu.

zkoła w Dębnicy Kaszub
S
skiej zwróciła się do opieki
społecznej, aby nie czekając na

pisemne wnioski kierowała po
moc bezpośrednio do potrzebu
jących. Powód: są rodziny w któ
rych nikt nie potrafi napisać po
dania.
Wtórny analfabetyzm na wsi
staje się faktem. Jedynie 8 proc.
dzieci wiejskich kończy szkołę
średnią, 60 procent nie konty
nuuje nauki w żadnej formie.
- Dopóki mają styczność ze
szkołą, to mają też kontakt ze
słowem pisanym - mówi Sławo

mir Miluski, dyrektor SP w Dęb
nicy Kaszubskiej. - Później jest
coraz gorzej. Najbardziej widać
to po rodzicach, którzy nie po
trafią napisać najprostszego pi
sma. Analfabetyzm wtórny to
sprawa pokoleniowa, a obecna
sytuacja wsi jedynie go pogłębia
- dodaje Miluski.
Obowiązkiem szkolnym obję
te są dzieci do 16 roku życia.
Państwo ma różne formy przy
muszenia „opornych na wiedzę"
do jego spełniania. Najpierw ro
dzice dziecka są upominani
i wzywani do złożenia wyja

śnień. Jeżeli nie reagują, to stają
przed kolegium do spraw wy
kroczeń, a Sąd Rodzinny w za
leżności od sytuacji nakazuje
umieszczenie dziecka w placów
ce
szkolno-wychowawczej.
W praktyce, dziecko, które do
tarło do 6 klasy zostaje umiesz
czone w OHP gdzie uczy się za
wodu.
- Moje dzieci nie chodzą do
szkoły, bo nie mamy nawet co do
garnka włożyć - mówi Stanisław
N., mieszkaniec Główczyc.

Bez ciepłego posiłku naj
trudniej przetrwać zimą.
Wiedzą o tym pracownicy
socjalni, pamięta Kościół
i organizacje pozarządowe.
Ludzie starzy i opuszcze
ni przez bliskich, dzieci
z niezamożnych rodzin,
wreszcie bezdomni szukają
darmowego obiadu. I znaj
dują go w jadłodajniach
osiedlowych, parafialnych
stołówkach, w barach.
Najwięcej
dari^owycłf
posiłków wydaje slę w Trój
mieście, ale też i potrzebują
jest
najwięcej.
cych
W mniejszych miastach jest
różnie, jednak prawie każde
ma głodnym ludziom coś do
zaproponowania.
Albo
obiad w stołówkach miej
scowej pomocy społecznej wyłącznie na talony (np.
w Starogardzie, Wejherowie,
Słupsku, Tczewie, Elblągu)
albo posiłek w jadłodajni
klasztornej (np. w Wejhero
wie, Chojnicach, Kwidzy
nie), gdzie siostry karmią
zarówno swoich podopiecz
nych jak i za pieniądze gmi-

(SIM)

REKLAMA-

sportowców. Tamże kupon.

BALEXMETAL

l Bolszewo, ul. Wejherowska 12C, tel./fax (058) 672 66 69, 672 81 79, 672 74 74
'
Filia Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax (058) 344 74 90

Kupuj rozsądnie!
U NAS CENA ZA Ul2 JEST CENĄ EFEKTYWNEGO METRA KRYCIA.
PRODUCENT BLACH TRAPEZOWYCH I BLACHODACHÓWEK

doda* Ba^ctóeg«
Dziennik*
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Nasza infolinia

Będzie herb woj. pomorskiego

Symbole reformy

Co słychać

• Niedawno przeczytałam w „Dzienni
ku" wypowiedź pani Szczepuły na temat
kobiet w wojsku. Mówi ona o tym, że
młode dziewczyny które chcą iść do woj
ska, wzięły wzór ze swoich mam jeżdżą
cych na traktorach w chusteczkach na
głowach i gumiakach. Pani Szczepuła nas
obraża! Nie każda z nas nosiła chustkę,
a kobiety z AK dzielnie walczyły za oj
czyznę. Jeśli 19-letnia dziewczyna ma
ochotę jeździć czołgiem to należy jej to
umożliwić.
E. M. z Gdyni
• Zauważyłem, że moja bratanica czyta
książkę pt. „Kryszna- źródło wszelkiej
przyjemności", wydane przez Międzyna
rodowe Towarzystwo Świadomości Kry
szna. Zdziwiło mnie to, ponieważ dotyczy
to sekty, która została uznana przez ONZ
i Parlament Europejski za jedną z naj
bardziej niebezpiecznych. Jeszcze bar
dziej zdziwił mnie fakt, iż książka ta zo
stała wypożyczona z Biblioteki Miejskiej
w Kościerzynie. Kto jest odpowiedzialny
za to, że publikacje tak niebezpieczne dla
młodego człowieka, pojawiają się w bi
bliotekach?
A. Z. z Kościerzyny
• Parę dni przed andrzejkami zobaczy
łem plakat zapraszający wszystkich chęt - v
nych na dyskotekę andrzejkową. Organi
zatorzy zapewniali wiele atrakcji, min.
pokaz tańca erotycznego. Chętnie bym
tam poszedł, lecz dyskoteka miała się od
być 31 listopada, czyli w dniu, którego nie
ma. Zastanawiam się czy klub nocny „Viva" często organizuje imprezy - widma.
M. Ł. z Gdańska
(EMA)

Mikotaju zadzwoń!
Wkrótce tradycyj
ne mikołajki. Propo
nujemy więc naszym
Czytelnikom - du
żym i małym - zaba
wę. Jednak tylko tym,
którzy noszą imię
Mikołaj. Chcemy po
prosić panów Miko
łajów i chłopców Mi
kołajów, by zadzwo
nili do nas i powie
Rys. Bartłomiej Brosz
dzieli, co chcieliby
zrobić, gdyby stali się świętymi Mikołaja
mi! A moc świętych Mikołajów, jest, jak
wiemy wielka i nieograniczona. Wszystkie
pomysły opublikujemy w najbliższą sobo
tę, a najciekawsze nagrodzimy dodatkowo
firmowymi koszulkami „Dziennika". Cze
kamy na telefony pod numerem bezpłat
nej infolinii - 0 800 1500 39 - do piątku.

Komentuje Jujka
/m mm szczęsc/£yżc~wćr
wir pf£/v/ępzrM$ mutę
<,? I
z peze&rępczos>c/Ą

800 1500

O
39 1 We wszystkich sprawach prosimy
V Ww uvw
Q telefoniczny kontakt z działem
bezpłatna infolinia śmiało i Szczerze", od poniedziałku
do-piątku w godz. 9-18. Zapraszamy też do kontaktu
osobistego w Domu Prasy pok. 228 lub listownego 80-886
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.

0 601 66 52 66 • Całą

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

telefon reportera

Artur Kiełbasiński
„Dziennik Bałtycki"

Marek Chorabik
Dziennik Bałtycki~

ZA

PRZECIW

Można twierdzić, że dwie
krótkie debaty o godle, to
wyrzucanie pieniędzy
w błoto. Możemy nawet
stwierdzić, że biało-czer
wona flaga jest niepo
trzebna. Możemy wyśmie
wać wieszanie polskiego
orła w miejscach publicz
nych. Przecież łatwiej i ta
niej - a to szczególnie
ważne dla krytyków sym
boli - przyjąć opracowaną
już błękitną flagę Europy
ze złotymi gwiazdami. Eu
ropa za to zapłaci, tylko,
że z ludźmi, którzy tak
myślą mam niewiele
wspólnego.
Debata o herbie to krótki
epizod w pracy sejmiku.
Czemu ktoś, kto atakuje
prace nad herbem nie za
pyta, ile wydaje się na to
warzyskie przyjęcia, albo
ile pieniędzy marnuje się
w pozornie biednych szko
łach, czy szpitalach. Opra
cowanie herbu to ułamek
tych kwot. Godło - które
ma integrować - opraco
wuje się raz na wiele lat.
Tamte „poważne wydatki"
umykają nam codziennie.

Pomysł powstał w Warsza
wie i pachnie próbą pod
rzucenia samorządowcom
tematów zastępczych, żeby
przypadkiem nie dopyty
wali się zbyt gorliwie0 pieniądze i kompetencje.
Tak to co najmniej dwie
sesje poświęcą szukaniu
elementów wspólnych dla
regionu, kolejne dwie na
dyskusje nad projektem
graficznym i jeszcze trzy
na wprowadzanie popra
wek. A wyobraźmy sobie
jeszcze te dyskusje o bar
wach, kształtach i rozmia
rach. Przede wszystkim
jednak mam duże wątpli
wości, czy akurat brak
herbu jest problemem wy
wołującym największą tro
skę mieszkańców nowych
powiatów i województw.
Chyba że przyjmiemy za
łożenie, że piękni, bogaci
1 zdrowi muszą mieć jakieś
powody do zmartwień.

Godło to drobny, ale istot
ny element identyfikacji
lokalnej.

Radni powiatowi i woje
wódzcy nie zdążyli jeszcze
na dobre zasiąść w swoich
fotelach, a już powstało
ciało czuwające nad pra
widłowością wyglądu nie
istniejących jeszcze her
bów i flag.

W sali obrad Sejmiku Pomorskiego już niedłu
go zawiśnie herb województwa. Być może bę
dzie to Gryf Pomorski (obok).
Fot. Maciej Kostun
i m Warszawie po herbów), nie zawsze
odpowiadały
wstała Kapituła j ednak
Herbu Samorządowego. one wymogom sztuki
Ta instytucja będzie heraldycznej.
czuwać nad prawidło
- Używaliśmy dotąd
wością tworzenia sym wizerunku Gryfa Po
boli - herbów, flag,
morskiego, aby nawią
a także insygniów władz zać do tradycji. Nie był
samorządowych
no to jednak oficjalny herb
wych województw. Two Sejmiku Samorządowe
rzone dotąd herby go naszego wojewódz
miast budziły wiele za twa
powiedziała
strzeżeń wśród znaw „Dziennikowi"
Mira
ców przedmiotu.
Mossakowska, rzecznik
Województwo gdań sejmiku woj. gdańskie
skie nie posiadało dotąd go.
ani herbu, ani flagi.
O nowych symbolach
Wprawdzie poszczegól
ne miasta województwa województwa myślą już
miały swoje herby radni Sejmiku Pomor
(w Sali Herbowej Urzę skiego.
- W najbliższych
du Wojewódzkiego -wid
nieje ponad czterdzieści dniach będziemy dys
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Personalia

Prezydent konsuli
Fivos Fengaras
konsul honorowy
Grecji, prezydent
Stowarzyszenia
Konsulów
Honorowych
w Polsce.
Fot. archiwum

Fivos Fengaras, w ub. tygodniu objął
funkcję prezydenta Stowarzyszenia Kon
sulów Honorowych w Polsce. Konsul ho
norowy Grecji ma swoją siedzibę w Sopo
cie.
- Stowarzyszenie ma na celu reprezen
towanie spraw konsulów przed Minister
stwem Spraw Zagranicznych - powiedział
„Dziennikowi" Fivos Fengaras. - Powstało
ono w lipcu, jednak dopiero w ubiegłym
tygodniu udało się nam zebrać forum, aby
wybrać zarząd.
Do stowarzyszenia przystąpiło już 27
konsulów honorowych, w tym wszyscy
z Trójmiasta, tj. 14. W Polsce urzęduje 61
konsulów honorowych. Pozostali zapowie
dzieli, że chcą się zapisać. Konsulowie re
prezentują interesy 31 krajów
Przypomnijmy, że
tym roku Fivos
Fengaras, przegrał proces przed gdańskim
Sądem Apelacyjnym. Dotyczył on ok. 100
tys. zł., które miał zapłacić rumskiej firmie
budowlanej. Kwota została zapłacona.
(WOS)

kutować o przyszłym
herbie i fladze. Nie
ukrywam, że mamy już
pewne przemyślenia,
ale nie będę ich ujaw
niał przed uzgodnie
niem z radnymi - po
wiedział nam marszałek
Sejmiku Pomorskiego,
Jan Zarębski.
Czy Gryf Pomorski
nadal będzie rozpoście
rał skrzydła - teraz już
nad większym teryto
rium - przekonamy się
niebawem.

Światowy Dzień AIDS

Pisane po „Wiadomościach"

Ryzykowny
seks

Koszta defilad

Mimo że większość z nas obawia się
zarażenia wirusem HIV, tylko niewie
lu zmieniło z tego powodu swoje zwy
czaje seksualne - wynika z raportu
opublikowanego przy okazji - obcho
dzonego wczoraj - Światowego Dnia
AIDS.
Badania przeprowadzono równo
cześnie w 14 krajach świata, wśród 10
tys. aktywnych seksualnie dorosłych.
Z badań wynika, że 58 proc. dorosłych
Polaków aktywnych seksualnie, oba
wia się AIDS, ale prezerwatyw używa
regularnie 7 proc. respondentów.
Chociaż niemal 40 proc. badanych
Polaków mówi, że w obawie przed
HIV zmieniło swoje zwyczaje seksu
alne, to rzeczywistość wygląda inaczej
- twierdzą autorzy raportu.
Na prośbę o sprecyzowanie rodzaju
tych zmian, tylko 5 proc. responden
tów odparło, że ograniczyło kontakty
z nowymi partnerami.
Obawa przed zakażeniem HIV, u 8
proc. badanych, wpłynęła na wybór
metody antykoncepcji. Jedna piąta
badanych staranniej dobiera partne
rów seksualnych.
(PAP)

„Panorama" Dwójki podała, że defilada
w Bukareszcie z okazji 80-lecia zjednoczenia
Rumunii kosztowała 4 miliardy lei, tj. 1/3 ca
łego budżetu wojskowego Rumunii. Jaki jest
stan gospodarki rumuńskiej, wiemy, a i po
niekąd widzimy - na naszych ulicach i dwor
cach, gdzie Rumunów sporo.
Defilada w Warszawie na Święto Niepodle
głości kosztowała życie dwóch pilotów. War
tość życia ludzkiego jest niewymierna, więc
nie godzi się zastanawiać, która z defilad
była droższa. Natomiast obie budzą smutną
refleksję nad próżnością władz i generalicji,
które wbrew rozsądkowi i sytuacji armii
upierają się przy okazałości defilad. Prze
cież społeczeństwo ich się nie domaga. Są
dzę, że w Warszawie nikt - poza trybuną ho
norową - nie zwróciłby uwagi, czy te parę
samolotów przeleciało czy nie. Komu więc
tak bardzo zależało na tym, by mimo wątpli
wości i obaw jednak wystartowały?
Rano w „Salonie Trójki" Danuta Waniek, po
południu w „Gościu Jedynki" Izabela Siera
kowska mówiły o tragicznej sytuacji w woj
sku. Ich wypowiedzi różniły się dość istotnie
w szczegółach, łączyła je orientacja politycz
na obu pań, kierująca oskarżycielskie palce
w stronę rządu.
Tego rządu, nie poprzedniego, który miał
cztery lata komfortowej sytuacji, a zostawił
w spadku nowemu tylko aferalne sprawy
„Huzara" i „Irydy" i generałów nie mówią
cych po angielsku.
Janina Wieczerska
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Proces w sprawie Grudnia '70

Diety radnych

Oskarżeni czują się
niewinni

Raczej
skromne

Kolejni oskarżeni składali wczoraj zeznania.

jpi

d gdańskim Sądem
Wojewódzkim w procesif
w
sprawie wydarzeń
" .rudnia 70" składali wczo
raj wyjaśnienia oskarżeni
. anisław Kruczek i Miro
sław Wikiera. Nie przyznają
Slę oni do zarzucanych im
rze

czynów.

Kolejną rozprawę prze
ciwko siedmiu oskarżonym
0 spowodowanie tragedii na
Wybrzeżu w grudniu 1970 r.
rozpoczął wniosek jednego
z adwokatow o odroczenie
rozprawy. Jego zdaniem
w sali było zbyt zimno, aby
rozprawa mogła się odbyć.
Sędzia Włodzimierz Brazewicz,
przewodniczący
składu sędziowskiego, nie
zgodził się z wnioskodawcą
1 rozprawa się rozpoczęła.
Jako pierwszy wyjaśnie
nia składał Stanisław Kru
czek, w 1970 r. dowódca 8
dywizji Zmechanizowanej.
- Nie przyznaję się do wi
ny - mówił przed sądem. Zarzut prokuratora jest go
łosłowny i nie znajduje po
twierdzenia w faktach.
W trakcie śledztwa byłem

Fot. Robert Kwiatek

przesłuchiwany przez 45
minut, a prokurator nie wy
słuchał moich argumentów.
Zdaniem Kruczka na ła
wie oskarżonych powinni
znaleźć się również ówcze
śni dowódcy Marynarki Wo
jennej.
Mirosław Wikiera, ów
czesny dowódca batalionu
czołgów, który blokował II
bramę Stoczni Gdańskiej
również nie przyznawał się
do winy.
- Mieliśmy nie dopuścić
do wyjścia ludzi ze stoczni.
Pod stocznią była z nami
również kompania MSW wyjaśniał Wikiera.
Składanie
wyjaśnień
przez oskarżonego zakoń
czyło się ostrym sporem
z prokuratorem Bogdanem
Szegdą. Oskarżony stwier
dził, że prokurator, zadający
mu pytania, zmienia sens
jego wypowiedzi.
Na sali odczytano także,
po wyłączeniu jawności po
stępowania, fragmenty zna
lezionych pół roku temu do
kumentów, ze śledztwa pro
wadzonego w 1971 r.

Z ławy oskarżonych
Wczorajsza
pd#l|g.'

ma 70,

rozprawa
Girud»<
óskartooa,--

podczas kolejnej wyjaśnie
nia siadali Staiiiśłąw JQ>~
były I śektet&rz KW
PZPR oraz Tadeusz Tuczapski, szef szkolenia LWP

i Mceimmśter^

naro

dowej. Obaj nie przyznają

się k> m v;

Przypomnijmy O spowo
dowanie tragedii Grudnia
i „sprawstwo kierownicze

prowadzące do zbrodni za
bójstwa" 44 osób podczas

tłumienia przez milicję
i wojsko wystąpień ludno
ści na ulicach Gdyni, Gdań
ska, Szczecina i Elbląga

oskarżeni są: Stanisław Ko
ciołek, Tadeusz Tuczapski,
Stanisław Kruczek, Miro
sław Wiekiera, Wiesław
Gop, Władysław Łomot
i Bolesław Fałdasz.
Ze względu na stan zdro
wia - wyłączono do odręb
nego postępowania sprawę
min. Kazimierza Świtonia,
ministra MSW i gen. Woj
ciecha
Jaruzelskiego,

Gimnazjum w gminach

Budowanie sieci
Nowa sieć szkół w Gdańskiem będzie znana naj
wcześniej w styczniu 1999. Do tej pory trwać będą
konsultacje w samorządach, a potem z przedstawi
cielami rodziców.
Według danych przygoto
wanych przez poprzednie
samorządy w obecnym wo
jewództwie gdańskim po
winno powstać 190 gimna
zjów dla około 65 tys.
uczniów.
W niektórych miejscowo
ściach trzeba będzie two
rzyć gimnazja „międzyg
minne . Takie rozwiązanie
zostanie najprawdopodob

niej przyjęte w Sulęczynie,
gdzie na okres przejściowy,
przy współpracy z gminą
Stężyca, gimnazjum ma po
wstać w szkole podstawowej
w Klukowej Hucie.
Łącznie
33
gminy
w Gdańskiem ubiegają się
o prawo utworzenia gimna
zjów, z czego 13 musi dla
nich zbudować nowe bu
dynki. Nowością - jak poin

formował na wczorajszym
Regionalnym Forum Edu
kacyjnym w Gdańsku wice
minister edukacji Wojciech
Książek - będzie wymóg
uzyskania opinii kuratora
w sprawie tworzenia sieci
gimnazjów.
Zgodnie z projektem
ustawy wprowadzającej re
formę ustroju szkolnego
(MEN ma nadzieję na jej
uchwalenie w styczniu
1999) - gimnazja mają po
wstać od 1 września 1999,
zaś szkoły ponadgimnazjalne od września 2002.
(pel)

Pomogliśmy łabędziowi

Pióra na lodzie

Diety radnych woje
wódzkich nie mogą być
większe niż trzykrot
ność płacy minimalnej,
a radnych powiatowych
- dwukrotność. O ich
wysokości zadecydował
Janusz Tomaszewski,
wicepremier i minister
MSWiA.
Uprawnienia ministra
w określeniu wysokości
diet nowych struktur samo
przewiduj e
rządowych
ustawa.
Chociaż diety ustalą na
sesjach sami radni, to już
teraz wiadomo, że dieta
radnego sejmiku będzie
wynosić około 1500 zł,
a radnego powiatowego
około 1 tys. zł brutto. Płaca
minimalna wynosi bowiem
około 500 zł.
Nie można wykluczyć, że
np. dieta radnego sejmiku
będzie niższa od radnego
gminnego. Przeciętna dieta
radnego miasta Gdańska
(bez dodatków za przewod
nictwo w komisjach) wyno
si 1500 zł brutto, a dieta
radnego w Gdyni - 964 zł
brutto.
(bmk)

Celnicy

Ustalili
z rządem
Będzie ustawa o służbie
celnej. Po ponad dziewięciogodzinnych roz
mowach porozumienie
z rządem zostało pod
pisane w poniedziałek
wieczorem. Projekt do
kumentu ma trafić pod
obrady rządu w ciągu
tygodnia.
- Już przed dwoma laty
podpisano podobne poro
zumienie.. Wtedy rząd nie
wywiązał się z umowy. Te
raz mamy nadzieję na do
pełnienie obietnic - powie
działa „Dziennikowi" Kry
styna Urbańska, rzecznik
prasowy Głównego Urzędu
Celnego.
W ustawie ma być ujęty
m.in. zapis o finansowaniu
pracowników w całości
z budżetu państwa, a nie,
jak dotychczas, tylko w 50
procentach. Ma ona gwa
rantować również wcze
śniejsze emerytury (od 55
roku życia kobiet i 60 roku
życia mężczyzn).
- Odetchnęliśmy z ulgą,
bo ustawa ma obowiązywać
już od lutego przyszłego ro
ku - twierdzi Paweł Dobrzycki, ze Związków Za
wodowych Pracowników
Administracji
Celnej
w Gdańsku.
(zuz)

Akcja ratujących łabędzia strażaków była bardzo
Fot. Robert Kwiatek
sprawna.
gPj| zięki interwencji re
porterów „Dziennika"
strażacy uratowali przymarzniętego do lodu łabędzia.
Ptak był uwięziony na
grubym lodzie pokrywają
cym kanał Motławy przy
ulicy Motławskiej w Gdań
sku. Rozpaczliwie próbował
się uwolnić bijąc o lód
skrzydłami. Przechodnie,
których w tym miejscu nie
brakuje, nie reagowali na
dramat ptaka.
- Panie, ludzie zamarzają,
a wy się przejmujecie ja
kimś łabędziem - mówił do
nas starszy mężczyzna. Naprawdę, zajmijcie się
czymś poważnym.
Na szczęście na nasz sy
gnał odpowiedzieli strażacy,
którzy natychmiast po zgło-

szeniu pojawili się nad ka
nałem.
- Już bardzo wiele razy
w tym roku byliśmy wzywa
ni do podobnych przypad
ków - mówi kpt. Piotr Gudalewski, dowodzący akcją.
- Zdrowy ptak nigdy nie
przymarznie do lodu. Z tym
łabędziem musi być coś nie
w porządku.
Aby dostać się do ptaka
strażacy użyli jedynych
w województwie gdańskim
specjalnych sanek o warto
ści 7 tys. złotych. Sanki tra
fiły do Gdańska dwa lata te
mu ze Szwecji. Po chwili ła
będź był już wolny. Dołączył
do kilku innych ptaków pły
wających po nie zamarznię
tej części kanału.
(rye, wrób)

„Solidarność" krytykuje budżet

Minusy i plusy
Konstrukcja budżetu jest skomplikowana i nieja
sna. Nie do końca uwzględnia koszty 4 ważnych
reform: samorządowej, zdrowotnej, emerytalnej
i edukacji - oceniło prezydium Komisji Krajowej
„Solidarności" ustawę budżetową na 1999 r.
- Niejasność ustawy wy
nika z jej niedostosowania
do nowej sytuacji, czyli zde
centralizowania publicz
nych finansów - tłumaczy
Kajus Augustyniak, rzecz
nik prasowy „S".
Władze związku uznały,
że budżet spowoduje dalsze
rozwarstwienie wynagro
dzeń pracowników przed
siębiorstw w stosunku do
płac osób zatrudnionych
w cywilnej sferze budżeto
wej.
W ocenie prezydium za
niskie są nakłady na: oświa
tę i szkolnictwo wyższe,

fundusz pracy i aktywne
zwalczanie bezrobocia.
Pozytywnie
natomiast
związek ocenił zwiększenie
środków na transport, wy
miar sprawiedliwości, bez
pieczeństwo, restrukturyza
cję górnictwa i hutnictwa
oraz naukę.
- To jest wciąż budżet
księgowego, który dzieli
pieniądze. Ministerstwo Fi
nansów powinno prowadzić
aktywną politykę pozyski
wania pieniędzy - tłumaczy
Bogdan Olszewski, członek
prezydium KK.
(bmk)

WYDARZENIA
W polskiej reklamie

Podróże
i procenty
Urząd Ochrony Konku
rencji i Konsumentów
w Warszawie złożył
protest do Telewizji
Polskiej SA, w sprawie
emisji reklamy biura
podróży Bols Sport Travel.
Firma oferująca klientom
wyprawy żaglowcem po Mo
rzu Bałtyckim używa w niej
symbolu, przypominającego
logo holenderskiej wódki.
Reklamówka pojawia się
zarówno w programach TVP
jak i telewizji kablowej. Bia
łą żaglówkę w strumieniach
wody z niemal identycznym
jak logo „Bolsa" w tle zna
kiem biura, można podzi
wiać także w ogólnopolskiej
prasie.
- W kraju obowiązuje cał
kowity zakaz reklamowania
alkoholu - mówi Elżbieta
Malinowska, z biura praso
wego UOKiK w Warszawie. Nazwa „Bols" kojarzy się
konsumentom jednoznacz
nie, tzn. z wódką.
Urząd złożył w tej sprawie
protest do Krajowej Rady
Radiofonii
i
Telewizji
w Warszawie. Domaga się
zaniechania reklamy, ich
zdaniem, wódki „Bols" pod
płaszczykim firmy oferują
cej klientom morskie woja
że.
Jak nas poinformował Pa
weł Sosnowski, rzecznik
prasowy Telewizji Polskiej
SA, reklama Bols Sport Travel została wycofana z emi
sji. Pismo w sprawie ko
nieczności zaniechania emi
sji przysłała do TVP także
Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji w Warszawie.
- Prawdopodobnie będzie
ono miało w przyszłości for-
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•KRAJ
•Pogrzeb
Kozakiewicza

WARSZAWA. Na warszaw
skim Cmentarzu Wojsko
wym na Powązkach odbył
się wczoraj pogrzeb Mikoła
ja Kozakiewicza, marszałka
Sejmu w latach 1989-1991.

Logo biura podróży.
mę decyzji administracyjnej
- mówi Paweł Sosnowski.
W biurze podróży Bols
Sport Travel „Dziennik" do
wiedział się, że firma orga
nizuje 15-osobowe wypady
po Morzu Bałtyckim. Do
dyspozycji uczestników po
dróży jest nowoczesny jacht.
6 - dniowa wyprawa kosztu
je 2,3 tysiąca złotych.
- Owszem, w naszej re
klamówce jest może znak
przypominający logo „Bol
sa", ale nie widzę w tym nic
niestosownego - powiedzia
ła nam pracownica war
szawskiego biura Bols Sport
Travel.
U przedstawiciela „Bolsa"
w'Warszawie dowiedzieli
śmy się, że holenderska fir
ma wie już o reklamującym
się z wykorzystaniem znaku
podobnego do ich logo, biu
rze podróży. Powiadomił ich
o fakcie przedstawiciel Bols
Sport Travel.
- Jest to reklama oferty
tego biura. Nie mamy z nią
nic wspólnego. O ile wiem,
nie ma w niej mowy o walo
rach naszego trunku. Jest za
to reklama wyprawy mor
skiej - mówi Tomasz Prze
piórka, przedstawiciel ho
lenderskiego producenta
„Bolsa".
Sylwia Ressel

W Arabii Saudyjskiej i Emiratach Arabskich, gdzie
obowiązuje zakaz reklamowania wyrobów tytoniowych,
zachodni producenci papierosów założyli sieć biur, głów
nie podróży. Jak nam powiedział Omar Saadi z ambasady
Jemenu w Warszawie, na afiszach reklamowych tych biur
umieszcza się logo tytoniowych koncernów. W ten sposób
producenci tytoniu dbają o swoje interesy.

•Wigilijne
świece Caritasu

Bomba w pociągu relacji Gdynia - Kraków

Trójmiejski produkt
Hi adunek
wybuchowy
Hm znaleziony w sobotę
w ekspresie „Lajkonik"
przyjechał do Krakowa
z Trójmiasta. Krakowscy
policjanci nie chcą ujawnić,
czy o bombie wiedzieli już
w chwili odjazdu pociągu
z Gdyni.
- Ze względu na dobro
śledztwa nie mogę przed
stawić szczegółów tej spra
wy - powiedział „Dzienni
kowi" Dariusz Nowak,
rzecznik prasowy komen
danta wojewódzkiego policji
w Krakowie. - Przez cały
czas jazdy obserwowaliśmy
mężczyzn, którzy później
zostali zatrzymani. Nie mo
gę powiedzieć, czy wiedzie-

liśmy także o tym, że w po
ciągu jedzie bomba. Mamy
natomiast pewność, że ła
dunek nie trafił do pociągu
gdzieś na trasie i na pewno
pochodzi z Trójmiasta.
Policjanci z Komendy
Głównej Policji nie wyobra
żają sobie aby funkcjona
riusze z Krakowa wiedzieli
o tym, że w „Lajkoniku"
znajduje się bomba, która
mogłaby wysadzić w powie
trze cały wagon.
- Z naszych informacji
wynika, że ładunek znale
ziono dopiero w czasie
przeszukania pociągu po
zatrzymaniu obu mężczyzn
- powiedział nam Zbigniew
Matwiej z zespołu prasowe

go KGP. - Nie wiem dlacze
go byli obserwowani przez
policję z Krakowa, ale funk
cjonariusze nie spodziewali
się chyba, że mężczyźni
wiozą bombę.
W sprawie „Lajkonika"
krakowska policja współ
pracowała z PKP. Pracowni
cy kolei, którzy dokładnie
sprawdzają każdy pociąg
rozpoczynający bieg nie
znaleźli w „Lajokniku" bomby.
W poniedziałek sąd
w Krakowie zastosował
areszt tymczasowy wobec
dwóch zatrzymanych w po
ciągu mężczyzn.
Bartosz Życiński

REKLAMA

WARSZAWA. 3,3 min wigi
lijnych świec Caritas zostanie
rozprowadzonych w ramach
ogólnopolskiej akcji Wigilijne
Dzieło. Uzyskany z nich do
chód przeznaczony zostanie
na pomoc dzieciom z rodzin
najuboższych i patologicz
nych. Na zdjęciu (od lewej):
ojciec Hubert Matusiewicz
i siostra Dorota Adamek.

•Nie chcą
Wąsacza

WARSZAWA. PSL złożyło
u marszałka Sejmu wniosek
o wotum nieufności dla mi
nistra skarbu Emila Wąsa
cza (AWS). Jednym z głów
nych zarzutów przeciwko
Wąsaczowi są nieprawidło
wości przy prywatyzacji Do
mów Centrum, co - zdaniem
wnioskodawców - naraziło
Skarb Państwa na wielomi
lionowe straty.

p „Wujek"
od nowa

Festiwal filmowy w Toruniu

Żaba dla Kovacsa
11 i Toruniu trwa VI MięI® dzynarodowy Festi
wal Sztuki Autorów Zdjęć
Filmowych Camerimage '98.
Już dziś wiadomo, że tego
roczną Złotą Żabę za cało
kształt otrzyma Laszlo Kovacs autor zdjęć do tak kul
towego filmu jak „Easy Rider" czy „Papierowy Księ
życ", „New York, New York"
i inne. Kovacs przebywa
w Toruniu od kilku dni pro
wadząc warsztaty operator
skie dla przyszłych adeptów
tej sztuki.
(PAP)

Laszlo Kovacs

KATOWICE. Sąd Apelacyj
ny w Katowicach uchylił
w całości wyrok katowickie
go Sądu Wojewódzkiego
w sprawie 22 byłych mili
cjantów oskarżonych o zabi
cie 9 górników z kopalni
„Wujek". Sprawę skierowa
no do ponownego rozpa
trzenia przez sąd I instancji.
Na zdjęciu przewodniczący
składu Mirosław Ziaja.

Codziennie podejmujesz decyzje. Codziennie dokonujesz wyborów.
Czasami gubisz się w gąszczu informacji...

Polskie Książki Telefoniczne zawsze wskażą Ct drogę.
Zapraszamy do naszego biura w Gdańsku: ul. Piwna 36/39, tel. (0-58) 301 34 29

Dziennik
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Premier Buzek w Meksyku

Światowy Dzień Walki z AIDS

Sypnęło
umowami

11 osób na minutę

rremier na uroczystym obiedzie wzniósł toast za przy
szłość „mostów transatlantyckich, przede wszystkim
nriiędzy Meksykiem i Polską". Na zdjęciu Jerzy Buzek
i prezydent Meksyku Ernesto Zedillo.
Fot.PAP/cAF
lip eksyk jest dla Polski
dobrym
miejscem
ejscia z własnymi produkann na kontynent amery
kański, a Polska dla Meksy
ku dobrym miejscem wej
ścia na kontynent europejBuz~kUwa^a Prem^er Jerzy
Wieczorem w towarzy
stwie prezydenta Zedillo
Premier RP wziąl udział
uroczystym koncercie
okazji 70. rocznicy nawią
zania stosunków dyploma
tycznych między oboma
krajami, co jest oficjalną
przyczyną wizyty.
Najważniejszym elemen
tem pierwszego dnia oficjal
nej części wizyty było pod
pisanie pięciu umów dwu
stronnych.
Znalazła się
wśród nich m.in. umowa
o ruchu bezwizowym, która
zacznie najprawdopodob
niej obowiązywać już w cią
gu dwóch miesięcy; umowa

o współpracy resortów kul
tury obu krajów; umowa
o unikaniu wzajemnego
opodatkowania, współpracy
naukowo-technicznej i kon
taktach resortów spraw za
granicznych obu krajów.
Premier poinformował
też, że przygotowywana jest
polsko-meksykańska umo
wa o zwalczaniu przestęp
czości zorganizowanej.
Oddzielny program ma
żona premiera Ludgarda
Buzek, m.in. przekazała
dwa nowoczesne komputery
sierocińcowi w Santa Rosa.
Sierociniec prowadzony jest
przez salezjanów, a jego po
czątki sięgają lat 40., kiedy
w tym samym obozie prze
bywały polskie rodziny, któ
re opuściły ZSRR z armią
gen. Andersa. Dziś kilka
osób, które trafiły wówczas
do obozu, pomaga w prowa
dzeniu sierocińca.
(PAP)
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O 10 proc. wzrosła
w mijającym roku licz
ba zakażonych wirusem
HIV na świecie. Połowa
z nowo zakażonych to
ludzie młodzi w wieku
poniżej 24 lat
Co minutę wirusem HIV,
który wywołuje chorobę
AIDS, zarażało się w tym
roku 11 osób, w tym za
równo mężczyźni, kobiety
jak i dzieci.
Ogółem liczba zakażo
nych wynosi obecnie 33,4
min. Liczba osób umiera
jących na AIDS rośnie każ
dego roku. W tym roku za
notowano prawie 6 milio
nów nowych przypadków
zachorowań i 2,5 min ofiar
śmiertelnych tej choroby.
W ciągu 20 lat szerzenia
się AIDS, na całym świecie
zachorowało na tę chorobę
47 min ludzi, zaś zmarło 14
min.
W Ameryce Północnej
i Europie zachodniej liczba
nowo zakażonych utrzy
muje się na stałym pozio
mie: każdego roku notuje
się 75 tys. nowych przy
padków Jednocześnie jed
nak liczba ofiar śmiertel
nych w ostatnich czterech
latach w Europie i USA
znacznie się zmniejszyła.
Lekarze ostrzegają jed
nak, że "nie można przewi
dzieć, czy odnotowana
w ostatnim okresie ten
dencja spadkowa utrzyma
się.
(PAP)

Fot.PAP/CAF

WASZYNGTON. Z udzia
łem przedstawicieli 44
państw - w tym Polski - i 13
organizacji pozarządowych
rozpoczęła się w Waszyngto
nie „Konferencja na temat
mienia z epoki Holocaustu".
Poświęcona jest sprawie re
gulacji roszczeń majątko
wych należnych ofiarom hi
tlerowskich Niemiec. Na
zdjęciu laureat Pokojowej
Nagrody Nobla Elie Wiesel,
założyciel i przewodniczący
US Holocaust Memoriał Council, podczas otwarcia ob
rad konferencji.

•Naftowa fuzja
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Marsz młodzieży szkolnej w New Delhi z okazji Świa
towego Dnia Walki z AIDS. Według oficjalnej statysty
ki w Indiach zarażonych jest wirusem HIV około 5 mi
lionów mieszkańców. Na transparentach napisy gło
szą, że miłość jest piękna, ale z jedną osobą.

USA. Exxon i Mobil, dwa
największe na świecie kon
cerny naftowe, łączą się.
Transakcja ma wartość oko
ło 80 mld dolarów i jest naj
droższa w historii przemy
słu światowego. Połączona
firma o nazwie Exxon Mo
bil Corp. będzie największa
w branży naftowej i energe
tycznej na świecie. W ubie
głym roku obie firmy sprze
dały produkty za łączną su
mę 203 mld dolarów.

REKLAMA _

Kanada. Quebec City

Radość
separatystów
jj eparatyści z Partii Qu" et>ecu,
kierowanej
przez Luciena Boucharda,
utrzymali władzę w tej ka
nadyjskiej prowincji, za
mieszkanej w 90 proc. przez
udność francuskojęzyczną.
Zwycięstwo partii ozna
cza, że w ciągu najbliższych
P^ciu lat Quebec czeka
Prawdopodobnie kolejne
referendum w sprawie
odłączenia się tej prowincji
od Kanady Poprzednie ple
biscyty - w 1980 i 1995 roku
- wygrali przeciwnicy sece
sji. O ile jednak przed
osiemnastu laty ich przewa
ga nad separatystami wyno
siła 20 proc., o tyle przed
trzema - już tylko 1,2 proc.
W sierpniu tego roku kanadyjski Sąd Najwyższy
orzekł, że Quebec nie ma
prawa do secesji na mocy
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Zwolennicy partii świętu
ją wieczorem jej zwycię
stwo.
Fot.PAP/CAF
jednostronnej decyzji. Jed
nak gdyby mieszkańcy tej
prowincji w referendum
wybrali niezależność, to
reszta kraju musiałaby pod
jąć negocjacje na temat wa
runków secesji.
(PAP)
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Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ui. Rawska 2-4,82-300 Elbląg

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż poniższych środków trwałych:
1. samochód ŻUK
2. samochód asenizacyjny STAR SW-21
3. koparko-spycharka Bx 025
4. samochód terenowy WILK
5. kociot wodny stalowy na paliwo stałe i olej opałowy 90 kW

rok produkcji
1992
1988
1989
1995
1996

cena wywoławcza
3000 zł
12 000 zł
20 000 zł
4500 zł
3397 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie przedsiębiorstwa w dniu 17.12.1998 r. o godz. 9.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przystępujący do przetargu winni wpłacić
do kasy przedsiębiorstwa najpóźniej do godz. 8.00 w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu
nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej lub nabywca nie dokona
zapłaty należności w terminie 7 dni.
Uczestnikowi, który wygrał przetarg wadium zarachowane będzie w poczet ceny.
Zgłoszone do przetargu środki trwałe można oglądać w dni robocze w godz. 8.00-14.00:
- poz. 1-4 na terenie bazy przy ul. Rawskiej,
poz. 5 w Zakładzie Produkcji Wody EPWiK przy ul. Królewieckiej 223.
Środki trwałe sprzedawane będą w takim stanie technicznym, w jakim będą w dniu przetargu.
Za wady ukryte EPWiK nie ponosi odpowiedzialności.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
Ceny zawierają podatek VAT.
Wszelkie informacje pod telefonem (055) 233-47-57 w. 219.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BUR OGŁOSZEŃ:

SI
„EIUERGOMASZ" Sp. z o.o.
NAJNIŻSZE CEINIY
F ŁADOWARKI
SPYCHARKI
KOPARKI
ŻURAWIE
WÓZKI WIDŁOWE
BETONOMIESZARH
NACZEPY
PRZYCZEPY.
JELCZE
LSTARY

„El\l ER GOMASZ" Sp.

Z O.O.
80 755 Gdańsk, ul. Szafarnia 10 l
tel. 305 32 04, 80, 07
tel./fax 305 15 21

4 mŁ
m

w I mH

•Mail

STOISKA FIRMOWE
mmmmm
II llpii

Spofem ZATOKA SA w Gdańsku
poszukuje poważnego partnera na wynajem
ca 300 m2 powierzchni w lokalu przy
ul. Pfk. Dąbka 193 w Gdyni z przeznaczeniem
na działalność handlową (z wyłączeniem
art. ogólnospożywczych), biurową itp.
Bliższych informacji udziela Zespól Administracji,
tel. 342-22-44 do 47 wew. 60.

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
ODDZIAŁ „WYBRZEŻE" W GDAŃSKU
Targ Węglowy 27
na zlecenie firmy PORTICO DEVELOPMENT sp. z o.o. ul. Chełmska 21,
00-724 Warszawa

organizuje konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny
kompleksu składającego się z sal kinowych,
usług handlowych oraz innych usług towarzyszących,
lokalizowanego u zbiegu ulic Rajskiej i Heweliusza w Gdańsku.
Konkurs ma charakter konkursu realizacyjnego z udziałem 4 zaproszonych
zespołów, w formule zamkniętej.
Zgłoszenia zespołów do eliminacji są przyjmowane w Biurze Organizacyjnym
Konkursu:
SARP Oddział „Wybrzeże"
80-836 Targ Węglowy 27,80-836 Gdańsk
tel./fax 301-04-53 do dnia 21 grudnia 1998 r.
w godz. 10.00-17.00
Zapraszamy do udziału w konkursie

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00? Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

R-15386/A/5
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Lubiewo

Broń i pały
ssjp rzęch mężczyzn w Lu
biewie niedaleko Prusz
cza Gdańskiego zostało do
tkliwie pobitych. Napastnicy
użyli kijów bejsbolowych
oraz broni gazowej.
Trzech mężczyzn idących
ulicą w Lubiewie niedaleko
Pruszcza Gdańskiego zostało
zaatakowanych w poniedzia
łek w nocy przez dwóch na
pastników. Policja jeszcze nie
ma całkowitej pewności, co
było powodem rozboju.
Z wstępnych ustaleń wynika,
ze mogło chodzić o rozliczęnia finansowe.
Wiadomo, że sprawcy
oddali kilka strzałów z broni
gazowej - twierdzi Iwona
wrotkowska z biura praso
wego KWP. - Następnie do
tkliwie pobili kijami bejsbolowymi trzech mieszkańców
Lubiewa. Ich stan jest po
ważny. Była nawet koniecz
ność przewiezienia mężczyzn
do Szpitala Wojewódzkiego
w Gdańsku. Sprawcy uciekli
prawdopodobnie czerwonym
Renaultem.
Sprawę wyjaśniają poli-
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Gość z Watykanu

Złoty Mak 1998

Pod specjalnym
nadzorem

Lekarz
i pielęgniarka
PLEBISCYT NA
LEKARZA I PIELĘGNIARKĘ ROKU
- ZŁOTY MAK 1998

Głosuję na:
•
Lekarza
imię i nazwisko:

[H Pielęgniarkę
Imię i nazwisko
Ze szpitala, ZOZ
Ośrodka:
adres:
oddział:

Motywacja wyboru

Ojciec Tucci na elbląskim wojskowym lotnisku.

Fot. Aleksander Winter

Dane głosującego
imię i nazwisko

(WOS)

Proces „Strzelca"

Świadek
nie pamięta
MasSćlrprat

Ojciec Roberto Tucci najpewniej zaakceptował
przygotowania Trójmiasta, Elbląga i Pelplina do
przyszłorocznej wizyty Jana Pawła II.
Trasa wizyty o. Roberto
Tucciego - odpowiadającego
w Watykanie za przebieg
pielgrzymek papieskich trzymana była w tajemnicy.
Zdołaliśmy dowiedzieć się
nieoficjalnie, że o godz. 8
przybyć ma z lotniska w Rębiechowie na sopocki hipo
drom. Stamtąd przejechać
do Oliwy aby zobaczyć re
zydencję papieską miesz
czącą się w budynku semi
narium. Z Gdańska odlecieć
miał do Elbląga, stamtąd zaś
do Pelplina.
Sopockiego hipodromu
już od godziny 6 rano strze

i trzech innych osób oskar
żonych m.in. o nielegalne
posiadanie broni i usiłowa
nie zabójstw kilku osób sąd
przesłuchał trzech świad
ków. Kluczowe dla sprawy
miały być zeznania Andrzeja
K. Miał on przechowywać
u siebie karabin maszynowy
RAK, z którego strzelano do
Wiesława K. ps. Schwarzenegger.
- W 1992 r. miałem wypa
dek i od tego czasu nic nie Reda. Pogryziony
pamiętam - zeznawał An
drzej K.
Roger
Cz.
zeznawał
w
sprawie skradzionego
3-letni Dawid pogryzio
w Szczecinie w 1990 r. samo
chodu Mazda. Skradziony ny 21 listopada przez psy
samochód miał trafić potem jest nadal nieprzytomny.
do oskarżonego K. Zeznawa Prokuratura w Gdyni czeka
ła również Barbara W., swe na opinię biegłych, bez
go czasu pracownica hotelu której sprawa tkwi w mar
Instytutu Medycyny Mor twym punkcie.
Chłopiec po pogryzieniu
skiej i Tropikalnej. Ponad
osiem lat temu mieli w nim ma rozległe rany karku,
szyi i głowy. Stracił dużo
mieszkać oskarżeni.
Przypomnijmy że proku krwi, poza tym długi czas
ratura zarzuca oskarżonym leżał na śniegu, co spowo
usiłowanie zabójstwa Piotra dowało wyziębienie orga
E, próbę zabójstwa Nikode nizmu. Lekarze z wejhema S. oraz nielegalne posia rowskiego szpitala nie chcą
wyrokować, czy chłopiec
danie broni.
(kej) ma szanse na przeżycie.

gła policja i straż miejska.
Obcych nie wpuszczano.
O. Tucci do Sopotu zje
chał dopiero o godzinie 9.
Opóźnienie towarzyszyło
wizycie aż do Pelplina.
Na sopocki hipodrom jak i we wszystkie kolejne
miejsca - o. Tucci przybył
autokarem po brzegi wypeł
nionym m.in. członkami ko
misji przygotowującej - za
równo ze strony kościelnej,
jak i rządowej - papieską
pielgrzymkę.
- Ojciec Tucci zaakcepto
wał nasze dotychczasowe
działania - powiedział nam

adres
Jacek Karnowski, prezydent
telefon
Sopotu. - Możemy spodzie
wać się papieża na hipodro
mie.
Kupony prosimy przesyłać do dnia 7 stycznia 1999 r. pod adresem:
Prasa Bałtycka sp. z o. o.
Do Elbląga Watykańczyk
Biuro Konkursów
przyleciał w samo południe.
Targ Drzewny 9/11; 80-886 Gdańsk
- Atmosfera spotkania
z dopiskiem PLEBISCYT ZŁOTY MAK
była bardzo przyjemna. Oj
ciec Tucci zaakceptował
Dziennik
i zatwierdził cały przygoto
Bałtyckie
wany przez nas plan wizyty
- relacjonował biskup sufra^ uż trzeci raz wspólnie chwilach dodają otuchy.
gan diecezji elbląsidej, ks.
Uczestnikiem akcji może
I wybierzemy
Lekarza
Józef Wysocki.
być każdy pacjent, który
i
Pielęgniarkę
Roku
1998.
Kolejnym punktem na
przyśle do naszej redakcji
trasie „wizji lokalnej" był Razem z Wydawnictwem
wypełniony,
oryginalny ku
Medycznym
„MAKMED",
Pelplin. Jak dowiedzieliśmy
się od Wojciecha Wanke, chcielibyśmy wraz z naszy pon.
Wszyscy otrzymają bez
burmistrza Pelplina miejsce mi Czytelnikami uhonoro
celebracji zyskało aprobatę wać tych, którzy obdarowu płatnie publikację pt. Jak
radzić sobie z nadciśnie
o. Tucciego.
ją pacjentów szacunkiem
niem tętniczym".
(kap, G.P..K.Ż.) i ofiarnością, w trudnych
(mas)

Trójmiasto

chłopiec

Oczekiwanie na ekspertyzy
Prokuratura
Rej onowa
w Gdyni czeka na opinię
biegłych, którzy mają
stwierdzić, czy rany na cie
le dziecka to efekt pogry
zienia przez psy. Dotych
czasowe badania wyklu
czają działanie osób trze
cich.
- Mimo ciągłych pona
gleń z naszej strony biegli
nie wydali jeszcze opinii powiedział „Dziennikowi"
Janusz Kaczmarek, szef
Prokuratury
Rejonowej
w Gdyni. - Nie wiemy ko
mu postawimy główne za

rzuty, właścicielowi ho
dowli psów, czy rodzicom,
którzy pozostawili dziecko
bez opieki.
Psy, które prawdopo
dobnie pogryzły Dawida
przebywają na obserwacji
w wejherowskim oddziale
Woj ewódzkiego Z akładu
Weterynarii. Trwa spraw
dzanie, czy nie są chore na
wściekliznę. Jeżeli okaże
się, że psy są zdrowe a wszystko na to wskazuje
- wrócą do swojego właści
ciela.
(tt, wrób)

Pomóż i podziel się
Zbieranie żywności dla bezdomnych i ubogich ro
dzin jest głównym celem organizowanej w dniach
4-6 grudnia Akcji Kilo.
Od piątku do niedzieli
przed wszystkimi trójmiej
skimi supermarketami mło
dzi wolontariusze będą za
chęcać klientów do odkła
dania części zakupionych
produktów spożywczych czy
środków czystości dla po
trzebuj ących
wsp ar cia,
biednych ludzi. Darem tym
może być zarówno kilogram
mąki, jak i pasta do zębów.

Wolontariusze będą od
bierać produkty przy każ
dym wyjściu ze sklepu. Bę
dą ubrani w koszulki z na
drukiem logo Akcji Kilo uśmiechnięty
odważnik.
Będą też mieli imienne
identyfikatory.
Organizatorami akcji jest
rzymsko-katolickie stowa
rzyszenie zakonne Legion
Chrystusa.
(im)

REKLAMA

Gdańsk, ul. Okopowa 7
tel.: 0-90 55 66 77,
301 00 21,301 14 14,
fax: 3015113

W każdym punkcie sprzedaży Idea. Z każdym telefonem.

Gdynia, ul. Świętojańska 87
tel.: 0-90 50 60 70,
620 22 22,
fax: 620 2121

Świątecznie zapraszamy

centertei

Bezpłatna infolinia 0-800 123456, www.idea.centertel.pl
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Puls dnia
Liczba dnia
2900 tys.
'tyle osób - według szacun
ków GUS - pracuje w sza
rej strefie, nie płacąc po
datków łub je zaniżając.
Szara strefa wytwarza 1718 proc. produktu krajowe
go brutto. Najwięcej nie za
rejestrowanych dochodów
przynosi handel.

|
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Stocznia Gdańska

Stocznia Północna na plusie

Zgoda
na sprzedaż

Podwójne
wodowanie

RG • taniej
na stacjach
Część stacji paliw Rafinerii
Gdańskiej obniżyła wczoraj
ceny detaliczne niektórych
paliw, choć rafineria nie
podjęła jeszcze decyzji jak
zareagować na wzrost ak
cyzy w paliwach. Taniej
można zatankować przede
wszystkim poza Trójmia
stem. Np. olej napędowy
staniał w Pszczółkach o 5
gr, a w Starogardzie o 3 gr.
Mniej można też zapłacić
za benzynę bezołowiową.

Wąsacz
Maciej Kosycarz/KFP

Kadłub statku rybackiego „Tronderbas", zbudowane
go dla armatora z Norwegii, zwodowano wczoraj z po
chylni bocznej Stoczni Północnej w Gdańsku.

€

Fot. Maciej Kostun

Uli

(in)

Notowania

30.11-1.12.98

&

USD (NBP)
0,0 Zł

O
1.12.- 3,4885 zł

USD
(średnia z kantorów)

+ 0,01 zł

1.12. - 3,4875 zł

DEM (NBP)
+ 0,02 zł

1.12.- 2,0725 zł

DEM
(średnia z kantorów)

Rys. Bartłomiej Brosz

Roman Gałęzewski, szef
„Solidarności" w Stoczni

Po wczorajszych rozmowach z syndykiem Stoczni
Gdańskiejminister Skarbu Państwa Emil Wąsacz
nie widzi przeszkód w sprzedaży zakładu Stoczni
Gdynia.
Ostatnią
przeszkodą
w sfinalizowaniu umowy
kupna gdańskiej stoczni
przez Stocznię Gdynia była
kwestia gruntów, należących
do portu gdańskiego, a wy
korzystywanych
przez
Stocznię Gdańską. Minister
Wąsacz miał zgodzić się na
przekazanie tych terenów
w wieczystą dzierżawę
Stoczni Gdynia, przejmują
cej gdański zakład.
Dzięki wczorajszej decyzji
ministra i dzisiaj podpisanej
umowie, Stocznia Gdynia
i spółka Evip Progress staną
się pełnoprawnymi właści
cielami masy upadłościowej
Stoczni Gdańskiej SA.
Konsekwencją ewentual
nej negatywnej decyzji Skar

Jedno jest dziś pewne:
było niedopuszczalne, by
doszło do zwolnień pra
cowników - mniej nas
interesowało, kto będzie
właścicielem stoczni.
Oczywiście mamy wąt
pliwości co do możliwości
zakupu Stoczni Gdańskiej
przez Stocznię Gdynia.
Podkreślamy że nie został
podpisany w żądanej przez
nas formie pakiet socjalny.
Nie wiemy także, czy na
sprzedaży stoczniowych
terenów przylegających do
miasta
co
do
konieczności ich pozbycia
się nie ma sporu - powin
na zyskiwać Stocznia
Gdynia jako inwestor, czy
może także gmina Gdańsk.

bu Państwa mogło być prze
dłużenie procesu łączenia
stoczni Gdynia i Gdańsk
i zwolnienie z pracy 700
stoczniowców - co zamierzał
zrobić syndyk masy upadło
ściowej Stoczni Gdańskiej
Andrzej Wierciński.
Połączenie obu stoczni
stworzy grupę, która dorów
nywać będzie potencjałem
Stoczni Szczecińskiej.
Decyzja o przekazaniu
użytowania wieczystego była
podejmowana w porozumie
niu z ministerstwem transortu. Krzysztof Tchorzewski,
pełniący obowiązki ministra
transportu, już wcześniej za
pewniał, że będzie ona ko
rzystna dla stoczni.

(in)

(W

+ 0,02 Zł

NOTOWANIA
Dane z kantorów (1.12.98)

1.12. - 2,0650 zł

FRF (NBP)
+ 0,52 zł

za 100 franków

ITL(NBP)
+ 0,17 zł

„Green" Gdańsk

Gdańsk
Piwna 67/68
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Oznaczenia: USD - dolar amerykański, DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt brytyj
ski, SUR - rubel rosyjski. Złoto: w złotych za gram. W okresie letnim dodatkowo podajemy: NLG - gulden holenderski, ITL - lir wło
ski (cena za 10 000 lirów), ESP - peseta hiszpańska;
Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku rubia - za 100 nowych rubli, lira • 10 000 lirów)

|f% wa kadłuby niedużych
i 9 statków,
zamówione
przez kontrahentów za
chodnich, zwodowano wczo
raj z pochylni bocznej Stocz
ni Północnej w Gdańsku.
Była to siódma i ósma taka
operacja techniczna w tym
roku. - Pierwszy ze zwodo
wanych kadłubów zbudowa
no, pod nadzorem klasyfika
cyjnym Lloyd 's Register of
Shipping, na zlecenie firmy
Damen z Holandii - mówi
Aleksander
Skrzypiński,
szef Biura Zarządu i Kontro
li Gospodarczej „Północnej".
- Jest to częściowo -wyposa
żony holownik „Smit Marne"
o długości ponad 30 m. Na
statku tym zainstalowano

m. in. w dwa pędniki obroto
we, zwiększające jego manewrowość i uciąg. Stocznia
zbuduje łącznie osiem ta
kich jednostek. Zwodowany
kadłub jest trzecim z serii.
Jako drugi opuszczono na
wodę kadłub statku rybac
kiego „Tronderbas". Ten
prawie 70 - metrowy trawler
- seiner przeznaczony jest
dla kontrahenta z Norwegii.
Jednostka ta została wypo
sażona w linię wału napędo
wego ze śrubą i dwa zbiorni
ki do transportowania ży
wych ryb. Zbudowano ją pod
nadzorem towarzystwa kla
syfikacyjnego Det Norske
Veritas.
Jacek Sieński

Jacek Skarbek, prezes
Stoczni Północnej.
- W bieżącym roku po
winniśmy zwodować jesz
cze dwa częściowo wyposa
żone kadłuby statku rybac
kiego i kolejnego holowni
ka. Zależy to jednak od
kontrahentów, maj ących
dostarczyć
urządzenia
okrętowe. Stocznia rozpo
częła już budowę pierwsze
go statku, który będzie
przekazany odbiorcy w peł
ni wyposażony. Jest to prom
samochodowo - pasażerski
dla armatora norweskiego.
Ważą się także losy kon
traktu na trawlery rybackie,
które całkowicie wyposaża
łaby nasza stocznia. Uwa-

żam, że przedsiębiorstwo
wyszło na prostą, budując
statki sprawnie, terminowo
i efektywnie. Dlatego też
w najbliższych latach nie
powinno zabraknąć . nam
zamówień. Wszystko wska
zuje na to, iż w mijającym
roku osiągniemy mały zysk.

Peryskop
•Inflacja '99 może być niższa
Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna GronkiewiczWaltz uważa, że inflacja w przyszłym roku może być mniej
sza od zakładanej przez rząd (8,1 proc.) i NBP(8-8,5 proc.).

•CPN - w 1999 r. tylko bezołowiowa
Od 1 stycznia przyszłego roku Centrala Produktów Nafto
wych nie będzie sprzedawać na swoich stacjach benzyny
z zawartością ołowiu, czyli etyliny 94 i 98. Miejsce wycofy
wanych paliw zajmie benzyna uniwersalna U-95, która nie
zawiera ołowiu i w przeciwieństwie do klasycznych paliw
bezołowiowych, może być używana w starszych pojazdach,
bez katalizatorów i bez utwardzonych gniazd zaworów.
(PAP, in)
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
1 W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
1 PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

—

I

Modna linia w biurach?

ZTFFICE
CENTRE

i

CENTRUM ZAOPATRZENIA BIUR

jui od

W

trójmiejskich biurach obowiązuje od dziś nowa linia
mody na artykuły biurowe. Wyrazem dobrego gustu
jest znak Office Centre, ponieważ dostępne tam produkty
charakteryzuje najwyższa jakość i wyjątkowo przystępna cena.

Już dziś otwieramy w Gdyni Office Centre
- profesjonalne Centrum Zaopatrzenia Biur.

Ceny hurtowe
W Office Centre Klienci mają gwarancję niskich, konkurencyjnych cen.

5000 artykułów biurowych
Office Centre zapewnia szeroki wybór artykułów niezbędnych
do kompletnego wyposażenia biur. Oferuje usługi kserograficzne,
poligraficzne, komputerowe oraz usługi w zakresie aranżacji

Karta Klienta uprawniająca do zakupów w Office Centre
Karta Klienta Office Centre to komfort i wygoda zakupów.
0 Kartę Klienta mogą ubiegać się wszystkie osoby prawne i fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą, instytucje oraz jednostki
budżetowe. Aby otrzymać taką
kartę, wystarczy zare
j e s t r o w a ć s i ę w recepcji
—
P "";.
hali. W tym celu należy
*»»«» ^ *
KARTA KIIIMTA
przedstawić dokumenty
nadania numeru NIP
lub REGON oraz wypełnić
formularz zawierający
podstawowe informacje
o firmie.

Wielki konkurs Office Centre!!!

wnętrz biurowych.

Nagroda główna

Renault Clio
* Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w hali Office Centre w Gdyni.
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Office Centre otwarte jest 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00, w soboty od 10.00 do 18.1

Gdynia, ul. Hutnicza 8, obok makro
Office Centre Polska Sp. z o.o. • Warszawa, Al. Jerozolimskie 184 • Bydgoszcz, ul. Kujawska 123 • Sosnowiec, ul. Długosza 80 • Kraków, ul. Jasnogórska 2 • Bielsko-Biała, ul. Klubowa 185
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Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
CSidłlc? Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon, pt. 8.00-16.00

M.D

m

2r

Og
4

k —>

fj
Cr / ^
<
Z
S

środa 2 grudnia 1998 r.

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

NIE tylko dla orlo w

gjfllf*831

Jeżeli chcesz maksymalnie zyskać skorzvstai z ofertv świgtecznei Renault. «•
Wśród prezentów:
g
• Bezpłatny serwis przez 2 lata
• Bezpłatny pakiet uPezpieczenia AC/OC
• Radioodtwarzacz Pioneer
1
• Klimatyzacja (wybrane modele) fi
• 5 lat gwarancji kabiny
'

SPOKOJNE - 40°C

SPRAWNIEJ

- PRZEGLĄD UKŁADU

CIEPLEJ
TANIEJ

- PRZEGLĄD OGRZEWANIA
- ZAPEWNIAMY DUŻE

OŚRODEK PRZYGOTOWAŃ OLIMPIJSKICH
im. Feliksa Stamma
84-120 Władysławowo ul. Sportowa 11/13
Tel. 674-04-11; fax 674-07-44; tlx 054280

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zarząd Miasta Gdyni
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości 30 000 ECU na

- odnowienie, oczyszczenie organizmu
- najszybszy sposób zrzucenia zbędnych kilogramów
- skuteczna metoda zapobiegania chorobom

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu stanu
tecznicznego dróg publicznych zlokalizowanych na terenie Gdyni będących
w zarządzaniu Gminy Miasta Gdyni na okres trzech lat od 1.01.1999 r.
do 31.12.2001 r.

W I KWARTALE 1999r. OŚRODEK DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI W NAST. TERMINACH:

05.01-17.01 turnus 12-dniowy;
17.01 - 29.01 turnus 12 -dniowy;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego lub za
zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Bogusław Moniuszko, tel. 620 72 71 wew. 172.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Wydziale Dróg i Komunikacji,
Aleja J. Piłsudskiego 18.

22.02-08.03 turnus 14-dniowy;
09.03 - 23.03 turnus 14-dniowy.

CENTROSTAL S.A. w Gdańsku

Sklepy

sprzeda

A-Z sp. Z 0.0.

Termin składania ofert upływa 9.12.1998 r. o godz. 9.00.

ŻURAW SAMOJEZDNY „POLAN" ZK-161

Otwarcie ofert nastąpi 9.12.1998 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający warunki
art. 22 ust. 2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz warunki dodatkowe:

Elbląg, ul. Dębowa Ic,
Gdańsk, ul. Budowlanych 42,

masło

-

mąka
tortowa kawa

1,69 zł/kostka
1,19/l <g

Tchibo fam - 1,89/100

1

0GłA5Z/W s/ę

uchwala się, co następuje:

g

TALONY ORAZ PACZKI

W.,DZ/£MfVfKU
BAĆTYCK//W"

w sprawie zarządzenia wyborów do rady osiedla jednostki pomocniczej Miasta Gdańska
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58,
poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734;
Nr 123, poz. 775), § 79 Statutu Miasta Gdańska, uchwalonego Uchwałą Nr XL/466/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 paździer
nika 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gdańska (tj. Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1997 r. Nr 3, poz. 7) oraz § 2 ust. 1
Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr LXII/848/98 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie określenia organizacji,
zakresu działania oraz trybu przeprowadzania wyborów do jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli

DLA FIRM, INSTYTUCJI

Adresy:
Gdańsk,
ul. Kartuska 73 A
302-04-41
1

Tczew,
ul. Gdańska 7 A
(069) 532-00-59

§1

PSM „Przymorze" ul. Czarny Dwór 12

§2

w Gdańsku-Oliwie

ogłasza przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego.

Głosowanie odbędzie się w dniu 10 stycznia 1999 roku w godzinach od 8.00 do 20.00.
§3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz, stanowiący Załącznik do uchwały.
§4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i w prasie lokalnej oraz rozplakatowaniu na tere
nie Osiedla Gdańsk Brzeźno.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 7/585/98
Zarządu Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 1998 roku.

Kalendarz czynności wyborczych

Dzień, w którym upływa
termin wykonywania
czynności wyborczej

Treść czynności

1 grudnia 1998 r.

Ustalenie przez Miejską Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych
w Gdańsku liczby radnych wybieranych do rady osiedla.

11 grudnia 1998 r.

1. Zgtaszanie do zarejestrowania kandydatów na radnych osiedla Miejskiej Ko
misji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku.
2. Podanie do wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń,
uchwały Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych
w Gdańsku o utworzeniu obwodów głosowania, ustaleniu ich granic i nume
rów oraz wyznaczeniu siedzib obwodowych komisji ds. wyborów w jednost
kach pomocniczych w Gdańsku.

21 grudnia 1998 r.

1. Powołanie obwodowych komisji ds. wyborów w jednostce pomocniczej
w Gdańsku i ustalenie jej regulaminu.
2. Podanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia
Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku za
wierającego informację o kandydatach na radnych.

10 stycznia 1999 r.

tel. (0-55) 233-70-56
tel. (0-58) 347-53-42
R-15440/A/577

Uchwała nr 7/585/98
Zarządu Miasta Gdańska
z dnia 24 listopada 1998 r.

Zarządza się wybory do Rady Osiedla Brzeźno.

oferują:

Informacje:

1. spełniają wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

$

^

Głosowanie w godzinach od 8.00 do 20.00.

Przewodniczący Zarządu Miasta Gdańska
/-/ Paweł Adamowicz
Prezydent Miasta

Lokal użytkowy
przy ul. Piastowska 98,
o pow. 134 m2.

Wiodąca branża lokalu mięsno-wędliniarska.
Lokal wyposażony w c.o. i instalację wodno-kanalizacyjną.
Za ww. lokal należy wptacić wadium w wysokości
2546 zt.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium
zaliczone będzie na poczet należnej kaucji.
Ofertę należy składać w zalakowanych kopertach
z podaniem nazwiska i adresu oferenta, oświadczenie
o znajomości zasad przetargu, stawki za 1 m2, zez
wolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w
sekretariacie Zarządu Spółdzielni, najpóźniej
w dniu przetargu do godz. 10.00.
Rozpatrywanie ofert rozpocznie się w dniu 10.12.1998 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni
w Gdańsku-Oliwie, ul. Czarny Dwór 12.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium
w dniu przetargu w kasie Zarządu Spółdzielni
w godz. 10.00-11.30.
Szczegółowych informacji o lokalu i zasadach
przetargu udziela Kierownik Administracji Osiedla nr 2,
ul. Piastowska 90 E, tel. 553-26-31.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru
oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania
przyczyny.
R.I53XMS

7JIDDA07AMV nn RlilP7VPU DliID (Winomu
Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8. tel./fax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
ZAPKAblAM? UUMaClUi HIMUUIJMM. dO»~' Starogard Gdański, Basztowa 3, lelJfax 5S2-20-80, pon, pt 8.00-16.00
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tel./fax 60-13, tel. 60-11 w godz. 9-17
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Ograniczyć bezrobocie

Słupsk

Bez pracy
bez szans

Mamy
hejnał

Słupsk

Podejrzany
o zabójstwo
Sąd Rejonowy w Słup
sku aresztował na okres
trzech miesięcy 50-letRenata Kołodziejczuk z Rejonowego Urzędu Pracy rejestruje kolejnego bezrobotnego.
niego mieszkańca BruFot. Robert Sulikowski
skowa
Wielkiego.
uruchomienie
własnej
^ województwie słupskim jest ponad 33 tys. bez działalności gospodarczej.
W dniu 28 listopada Albin
robotnych. Większość z nich stanowią osoby od
W ostatnim roku liczba S. zadał cios nożem w klatkę
dłuższego czasu pozostające bez pracy. Właśnie
osób objętych programami piersiową
42-letniemu
aktywizacji bezrobotnych mieszkańcowi Słupska. Je
do nich skierowane są programy aktywizacji.
zwiększyła się ponad trzy rzy M. poniósł śmierć na
Jednak nie są one w stanie rozwiązać problemu
krotnie.
Do 31 październi miejscu. Na wniosek ko
bezrobocia.
mendanta rejonowego poli
Wojewódzki Urząd Pracy
co roku podpisuje z podlei mu jednostkami kon
trakty zadaniowe na realiza
cję aktywnych form zwal
czania bezrobocia.
Z przekazanych specjal
nie na ten cel pieniędzy

kieruje się bezrobotnych
do prac interwencyjnych,
robót publicznych oraz na
szkolenia, które mają po
móc w zdobyciu nowego
zawodu.
Ze środków tych udzielane
są również pożyczki na

ka już 16 765 osób skorzy
stało z możliwości jakie
stwarza ten system. Jest to
ponad 300 osób więcej niż
pierwotnie zakładano. Jed
nak ciągle jest zbyt mało
pieniędzy by wszyscy po
zostający bez pracy mogli
skorzystać z tej formy po
mocy.
(AGO)

Kłusownicy w Słupskiem

Uważaj na wnyki
- Są takie okresy, że potrafimy w ciągu półtora
miesiąca skonfiskować prawie 2000 wnyków mowi Andrzej Michalski, instruktor słupskiego koła
Polskiego Związku Łowieckiego.
Lasy województwa obfi
tują przede wszystkim w je
lenie, dziki i sarny. Spora
dycznie można natrafić na
łosia i muflona, rzadziej da
niela. Okazuje się, że bardzo
poważnym problemem jest
nagminne kłusownictwo.
- Najczęściej kłusuje
ludność wiejska. Przyczyn
tego precederu jest kilka.

Wielu tłumaczy to sobie
pewną tradycją, powołując
się na swoich dziadów
i pradziadów - mówi
A. Michalski.
Niektórzy
kłusownicy
oprócz zakładania wnyków
i innych, bardzo często pro
wizorycznie wykonanych
pułapek posiadają także
nielegalnie broń palną.

Dyżur reportera

414-904

słupskiej redakcji
m opinie i sy-

Rozstrzygnięto konkurs
na skomponowanie hej
nału, który rozbrzmie
wał będzie z wieży
słupskiego ratusza.
Spośród 18 nadesłanych
kompozycji jury pod prze
wodnictwem Bohdana Jarmołowicza za najlepszy
utwór uznało kompozycję
Jacka Stańczyka.
Mieszkańcom Słupska
utwór ten po raz pierwszy
zostanie zaprezentowany
w noc sylwestrową. Jury
wyróżniło także kompozy
cje Wiesława Nizio i Beaty
Sitarz
(AGO)

cji oraz prokuratora rejono
wego w Słupsku wobec po
dejrzanego
zastosowano
areszt tymczasowy.
(WU)

L O K A L N E

Gryko

Zimowe eksmisje

Komornik
w sadzie
Dzisiaj Sąd Rejonowy
w Słupsku orzeknie,
czy państwo K. ze Słup
ska zostaną wyrzuceni
na bruk. Eksmisję za
planowano na 4 grud
nia. Od wczoraj sąd
rozpatruje także zaża
lenie na postępowanie
komornika, Andrzeja C.
Wczoraj sprawa ta trafiła
na wokandę. Dłużnicy do
magają się wstrzymania eg
zekucji, gdyż komornik za
pewnił ich, że bez otrzyma
nia lokalu zastępczego żad
ne czynności nie będą po
dejmowane. Do tej chwili
nie uzyskali informacji o ta
kim pomieszczeniu. Pań
stwo K. powoływali się tak
że na okres ochronny, który
gwarantuje, że eksmisji zi
mą nie można przeprowa
dzać.
Pełnomocnik Spółdzielni
Mieszkaniowiej „Kolejarz"
twierdzi, że ustawa taka ich
nie dotyczy.
Państwo K. mają dwójkę
dzieci w wieku 5 i 10 lat,
oboje pracują zawodowo.

Jak wiele polskich rodzin,
wpadli w „pułapkę kredyto
wą".
„Kolejarz" żąda również
eksmisji rodziny Anny G.,
która twierdzi, że uregulo
wała już dług wobec spół
dzielni.
Obiema sprawami zain
teresowali się się politycy
AWS i senator Anna Bogucka-Skowrońska.
- Sprawa jest wyjątkowa
i tym rodzinom należy po
móc. Jedno jest pewne, nie
można dopuścić do egzekucji
- mówi senator Skowrońska.
Problemem słupskich ro
dzin obiecał zająć się sena
tor Zbigniew Romaszewski,
przewodniczący senackiej
Komisji Praw Człowieka
i Samorządności.
Warto dodać, że przed
paroma dniami Andrzej C.,
komornik odpowiedzialny
za eksmisję obu rodzin,
sprzedał
wyposażenie
mieszkania jednego z dłuż
ników za jedyne... 35 zł. We
dług wyceny komornika te
lewizor wart jest symbolicz
ną złotówkę.
Jacek Cegła

Słupsk

Powiesił się
w piwnicy

W Słupsku przy ul Sło
wackiego samobójstwo
W bieżącym roku udało się
popełnił 47-letni męż
schwytać 15 uzbrojonych
czyzna.
„przestępców".
Według nowej ustawy
Powiesił się w piwnicy
o prawie łowieckim, przy swojego domu przy użyciu
łapanemu na gorącym kabla elekrycznego przy
uczynku
kłusownikowi twierdzonego do belki stro
grozi kara pozbawienia powej. Prokurator Rejono
wy odstąpił od zabezpie
wolności do lat 5.
Państwowa Straż Łowiec czenia zwłok do badań sek
cyjnych, ponieważ wyklu
ka nie jest w stanie kontro
czono udział osób trzecich.
lować wszystkich obszarów Ciało przekazano rodzinie.
leśnych. Jeden strażnik od Postępowanie
prowadzi
powiedzialny jest za teren Komenda Rejonowa Policji
o powierzchni około 5 tys. w Słupsku.
hektarów
(jac)
(WU)

Słupsk

Place pod młotek
Dwie nieruchomości usytuowane na obrzeżach
miasta zostały sprzedane znacznie powyżej ceny
wywoławczej. Do przetargu Urząd Miasta wystawił
dwie działki przy przy ul. Poznańskiej.
Lokalizacja
ta
jest
doskonałym miejscem do
prowadzenia
wszelkiego
rodzaju działalności hand
lowej i produkcyjnej, stąd też
przetarg wzbudził duże zain
teresowanie wśród biznes
menów. O jego wyniku zde
cydowali dwaj biznesmeni, z
których każdy zaintere
sowany był nabyciem obu
działek. Nieruchomości o
powierzchni prawie 3000 m

kw. po gorącej licytacji
znalazły nowych właścicieli.
Mniejszą działkę nabyła
firma „Segger Dach" z
Gdańska za kwotę 256 tys.
zł, a więc o ponad 65 tys.
więcej
niż
planowali
urzędnicy z ratusza. Również
druga z nieruchomości ^li
cytowana została na ponad
286 tys. zł. Jej właścicielem
został przedstawiciel branży
motoryzacyjnej.
(AGO)
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Słupska drogówka

Dębnica Kaszubska

Stój!
Policja

Pensja

Stupsk. Telekomunikacja

dia wójta Nowe numery

W&m
lrnlpiripi
ępcii Ra
T? a kolejnej sesji
;> i i CI dy Gminy wybie
rano
przewodniczących
komisji stałych. Zostali ni
mi: Jolanta Czekaj (komisja
rewizyjna), Tadeusz Kogut
(komisja kultury, oświaty,
sportu i turystyki), Tadeusz
Bejnarowicz (komisja rol
nictwa i rozwoju gospodar
czego). Radni ustalili także
wynagrodzenie wójta oraz
wysokość zryczałtowanej
diety dla swojego przewod
niczącego. Dostaną oni od
powiednio 3734,5 zł oraz
500 zł. Podjęto także
uchwałę w sprawie pełno
mocnictwa do Narodowego
Funduszu Ochrony Środo
Dzięki specjalnej tablicy kierowca jest informowany,
wiska w związku z zamia
rem zaciągnięcia pożyczki
kto go zatrzymuje
Fot. APR-J
na dokończenie budowy
sanitarnej
się dodatkowo dezorientuje kanalizacji
O Forda Mondeo za
- mówi nadkom. Zdzisław w Dębnicy Kaszubskiej.
prawie 100 tys. zł wzbo Aleksandrowicz, naczelnik Ważnym elementem dys
gacił się wydział ruchu
kusji było ustalenie trybu
wydziału.
Nowy samochód jest i zasad
postępowania
drogowego słupskiej po
w pełni wyposażony. Ma w sprawie łączenia sołectw
licji.
ABS, poduszki powietrzne na terenie gminy.
Słupska centrala należy do najnowocześniejszych w województwie.
Fot. Robert Sulikowski
Nowinką jest nowocze dla kierowcy i pasażera oraz
(SIM)
przeciwzrywourządzenie
sny wideoradar i elektro
Waldemar Pankanin, rzecz
niczna tablica informacyjna we. W wyposażeniu jest
Kilkuset mieszkańców słupskiego os. Niepodległonik prasowy Telekomunika
na tylnej szybie. Ponoć je również nowoczesna kame Kępice
ści po wielu latach oczekiwań doczekało się upra
ra wideo rejestrująca to, co
cji-Polskiej SA w Słupsku.
dyna w Polsce.
gnionego telefonu. Wszystko to dzięki nowemu po
- Tablica jest po to, żeby się dzieje na drodze.
Problemu z otrzymaniem
Choć w salonie taki sa
działowi numerów pomiędzy centralami.
telefonu nie mają tylko
zatrzymywani
kierowcy
mochód kosztuje ok. 80 tys.
czuli się bezpiecznie. NieW październiku oddano Niepodległości. Pozostali mieszkańcy Śródmieścia.
zł, to Komenda Główna Po
Tu wszystkie sprawy doty
oznakowany policyjny sa
do użytku nową centralę te mieszkańcy tego osiedla na
licji zaoszczędziła, bo kupiła
czące podłączenia telefonu
mochód może wzbudzać od razu 100 Fordów z dużym
lefoniczną przy ul. Andersa wymarzony telefon będą
można załatwić w -błyska
nieufność, a głos z megafo rabatem.
i do niej przełączono znacz musieli jeszcze poczekać.
wicznym terminie 10 dni.
ziałające przy Miejskonu nakazujący zatrzymanie
- Obecnie nie jesteśmy
ną część abonentów z cen
Również Telekomunikacja
Gminnym
Ośrodku
w
stanie
zaspokoić
wszyst
trali przy ul. Banacha. Zwol
w Sławnie posiada jeszcze
Kultury w Kępicach koło
nione numery na Banacha kich potrzeb mieszkańców
wolne numery, które czeka
honorowych dawców krwi
zostały przeznaczone na za Słupska. Sytuacja powinna
ją na nowych abonentów.
ma już 25 lat. Jego najbar spokojenie potrzeb miesz poprawić
się
dopiero
dziej aktywni członkowie kańców z prawej części os. w przyszłym roku - mówi
(AGO)
zostali odznaczeni na od
Stupsk. Sprzedaż samochodów
bywających się w Słupsku
obchodach 40-lecia istnie
nia tego ruchu. Srebrny
krzyż zasługi otrzymał Ry Słupsk
szard Grabowski. Brązowy
mi uhonorowano Wiesława
Kępczyńskiego i Waldema
ra Budzyńskiego. Prezes
koła, Jerzy Flegiel otrzymał
medal 40-lecia honorowych
Omówienie planów bu
Samochód na gwiazdkę to wspaniały prezent Choć dawców krwi.
(SIM) dowy słupskiej obwod
niewiele osób może sobie na ten luksus pozwolić,

Medale
za krew

Ruch
przed świętami
to słupscy dealerzy odnotowali wzrost sprzedaży
aut przed świętami.

Północna obwodnica

Koczała

Koncern Daewoo w ostat podobnie jak w poprzednim
nim roku zanotował znaczny roku.
wzrost zbytu aut zarówno
Również Peugeot zanoto
osobowych, jak i dostaw wał znaczny wzrost zakupu
czych. Duży wpływ na ten samochodów. O ile powodze
fakt miało wprowadzenie na nie dostawczego Partnera
rynek nowych modeli Lano- (najtańszego w swojej klasie
sa i Tico. Ogromnym powo na polskim rynku) związane
dzeniem cieszy się również jest z finansowym podsumo jfll od takim hasłem Kannajnowszy Polonez. Już w tej waniem w firmach, to deale iif* celaria Prezydenta RP
chwili dealerzy Daewoo rzy zaskoczeni są ogromnym zorganizowała
konkurs,
sprzedają o 20 proc. samo popytem na nowy model w którym uczestniczyło po
osobowego Peugeota 206.
chodów więcej.
nad 300 szkół wiejskich
Przedświątecznego wzro z całej Polski. Jednym z lau
Podobnie sytuacja przed
stawia się w salonach Opla. stu sprzedaży nie zanotowały reatów została Szkoła Pod
Przedświąteczna sprzedaż salony Mercedesa oraz Fiata, stawowa w Koczale. Zdobyła
wzrosła o ok. 20 proc., głów chociaż w tych ostatnich jest ona wyróżnienie, za które
nie za sprawą promocji. Naj lepiej niż w minionym roku. otrzyma kuchenkę mikrofa
większym uznaniem wśród
Wydział
Komunikacji lową, naczynia firmy Zepter,
nabywców cieszy się Astra Urzędu Miejskiego w Słup 510 butelek soku „Hortex",
Classic i Vectra 2 combi. sku odnotował tylko niewiel 500 kilogramów makaronu
W porównaniu z rokiem ki wzrost rejestracji nowych „Malma", całoroczny zapas
ubiegłym zbyt nieco zmalał, pojazdów, ale zdecydowanie margaryny „Fraszka" oraz
chociaż dealerzy uważają, że większy niż w poprzednich lody.
ostatni miesiąc uplasuje się " latach.
(SIM)
(elew)

Bez
głodu

nicy było głównym te
matem sympozjum tech
nicznego zorganizowa
nego przez Stowarzy
szenie Inżynierów Tech
ników Komunikacji Za
rządu Oddziału w Słup
sku.

Po
zapoznaniu
się
z wszystkimi koncepcjami
przebiegu obwodnicy zde
cydowano się na realizację
jej północnego wariantu.
Głównym powodem takiej
decyzji było zapewnienie
sprawnej
komunikacji
w obrębie Słupskiej Spec
jalnej Strefy Ekonomicznej.
Przyjęta koncepcja wymaga
jednak jeszcze wielu zmian.
Wszystkie problemy zwią
zane z realizacją tej inwe
stycji omawiał jej autor Ze
non Ryż.
(AGO)

O tym, że obwodnica jest miastu potrzebna nikogo
już dziś nie trzeba przekonywać. Być może wówczas
ul. Tuwima stanie się przejezdna.
Fot. Robert Sulikowski

|ul
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40-lecie krwiodawców

Gościnnie

Odznaka, dyplomy
i upominki

0 krwiodawstwie w lęborskim regionie mówiła Teresa Mydłach ( z lewej). Z pra
wej: Mirosław Blicharz i Krzysztof Pruszak.
.a*.Henryks*

- Należy podziwiać ludzi bezinteresownie oddają
cych krew - mówiła w swoim referacie Teresa My
dłach z lęborskiego Zarządu Rejonowego PCK.
Z okazji 40-lecia Horonowego Krwiodawstwa spo
tkali się w Lęborku krwio
dawcy z miasta i okolicz
nych gmin. W rejonie dzia
łają 2 kluby - w Lęborku
i Siemirowicach (gm. Cewi
ce), zrzeszające 250 człon
ków. Jak zaznaczył prezes
tutejszego PCK, Krzysztof
Pruszak, oddali oni w ciągu
3 kwartałów br. 253 1 krwi.
W rozmowie z nami człon
kowie podkreślali, że za od

danie krwi otrzymują tylko
śniadanie i cztery tabliczki
czekolady. Wielu pracodaw
ców niechętnie patrzy, gdy
jego pracownik zwalnia się
z pracy, by odwiedzić punkt
krwiodawstwa przy szpita
lu. Nie otrzymują też dnia
wolnego, gdyż w przepisach
nie podano, iż ma być to re
gułą również dla prywat
nych zakładów pracy
W
spotkaniu wzięli
udział
przedstawiciele

władz powiatu oraz samo
rządu Lęborka i pobliskich
gmin. Prezes Pruszak
i przewodniczący klubu ho
norowych
krwiodawców
Mirosław Blicharz wspólnie
wręczyli Odznakę Honoro
wą PCK III stopnia Tade
uszowi
Powałowskiemu
z Siemirowic, jednemu
z najaktywniejszych krwio
dawców Wielu innych
otrzymało dyplomy i upo
minki. Uroczystość urozma
iciły występy artystyczne
uczniów ze szkół podstawo
wych z Lęborka (SP nr 7),
Nowej Wsi Lęborskiej
i Wicka.
(jm, zet)

Zaniedbany

Drugoklasista
zemdlał na lekcji
W czasie lekcji w jednej z lęborskich szkól podsta
wowych zemdlał 8-letni uczeń II klasy. Zawezwano
karetkę pogotowia. Lekarz zdecydował się prze
wieźć chłopca do szpitala.
Jak poinformował nas
rzecznik prasowy KR Policji
w Lęborku, nadkom. Cezary
Tatarczuk, podczas oględzin
stwierdzono, że malec był
brudny,
zawszawiony
i przestraszony. Omdlenie
nastąpiło na skutek niedo
żywienia. Małemu pacjen
towi musiano podać kro
plówkę i leki uspokajające.
Policjanci ustalili, że ro
dzice
ośmiolatka
żyją
w konkubinacie. Ojca nie
zastali w domu. W jednopo

Teatr
z Wilna
W 200 rocznicę urodzin
wieszcza Zarząd Woje
wódzki Przyjaciół Wilna
i Grodna w Słupsku za
prosił Polski Teatr
z Wilna z inscenizacją
„Pana Tadeusza
Lęborski oddział towa
rzystwa, działający przy
Klubie Nauczyciela, zorga
nizował autokarową wy
cieczkę na to szczególnie
cenne widowisko. Tym bar
dziej cenne, że połączone
z wystawą fotograficzną pod
hasłem „Ktokolwiek bę
dziesz w nowogródzkiej
stronie ...". Wystawę barw
nych fotogramów przygoto
wali poznaniacy pod kierun
kiem Krystyny Liminowicz.
Wernisaż w słupskim te
atrze zaszczycił wicewoje
woda Jerzy Lisiecki i poseł
Jan Sieńko na zaproszenie
prezesa zarządu wojewódz
kiego towarzystwa, Mariana
Boratyńskiego.
Dodatkową atrakcją był
występ Kapeli Wileńskiej.
Jej solista, Jerzy Garriiewicz,
wilnianin zamieszkały w Po
znaniu, tak rozpalił widow
nię, że impreza miała swój
ciąg dalszy w foyer teatru,
gdzie kapela grała, a Garniewicz prowadził wspólne
śpiewanie popularnych kre
sowych i żołnierskich pie
śni. Ponad inne wybijał się
głos znanego lęborskiego
chórzysty (wieloletniego na
uczyciela wf w I LO), Bole
sława Bykowskiego.
W powrotnej drodze lęborczanie zachwycali się
niepowtarzalną atmosferą,
jaką też sami pomogli stwo
rzyć na tym ważkim spotka
niu rodaków.
^

^ Ukradli motocykle

LĘBORK. Dwa motocykle - Suzuki i Hondę, nieznani
sprawcy wyprowadzili ok. godz. 18 z budynku gospodarcze
go przy ul. Buczka. Do wnętrza dostali się po wyjęciu skrzy
dła okna. Ukryte w krzakach Suzuki odnalazł syn właści
cielki posesji. Hondę szuka policja. Oba motory należały do
obywatela Niemiec, odwiedzającego często Lębork.

Włamanie do hurtowni wędlin
LĘBORK. Na 4,5 tys, zł wycenił skradziony towar właściciel
hurtownię wędlin przy ul. Głowackiego. Złodzieje dostali
się do magazynów, wyważając drzwi z rygli. Łupem ich pa
dły różne wędliny, konserwy i radiomagnetofon.

Zginęło auto
LĘBORK. W ub. poniedziałek ok. godz. 13.30 zginął Volks
wagen Passat (nr rej. SGA 4843), który stał zaparkowany
w pobliżu budynku przy al. Wolności 26. Wraz z autem,
wartości 35 tys. zł, zniknął też paszport właściciela pojazdu.
(zet)
REKLAMA
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bałtycka
Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego" i „Wieczoru Wybrzeża"
oraz ponad 20 tygodników lokalnych
JEŚLI MIESZKASZ W CZŁUCHOWIE lub okolicy...

...masz wfplpi^pkałcenie, posiadasz umiejętność redagowania tekstów,
jstópobą dobrze zorganizowaną, komunikatywną i dyspozycyjną,
. ::ptrafisz pracować w zespole, obsługiwać komputer i nowoczesne
urządzenia biurowe

oferujemy Ci pracę na stanowisku:

SEKRETARZA ODDZIAŁU REDAKCJI
W CZŁUCHOWIE

podlegającego bezpośrednio kierownikowi oddziału odpowiedzial
nego m.in. za redagowanie tekstów, udział w planowaniu kolej
nych wydań gazety oraz koordynację pracy korespondentów.
Oferujemy Ci ciekawą, twórczą pracę w firmie wydającej najwięk
sze dzienniki na Wybrzeżu, z możliwością rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie c.v., listu motywacyj
nego do dnia 25 grudnia 1998 r. pod adresem:

„Prasa Bałtycka" Sp. z o.o *
Targ Drzewny 9/11,
80-886 Gdańsk, Dział Personalny
z dopiskiem „Sekretarz-Człuchów".

* nadesłanych ofert nie zwracamy!

Lębork

Poltarex
wyróżniony

P

rzedsiębiorstwo Prze
mysłu Drzewnego POLTAREX w Lęborku otrzy
mało certyfikat kontroli po
chodzenia produktu - Chain
of Custody, wraz z między
narodowym znakiem jakości
FSC.
Uroczyste wręcznie cer
z nauką. Co prawda, matka
przychodziła do szkoły, py tyfikatu tej firmie będzie
tała, jak się uczy jej syn. Do miało miejsce w sali rajców
wiedzieli się też, że chłopiec lęborskiego ratusza, 4 grud
, 4
często nosił sińce na ciele nia br.
(zet)
i miał opory, gdy musiał
przebrać się w strój gimna REKIAMA
styczny Korzystał z posił
ków w szkolnej stołówce.
W K A Ż D Y PONIEDZIAŁEK
Jadł szybko i łapczywie.
Dyrektorka szkoły nie
potwierdziła ustaleń policji,
a pedagog szkolny im za
przeczyła, mówiąc, że nic jej
na ten temat nie wiadomo.
- Wobec ojca wszczęte
zostało
postępowanie
o znęcanie fizyczne i moral
ne nad swoim dzieckiem dodał nadkomisarz Tatar
czuk.
Dziem

kojowym mieszkaniu nie
zauważyli nieporządku czy
śladów wskazujących na
tzw. życie na marginesie. Od
sąsiadów dowiedzieli się, że
chłopak był bity przez ro
dzica i wyganiany z domu.
Część nocy, poprzedzającej
omdlenia w szkole, spędził
na schodach razem ze swo
im psem.
W szkole funkcjonariu
sze dowiedzieli się, że jako
uczeń, zachowywał się po
prawnie, lecz miał trudności (zet)

•W SKRÓCIE

dodatek tygodniowy

Bi

*,e"nikiemBat
Jak grać, żeby wygrać:
•wytnij kupon konkursowy oznaczony numerem
i przyklej na swoją kartę konkursową
r

•jeśli jesteś wytrwały i chcesz wygrać
zbierz kolekcję kuponów:
6 kuponów - szansa na nagrodę niespodziankę
12 kuponów -szansa na nagrodę rzeczową

dzisiejszy kupon

.......

.

Szczegółowy regulamin konkursu-przyklejanki
do wglądu w Redakcji „Dziennika Bałtyckiego"
ul. Wojska Polskiego 49 A
76-200 Słupsk, teł. (0-59) 424-606
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Bałtyckie

Bytów. Po wyroku

Bytów

Miastko. Harcerska impreza

Wireland
winny

Koalicja
górą

Baw się razem

Przy Radzie Miejskiej
działa 5 komisji stałych.
Wybrano już ich prze
wodniczących.

14 tys. zł grzywny zapłaci Stanisław W., prezes Wi
Komisji rewizyjnej, skła
reland SA, uznany za winnego dyskryminowania
dającej się z siedmiu człon
pracowników. Wyrok zapadł przedwczoraj w Są
ków, przewodniczy Mieczy
dzie Rejonowym w Bytowie.
sław Wnuk-Lipiński z AWS.
Prezesa do sądu podały
związki zawodowe działa
jące w tym zakładzie pracy
Związkowcy twierdzili, że
byli dyskryminowani i szy
kanowani. Udzielenie urlo
pu pracownikowi prezes
uzależniał od decyzji wy
stąpienia ze związku. By
wało też, że rezygnacja
z członkostwa, zbiegała się
z zatrudnieniem kogoś
z rodziny pracownika.

Z roku na rok liczba człon
ków w obu związkach za
wodowych malała.
Prezes Wireland SA,
Stanisław W. decyzją Sądu
Rejonowego w Bytowie zo
stał uznany za winnego za
rzucanych mu czynów. Sę
dzia,
Bogdan
Kostyk,
orzekł grzywnę w wysoko
ści 14 tys. zł. Wyrok nie jest
prawomocny.
(ds)

Bytów. Wybory Miss

Szansa
dla dziewczyn
- Po raz drugi regional
ny przedstawiciel Miss
Polonia zachęca nas do
zorganizowania powia
towych eliminacji ślicz
nych dziewcząt; któ
rych, nie mam wątpli
wości, jest mnóstwo na
terenie powiatu bytowskiego - mówi Roman
Szymański, dyrektor
Miejskiego Domu Kul
tury.

Roman Szymański
Fot. Krzysztof Wiczkowski

Impreza lokalna, finało w Domu Kultury, tel. 25-44.
wa odbyłaby się nie później Dziewczyny zgłaszać się
niż 15 marca. Finał regio mogą w poniedziałki od od
nalny natomiast, w Gdań godz. 9 do 13 i w piątki od 14
sku - w maju.
do 21, w wigilię i sylwestra
- Zachęcamy młode sym od godz. 9 do 13. Ostateczny
patyczne panny w wieku od termin zgłoszeń upływa 31
18 lat do wzięcia udziału grudnia br. Na uczestniczki
w konkursie piękności - do powiatowych wyborów miss
daje dyrektor.
czeka wiele nagród, m.in.
Zgłoszenia
przyjmuje nagroda główna - 1000 zł
oraz bliższych' informacji i nagrody sponsorów.
udziela Roman Szymański (ds)

Tuchomie

Ozdoby świąteczne
H| m P°kaz
układania
I m m bukietów i stroików
świątecznych zaprasza Cen
trum Międzynarodowych
Spotkań i Rejonowy Zwią
zek Doradztwa Rolniczego
w Miastku. Pokaz odbędzie
się w sali tuchomskiego
Centrum w najbliższy pią
tek o godz. 17.
- Serdecznie zapraszamy
wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w spotka
niu. Taki pokaz organizuje-

my w Tuchomiu po raz
pierwszy, na pewno będzie
można się na nim wiele na
uczyć - mówi Wioletta
Wiczkowska, dyrektor Cen
trum. Chętni do wzięcia
udziału w pokazie proszeni
są o przyniesienie ze sobą
materiałów potrzebnych do
zrobienia bukietów i stro
ików - suchych kwiatów,
krzewów oraz szyszek.
(osa)

Pozostałe komisje są 10osobowe.
Na poprzedniej sesji po
wołano po 7 członków z ra
dy, wkrótce rada wybierze
trzech spoza rady Przewod
niczącą komisji rolnictwa,
leśnictwa i ochrony środo
wiska jest Barbara Pobłocka
(Samorządność), komisji
programowania i rozwoju
przewodzi Ryszard Sylka
(AWS), gospodarki komu
nalnej, handlu i spraw so
cjalnych - Andrzej Sobczak
(AWS). Komisjom tym prze
wodzą członkowie rządzącej
w Bytowie koalicji AWS Samorządność, tylko prze
wodniczący komisji oświaty,
kultury, sportu i turystyki,
Ludwik Lenc jest z ugrupo
wania opozycyjnego, Nieza
leżnej Inicjatywy Wybor
czej.
W myśl nowej uchwały
Rady Miejskiej od nowego
roku dieta radnego za jedno
posiedzenie w pracach ko
misji wyniesie 7,5 proc.
przeciętnego wynagrodze
nia miesięcznego, ogłoszo
nego dla celów emerytal
nych, zaś członka spoza ra
dy - 4 proc.
(mn)

Parchowo

Jest włodarz
gminy
H|

sesji w Urzędzie
m Gminy w Parcho
wie, która miała miejsce 1
grudnia został wybrany
w drodze konkursu wójt.
O fotel wójta ubiegali się
Władysława Łangowska pełniąca tę funkcję przez
dwie minione kadencje, Le
szek Pawłowski - radny Ra
dy Miejskiej w Bytowie, An
drzej Dołębski - parchowski
radny oraz Krzysztof Stasiak
- kurator sądowy mieszkają
cy pod Sławnem.
Wybór padł na Włady
sławę Łangowską, na którą
głosy oddało 10 spośród 15
obecnych na sesji radnych.
Leszek Pawłowski złożył
rezygnację, zaś Andrzej
Dołębski uzyskał 5 głosów
Krzysztof Stasiak nie otrzy
mał żadnego głosu. Podczas
sesji wybrani zostali także
członkowie zarządu. Na wi
ceprzewodniczącego wy
brano Jaromira Szroedera,
na członków zarządu Mar
ka Pyrchę i Piotra Głodowskiego.
(aku)

Zgromadzoną brać najbardziej rozbawił występ kabaretu Szpilka.

Zabawę dla mieszkańców zorganizowała Komenda
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Miastku
w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Aby zdobyć pieniądze na
utrzymanie,
harcerze
z Miastka zorganizowali
zabawę dla mieszkańców
Zaprosili na nią burmistrza
miasta, Jana Ponulaka oraz
radnych. Publiczność roz
grzewał do zabawy zespół
muzyczny z Koszalina.
Przygotowany program do
starczył widzom dobrej za
bawy. W konkursie „Czar
par" brały udział cztery pa
ry, państwo Teresa i To
masz Borowscy, Iwona i Mi
rosław Ryckiewicz, Ewa
i Piotr Harat oraz Irena
i Józef Pakuła. Jedną z cie

kawszych konkurencji było
jedzenie czekolady. Wyty
powano po jednej osobie
z każdej z pary, które rzuca
ły kostką do gry. Kto wyrzu
cił szóstkę, podbiegał do
stolika, ubierał kożuch, rę
kawice, czapkę i jadł czeko
ladę sztućcami do czasu,
gdy inna osoba nie wyrzu
ciła szóstki na kostce. W tej
konkurencji najlepsza była
Ewa Harat, zjadając prawie
całą czekoladę.
Zwycięzcami
„Czaru
par" zostali państwo Irena
i Józef Pakuła.

Fot. Eugeniusz Święty

W czasy średniowieczne
przeniósł nas III Regiment
Najemnej Piechoty Szkoc
kiej, prezentując ubiór
szkocki, taniec celtycki oraz
dosyć realistyczny pokaz
walki na miecze.
Wracając do współcze
sności swpje pokazy zapre
zentowali miasteccy zapa
śnicy wykonując pokazową
akrobatykę. Swoje umiejęt
ności pokazali także karate
cy przedstawiając kata
i walkę wręcz. Między po
szczególnymi pokazami wy
stępowały zespoły taneczne,
Fleks i Piramida oraz kaba
ret Szpilka, który rozbawił
publiczność do łez.
(eś)

Bytów

Pieniądze podzielone
Zarząd Miejski opracował projekt budżetu. Obec
nie zapoznają się z nim poszczególne komisje.
Radni powinni go uchwalić jeszcze w tym roku.
W założeniach na rok
1999 przewidziano wydatki
w kwotach: rolnictwo - 430
tys. zł, leśnictwo - 7 tys. zł,
transport - 80 tys. zł, gospo
darka komunalna - 2988 tys.
zł, gospodarka mieszkanio
wa oraz niematerialne usłu
gi komunalne - 552 tys. zł,
oświata i wychowanie - 10
min 210 tys. zł, kultura
i sztuka 628 tys. zł, ochrona
zdrowia 510 tys. zł, opieka
społeczna 2 min 500 tys. zł,
kultura fizyczna i sport 310 tys. zł, turystyka i wypo
czynek - 52- tys. zł. Na dzia

łalność różną przewidziano
nieco ponad 175 tys. zł, na
administrację państwową
i samorządową - 2 min 380
tys. zł, bezpieczeństwo pu
bliczne - 10 tys. zł. Ogółem
kwota planowanych wydat
ków na przyszły rok zamyka
się w sumie 20 min 864 tys.
900 zł.
Wartość
szacunkowa
gruntów, jakimi dysponuje
gmina Bytów wynosi 17 min
592 tys. 554 zł. W przyszłym
roku planowane dochody
z gospodarki gruntami za
mkną się kwotą 555 tys.

i będą pochodzić ze sprze
daży działek pod budownic
two jednorodzinne i inne,
z dzierżawy na cele składo
we, komunikacyjne, uprawy
warzyw i pod garaże oraz
z rocznych opłat za użytko
wanie wieczyste, a także
z tytułu przekształcenia
użytkowania wieczystego
we własność i innych wpły
wów. W projekcie przewi
dziane są nakłady na go
spodarkę gruntami w kwo
cie 991 tys. zł, a dotyczyć
będą utrzymania dróg wiej
skich, inwestycji na drogach
miejskich i instalowania
punktów świetlnych.
(mn)

15

środa 2 grudnia 1998 r.

Człuchów

Ciemne ulice

Człuchów

Kolejna sesja

Do redakcji naszej ga
zety często dzwonią
mieszkańcy Człuchowa
narzekając na brak
oświetlenia w bocznych
ulicach miasta.

I

O wypowiedź na ten te
mat poprosiliśmy Jerzego
Stróżyka, kierownika refe
ratu.
- Wydaje się tyle pienię
dzy na oświetlenie miasta,
ile jest przewidziane w bu
dżecie. W 1998 r. przezna
czono 200 tys. zł. Dlatego
pali się co druga latarnia mówi kierownik.
Nie wiadomo jaką kwotę
miasto ma przeznaczyć na
rok 1999, gdyż budżet nie
zosta! jeszcze zatwierdzo
ny
- Ważną inwestycją tak
że ze strony miasta jest
wymiana starych lamp rtę
ciowych na nowe sodowe.
Lampy sodowe są energo
oszczędne. Co roku moder
nizuje się od 50 do 100
lamp - twierdzi Jerzy Stróżyk.
Miejmy nadzieję, że
dzięki zabiegom władz
Człuchowa na ulicach
z dnia na dzień stanie się
jaśniej.
Rys. Bartłomiej Brosz

Karolina Szlachcikowska

Sesja stała się okazją do poruszenia i przedyskutowania wielu istotnych proble
mów.
Fot. Archiwum

Sprawa budżetu, odśnieżania dróg, czystości i este
tyki gminy została poruszona na II sesji czluchowskiej Rady Gminy.
W sesji uczestniczyli
wszyscy członkowie zarzą
du, radni i pracownicy
Urzędu Gminy. Członkowie
zarządu wypełnili oświad
czenia o stanie majątko
wym.
Sesja stała się okazją do
poruszenia i przedyskuto
wania wielu istotnych pro
blemów. Jednym z nich była
sprawa
bezpieczeństwa.
Zwrócono uwagę na zagro
żenie na drogach spowodo

wane nie odśnieżonymi
jezdniami i porośniętymi
roślinnością przydrożnymi
rowami. Wiele uwagi po
święcono także kwestii do
żywiania dzieci w szkołach
i przedszkolach. Uwagi kie
rowano również pod adre
sem władz PKS.
Radny Adam Marciniak
wypowiedział się na temat
tworzenia nowych zakła
dów pracy i miejsc pracy,
powiększania gospodarstw

rolnych, telefonizacji, kana
lizacji, gazyfikacji i prze
prowadzeniu melioracji te
renu. Następnie
Alicja
Podlaszewska przedstawiła
dane o stanie mienia komu
nalnego a Barbara Chmielarska
poinformowała
o zmianach budżetu. Nato
miast Arkadiusz Kubalewski omówił zmiany statusu
sołectw.
Wójt złożył wniosek
o uzupełnieniu komisji
o osoby
z poza radyUchwała ta została przyjęta .
jednogłośnie.
Monika Buczma

REKIAMA

Ile firm w Twoim mieście
zbuduje coś na mur beton?
Wszystkie firmy budowlane, które ogłaszają się w Panoramie Firm! Jest to nowoczesna książka teleadresowa -rzetelne źródło informacji o firmach w Twoim regionie. Tak łatwo i wygodnie z niej korzystać.
Ma przejrzysty podział branżowy, a na każdym etapie poszukiwań prowadzi Cię indeks alfabetyczny.
Nie zawężaj sobie pola widzenia. Wiele interesujących i intratnych ofert, wiele sposobów na rozwiązanie
Twoich problemów może ujść Twojej uwadze. Panoramiczny wybór pozwoli podjąć trafną decyzję.
Jeśli prowadzisz interesy, poszerz liczbę swoich klientów. Znajdziesz się w ich polu widzenia reklamując się
w efektywnym, atrakcyjnym medium - Panoramie Firm.
Konsultant ds. reklamy z lokalnego biura wydawcy Panoramy Firm wkrótce skontaktuje się z Twoją firmą.

[||||||;:

Rozejrzyj się z Panoramą Firm
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Bałtycki

Kuracja witaminowa

L

W kropelkach
i w żelu

1.

Syn państwa Michalak
z Ustki, ur. 22.11.98 r.,
godz.13:55, 4550 g, 58
cm, Wojewódzki Szpital
Zespolony w Słupsku

Syn państwa Dys
z Machowina, ur.
24.11.98 r., godz.22:15,
4400 g, 58 cm, Woje
wódzki Szpital Zespo
lony w Słupsku

Aleksander Jan GlistaKorewo z Wiklina, ur.
24.11.98 r., godz. 15.45,
2450 g, 54 cm, Woje
wódzki Szpital Zespo
lony w Słupsku

Kordian Łubiarz
ze Strzelina, ur. 24.11.98
r., godz. 22:55,3500 g, 54
cm. Wojewódzki Szpital
Zespolony w Słupsku

Paulina Erdmann
ze Zwartowa ur.
18.11.98 r.g. 20.45, 3600
g, 57 cm, Szpital Rejo
nowy w Wejherowie

Radzi Beata Romańska,
farmaceutka.
- Które z preparatów wita
minowych dostępnych w ap
tekach zaleca się niemowlę
tom?
- Dla dzieci, które nie
ukończyły jeszcze pierwszego
roku życia godne polecenia są
witaminki w płynie. Jeszcze
do niedawna na rynku były
dostępne witaminki w kropel
kach Multi - Tabs. Kompo
nenty witamin były w nich
tak dobrane, że 20 - 30 krope
lek dziennie zaspokajało
dzienne
zapotrzebowanie
dziecka na witaminy, bez
obaw
przedawkowania.
W płynie dostępny jest także
witaminowy Multisanostol
oraz Kinderbiovital. Ten
ostatni można kupić również
w żelu.
- A nasze rodzime witamin
ki?
- Z naszych krajowych pro
duktów witaminowych należy
wymienić Vibowit Bobas. Od
mian vibowitu jest w apte
kach wiele, ale właśnie ten
przeznaczony jest dla dzieci
od 0 do 3 lat. W jego składzie
znajdziemy witaminę A, D3,
BI, B2, B6, B12, C, PP, E oraz
wapno.
- Jak dawkować vibowit
i witaminki w żelu?

i
Syn Barbary
Mionskowskiej z Perlina ur. 19.11.98 r., godz.
5.50, 3000 g, 54 cm,
Szpital Rejonowy
w Wejherowie

Robert Hamerski
z Kościerzyny, ur.
21.11.98 r., g. 5.00, w.
3650, 57 cm, Szpital
Rejonowy w Koście
rzynie

Weronika Worek
z Wejherowa ur.
19.11.98 r., godz. 16.15,
2200 g, 51 cm. Szpital
Rejonowy w Wejhero
wie

Nikodem Lewandowski
z Kościerzyny, ur.
17.11.98 r., g. 5.00, w.
2900 g, 54 cm, Szpital
Rejonowy w Koście
rzynie

Syn pp. Turzyńskich
z Lubania, ur.
21.11.98 r., g. 18.35, w.
4300, 55 cm. Szpital
Rejonowy w Koście
rzynie

Rafał Kuczyński
ze Starej Kiszewy, ur.
18.11.98 r., g. 12.10,
w. 2700, 53 cm, Szpi
tal Rejonowy w Ko
ścierzynie

Córka pp. Wegner
z Kościerzyny, ur.
22.11.98 r., g. 2.10, w.
2850, 55 cm, Szpital
Rejonowy w Koście
rzynie

Syn Doroty Dorau
z Popiej Góry, ur.
22.11.98 r., g. 6.15, w.
3600, 59 cm, Szpital
Rejonowy w Koście
rzynie

Dawid Baska
z Rybaków, ur. 19.11.98
r., g. 11.30, w. 3550, 58
cm, Szpital Rejonowy
w Kościerzynie

Córka Brygidy Błońskiej
z Szatarp,
ur. 23.11.98 r., g. 2.20,
w. 3250, 53 cm. Szpital
Rejonowy w Koście
rzynie

Beata Romańska
Fot. Maciej Kostun

- Dla takiego malucha wy
starczy jedna torebeczka vibowitu dziennie, rozpuszczo
na w płynie. Natomiast dzie
ciom powyżej roku podaje się
większe dawki (Vibowit Ju
nior). Dla tych starszych ma
luchów vibowit jest również
dostępny w tabletkach do
ssania (opakowanie - 30
sztuk).
Żelowy Kinderbiovital ma
natomiast konsystencję gala
retki, którą podajemy dziecku
łyżeczką, dwa razy dziennie.
Można także rozpuścić ją w
herbatce bądź mleku. /r<n„.
(lLH)

REKLAMA-

PIELUSZKI BAMBINO
ULTRA I UMIWE8SAŁWE

PODYPLOMOWE

ORAZ WSZYSTKO OLA DZIECKA
kupisz w hurtowni „AKPOL"
Gdańsk, ul. Jajkowa Dolina 84. ta. 34542-26

Promocja w

AK POLU

2 opakowania BAMBINO ULTRA
-12,00 zł Tylko z tym ogłoszeniem
NIESPODZIANKA
(do wyczerpania zapasu)

Bambino

U nas Duży Wybór, Niskie Ceny
ZAPRASZAMY
pn - pt 8.00 - 19.00
sobota 9.00 • 15.00
niedziela 10.00 • 15.00

WYCENY

NIERUCHOMOŚCI
Informacje i zapisy: T.O. „PROFIL"
Gdańsk, ul. Klonowa 11II pokój 7
tel. 346-03-11, 0-601205757
h ttp://www.top.com.pl

WYKORZYSTAJ TEGOROCZNĄ
ULGĘ NA SZKOLENIA !!!
r;^

OKNA PCV
SUPER OFERTA
me

bez

NEWO

PRZY WYBORZE PAKIETU IDEA 150
AKTYWACJA GRATIS
NIE MASZ CZASU?
PRZYWIEZIEMY Cl TELEFON.

//

—,
,
81-963 Gdynia,
^L ,Ł ^ u l .Marsza. Piłsudskiego 32-34
OKNO tel. 661^12-91
SYSTEM tel./fax 661 -56-95

80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 99/100
Tel. 305 3323, 305 3324, fax 305 9284

Uprawniony do kontaktów z oferentami - Mirosław Grzelak,
tel. 6828114.

5

Autoryzowany przedstawiciel IDEA Centertel
„REK-KOM"
Al. Gen. J. Hallera 132 (Salon firmowy FIAT)
tel. 501-102 600,501-102 601, tel7fax 344-72-80

Osiedle „LAGUIUA" w Pucku

realizuje budowę 38 domów
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
Ceny promocyjne dla pierwszych 6 domów od 130 000 zł
za dom o powierzchni 157 m2 wraz z działką.
Tn farmację i sprzedaż

„AWAL" Biuro Nieruchomości
Puck, ul. Sambora 16
tel. 673-16-26 lub 673-37-90

1. Drób i wyroby drobiarskie
2. Nabiał
3. Artykuły spożywcze różne
4. Mięso i wyroby masarskie
5. Ryby
6. Pieczywo
7. Warzywa, owoce oraz przetwory
8. Środki czyszczące, piorące i dezynfekujące oraz sprzęt
gospodarczy
9. Leki oraz materiały opatrunkowe
10. Artykuły biurowe
Termin realizacji do 31.12.2000 r.
Warunki szczegółowe zamówienia odebrać można w siedzibie
zamawiającego w pok. nr 10.

^O
&

jedna "z najładniejszych lokalizacji w Pucku
„AMER-DOM" Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony (poniżej 30 000 ECU)
na dostawę nw. artykułów:

dopłaty (k-1,5)
Wysoka jakość
Kompleksowa obsługa

DUŻO MÓWISZ. MAŁO PŁACISZ.
POMYŚLAŁEŚ O MAŁYM TELEFONIE
POMYŚL O MOTOROLI C 520

"199 Zł

Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, 83-041 Mierzeszyn,
tel. 6828114,

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 9.
Termin składania ofert upływa dnia 15.01.1999 r., godz. 14.00.
Oferujemy sprzedaż lub wynajem powierzchni w nowopowstającym

Centrum Handlowo - Usługowym "Developer"
Gdańsk - Chełm
• wyselekcjonowany dobór usług ( m. in.: bank, biuro prawne,
towarzystwo ubezpieczeniowe, biuro maklerskie, mini-klinika gabinety lekarskie, apteka etc.)
• funkcje zaprojektowane w sposób bezkolizyjny
gj
• możliwość zaparkowania samochodu
§
• wyjątkowo korzystny układ komunikacyjny - obsługa
5
okolicznych mieszkańców i klientów zmotoryzowanych.
£
:

oL

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.01.1999 r., godz. 10.00 w siedzibie
zamawiającego (stołówka).
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji
krajowych.
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi
określone w warunkach szczegółowych zamówienia oraz spełniają
wymogi określone w art. 19 i 22 ustawy o zamówieniach
publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bez podania przyczyn.
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ABSOLWENTÓW, uczniów szkół
zaocznych, 664-80-61
ABSOLWENTÓW- obsługa księgar
ska szkół, samochód przydatny,
557-89-15
MŁODYCH bezrobotnych, tel. 664-

#•' wwm
tppftiąpw |
ELEKTRONIKÓW Car- Audio; spe
cjalistę od nagłośnień; instalatorów
autoalarmów; serwisanta zatrudni
specjalistyczna firma w Gdańsku,
301-77-46, 305-18-16, informacja
16.00-18.00

iŁSiiEBm

KIEROWCĘ- doświadczonego (do

DOZORCĘ na parking, po 20.30/
629-43-88
ELEKTROINSTALATORA, 552-8410 godz. 19.00-22.00
EMERYTÓW, rencistów, wojsko
wych, tel. 621-52-03

lat 40), Gdynia- Cisowa, Janowska
40

KIEROWCĘ akwizytora, prawo jaz

dy kat. C, przyjmę, 673-25-36

KIEROWCĘ kat. C, E, paszport, tel.
552-77-79

KIEROWNIKA serwisu
skiego, 551-45-41

POMOCNIKA do warsztatu samo
chodowego, 623-67-38

KONTROLERA technicznego,
tel.345-50-34

m
PIELĘGNIARKĘ z g
zatrudnię, tel. 676-03-50 godz. 8.0015.00
W BU00W$3fDTW!£

IHSŁUBAC8BUDO»L
BUDOWLAŃCÓW- pracowaliście le
galnie w Niemczech, 1996- 1998,
odbierzcie podatek, (0-58)301-82-63

ASYSTENTKI,
sekretarki,

80-61

.

ASYSTENTKĘ, młodą, dyspo
zycyjną, 341-50-01 (11.0015.00

PRACOWNIKA hurtowni części sa
mochodowych, wymagana znajo
mość języka angielskiego i obsługi
komputera, 554-46-40

mtmm
i szwachi .,

-

KRAWCA- samodzielna konfekcja
ciężka, 664-92-24

MALARZY, piaskarzy, 663-33-52,
0602/501-109

KRAWCÓW, krawcowe do szycia
rękawów, również renciści, emeryci,
jedna zmiana, Gdynia- Śródmieście,
661-78-65

MONTERA rolet, ślusarza, 552-8334,0-601/610-352

SZWACZKI do zakładu w Redzie
przyjmie „Santi" 625-09-99

praca po przeszkoleniu Gdynia^
Świętojańska 39/4 661-84-13;
Gdańsk, Wałowa 19,301-48-59
PRACOWNIKA poszukuje Fir
ma, wymagania: szybkie pisanie
na komputerze i znajomość języ
ka angielskiego w mowie i w pi
śmie, 620-11-83
JlARSl|fiOW£6@
KSIĘGOWĄ do sklepu spożywcze
go, 303-7045

KSIĘGOWYCH

- kursy komputerowe. Otrzy
masz pracę. Upoważnienie Kra
jowego Urzędu Pracy. Gdańsk,
301-28-51, 301-47-54. Gdynia.
661-83-88

BL& HANDLOWO A
EKSPEDIENTKĘ- spożywczy, kasy
fiskalne, 346-46-27
EKSPEDIENTKĘ do sklepu fotogra
ficznego przyjmę, tel. 301-59-38
12.00-15.00
EKSPEDIENTKI, extra płaca,
Gdańsk, Piastowska 95, spożywczomonopolowy

SEKRETARKI
• wykształcenia min. średniego,
• doświadczenia na podobnym stanowisku,
• umiejętności obsługi komputera (Word, Excel, McOffice)
i urzqdzeń biurowych,
• znajomości j. angielskiego,
• operatywności, komunikatywności i dyspozycyjności,
• łatwości w nawiązywaniu kontaktów.
Oferujemy:
• pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
• stałe wynagrodzenie,
• premię uznaniową,
• możliwość dokształcania.
Oferty pisemne zawierające c,v. prosimy przesyłać pod adresem:

ENSTO POL Sp. z o.o., ul. Świętojańska 47/48,80-840 Gdańsk
R-15145/A/5

ŻUKOWO, centrum, działka usługo
wo -miieszkalna, 1.200 m kw, 68414-17

spmMam
GDYNIA, Hutnicza, superlokalizacja, 5000 m kw, przemysłowe,
346-12-91 LegeArtis

mmi

DĘBOGÓRZE,

GDYNIA-działka
przemysłowa
(1471)
przy ul, Hutniczej
i inne AD
Drągowski
621-13-28

dziatki budowlane, 622-16-48
DOBRZEWINO, budowlane od 2000
m, Apeks, 346-08-47
GDAŃSK- Kokoszki, pod składy,
rzemiosło, również uciążliwe, (7800),
349-56-58,0-601-66-72-85
GDAŃSK- Kokoszki, rzemieślnicza
(1721), 349-56-58,0-601-66-72-85
GDAŃSK- Oliwa, Osowa, uzbrojona,
450- 700 mkw, 552-26-33
GDAŃSK - Sobieszewo, 3.440
mkw, tel. 305-38-57,0501-15-87-53

RUMIA przy trasie, (8500), rzemieśl
nicza, „AiB", 622-45-90

GDAŃSK- Wzgórze Mickiewi
cza, (620), budowlana, 550-30-

STAROGARD Gdański, blisko cen
trum uzbrojona, (9.000), okazyjnie,

„Aarcan"

621-63-13
-

sfjżęSśT
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GDYNIA- Chwarzno, Dąbrowa,
atrakcyjne, „AiB", 622-45-90
GDYNIA- Cisowa, a
budowlana, 664-96-67

EKSPEDIENTKI
i ekspedientów do sklepu ogólnospożywczego, 0-501/061-926
EKSPEDIENTKI również rencistki do
sklepu spożywczego, 625-21-75

HANDLOWCA

z doświadczeniem, dyspozycyjne
go, z samochodem, do prowadzenia
sklepu, 0-501/061-926
HANDLOWCÓW, zatrudni firma te
lekomunikacyjna P.T.H. „Datel",
Gdynia, ul. Świętojańska 40/2
HANDLOWCÓW. Firma handlowa
prowadzi nabór na stanowiska han
dlowe i ankieterskie, 30-53-723
PRACOWNIKÓW z samochodem,
62-17-932

IMii
KELNERKI, 0-501/191-635

LEKARZY do współpracy poszukuje
gabinet fizykoterapii, 557-61-81
MGR farmacji, samodzielnego
zatrudni apteka w Wejherowie.
Bardzo atrakcyjne zarobki.
Możliwość uzyskania pożyczki,
0601/62-90-26
MGR farmacji zatrudnię, tel. 556-4254,0602/101-937

£

GDYNIA- Orłowo, Wzgórz Maksymi
liana, atrakcyjne, „AiB', 622-14-59
KĄPINOk/Wejherowa, 1095 mkw,
676-32-06

KOLECZKOWO
2683 m kw, przy
lesie, kontakt:
0-602-72-84-70

AGENTÓW i kandydatów na agen
tów ubezpieczeń życiowych i mająt
kowych- poszukuję, 622-51-22, 0-

CHAŁUPNIKÓW- adresowanie ko
pert. Ptacimy do 5 zł sztuka. Cały
kraj. Informacje gratis, koperta zwrot
na. „Euroinwest" 99-300 Kutno box.
28

PREZENTERÓW
501/191-635

FRYZJERKĘ damsko- męską, 34097-95

SREBRNIKÓW- chałupniczo, mon
taż odlewów, 683-44-62

ABSOLWENTKA Studium Ekono
micznego, studiującą zaocznie (an
gielski, komputer), 691-13-09

FRYZJERKĘ damsko- męską
lub damska, 305-38-84 po 16-tej

STEWARDESY, stewardów, pa
nie do sklepu z dobrą znajomo-

HANDLOWIEC, kelner, sprzedawca,
ze znajomością komputera, języka
niemieckiego, prawo jazdy kat. B,
wykształcenie średnie techniczne, 0604-203-108

AGENTÓW i pośredników ubezpie
czeniowych wymagane zezwolenie
Punu, zatrudni TUiR „Partner" SA
w Gdyni, Świętojańska 34, 620-4385,620-21-04
AGENTÓW ochrony z bronią palną
i gazową zatrudni Biuro Ochrony
„Orka". Oferujemy atrakcyjne warun
ki pracy oraz wysokie zarobki. Zgło
szenia osobiste w godz. (9.0015.00) Gdańsk, Kołobrzeska 30

FRYZJERKĘ damsko- męską
lub damską, tel. 682-15-67
KOSMETYCZKĘ z doświadczeniem
zatrudni Abacosun, Gdynia, telefon
661-35-26

AGENTÓW
ubezpieczeniowychSzwajcarskie
Towarzystwo
zapewni ci szkolenie,
opiekę, pomoc.
Gwarantujemy
prowizję
w wysokosci
1.200,-Czy potrafisz
to wykorzystać?
305-24-90

KOSMETYCZKĘ z doświadczeniem
zatrudni Abacosun, Gdynia, telefon
661-35-26
LAKIERNIKA, stolarzy Sto
larnia Stolarki Otworowej, 55284-51
MANICURZYSTKI i fryzjerki do
Salonu „Loreal" tel. 309-95-29,
0604/837-928
MODELKI oraz dziewczęta powyżej
1,70 cm do 25 lat poszukuje TopStudio. Przygotowanie do pokazów
mody, 620-00-30 wew. 122,
0501/179-863

REWA, działki budowlane z wido
kiem na morze, cena 1 m/ 8 USD,
679-10-72,0601/67-96-09
RUMIA Żurawia, 2000 m. siedlisko
wa, 0-501-17-88-57
SITNO 108, k/ Żukowa, 20
km od Gdańska, działka
4800 m kw, położona bez
pośrednio nad jeziorem,
dom mieszkalny, cało
roczny, 192 m kw, garaż,
tel. 0-90/28-22-22, (058 684-05-86

Doświadczonych
handlowców
z własnym
samochodem

GDAŃSK! Oliwa, jednorodzinny,
330.000,-„Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Oliwa, pół domu, komfor
towe, stylowe wnętrze, ogródek, „
Dariusz Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Osowa, segment, „Da
riusz Rękawek" 341-90-31
GDAŃSK, Łostowice, (blisko Święto
krzyskiej), wolno stojący, 320 tys,
„Nieruchomości" Barbara
Pawlikowska 301-60-52
GDAŃSK, ul. Marii Ludwiki, szereg
skrajny, „Nieruchomości"
Barbara Pawlikowska 30160-52

OPIEKUNKA, 343-06-16

Targi Pracy

4- 5.XIII Hala Olivia godz. 10.0018.00 wstęp wolny, oferty Firm reno
mowanych.

0-

ni armator duński. Fryzjerki z do
brą znajomością języka niemiec
kiego i angielskiego na statek
pasażerski. V. Ships PL Ltd.
Gdynia, Al. Zjednoczenia 1.62038-96
PRACOWNIKA do agencji ubezpie
czeniowej, 551-00-10
PRACOWNIKÓW do hurtowni. Wy
magany samochód, Pruszcz, 68330-96

KIEROWCA, kat „B", 42 lata, za
mieszkały w centrum Gdańska, dys
pozycyjny 24 h, tel. kom. staż 18 lat,
tel.305-93-10
KIEROWCA B, C, E z samochodem
osobowym, tel. 0601/795-010
KIEROWCA kat. B, E, 0-601-676520
KIEROWCA z polonezem Truck hurtownia lub inne, 0-602-666-886
KSIĘGOWA, 558-03-22

MĘŻCZYZN do 45 lat, z Gdań
ska, do specjalistycznych prac
porządkowych zatrudni firma
sprzątająca, 3456-000

KSIĘGOWA, KPiR, ryczałt, 554-2428,0-601/690-007 po 16.00
KSIĘGOWA, znajomość KSHI KPIR
oraz program Symfonia i Wariko, tel.
303-14-76

ODPOWIEDZIALNYM domową
pracę zleci redakcja, (umowa),
0-602/178-672

KSIĘGOWA samodzielna, poszuku
je pracy, 341-11-39

zatrudni:

INŻYNIERA
ELEKTRYKA/ELEKTRONIKA

PLASTYK- znajomość komputera,
wyklejanie reklam, doświadczenie,
348-58-39
PRAWNIK, aplikacja- zdany egza
min sędziowski. 671-23-80
TECHNIK- handlowiec poszukuje
pracy w biurze lub hanlu, tel. 681-8081
TECHNIK budowlany, 553-7014
TECHNIK budowlany z uprawnienia
mi, rencista, podejmie pracę, tel.
622-44-36
TECHNIK Ekonomistka, lat 27
(inspektor ubezpieczeń) podej
mie pracę biurową w okolicach
Pruszcza Gd, 691-14-99, 0601/61-09-64
AMBITNA, komunikatywna, stu
dium marketingu i reklamy, kurs
asystencko- sekretarski, poszu
kuje pracy biurowej, 307-00-20
BHP obsługa przedsiębiorstw,
szkolenia, 629-41-07
FACHOWO poprowadzę kadry i pła
ce, 0-59/620-904
POPROWADZĘ książkę przycho
dów i rozchodów, tanio, fachowo.
Kontakt po 16.00,346-86-13
UMYJĘ okna, maluję, sprzątam,
676-06-63
ZAOPIEKUJĘ się dwójką dzieci
u siebie w domu, tel. 343-24-52

usmisic
MM/KIJ
BAłWCKIM"

o specjalności AUTOMATYKA
Wymagania:
znajomość języka angielskiego
minimum 3 lata praktyki w zawodzie

TECHNIKA CHŁODNIKA

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego oraz
dobre warunki pracy.
Pisemne oferty prosimy kierować pod adresem:

DAN-POLTHERM Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 2
80-560 Gdańsk

R-15428/A/l 034

r

muzyki,

KUCHARKA- podejmie pracę
w kuchni lub jako gospodyni do
mowa, tel. 664-54-63

Wymagane minimum 3 lata praktyki w zawodzie

zatrudni dystrybutor piwa,
wina i napoi.
Spotkanie informacyjne
3.12.1998 r., godz. 12.00
Gdańsk, ul. Oliwska 21/23,
budynek INTER ROYAL, II
piętro, sala szkoleniowa.

III tpmdm

PRACOWNIKA do Salonu Gier
Komputerowych. Wymagane:
Windows 95, sieć Windows 95,
znajomość nowości gier kompu
terowych, tel. 302-99-83

A A A dla każdego oferty pracy,

i Sp. z o.o.

V

ŻUKOWO, budowlane, tanio, 34956-58,0-601/667-285

OFICERÓW pokładowych II-kL za
trudni Żegluga Gdańska, tel. 301-12-

PRACA od zaraz, 621-79-32
SKŁADANIE długopisów, 0-604/4067-85

CHAŁUPNIKÓW! Adresowanie,
składanie długopisów- Zatrudnimy.
Cały kraj. Informacje bezpłatne, ko
perta zwrotna. „Menager" 99-300
KUtno box. 107

Spotkanie z kandydatkami dnia
2.12.1998 r. w godz. 11.00-16.00
w Gdańsku, ul. Focha 7,
tel. (058)' 306-32-68 R-14955/A/97

SITNO 108 A, sprzedam
uzbrojoną działkę budow
laną, 2100 m kw, usytu
owaną bezpośrednio nad
jeziorem, tel. 0-90/28-2222

MONTERÓW kadłuba do pracy na
terenie Gdańska, tel. 663-97-52

AGENTA ochronyKurs zawodowy na licencję
I stponia. Promocja! 554-2225,345-00-87. Bezpłatna infoli
nia 0-800-15-11-11. Gdańsk,
Grunwaldzka 487/489

Wymagane:
doświadczenie
w branży, miła aparycja, znajo
mość jęz. obcego.

Oczekujemy:

688*17

EKSPEDIENTKI do ozdobnego
pakowania w Gdańsku i Gdyni
zatrudnimy, tel. 344-72-15 9.0012.00, 0-90/34-94-04 12.0019.00

BROKERÓW ubezpieczeniowych
kandydatów zatrudnimy, tel. 301-4281,301-42-82

W ItfKftf BftAllZT

Firma zatrudni młode
ekspedientki
do eleganckiego
sklepu jubilerskiego
w Gdyni.

ENSTO POL Sp. z o.o.
z udziałem kapitału zagranicznego zatrudni

W

EKSPEDIENTKI, sklep spożywczy.
Oliwa 552-91-25

GDAŃSK- Jaśkowa Dolina, stan su
rowy, działka 750,75.000 USD

GDAŃSK
Osowa, dom
do wykończenia,
100.000 USD,
AD Drągowski
621-13-28

Pawlicki,

305-70-40
GDAŃSK- Niedźwiednik, sze
reg skrajny, 450.000,- 345-24-60
GDAŃSK- Oliwa, dom szeregowy
skrajny. Atrakcyjna lokalizacja, 6 po
koi, możliwość zaadaptowania stry
chu, działka 325 m, cena 350 tys.
PLN 627-46-92 (8.00- 16.00)
0602/350-738-po 16.00

GDYNIA, Chwarzno, okazały, (560),

„Aarcan"

GDAŃSK- Osowa, wolno stojący,
Agencja „Konieczka", 551-66-92

621-63-13

GDAŃSK- Przymorze, 54 m, trzypo
kojowe, „Temida", 554-80-01

GDYNIA, Osiedle Hovnanian, nowy,
„Kontrakt" 550-46-13

GDAŃSK- Wrzeszcz, Romań
ska, szeregowy środkowy,
530.000,- 0-602/395-255

GDYNIA- Bernadowo, Chwarz
no, wolno stojące, „AiB", 622-1459

GDAŃSK- Wrzeszcz, unikalna lokali
zacja, nieduży, luksusowy, do wy
kończenia. „Extra" 550-31-01

GDYNIA- Chwarzno, nowobu
dowany szereg. Raty, odpisy,
„AiB", 622-45-90

GDYNIAChwarzno w/s możliwość dwu
rodzinnego, Comax,

621-94-82

GDYNIA- Dąbrową, atrakcyjny sze
reg, ,AiB", 622-45-90
GDYNIA- Działki Leśne, 2/3
bloźniaka po kapitalnym remon
cie, atrakcyjne (120) 480.000
PLN, „M&A" 661-47-19, 0-501 -

NADOLE, dwurodzinny, 120.000,Apeks, 345-12-89
PRUSZCZ Gdański, Rotmanka,
szereg 2 kondygnacje, działka
300 m kw, dom wykończony, ża
luzje przeciwwłamaniowe, siding, ogrodzenie, ogrzewanie
gazowe, telefon, garaż, brama
1.682-17-22,0SKÓRCZ, wolno stojący, ciekawy,
Apeks, 341-05-33
SOPOT, nadmorskie położenie,
nieduży, wygodny dom, 346-1291 Lege Artis

GDYNIA- Kamienna Góra, komforto
we, „AiB", 622-45-90
GDYNIA- nowy szereg z wyposaże
niem, godny zainteresowania,

SOPOT- Kamienny Potok, atrakcyj
ny, (330), działka 1.000,

„Into"

„AArcan"

621-69-64
GDYNIA- Orłowo, piętro domu, 100
m. kw. kominek, garaż, ogródek,
1,629-66-62

621-63-13
SOPOT- Kamienny Potok, bliźniak
po remoncie, 290.000, „Kontrakt"
550-46-13

GDYNIA- zabytk<iwa willa,
0602/102-001

SOPOT atrakcyjny
„AiB", 622-14-59

ELBLĄG 62 m kw, wysoki standard
(telefon, wodomierze, parkiet, glazu
ra, zabudowy), 77 tys. zł., możliwość
dokupienia garażu, 055/233-02-40,
0601/330-240
GDAŃSKI

-Atrakcyjny!!!
553-09-28,
553-38-93
Wybór!!!
-Hanna!!!
GDAŃSKI Chełm, (50), 96.000,„Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Korzenna, dwupokojowe,
„Dariusz Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Oliwa, czteropokojowe,
„Dariusz Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Przymorze (53), 85.000,„Rękawek" 341-90-31
GDAŃSKI Wrzeszcz (33), 59.000,„Rękawek" 341-90-31

^ czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 12.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
N* Pi#6* ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,60 zt

;

mSMDOmiimWW

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-5449, fax (055) 235-27-77, pon. - pt 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJfax 683-2944, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax 531-63-26, pon.- pt 8.00-16.00;

środa 2 grudnia 1998 r.
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GDAŃSK! Wrzeszcz (50), 89.000,„Rękawek" 341-90-31
GDAŃSK! Zaspa (61), 115.000,„Rękawek" 341-90-31
GDAŃSK, 64 m kw, na raty, 120 tys,
554-28-89
GDAŃSK, Gdynia, dużo ofert, 34106-45
GDAŃSK, Malczewskiego, 4-pokojowe, 67 m, 112 tys, pilne, „Nieru
chomości" Barbara Pawli
kowska 301-60-52
GDAŃSK- Brzeźno, /54/, IV/IV, Olak,345-20-01
GDAŃSK- Brzeźno, trzypokojowe,
IV/IV, „Temida", 554-80-01
GDAŃSK- Chetm (61) trzypokojowe,
„Unikaf 550-05-32
GDAŃSK- Chełm, 60 m, 3 pokoje,
629-84-39,114 tys
GDAŃSK- Chełm, M-4,63,4 m, tel.
303-67-82
GDAŃSK- Jasień, dwupokojowe,
47,5 m kw, nowe, niezamieszkałe,
cena 100.000,0601-63-73-72
GDAŃSK- Matarnia, 3-pokojowe,
komfortowe, 346-00-38, 0-601/6427-54
GDAŃSK- Morena! 3-pokojowe,
IV/Xp, zadbane! 104 tys, 34-474-68
GDAŃSK- Morena, 3-pokojowe,
(62,4) ekskluzywne, okazyjnie, 55101-81 Lenda
GDAŃSK- Morena, l/X, 3-pokojowe,
56 m kw, bez pośredników, 95.000
zł, tel. 306-35-40
GDAŃSK- Niedźwiednik, 2-pokcjowe, (50) IV/ IV p, słoneczne, komfor
towe, tel. 342-44-09
GDAŃSK- Nowy Port, dwupokojowe,
(46,35), 661-23-00
GDAŃSK- Oliwa, (76), 3 pokoje,
Apeks, 341-05-33
GDAŃSK- Oliwa, 1521, X p., Otak,
345-20-01

Oliwa,

GDAŃSK- Wrzeszcz Górny, 140
m kw, 2-poziomowe, nowowybudowane, wysoki standard, wypo
sażona kuchnia, staranność wy
kończeń, 580 USD m kw, (około
80.000 USD), 344-97-79, 0601/617-699

GDYNIA, Osiedle Moniuszki, ta
nio, dwupokojowe, „AiB", 62245-90

GDAŃSK- Zaspa, 2-pokojowe,
52 m, IV/VI

GDYNIA, oś. Moniuszki, dwupokojo
we, cena: 78.000,- do negocjacji, 0603/227-294

661-21-00

GDYNIA,
Śródmieście (27)

GDAŃSK- Zaspa, 3 pokoje, w bloku,
60 m kw, tel. 346-72-23 lub
0602/480-315

Comax, 621-94-82
GDYNIA, Warszawska, tanio, (80),
trzypokojowe, „AiB", 622-45-90
GDYNIA-apartament,

GDAŃSK- Żabianka, 1-pokojowe
(31), 0/Xp, tel. 342-44-09
GDAŃSK- Żabianka, 3-pokojowe, 56
m, słoneczne, zadbane, Gdańsk- Pliwa, tel. 557-98-19
GDAŃSK- Żabianka, 4-pokojowe (84), okna PCV, 10/X tel.
550-30-80 lub 0601/61-00-30

„Aarcan"

621-63-13
GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe,
okazyjnie, 63.000,- „AArC3D"
621-63-13
GDYNIA- Chylonia, 3-pokojowe,
własnościowe spółdzielcze 53
m kw, lll/IV jasna kuchnia, par
kiet, 75 tys. zł, 623-33-69

GDAŃSK

GDYNIA- Chylonia, 47 m kw,
664-07-30

Osowa, (90), 4-pokojowe, wy-

GDAŃSK-

dwupokojowe, komfortowe, 550-7309
GDAŃSK- Orunia, 45 m kw, jasna
kuchnia, parkiety, glazura, cena:
79.000,- tel. 306-93-13 wieczorem
GDAŃSK- Orunia Górna, Świechockiego, 3-pokojowe, garażż, pilne,
„Nieruchomości" Barbara
Pawlikowska 301-60-52

GDYNIA,
Myśliwska, (78),
3-pokojowe,
wysoki standard,
200.000,
- AD Drągowski
621-13-28

GDAŃSK- Wrzeszcz Górny, /140/,
Olak, 345-20-01

GDAŃSK- Zaspa, Startowa (76)
czteropokojowe, „Unikaf 551-47-12

230.000,-AD

Drągowski
621-13-28

GDYNIAChylonia,

dwupokojowe
76.000,-

GDAŃSK Starówka 38 m, komforto
we, sprzedam, 620-25-79, pon- pią
tek 9.00-17.00

Comax, 621-94-82

GDYNIA (38) dwupokojowe,
67.000,-621-72-75

GDAŃSK- Przymorze, jednopo
kojowe (65.000), 301-12-28
GDANSK-Starówka, 1-, 2-, 3-pokojo
we, Impuls 305-19-97
GDAŃSK- Wrzeszcz, (67). 3 pokoje,
107.000,-Apeks, 346-08-47
GDAŃSK- Wrzeszcz, (69), komforto
we, parter, 160.000,- 348-39-43,
8.00-12.00

GDAŃSK- Wrzeszcz, 1-pokojowe,
wyremontowane, (33),

GDYNIA, centrum, niedrogie,
dwupokojowe, „AiB", 622-14-59
GDYNIA, centrum, okazyjnie, (37),

63.oo,

GDYNIACisowa, trzypokojowe, raty, Comax, 661-12-32
GDYNIA- Dąbrowa, nowe, 1-pokojo
we, 2-pokojowe (2-poziomowe),

„Aarcan"

621-63-13

„AArcan"

621-63-13
•GDAŃSK- Wrzeszcz, Gdynia, cen
trum, dwupokojowe- biura, „AiB",
622-14-59
GDAŃSK- Wrzeszcz, kawalerkę, 33
mkw, 0-602/190-111
GDAŃSK- Wrzeszcz, trzypokojowe,
ładne, tel. 550-73-09

mmm

Mmmm

GDAŃSK- Wrzeszcz Górny (140)
dwupoziomowe, komfortowe, „Uni
kat" 550-05-32

Dobrowolski- Trybulec,
550-20-66,

mmmm ^

GDYNIA,
Chylonia, trzypokojowe, (54),
i,84.000,-AD

Drągowski
621-13-28

,Aarcan"

621-63-13
GDYNIA- Dęptowo, tanio, po
ziom domu, garaż, „AiB", 62214-59

GDYNIADziałki Leśne, dwupokojowe +
garaż, tSfliO,
Comax, 661-12-32

GDYNIA- dzielnice, jedno- dwupoko
jowe, 661-23-00,620-18-76
GDYNIA- Kamienna Góra, (100),
atrakcyjna lokalizacja, nowe,

„Into"

621-69-64
GDYNIA- Kamienna Góra, (150),
dwukondygnacyjne, „AiB", 622-45-90
GDYNIA- Karwiny, 2-pokojowe,
przestronne, loggia, piwnica, pilnie!
GDYNIA- Karwiny, tanie, dwupokojo
we, „AiB", 622-45-90
GDYNIA- Karwiny, trzypokojowe
(60), 95.000,-

Pawlicki,

305-70-40
GDYNIA- Karwiny 3-pokojowe,
nowe,

„Aarcan"

621-63-13
GDYNIA- Leszczynki, kawalerka,
45.000,-

„Aarcan"

621-63-13
GDYNIA- Obłuże, 54 m, 3 pokojowe,
80 tys, 673-34-52

GDYNIA-Orłowo,
apartament,
85 mkw
z garażem, (nowy),
(0601)634-036

GDYNIA Wzgórze M. 46 m.kw. IX p.
tel.622-73-41
GDYNIA Wzgórze Maksymiliana ka
walerka, 620-27-17

GNIEWINO, 3 pokoje, 60 mkw, 67632-06
POGÓDK1,50 km od Gdańska, ka
walerka w bloku, 28 m kw, ll/ll p., wo
domierze, co, cw, 562-41-37 po
16.00
RUMIA 3-pokojowe, (90), ogródek
(300), atrakcyjne, okazyjnie,

„Aarcan"

621-63-13
SOPOT! Brodwino, 3-pokojowe.
„Dom Ud" 552-42-34
SOPOT, dwupokojowe, garaż, „AiB",
622-14-59
SOPOT, dwupokojowe, trzypokojo
we, „Kontrakt", 550-46-13
SOPOT, komfortowy (134) apar
tament, garaż, „AiB", 622-45-90
SOPOT- Aleja Niepodległości, 3-pokojowe, l/ll, 80 m, 120.000,

Dobrowolski-Trybulec,
550-20-66,
661-21-00

SOPOT- Brodwino, 4-pokojowe,
„Kontrakt", 550-46-13
SOPOT- Brodwino, 4-pokojowe,
„Kontrakt" 550-46-13
SOPOT- Brodwino, jednopokojowe,
„Kontrakt" 550-46-13
SOPOT- Brodwino 53 m kw,
2-pokojowe,

GDYNIA- Orłowo, czteropokojo
we, garaż, „AiBu, 622-45-90
GDYNIA- Pusti Cisowskie 60 m kw,
• IV/ IV, w dobrym punkcie, zadbane,
opomiarowane. W rozliczeniu może
być mieszkanie dwupokojowe (naj
chętniej na Pustkach). Cena do ne:el. 623-89-44 po 20.00

GDYNIAŚródmieście, dwupokojowe
90.000,- Comax,

661-12-32

GDYNIA- Witomino, tanio, (47).
dwupokojowe, „AiB", 622-14-59

GDYNIAWitomino,

trzypokojowe
78.000,-

luksusowo

słoneczne, 111.000 zł, 55196-35,620-72-'
SOPOT- centrum, 51 m, 2 pokoje,
115tys, 551-39-11
SOPOT- Kamienny Potok (38) dwu
pokojowe, widok na morze, „Unikat"
550-05-32
SOPOT- Kamienny Potok, 2 pokoje,
IX^(, Olak, 345-20-01
SOPOT 23-Marca (38) dwupokojowe
„Unikat" 550-05-32
SOPOT Dolina Gołębiewska, 91
m kw, 3-pokojowe, 2 łazienki, kuch
nia, miejsce garażowania i piwnica,
tel. 35305-38-57,0501-15-87-53
SOPOT Górny, 104 m, lokalizacja!
Apeks, 341-05-33
STAROGARD, M-5,75 m kw, parter
lub zamienię na mniejsze, (058)56260-79

Comax, 661-94-82
GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana,
(80), czteropokojowe, „AiB", 622-1459
GDYNIA- Wzgórze Maksymiliana,
atrakcyjne, dwupokojowe, „AiB",
622-14-59
GDYNIA centrum, 3-pokojowe, II p.
słoneczne, balkon, parkiety, 62-96662

§||||$p«eda«!r;Jj
GDAŃSK- Żabianka przejście
podziemne, pawilon handlowy
15 mkw, 624-09-06
GDYNIA- centrum, atrakcyjne
sklepy, „AiB", 622-45-90

GDYNIA Świętojańska 135- na
sklep, lub inną dowolną działalność,
55 m. kw. +20 m. kw. piwnicy, wła
sność hipoteczna, 0-601-65-14-06,
664-97-57
PRUSZCZ, pawilon, 16 m, 683-3754

GDYNIA -Wielki Kack, miejsce
garażowe, ul. Starodworcowa 5, tel.
0601/634-036
SOPOT, 3 Maja 54, garaż murowa
ny, hipoteczny, sprzedam względnie
odnajmę na okres zimy, tel. 551-4129

GDAŃSK- dzielnice, dwupokojo
we do 90.000,301-12-28

SOPOT! EPM

GDAŃSK- Starówka, 60- 80 m kw,
556-54-74
GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojowe,
parter, 0601/67-10-03
GDAŃSK.

551-47-12

„Nieruchomości"

B. Pawlikowska

SOPOT, Orłowo, Oliwa, „Kontrakt",
550-46-13

301-60-52

TRÓJMIASTO!

Gdańsk, Św. Ducha 32/34

551-01-81

mmuuti
GDAŃSK- centrum, kiosk czyn
ny, 0-601/637-228
GDAŃSK- okolice Marynarki Pol
skiej, hala 780 m, działka 4.700 m,
„Temida", 554-80-01
GDYNIA- Obłuże 110 m kw,
220.000,- tel. 665-38-44,
0602/719-820
KWIDZYN- okolice, pensjonat cało
roczny, (0-58)301-20-04
RUMIA, Gdynia- Wiczlino, obiekty na
dowolną działalność, „AiB", 622-1459

jgi

621-63-13

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

GDYNIA

„Orfin"
mieszkania
różne pilnie!
620-09-84,
620-35-56

-Hanna!!!
GDAŃSK!-1-, 2-, 3-pokojowe!

553-07-61

-Natychmiast!!!
GDAŃSW 3-pokojowe!

sopot! „Polstar"
661-66-17

GDYNIA, mieszkania różne,

0Z1AŁKĘ BUDOWLANĄ
GDYNIA, F
pod wolno stojący, ok. 800 m, Oferty
BO Gdańsk, Targ Drzewny 3/7 nr
10837799
TRÓJMIASTOI okolice, pilnie!
341-90-31

Orfin"

620-35-56
kupią
GDAŃSKI Dzielnice! Powracająca!
Zdecydowanie! 0602-73-27-41
GDAŃSKI Sopot!, obrzeża,

pilnie!

341-90-31

GDAŃSK!

Sopot „Dom Ltd" 552-42-34
GDAŃSK- Morena, szeregowy,
340.000,-pilne, 0-602/395-255

344-74-68

GDAŃSKI

pert*-

341-19-24, „Eks

620-00-13
GDYNIA Obłuże, 2-pokojowe, 62027-17
RUMIA, Chylonia do 30 m kw,
bez pośredników kupię,
0602/228-910

kojowe, pilnie!

341-90-31
GDAŃSK! Sopot! Abis

345-79-66

SOPOT

pokojowe,

SOPOT, dwupokojowe, trzypokojo
we, „Kontrakt", 550-46-13
SOPOT- Górny, pilnie. „Kontrakt"
550-46-13
SOPOT dolny, 100- 120 mkw, 55654-74

TRÓJMIASTO!
,551-01-81

169/ęB0^^

sobotnim

Wydaniu naszych gazet
znajdziesz
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które uczynią
twoje zakupy tańszymi.

Gdańskit Towarzystwo Budownictwa Społecznego
informuje, że w dniu 8.12.1998 r. o aodz, 9,30
w siedzibie GTBS
przy ul. Beniowskiego 5 w Gdańsku, p. 210,
odbędzie się losowanie

jednego lokalu mieszkalnego
kategorii 2Pd.
Listy wnioskodawców B i C zakwalifikowanych do tej kategorii miesz
kań opublikowano wcześniej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
i siedzibie GTBS- Obecność nieobowiązkowa R-15115/B/5

ES
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KOMUNIKAT (OBWIESZCZENIE)
ZARZĄDU MIASTA GDAŃSKA

W każdym

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz uchwały LXII/907/98 Rady Miasta Gdańska z 17 czerwca 1998 roku

zawiadamiam
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego płanu
zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniego
rejonu BARNIEWIC w mieście Gdańsku.
Granice sporządzania planu:
- od północy - linia kolejowa Osowa-Klukowo,
- od wschodu - zachodnia granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Wschodnie Owczarnia (wschodnia granica działki nr 24/5 obrębu Klukowo),
- od południa - granica miasta Gdańska,
- od zachodu - linia kolejowa Gdynia-Kościerzyna.
Przedmiotem planu jest wprowadzenie na terenie objętym opracowaniem funkcji mieszkaniowej
o niskiej intensywności zabudowy i rzemiosła i innych funkcji wyznaczenia terenów publicznych,
stworzenia prawa miejscowego umożliwiającego właścicielom gruntów podział terenów i zabezpie
czenie interesów gminy.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu (adresowane do Wydziału
Rozwoju Miasta) w kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku (pok. nr 3), ul. Nowe Ogrody 8/12,
80-832 Gdańsk, w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
R-15155/A/5

ośnajmę

A

GDAŃSKU-, 2-, 3-pokojowe!

Atrakcyjne!!!
553-09-28
553-38-93
Oferty!!!

(10.00- 20.00)
Hanna!!!

GDAŃSK, kawalerkę, 2-pokojo
we, 554-46-10

551-47-12

Impuls 30519-97

GDYNIA- Dąbrową, Orłowo, Redtowo, Wzgórze Maksymiliana, atrakcyj
ne, „AiB", 622-45-90
GDYNIA- Kamienna Góra, piętro do
mu, komfortowe, „Unikat" 551-55-59
GDYNIA- Mały Kack, do sprzedaży
Jub wynajmu, „M & A" 661-47-19
PRUSZCZ Gd, dom odnajmę, 0602/671-718
SOPOT (130) piętro domu, „Unikat"
551-55-59

GDAŃSK! 350 zł-307-43-56
GDAŃSK, atrakcyjne mieszkanie,
niedrogo, 341-06-45

GDAŃSK „Anna"
GDAŃSK, 301-85-99 Trójmiasto,
Global
GDAŃSK, Sopot (w budynku cztero
piętrowym), 551-37-45
GDAŃSK, Sopot, 1-, 3-pokojowe,
683-60-33
GDAŃSK, Trójmiasto, 1-, 2-, 3-, 4-

GDAŃSK!

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

GDAŃSK! 305-36-46, 301-8599, Trójmiasto. „Global"

.Dom Ltd- 552-42-34

346-69-91

iśś*s

1' MUSZKAMI ?

621-72-75
GDYNIA- Dąbrowa Karwiny, okoli
ce, 3-pokojowe! 629-66-62

GDAŃSK!

Chełm, Morena, Oliwa Przymorze,
inne, „Dom Ltd" 55242-34
GDAŃSK! Dzielnice!, 3-, 4-pokojo
we! Pilne! 34-47-468
GDAŃSKI Gdynia! Sopot! 550-55-72
„BNN"
GDAŃSKI jednopokojowe, dwupo-

341-46-93

GDAŃSK 348-52-66

GDYNIA, 620-11-53
GDYNIA, centrum, Płyta Redłowska,
Witomino, do 60 m, bez pośrednic
twa, 620-31-02

Kupimy! Sprzedamy!

GEM

GDAŃSKI Morena, Chełm, „Dariusz
Rękawek" 341-90-31
GDAŃSK- dom komfortowo umeblo
wany, ok. 200 m kw, (6 pokoi), od 16
grudnia, tel. 682-17-18
GDAŃSK- Jelitkowo, wolno stojący,
„Unikat" 551-55-59
GDAŃSK- Wrzeszcz, komfortowe,
110 mkw, tel. 348-52-01
GDAŃSK- Wrzeszcz, \
„Kontrakt" 550-46-13

A-Arcan"

GDAŃSK!-1-, 2-, 3-, 4-pokojowe!

TRÓJMIASTO, okolice- szybko, 34106-45 „Oskar"

GDAŃSK, Malczewskiego, 75 m kw,
3-pokojowe, z garażem, nowe. Radius 552-04-70
GDAŃSK, pokoje studentkom,
304-82-24

GDAŃSK, pokój, 343-06-16
GDAŃSK- 1-pokojowe, pilnie,
553-00-71 w. 140

Kupię

^

DZiAŁKĘ |

BUDOWLANA
o powierzchni
powyżej
2000 m2
w okolicach
Rumi!, Redy.
Tel. kontaktowy:
^0602 774 103J

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 12.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zt
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4MH8Olą dobę;poi-pi 1.00-18.00, soboty9.00-15.00; Sopot, KoktuM61, M 551-54-55, fw.-pt 8.00-16.00; Bdynk, Ś*ięiojiMt 141, H/to622-74-79, poift 6.00-16.00,

Ttfg Orzmy 3/7, to 301-60*2,46-35-68, cent. 301-5041 210,215,216,217 to 3
Władysława IV17, telM 62049-17, pon.-pL 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

środa 2 grudnia 1998 r.
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GDANSK-

TRÓJMIASTO!

345-14-26

340 zł, 551-01-81

GDAŃSK- Jasień, 2 pokoje, 42
m kw, 0-601/68-44-31

GDAŃSK-

501/152-794

kawalerka,

0-

TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowe, 55765-59
KAWALERKĘ, pilnie, 557-65-59

wiMiia

GDAŃSK- Morena, 2-pokojowe, 500

zt + optaty, tel.304-85-10 po 20.00

GDAŃSK- Starówka, ul. Długa, luk

Gdańsk centrum

ul. Targ Drzewny 12/14

wolne
pomieszczenie
biurowe

lOarn2
Te). 301-3*40
301-18-24
\ V:
..
" '-frało;/)* y

GDAŃSKI

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

Dolina Gołębiewska, 53 m kw,
w biurowcu wynajmę, dwie linie
telefoniczne, tel. 550-74-74

zaraz, 623-13-93

ścisłe centrum, sklep,
„Rękawek" 341-90-31

SOPOT- Wyścigi, dwa pokoje na
biuro z telefonami, każdy o pow.
17.10 mkw. tel. 551-20-86 w. 124

nością kuchni i łazienki. Gospody
86131

GDAŃSK, Gdynia, setki ofert, 34106-45

susowy apartament, 450 USD, 30523-00

GDAŃSK- Stogi, 2-pokojowe, tele

fon, garaż. Wiadomość tel. 302-1638

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojowe od
GDAŃSK- Żabianka, pokój z używal
GDAŃSK centrum 40 m, kom-

GDAŃSK, przy Trakcie Św. Woj
ciecha- dogodny dojazd- Przed
siębiorstwo Usługowo Produk
cyjne „Profil" w Gdańsku wynaj
mie magazyn o powierzchni 293
m kw, duży plac manewrowy, te
lefon, pomieszczenia socjalne.
Kontakt pod numerem telefonu
309-05-21 do 25 wew. 321 lub
309-44-17

fertowe, 309-95-29, 0604/837-

GDYNŁA, 2 pokoje, III p, nieumeblowane, długi termin, telefon,
650 zł + opłaty, kaucja, 341-12GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, centrum,

3-pokojowe,
1.000 zł + opłaty, 665-12-78
GDYNIA, ładne mieszkanie, niedro
go, 341-06-45
GDYNIA, pas nadmorski, Sopot,
komfortowe apartamenty, ,AiB", 62245-90
GDYNIA, ul. Przebendowskich 3,
wynajmę lokal mieszkalny o pow.
85,21 na 1 rok z możliwością prze
dłużenia, 900 zł z opłatami, tel. 66494-69(17.00-19.00)

GDAŃSK- Biura, Magazyny; 305-3539
GDAŃSK- Oliwa, przedsiębiorstwo
oferuje do wynajajęcia pomieszcze
nia biurowe. Telefon 553-29-51
GDAŃSK- Osowa, pomieszcze
nie biurowe 50 m kw, 624-09-06
GDAŃSK- Osowa pawilon han
dlowy 130 m kw, 624-09-06
GDAŃSK- Przymorze, pawilon han
dlowo- usługowy w dużym ciągu
handlowym, tel. 347-77-74

GDYNIA-„Drex"
,620-71-51,661-63-80

GDYNIA- centrum, 3-pokojowe, 48

m kw, 305-78-90 do 16.00
GDYNIA- centrum, wynajmę kawa
lerkę umeblowaną z telefonem. Płat
ne 550 zł/ m-c + kaucja. Płatne za
trzy miesiące z góry, 0501/154-518
GDYNIA- Obuże, M-3,63 m kw, te
lefon, garaż, umeblowane, tel. 66572-95

GDYNIA-pokój, 0-601-370-477

GDYNIA. Wynajem,

GDAŃSK- Wrzeszcz, 100 m, Oliwa,
25 m, Apeks, 341-05-33
GDAŃSK- Wrzeszcz, pawilon 26
mkw, tel. 348-00-26

GDYNIA 2-pokojowe, ciekawe o!
661-37-28
GDYNIA 3-pokojowe, 620-27-17
GDYNIA do wynajęcia, 2-pokojowe,
blisko dworca głównego, dla panów
niepalących, tel. 621-67-97,305-06SOPOT, czterópokojowe (100)
eleganckie, słoneczne, 550-3080,0601/68-20-52
SOPOT, kawalerka, 750,348-78-65
SOPOT- centrum, 133 m kw, 6-pokojowe, pierwsze piętro. Radius 55204-70

MATERIAŁY BKL

BLOCZKI, gazobeton,
cement, cegła, płytki, żwir.
348-78-00, 348-00-

GDYNIA- Działki Leśne, (130),
dwupoziomowy, „AiB", 622-4590
GDYNIA- Orłowo, 70 m, 624-83-49
GDYNIA- Orłowo, Aleja Zwycię
stwa, (200), Działki Leśne, (280)
dla firm, „AiB", 622-14-59
GDYNIA- Plac Kaszubski, po
mieszczenie biurowe 43 m w no
wym biurowcu, 621-79-71,66624-66

stwy, 058/342-54-31

KOSTKA
brukowa

MEMBRANY izolacyjne piwnic,
dachówki, papy i masy bitumicz
ne, siding, wełna mineralna,
wkłady kominowe, „Koncept",
Hutnicza 35,663-99-12

SIATKI, słupki, drut kolczasty. Trans
port bezpłatny 0-59/11-27-17,42-7842
PRODUKCJA listew drewnianych, 090/669-203

bogaty asorty
ment!
FA-BRUK
Orle, Ceynowy 1

058-672-42-84
kiedy?
za ile?

307-42-91

GDAŃSK! 301-85-99, Trójmia
sto. „Global" Pilnie!
GDAŃSK! 341-19-24, „Ekspert-K"
GDAŃSK! Sopot! Abis

te atrakcyjne!

, „Dariusz Rękawek" 341-90-31
GDAŃSK- przedsiębiorstwo oferuje
do wynajęcia plac utwardzony 900
m kw, ogrodzony z budynkiem
warsztatowym o powierzchni 35
m kw. Telefon 553-29-51

345-14-26

GDYNIA, 2-pokojowe lub 1-pokojo
we, szybko! 629-2543
GDYNIA, 620-11-53
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, dzielnice,

Avis

, 621-72-75

wynajem
„Orfin"

620-09-84,
620-35-56

RUMIA trasa
przelotowa (720)
AD Drągowski
621-13-28

kawalerki, 2-pokojowe, 551-01-

TRÓJMIASTO, kawalerki, 2-pokojowego, 554-46-10
TRÓJMIASTO- mieszkania, 0501/152-794
1-2-3-POKOJOWE, 557-97-02
1-2-POKOJOWE, pilnie, 557-65-59

•ffl*
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LOKAlBHJR-USUi.

pasrakułą
GDAŃSKI

f:

itiSZKftNIE

BIURO

Zakwaterowań
„Impuls"

Gdańsk, Heweliusz la,

305-30-37

GDYNIA lokal na biuro wynajmę,
620-27-17

mbwmemrn
GDAŃSK, Gdynią pilnie poszu
kujemy dużych powierzchni pro
dukcyjno* magazynowych, 34612-91 Lege Artis

zmienią
KOLECZKOWO posiadłość zamienię na mieszkanie w szere
gowcu, 090/541-618

Uff

zamieąią

553-07-61
-Superpilnie!!!
GDAŃSK! Gdynia!- centrum-

pilnie!

341-90-31
GDAŃSK! Sopot! Abis

345-79-66

jjj

GDAŃSK- Chełm, parter, 3-pokojo
we, 62 m, spółdzielcze, telefon, bo
gato wyposarzone, zamienię na 2
kawalerki z wygodami, piece wyklu
czone, 303-76-37

1001
Producent. Krótkie terminy realiza
cji, 341-89-72, 621-69-51. Z tym

ŻARÓWKI

energooszczędne
„Osram"

Hurtownia- Gdańsk, Olsztyńska 3,

552-20-20
ANTYKI stołowe, 0-58/56-28046
KOTŁY gazowe, piece, kuchenki,
554-19-00

MEBLE używane współczesne,
przedwojenne, 305-53-22

AGENCJA Nieruchomości „Ko
nieczka", Sopot, 551-66-92

, Gdańsk, Miszewskiego 16,

AGENCJA Nieruchomości „TEKIELI"
Przymorze, Jagielońska 2; sprzedaż,
kupno możliwość kredytu, 553-2640:553-86-84

„Dariusz Rękawek"

341-90-91

,341-24-29.

AABALDkupno- sprzedaż- wynajem. Sopot,
Armii Krajowej 66,551-22-51

ABAKUS
Nieruchomości,
kupno- sprzedaż
348-58-59
ABC Nieruchomości- wynajem, 30120-23

„Jodłowski"

550-30-80
ABIS!

„Polstar"!
344-74-68

Ai

duży wybór ofert!
620-35-56,
A-ARCAN
kupno- sprzedaż- wynajem

621-63-13
621-62-64

A-ARTUS!
307-42-91,307-43-56 -"Zieleniak"

A.B
Irena Byczkowska
kupno, sprzedaż,
wynajem
tel/la* 621-95*42

budowlane- sprzedaż, remonty,
kompensata. Żary, (0-68)37435-01 do 03

•NM
BUDOWY, remonty, wykończe
niowe, 629-36-37, 0601-62-10MALARSKIE, murarskie, tynki, wylewki, 682-51-33
MALARSKIE- murarskie, tynki,
0603/186-226,305-00-33
MURARSTWO- przeróbki, posadzki,
682-96-03
MUROWANIE- tynkowanie, remon
ty, 627-01-51

CEKOLOWANIE, malowanie, tape
towanie, płytkowanie, cyklinowanie,
tanio, szybko, 671-55-48

CYKUNIARSKIE!
301-66-66
CYKUNIARSKIE!

302-06-10!
CYKUNIARSKIE! 303-68-04
rachunki
CYKUNIARSKIE! 305-5147

Nieruchomości

nieruchomości, kupno, sprze
daż, wynajem,

mieszkalne, działki, domki re
kreacyjne,

621-74-02

kompleksowa, profesjonalna
obsługa transakcji, doradztwo,
podatki,

661-41-53,
661-81-63

AGENCJA Olak, Wrzeszcz, i
ska 4,345-20-01

551-26-41 Sopot, Grunwaldzka

BIURO
Łączkowska,
665-53-00
BIURO Obrotu Nieruchomością-

mi „Pawlicki"

tel. 301-11-13, tel/ fax 305-7040, Gdańsk, Grobla I112/14

621-13-28
661-65-28

EPM
Sopot,
Lipowa 12,

550-07-57

EXTRA, Sopot, Grunwaldzka 22,
550-07-77,550-31-01

i- Wynajem

;

346-69-91

Gdańsk, Jana Pawła I111 c
ANTIDOTUM Grunwaldzka/
Dmowskiego 346-00-38

AGENCJA! Fair- Play

ARENDA

344-97-90

661-70-14

AGENCJA „Kontrakt"- sprzedaż,
wynajem, 550-46-13
AGENCJA Apeks, ul. Grunwaldzka
102; sprzedaż 345-12-89; 346-0847:346-08-46; wynajem 345-12-89;
fax 341-05-33

AGENCJA
Bank Informacji
„AiB"
Gdynia, Kopernika 19. Po
średnictwo, doradztwo, wyce
ny, konsulting. Kredyty. Biule
tyny. Tel/ fax

622-i4-59,
622-45-90

AGENCJA Nieruchomości

„Arkada",

Gdynia, Świętojańska 135,

622-90-09

CYKUNIARSKIEI

556-01-95!
CYKUNIARSKIE!
620-74-81,

CYKUNIARSKIE, 341-83-77
CYKUNIARSKIE, 557-55-92
CYKLIN1ARSKIE, 620-36-56

347-02-50
TKN

Biura Trójmiejskiej
Korporacji
Nieuchomości
www.tkn.key.net.pl
TKN

341-46-93

Forum
Gdynia, Bema 6/1 621-09-95,66172-70, Pułaskiego 2/4 661-39-52

TKN

Kancelaria Into
Gdynia. Abrahama 10, 621-69-64,

TKN

Kancelaria
Skłucki- Słoński
i Wspólnicy

HACJENDA, kupno- sprzedażwynajem, 664-65-33

IMMOBILA obrót
nieruchomościami
345-14-71
345-13-59

Gdańsk, Piwna 61/63, 305-90-37,
305-90-38

TKN

Odrzywolska- Wójcik
Gdynia, Świętojańska 66/1 661-8400,661-84-49

ARGENT
NieruchomościWrzeszcz, Sobótki 23, 346-0894

ARKADA,

622-90-09, kupnowynajem

ARRHA

620-32-04

LANDS

TKN Odrzywolska

622-84-97

Gdynia, Władysława IV 34b/2,620-

AVERE- Nieruchomości, wycena,
620-22-21

BIURO
„Unikat"
Sopot, Haffnera 24/1

551-55-59;
551-47-12

CYKUNIARSKIE,
lakierowanie, 553-18-40
CYKUNIARSKIE, od 1980 roku,
557-26-19
CYKUNIARSKIE, tapetowanie, re
monty, tel. 303-48-67

CYKUNIARSKIE
621-85-23

661-70-01

36-22,

NIERUCHOMOŚCI
„Prawdzie"
kupno- sprzedaż- wynajem,
wyceny biegłego,

lakierowanie

CYKUNIARSKIE!
bezpyłowe, 664-97"33

RESTA

DOMY, mieszkania, lokale, 55454-31

GEM

CYKUNIARSKIEI

MASZYNY

AGENCJA
Nieruchomości
Kalwasiński
& Pisarek,

Grunwaldzka 84,345-79-66

553-22-62
ELEKTROMŁOT De Walt, na
gwarancji, 0601/656-996

BIURO
Kaszuby

Gdańsk, Matejki 6

kupno- sprzedaż

MEBLE

kuchenne, Gamma

AABI

ABC Nieruchomości. Sopot,
Niepodległości 753.

TRÓJMIASTO!
81

551-47-12
TRÓJMIASTOI553-07-61
-Zdecydowanie!!!

GDAŃSK- Tczew- lokalu na
sklep „Lumpeks" poszukuję, tel.
345-67-13

GDYNIA

GDAŃSK- Śródmieście, atrak
cyjne powierzchnie biurowe, ma
gazynowe z placem manewro
wym. Lege Artis 346-12-91

lim

GDAŃSK, sklep, pawilon, ok.
100 mkw, wynajmę lub kupię, 0501/025-554

345-79-66

GDAŃSK-1-, 2-, 3-pokojowe, Gdy
nia- Sopot, „Oliwia"
GDAŃSKI magazyny, (1.400) „D.Rękawek" 341-24-29
GDAŃSKI Suchanino, Zielony Trój
kąt, magazyny- tysiącpięćsetme-

GDAŃSK, pilnie poszukuję ma
łego lokalu na salon fryzjerski,
tel.302-24-28

GDYNIA 30 m, handlowe, 623-67-38

PŁYTY drogowe
0602/743-617
BOAZERIA, deski podłogowe, li

TRÓJMIASTO!

GDAŃSKU-, 2-pokojowe!

biura, magazyny, 551-01-81

GDYNIA, Dom „Batory", (40),
sklep, AiB", 622-45-90

GDYNIA- centrum, pomieszczenia
biurowe a telefonem, tanio! wydzier
żawię, tel. 621-71-13

621-72-75

SOPOT-

GDAŃSK obiekt magazynowo- biu
rowy, 301-55-81

GDYNIA, Witomińska, 130 m, 66126-98

GDAŃSK11-, 2-, 3-, 4-pokojowe!

Trójmiasto!!!
553-07-61
Natychmiast!!!
553-09-28
Bezpłatnie!!!
553-38-93
Hanna!!!

620-27-17

TKN

Fides- Wójcik

Gdynia, 10-Lutego 19/7,620-74-48,
621-96-53,623-54-41

VEKTOR

620-18-76

OSKAR działamy szybko, 341-06-45
Gdańsk

RADIUSobrót, wycena nieruchomości
enryk Jankowski- rzeczoawca majątkowy, 552-04-70

CYKLINOWANIE
VAT, 625-09-48

układanie,

346-70-19
Gdańsk, Jana Pawła II 11c

PARKIET!

„Timber"

PIĘKNE

PODŁOGI
DREWNIANE
TAKŻE EKSKLUZYWNE
I EGZOTYCZNE
5538882
5531807

Parkieciarskie

, układa, cyklinuje, lakieruje.

348-86-48

PARKIET!

dębowy, bukowy
Największy skład, komplekso
we wykonawstwo,

344-37-98,
552-56-12

671-65-41

CYKLINOWANIE!
remonty, 620-23-84,661-27-85
CYKLINOWANIE bezkurzowe, lakie
rowanie, 347-60-37

MONTAŻ wykładzin dywa
nowych, PCV, 0-58/34488-05

PARKIET „Drewus", ukła
danie, cyklinowanie, 55105-83
PARKIET „Heban", wykona
kompleksowo, 551-63-35

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 12.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dia osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 z!

mmmmmmmm

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiądecia S, telJfax 683-2944, pon.- pi. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telM 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.OC;
Starogard Gdańsk!, Basztowa 3, telM 562-20-80, pon.-pt. 8.00-16.00

środa 2 grudnia 1998 r.

PARKIET

MALARSKIE tapetowanie, vat,
664-95-46,0601/691-109

„Mat-Bud" największa hurtow
nia w Trójmieście, Największy
wybór. Hurt- detal. Transport.

MALOWANIE, 302-86-06

Nowość-woskowanie
parkietu,
663-03-85

MALOWANIE, gipsowanie, tapeto
wanie, 346-05-05
MALOWANIE, gładzenie, kafelkowanie, 306-38-73,

PARKIET, podłogi, układanie kom
pleksowo, 683-05-34

MALOWANIE, kafelkowanie, drobne
budowlane, tanio, tel. 306-37-85

PARKIET- panele- laminaty, układa
nie* cyklinowanie, (mat. własne, po
wierzone), 551-19-20, „Maan"

MALOWANIE, kafelkowanie, re
monty, 0-58/345-49-95, 0501/410-811
MALOWANIE, tapetowanie, 302-83-

PARKIET

88

MALOWANIE, tapetowanie, 347-77-

- własny, powierzony, układa,
cyklinuje

„Parkietus"

MALOWANIE,
dzenie, 0-501-052-587,664-80-

17-letnia firma,

551-26-04

PARKIET eksportowygwarancja
roczna,
49-55

'

i, 557-

MALOWANIE, tapetowanie, szpa
chlowanie, rigips, 550-21-84
MALOWANIE, VAT, 557-69-78

OCIEPLENIA mieszkań, gipsy, re
monty, 0604-201-629

PODŁOGI laminowane szwedzkie,
montaż, 556-53-53
PODŁOGI szwedzkie, montaż,
sprzedaż, 682-51-33

PODŁOGI

REGIPSY, remonty, 0-501/034-649

REMONTY
malowanie,
66-49-747

Szwedzkie montaż, 344-12-27
TYNKI, posadzki, gipsowanie,
malowanie, 303-95-90
UKŁADANIE i przkładanie parkietu,
684-03-61,0501/154-518
PAPIER ścierny: 24- 120,0-58/34830-09

PARKIETOLUKS
układa, cyklinuje, lakieruje par
kiet, 341-16-72,346-39-69

SUFITY gipsowe skomplikowanej
konstrukcji, 682-96-03 .

SUFITY
kasetonowe, gipso- kartony, „Sufi
tem 55-77-496 po 21.00, 0603/211730
SUFITY podwieszane, ścianki gipso
we, 303-03-69,0602/687-024
TAPETOWANIE! natryskowe,
623-18-16,622-17-66
TAPETOWANIE, malowanie,
624-34-25

ADAPTACJE gładzie, ścianki, sufity
podwieszane, profesjonalnie, 62988 23,0-602-13-23-76
ADAPTACJE strychów, ściany gip
sowe, (0-531)78-662

BOAZERIE,
342-54-31
BOAZERIE, podłogi płyty gipsowe,
cyklinowanie, glazura, rachunki VAT,
345-33-02,305-80-69
CEKOLOWANIE, malowanie, tape
towanie, płytkowanie, cyklinowanie,
tanio, szybko, 671-55-48

TAPETOWANIE, malowanie natry
skowe, farby fakturowe zmywalne.

Atrakcyjne

cenyl 0604-860-855
TAPETOWANIE, malowanie natry
skowe- zmywalne, 0601/61-21-08
TAPETOWANIE natrysko
we, farby fakturowe
0501/06-26-59

TAPETY
natryskowe- hiszpańskie,
0602/11-55-71

GIPSOWE ścianki, sufity, remonty
ogólnobudowlane, 302-13-78
GŁADZENIE, malarskie, tapetowa
nie, kafelkowanie, 346-14-04
GŁADZENIE- malowanie, tapetowa
nie, 550-10-98
GŁADZENIE tynków, kafelkowanie,
627-01-51

GŁADZIE,
malowanie
tanio, solidnie,

556-95-14

GŁADŹ-

683-42-84
DEKARSKIE, 553-26-77

554-24-67
KAFELKOWANIE, szpachlowanie,
malowanie, szybko, tanio, solidnie,
0-501/052-699
KOMPLEKSOWE wykończenia
wnętrz, sufity podwieszane, ścianki
działowe, kafelkowanie, 0-602-619578,622-53-03

DRZWI!
(0-58)
346-93-46
drewniane, zbrojone

„Rolux"

305-91-19,305-91-21, raty

Niemiecka
Promocja
jesienna

DRZWI!
(0-58)
533-74-37,
620-19-75.

Każde- SolidnieRaty
DRZWI!

(0-58)552-31-88
„LaPuerta"

OKNA, drzwi, zabudowy, PCV, alu

Montaż

DRZWI!
Antywłamaniowe
305-35-31 Produkcja. Kotwiczników 10

DRZWI antywłamaniowe, przesuwa
ne, harmonijkowe, zamki, kamisze,
341-45-92, Politechniczna 9, Gdy
nia, 621-69-39, Śląska 51. Sprze
daż- Usługi

DRZWI zewnętrzne + montaż, gwa
rancja, wizjer, dwazamki patentowe
„Gerda", blokada antywłamaniowa,
cena: 550,- konserwujemy impre
gnatami najwyższej jakości, 342-2585,0-601/66-13-19
MONTAŻ
drzwi dodatkowych
Muro if\L urzwi
uuuamuwyui z furtyną metalową, wkładka Gerda, wizjer,
blokada, cena 520 zł, 624-64-10,0602-227-646

OKNA!
Dama!
produkcja montaż, 661-48-88, Gdy
nia, Słupecka 21, Wrzeszcz 346-0895

OKNA PCV
rabat 10%

„Horta"
Gdańsk, 343-20-34, Gdynia,
620-03-40

Długie Ogrody 11B, 305-29-44
OKNA drewniane, PCV, „Lemar"
671-44-40

ROLETY!

OKNA PCV
, Roi- producent,

682-38-62
raty
OKNA PCV, żaluzje, 344-91-02. Ra

ty-

OKNA PCV
683-33-05,
raty

KBE- Winkhaus. Pr0m0Cj3

montaż, raty,

ROLETY, markizy, żaluzje, okna
PCV, Gdynia, Warszawska 1/3,66112-62,552-45-22

tekstylne, antywłamaniowe.

Markizy,
żaluzje, okna.

Porolet

produkcja, montaż. Gdańsk, 30131-23, Grunwaldzka 346-10-32,

RENOMOWANA Firma Kafelkarska, tel. 306-00-55 Kardas

ROLETY zewnętrzne, żaluzje piono
we, poziome, markizy, okna PCV.
Producent „Aga" Oliwa, Ka
prów 17A, 552-45-22,66112-62

ZAMKI,
montaż, serwis, 620-52-29
ŻALUZJE! 302-97-62,344-72-27, ro
lety, taniej!

ZALUZJE!
303-48-19
Producent
ŻALUZJE!
550-42-72,
rolety,

lety, taniej!

Producent Dama, Gdynia, Słupecka
21, 661-48-88, Gdańsk, 346-08-95,
302-29-04

SIDING amerykański, panele podło
gowe Classen- akcesoria, drzwi we
wnętrzne- sprzedaż- montaż.
Gdańsk- Osowa, Galaktyczna 12,
554-57-89
SIDING balkony, tynki szlachetne,
682-51-33

ADAPTACJE łazienek, remonty,
629-01-07,661-74-47
ARANŻACJA łazienek, remonty
ogólnobudowlane, 302-13-78

GLAZURA, hydraulika, płyty gipso
we, malowanie, szpachlowanie, pod
łogi szwedzkie, parkiety, 682-25-58
GLAZURA, hydraulika, remonty, re
ferencje, 306-90-01

GLAZURA
solidnie,

556-95-14
GLAZURNICTWO, hydrau
liczne, remonty, wykończenia, re
ferencje, gwarancje, doradztwo,
atrakcyjne ceny- upusty, 664-48-37,
623-89-04,629-21-16
GLAZURNICTWO, tynki, szpachlo
wanie, malowanie, 0-602-866-923

KAFELKI, hydraulika, 341-89-30
KAFELKOWANIE! hydraulika. Re
monty, .664-61-44, 0-602-187-105
KAFELKOWANIE, 344-14-68 hy
draulika

Producent,
556-46-85
ŻALUZJE!

Rolety. Producent „Hanles"
Gdynia, Wielkopolska 212,66403,0-601-63-25-60

HYDRAULICZNE, CO, ogrzewanie
podłogowe, wod- kanaliz, kafelki, so
lidnie, 682-25-58
HYDRAULICZNE, grzewcze, elek
tryczne, instalacje, przyłącza, ko
tłownie olejowe, gazowe, 672-62-64,
0-601-677-964
HYDRAULICZNE. 623-04-39
HYDRAULICZNO- gazowe, 302-9856
HYDRAULICZNO- gazowe, 342-0093

HYDRAULICZNO- gazowe, tanio,
solidnie, 681-63-67
KOTŁOWNIE gaz, woda, CO,
553-62-49

ELEKTROENERGETYCZNE, 30298-94
ELEKTROINSTALACJE, 552-76-39
ELEKTROINSTALACJE, automaty
ka, telefony, 683-08-08, 0-602/7763-58
ELEKTROINSTALACJE, glazura,
ogólnobudowlane, hydraulika, 3495297
ELEKTROINSTALACJE, pogotowie
ł pomiary, 348-75-29
ELEKTROINSTALACJE, siła,
formalności, nąorawy, 553-11-

01

ELEKTRYCZNE- hydrauliczne, 66174-19,0501/145-018

KAFELKI, 557-74-53 hydraulika,

KAFELKOWANIE, 624-06-00

OKNA PCV

HYDRAUUCZNE, 551-57-15

GLAZURA, adaptacje, remonty,
kompleksowo, 0601/67-33-97

ZALUZJE!

30-99-300

SKRZYNKI
na liczniki
i zawory gazowe

„Begom" 344-66-11 Kochanowskie
go 41

KAFELKOWANIE, 624-34-25
KAFELKOWANIE, 627-01-51
KAFELKOWANIE, hydraulika, re
monty, 306-12-39
KAFELKOWANIE, hydraulika, re
monty, 624-06-19

Al „ABAGAZ", naprawa, konserwa
cja, montaż pieców, junkersów, ku
chenek, 625-31-49,66-535-66
AI&Aaa

Mistrz gazownictwa
wykonuje naprawy kuchenek, jun
kersów, itp. 624-17-94

ROLETY
antywłamaniowe, bramy

Rolux,
305-91-19
305-91-21
raty
ROLETY antywłamaniowe, oc
łające, 344-91-02 Raty.

ROLETY
ALARMY!
0-602-234-261,
344-15-78,
monitoring,
telewizja,
telefony. „KingpOl",

HYDRAULICZNO- gazowe, 344-1244,0-602/59-38-56

KAFELKOWANIE, 623-52-42

Pionowe- Poziome- Rolety

NAPRAWA, montaż, konserwacja,
307-35-95,0602/806-932
OGRZEWANIE 0501/060-796
SERWIS gazowych urządzeń
grzewczych, 341-14-50

Hallera 132

Gdynia, 661-71-55

ŻALUZJE! 624-35-66,629-54-83, ro

306-50-69

KAFELKOWANIE malowanie, szpa
chlowanie, 622-62-76,678-36-39

Dekor- System

ROLETY

345-49-98

Gdańsk, Jedności Robotniczej 3/11,

rolety zewnętrzne. Polanki 11 OB

aranżacja, hydraulika, solidnie, ra
chunki VAT, tel./fax 665-72-95

306-12-81

tanio!

Produkcja- Montaż- Raty. „Pentra"

ZALUZJE
pionowe

KAFELKOWANIE

Rolety!

15%

taż. Okna typowe- odbiór od zaraz.

301-66-66

KAFELKOWANIE- ogólnobu
dowlane, 553-70-14

HYDRAULICZNE,

producent

OKNA PCV

ŻALUZJE

KAFELKOWANIE- hydraulika, 62270-25

ŻLUZJE!

promocja

produkcja, kulturalny, czysty mon

ŻALUZJE, rolety. 302-39-84

KAFELKOWANIE, malowanie, 55157-15

557-70-12

Szyby termicznew cenie, 551-01-81

OKNA PCV

344-12-27

341-82-01

EKSPRESOWE hydrauliczno- gazo
we, 556-18-31,305-03-51

Assilam- producent

OKNA PCV

ŻALUZJE,

ŻALUZJE Rolety, Reda, 678-3034

557-92-97

0-601/651-634

malowanie,

Żaluzje
„Amarant",

Sprzedaż, profesjonalny montaż.

OKNA PCV, producent, 302-10-00,

KAFELKOWANIE,

Tekstylne od 25 złotych,

OKNA PCV, drewno, aluminium.

Koma

ŻALUZJE! Rolety tanio! 623-55-69,
523-57-86

552-37-36
Producent

OKNA, rolety, żaluzje, „Bis"

Deceuninck

DRZWII 551-68-63 Dodatkowe
drewniane, 389,-

PCV profil:
Rehau, Panorama.
Producent. Raty.
629-65-76,
629-07-64

ty. Janex", 551-60-22

Skuteczne
zabezpieczenie.
Promocja
jesienna!
DRZWI!
(0-58)
55646-85
Producent

OKNA

Uszczelnianie
metodą Eurosill, 309-00-13 w.
31 do 15.00

minium. Antywłamaniowe folie, role

BRAMY
garażowe, rolety antywłamaniowe,

„LaPuerta"

(0-58)346-31-96

dębowe, antywłamaniowe, pro
ducent, 0501-136-751

BALKONY, okna rozsuwane, alumi
niowe, 682-95-74

(0-58)552-31-88

Zamki,
Tapicerka

DEKARSTWO- blacharstwo, 55698-23

341-12-44

OKNA! PCV

DRZWI!

DRZWI

BALKONY, kraty, 307-37-83,
0501/041-116
n AI \/r\k\\/ i i

naprawa, uszczelnianie, 660-04-44

DRZWI!
(0-58)342-90-63

DEKARSKIE, ciesielskie, 34531-24

DALKONY, kraty,

Malarskie,

kiedy?
za ile?

BLACHARSKOdekarskie,

OKNA!

Zamki

DRZWI, (0-58)622-19-82, drew
niane, antywłamaniowe, dodat
kowe

PAPY zgrzewalne, dachówki, siding,
551-20-65,671-03-95

GŁADZIE- malarskie- tapetowanie,
panele, tanio- solidnie, 629-35-74 po
18.00

Montaż gratis.

MALOWANIE montaż płyt gipso
wych, 345-65-49
MONTAŻ płyt gipsowych, 672-0587,0-602-723-902

PODŁOGA- Studio
Parkietów, 303-17-13

DRZWI!
(0-58)
301-66-66

mii k
llycii•

ALARMY!
domofony!

671-58-66

ALARMY,
domofony, 0-602/593-401
ALARMY, telewizja przemysłowa,
683-08-08,0-602-77-63-58

ALARMY,

antywłamaniowe.

Bogumił
& Górka

bramy, okna,
302-02-88,
620-21-89
ROLETY
antywłamaniowe

671-23-79
ROLETY

antywłamaniowe
Producent Dama, 661-48-88, Gdy
nia, Słupecka 21, Wrzeszcz 346-0895,302-29-04

TV. „Proton" Oliwa Krzywouste
go 44,552-20-28,552-34-49

ROLETY

ALARMY mieszkaniowe, tele
wizja przemysłowa, 550-30-95

Bramy

zabezpieczające.

garażowe, przemysłowe.
ALARMY telewizja najnowocze
śniejsze systemy, 663-45-15
ALARMY z powiadamianiem telefo
nicznym, 0-603/23-24-93
BALUSTRADY, kraty, balkony,
341-12-44
BRAMY, ogrodzenia, kraty, 68376-23

bramy. Rolety

antywłamaniowe. Okna. „MarpoT
552-83-34,0-601/610-352
DOMOFON Serwis, „Porter", konser
wacja, 622-70-07

DOMOFONY,
341-66-40
DOMOFONY,
553-08-25
DOMOFONY, 625-55-10

DOMOFONY Berg

551-51-26,0501/144-995
DOMOFONY montaż, sprzedaż,
alarmy, 624-00-90
DRZWI antywłamaniowe- „Donimet".
Certyfikat Jakości I. M. P. nr 42/98,
zniżki w ubezpieczeniu, dowolne wy
miary- także dwuskrzydłowe; najlep
sze zamki, różne wykończenia. Do
nimet Gdynia, ul. Starowiejska 52,
tel/fax.
620-33-71, internet
httpJ/www.donimet.com.pl
DRZWI izraelskie antywłama
niowe „Witex Super Lock" Gdy
nia, ul. Jana z Kolna 12, tel. 66162-60,661-60-81
KRATY, 302-45-57

ROLETY,
341-82-01

ROLETY

Top

681-42-39,684-00-02

INME
IZOLACJE przeciwwilgo
ciowe murów, poziome i pionowe
metodą iniekcji krystalicznej. Więźby dachowe, posadzki, PBK
342-59-85
KOMPLEKSOWE remonty miesz
kań, 0-602/61-34-25
KOMPLEKSOWE wykonaw
stwo ogólnobudowlane, 0-602/587076
OGÓLNOBUDOWLANE, montaż
drzwi, okien, 0-604/25-55-20
OGÓLNOBUDOWLANE, tel. 0604/42-28-81
OGÓLNOBUDOWLANE, wykończe
niowe, docieplanie, glazura, 777-5336
OGÓLNOBUDOWLANE- r
551-82-51
OGÓLNOBUDOWLANE kom
pleksowo, 623-25-33, 090-5253-07
OSUSZANIE, 0602/250-096
REMONTY, kompleksowo- tanio,
solidnie, 621-08-12
REMONTY budowlano- elektryczne,
684-40-52,0-601/682-352
REMONTY kapitalne, 0-90/669-203
REMONTY mieszkań, biur, ogólno
budowlane, 344-91-02
REMONTY mieszkań- również małe,
0-602/48-22-45
ROBOTY budowlane, wykończenio
we, docieplanie, 671-44-40

CZYSZCZENIE, naprawa, montaż,
junkersy, kuchenki, piece, 556-1831,305-03-51

301-66-66

WYKOŃCZENIA wnętrz, biur,
mieszkań, hydrauliczne, kafelkowa
nie, malowanie, itp. 665-52-43

GAZOWE, 344-12-44, 0-602/59-3856

ROLETY

ADAPTACJE, remonty całościowo,
kafelkowanie, 620-42-97

antywłamaniowe,

KOMPLEKSOWE remonty miesz
kań, solidnie, 0-602/780-540

zwijane,

KOMPLEKSOWE remonty wnętrz,
malarskie, stolarskie, kafelkowanie,
hydrauliczne, 306-76-88, 0-601/6102-58

KUCHENKIpodłączanie, 344-18-69,550-04-96

NAPRAWA,
montaż, 302-28-30,303-06-70

bramy, kraty
„Rollgate",
345-30-13

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 12.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zt
MiSWIYDO NASZYCH MIM OGŁOSZEŃ'
'

Tv/t

^ Targ Drzemy 3/7, fax 301-80J2,4&35J8, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 fax 3464548 całą dobę; pon.-pt 8.00 -18.00, soboty9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon-pL 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, te/M 622-74-79, pon.-pt 8.00-16.00,

4—g&e?

Władysława IV17, telM 62049-17, pon.-pt 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

środa 2 grudnia 1998 r.

CZYSZCZENIE! Dywanów! Tapicerek! Profesjonalnie! 557-55-68

CZYSZCZENIE!

CZYSZCZENIE!, 621-62-75

|CZYSZCZENIE, 306-18-70

CZYSZCZENIE,

341-32-01

Dywanów! Tapicerki! 301-91-73

CZYSZCZENIE!
0-58/345-41-95 Absolutnie tanio
CZYSZCZENIE! 301-53-21
CZYSZCZENIE! 621-47-04

CZYSZCZENIE!
dywanów, 303-37-41,0-603/220-794

CZYSZCZENIE!

CZYSZCZENIE, 556-53-95
CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, 664-43-83

CZYSZCZENIE,

okien dywanów, 348-71-19

CZYSZCZENIE! 622-62-20

559-85-19
CZYSZCZENIE
Dekar

CZYSZCZENIE,

CZYSZCZENIE! Dywanów! 345-

301-23-05,

38-35

solidnie

CZYSZCZENIE!

dywanów! tapicerek! 620-24-25,663-13-43

CZYSZCZENIE, 302-3345

|

,343-56-96

CZYSZCZENIE dywanów, 347-

CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerek, vat,
623-33-22

CZYSZCZENIE
dywanów i tapicerek meblowych- ta
nio, solidnie, VAT, 625-27-52, 34092-52,0-501/154-517

CZYSZCZENIE wyktadzin,
dywanów, tapicerki, 058/344-88-05
CZYSZCZENIE wykładzin- promoCZYSZCZENIE z uśmiechem, 55745-87, (

CZYSZCZENIE

DEZYNSEKCJA, VAT, 060225-88-47
SPRZĄTANIE domów, mieszkań,
biur, mycie okien, uczciwość, solid
ność zapewniona, dowolne terminy,
wystawianie rachunków, 0-601/6527-45,0-501/015-525

SPRZĄTANIE

generalne, 551-91-53
WANIEN 0602/250-096

mm mwm

STOLARSKIE
u klienta, 556-58-63
WNĘKI, garderoby, zabudowy, 627-09-92

DREWNOSTYL,
szybko, solidnie, kuchnie, zabudo
wy, drewno budowlane, 341-30-64,
621-69-51

żaluzji pionowych, 0602/234-976
DEZYNSEKCJA, 556-53-95

BOAZERIE, zabudowy, 0-90/669203

DEZYNSEKCJA,
VAT, 551-87-59

349-41-38

SCHODY- inne stolarskie, 0-602613-043

CENTRUM Schodów. Producent
„Oldrew" (0-58)682-91-83

BLACHARSTWO, lakiernictwo,
szybko, 058/531 -14-71,058/532-06-

JACUZZI®
Promocja!

USŁUGI ogólnobudowlane, hydrau
liczno- gazowe, sprzedaż, ul. Dą

554-92-66

MONTAŻ karniszy,
682-31-59

SAUNY
554-92-66,554-93-33

SPECJALISTYCZNEprace
wysokościowo- budowlane

•ytajeAlpin Piast

02

(058)344-62-33,0601/65-98-98

WYDZIAŁ Filologiczno -Historyczny
U G unieważnia legitymację stu
dencką nr 98053/891 na nazwisko
Diana Puźniak.

PRALKI,
342-50-20,
0-601/69-03-01,
zachodnie, krajowe

browszczaków 11

553-87-57
ELMORSA

Powłoki
galwaniczne
cyjankaliczne do 25 u.
Tel. 301-15-11,301-45-34

^COZfWIijC/
ART Kredyty
gotówkowe:
BRE RACHUNKOWOŚĆ
z o.o.
• PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• PRZEJŚCIE Z KSIĄG PIR
• OBSŁUGA KADROWA
• BADANIE BILANSÓW

m

Sopot 550-73-98; „Euromarket" 62954-46; Gdynia ul. Zgoda 8,621-6343

FIN-El Biuro
Rachunkowe,
uprawnienia,

GOTOWKA
bez poręczycieli

obstuga również u klienta, 557-0014,0-501/930-381

552-12-58 wew. 24, 21, 0602/298-191

AGENCJA Usług Księgowych,
tel./ fax: 664-90-42, Gdynia- Or
łowo, Wierzbowa 32a

KANCELARIA
rachunkowa,
Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka
146 A/5. Usługi księgowe, doradz
two, wszelkie uprawnienia, 345-4496,0501-156-252

AUDYTOR- Komp, Biuro Rachunko
we, 346-01-16

„Expert"

GOTOWKA
kredyty, Tczew 532-18-82, Mal
bork (0-55)272-33-48, f
56-10-981

KREDYT
8.000,- bez poręczyciela,
Gdańsk 345-79-61, Gdynia 62088-52, Tczew 777-00-57

Navitrans- Account

341-19-34

BIURO
Księgowo
Finansowe

MAJTKI damskie, slipy męskie,
spodnie dżinsowe,inne. Bezpo
średni importer, tanio, dużą
ilość, tel. 671-16-20
RĘKAWICE lateksowe niejałowe
z importu 0-52/33-29-376 lub 058/556-45-36

BUUNEX

Centrum
Choinkowe
Lampki, choinki, ozdoby, fajerwreki... Bezpośredni importer (058)30-667-32,

KREDYT
gotówkowy 3 dni bez poręczycieli.
Starogard 561-09-81; 346-39-21

KREDYTY

SPRZEDAŻ RÓŻNE

LICENCJONOWANE Biuro Ra
chunkowe, 303-79-31

zadłużeń, pośrednictwo, szybkoprawnie. Rumia, Sobieskiego 19,
(12.00-18.00)0-501-025-400,

671-54-76

dla firm. Najtaniej! Najszyb
ciej! (0-58)345-19-55

KREDYTY
gospodarcze,

0-601/61-12-34

NAJTANIEJ
- świąteczny!
48 godzin

556-11-87,588-23-04

SUPER
kredyty,
„Continental",
30545-55

BABEL

(ośrodek szkoleniowy GDF)

tel/ fax 621-68-66

Biuro Tłumaczeń
Sopot, Kościuszki 61, 550-0132, 551-72-58, 551-00-76, babel@ikp.atm.com.pl

BIURO Rachunkowe, 341-00-76
wew.56

Insoft.

Tłumaczeń

„B&S"

Licencja, uprawnienia. Pełna
księgowość- cena od 550,Księgi przychodów i rozchodówcena od 150,-Gdynia,

Gdynia, Starowiejska 26,62050-72, £61-22-17, Gdańsk,
Grunwaldzka 102,344-16-05

661-43-77

WŁOSKIE tłumaczenia, pisem
ne, ustne, 0-601/68-79-21

-

iifoół0m

ART Kredyty
gotówkowe:

DRZEWKO- Twoje osobiste, familij
ne, dedykowane- z mikroczipowym
identyfikatorem w „Parku Tysiącle
cia" 301-07-94

CHOINKI- świerk,
kówko, 0501/052-797
FAJERWERKI, Wrzeszcz,!
1E, 344-63-35

FAJERWERKI-

FUTRA
Sztuczne

Gdańsk 346-33-20; Wrzeszcz Jan
tar" 346-08-20 wew. 130; Pruszcz
682-35-12

„Accord", Hallera 169/15,
58/341-49-94

SOLARIA

661-35-26
SPRZEDAM zbiorniki olejowe, piec,
palnik używane na gwarancji, tele
fon: (0-59) 11-52-79,0-604-24-44-85
SZLIFIERKA do wałków, cena:
4.500 zł, 0593/113-81

medium
sp. z o.o. oferuje:

wyposażenie
sklepów, barów,
restauracji
Fabryczny sprzedawca Byfuch,
Kromet, Lozamet, Cold. Chłod
nictwo 2 lata gwarancji. Serwis
620-32-64 Gdynia, Portowa 4 (058)/620-02-47, Elbląg (055)/234-51-46,
internet
www.medium.pl

ojjeę
SKUP OLEJÓW
PRZEPRACOWANYCH

ZEZWOLENIE WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA

Kożuchy
(Kurów), Raty!
Wrzeszcz, DH Jantar, Politechnicz
na 7 pawilon 22

KARNETY

na basen

LAMPKI
płynące

PODNOŚNIK
551-45-41

4-kolumnowy,

mtHG! BÓŻHE
ASTROLOG, Tarot, 551-40-51

DETEKTYWISTYCZNE,

307-43-11
DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,
307-44-17

(0-58)30-90-319,(0-59)620-236

KOMPUTEROWE maszynopisanie,
554-41-59

ODZIEŻ nawagę, Gdynia, Śnia
deckich

PIANINA!

Fortepiany!
nowe, używane- gwarancja 6letnia! transport gratis! Raty!
strojenie-341-52-40,
PLUSKWY i odbiorniki. Kontrola
podstawą zaufania. Tel. (0-22)63855-53 lub 0-501/159-903

DRUKARNIA- projekty
graficzne, 681-17-65

łombardIIH
AGENCJA Lombard
Komis, 663-44-52

ANEKS
samochody

MASZYNOPISANIE komputerowe,
3,66 zł/strona, 0-601-650-920

ODZYSK
długów skutecznie 0601/95-17-39
PRACOWNIA futer- usługi,
sprzedaż, 532-63-12
SZEWSKIE, kaletnicze, Świętojań
ska 79,0-501-010-655
WRÓŻENIE, 621-01-71
WRÓŻKA, 623-66-25
WRÓŻKA Lilith- tarot, chiromancja,
551-63-41

WYDZIAŁ Nauk Społecznych UG
unieważnia legitymację studencką nr
84040/NS/1582, na nazwisko No
wak Sławomir

\jv
§MT

MTtamin.
SPRZĘT 60SP, DORE.

ANTYKI, biżuteria, samochody,
Sopot, Haffnera 24, tel. 551-4712:0601/67-13-64

aegi (0-58)300-41-99

EKSTRAPOŻYCZKII Chylonia,
Dworzec PKP, 628-54-54

Naprawa!

KOMIS, lombard, Sopot Pod-

Lodówek. Pralek
302-00-05,
303-61-61

LOMBARD,

aeg! (0-58)557-21-65

GDAŃSK, Dworzec Główny PKP,
346-33-42

samochody, RTV, złoto. Gdańsk,
Kołobrzeska 39F,

553-04-68

LOMBARD,

LOMBARD- Gdynia, 10-Lutego 35A,
620-47-77
LOMBARD- komis, Świętojańska
135,622-76-38

LOMBARD:

RTV, złoto, samochody. Gdańsk,
Grunwaldzka 99/101, 344-85-32, 0602/28-11-67

NIERUCHOMOŚCI

pożyczki, 661-31-76
POŻYCZKI samochody- nieru
chomości, 622-76-38
SUPERLOMBARD! Gdynia, War
szawska 64,661-31-76

FUTRO z lisów sprzedam,
0501/024-771

DZIEKANAT Wydziału Uniwersytetu
Gdańskiego unieważnia legitymację
studencką 59/75718/93/94 na nazwi
sko Fedorowicz Joanna
UNIEWAŻNIA
się rachunki
AY0011666- AY11675 wydane
przez Towarzystwo Ubezpieczenio
we PBK S.A. o/ Sopot
UNIWERSYTET Gdański', Wydział
Ekonomiczny umieważnia legityma
cję studencką nr.80840, na nazwisko
UNIWERSYTET Gdański unieważ
nia zgubioną legitymację studencką
nr 92645/BGiO/96 na nazwisko Janasiewicz Grzegorz

PRALKI, 349-41-60, solidnie, gwa
rancja
PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 556-20-21, 556-22-47,
gwarancja
PRALKI 553-13-60, 556-61-11,
0501/152-110

działki, nieruchomości, złoto, rtv,
nt, 625-24-59

DŁUGI- handel, odzysk, 307-44-56,
307-45-21
DŁUGI-Ściągam! Kupię! 347-60-69

MASZYNY szwalnicze przemysło
we, 0-601/62-11-83

ALTEX
wizytówki, pieczątki, szyldy, druki,
naklejki, itp. Gdańsk- Wrzeszcz,
Grażyny 12,341-05-67,344-66-33

551-15-50

Poszukiwane w dobrych skle-

pachBulinex

psli^fia, reklama

samochody, RTV, złoto. Sopot,
Niepodległości 743,

FUTRA

możliwość zwrotu towaru.
Pruszcz, Łukasiewicza 2, 682-2251/ 213, Gdynia- Witamino, Stawna
37,0-501/94-18-21

PÓŁTUSZE wieprzowe- dosta
wa do domu, tel.055/242-29-72

EUROPALETY 0-501/05-26-23

ZAPRASZAMY do współpracy,
sprzedaż bezpośrednia, tel. (0-' KOSZE magazynowe na rolkach typ
42)646-33-09
_ KBD 810 x 740 x 1525, metalowe,
tel.343-44-57

Picolo- 0,55,

|

BRYCZKA, sanie konne, po renowa
cji, 0-58/588-14-27

0-601/627-813, 0-501/143-113, 0501/143-090

BOMBKI choinkowe- najtaniej,
hurt- detal, gdynia- Grabówek,
Mireckiego 11, „Sibi", 0-604404-672,661-79-12

BIURO

BIURO Rachunkowe

Licencjonowane
620-85-25

••SUSP' BIELIZNA OSOBISTA

„JET" ul. Grunwaldzka 219
GDAŃSK 346-09-39
czynne 8.00-17.00,
sobota 8.00-14.00

KONSULTACJE- prawo pracy, ZUS,
345-23-42

WINDYKACJA

koncesja, kompleksowa obsługa,
Gdynia, Reda, 621-90-66

atlanticf

WYBRZEŻE- odzież, rękawice robo
cze, ochrony, kontekcja- Gdynia,
Spółdzielcza 1,624-82-06

OBSŁUGA rachunkowa, prawna;
uprawnienia, 622-20-71

BIURO
Rachunkowe

28X1-12X1198

kompleksowa obsługa, pełna ra
chunkowość, 3470-220,3470-384

OBRONA w sprawach karno- skar
bowych. Konsultacje podatkowe,
683-06-00

pełna obsługa
księgowa
-sporządzanie
deklaracji
GUS; ZUS; US
-doradztwa
finansowego
i kontrolingu
-szkoleń

Kredyty

Darchem 346-39-21,556-51-57

KONCESJONOWANE Biuro Ra
chunkowe

BIURO księgowe

kiedy?
za ile?

ART Kredyty
gotówkowe:

Gdańsk, Okopowa 7/303
tel./faz 301-65-15

ABAK-licencjonowane
biuro rachunkowe

BIURO Rachunkowe

1-58i; Puck 673-38-53; Chylonia 62362-17; Wejherowo 672-68-85; Staro
gard 561-07-49; Tczew 531-29-40

PROMOCJA

Chłodnictwo- lodówki
AEG! automatyczne pralki, expresowo, 622-05-06

CHŁODNICTWO,
552-16-53,

lodówki, pralki
LODÓWKI!
664-85-85, usługi domowe

LODÓWKI!
Naprawa
: 302-07-75,
341-25-98,
551-84-61,
550-65-78,
556-23-74,
629-02-33

LODÓWKI, zamrażarki

622-10-29
303-70-33

MIKROFALÓWKI, 553-43-79
PRALKI!

300-41-99
PRALKI!
302-00-06
PRAWI

303-61-61

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

622-29-38, 623-74-27, 0-501
012-310

COLORLUX! Curtis, Sony, Sam
sung, Sanyo, Philips, Royal,
Neptun, Siesta... Specjaliza
cja! Bezpłatny dojazd, 30297-62, 551-73-30
COLORMAT, Sony- Sam
sung- Sanyo- Royal- CurtisNeptun- Siesta... Specjalistycz
ny serwis Schumana 37. Dojazd
bezpłatny, 302-37-30, 62351-04

KAMERY,
compacty, video monitory
radiomagnetofony tunery sateli
tarne, walkamany, telefony, ra
dia samochodowe, piloty. Na
prawa, Wrzeszcz, Grun
waldzka 132 (przy Jesio
nowej) parking przed wejściem.

Telepogotowie
341-35-31

PANASONIC telewizor TXW32D3F 100 HZ, Wide Digital
Plus, 6.600,- kolumny Infinity
Kappa 80,4.250,- tel. 0-58/56119-41,0-602/344-172

MONTAŻ anten TV SAT, 0604-209-123,
OTAKE! Curtis, Sony, Funai...
Bezpłatny dojazd. 346-5603, 556-24-97
POGOTOWIE telewizyjne, magneto
widy, 303-43-05
TELENAPRAWA,

ADAPTACAI Głowic PTK. Telewideoserwis, Otake,
Royal, Sony, Curtis, Samsung,
Neptun, Siesta... Naprawy do
mowe. Bezpłatny dojazd.
302-73-88, 553-51-52
ADAPTACJA! systemów. Telewideoserwis. Specjalizaq'a: So
ny, Curtis, Samsung, Colormat,
Royal, Neptun, Siesta... Naprawy
domowe. Bezpłatny dojazd,
302-37-30, 553-74-37
ADMIRAŁ! Biazet, Curtis, Nep
tun, Unimor- Siesta, Jowisz,
Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd
bezpłatny, 341-69-66, 344-12-84,
346-79-45,554-16-42
ADMIRAŁ, Axion, Siesta, Nep
tun, monitory komputerowenaprawy. Siesta- zwiększanie ilości
programów. C
Unimoru, 307-53-75
AKAII Axion, Curtis, Otake, Roy
al... Bezpłaty dojazd. 301-1759, 341-84-96
ANTENA! 058/664-75-72 Wizja,
Canal+
ANTENA! 624-42-74, Wizja, Cyfra+
ANTENA! 661-33-47, satelitarne.
Rtv.

ANTENA 302-97-62 satelitarne, RTV
ANTENY, RTV- Sat, Canal +, Wizja

341-72-72
TELENAPRAWA,
306-82-00

TELENAPRAWA,
przestrajanie,

629-02-33
TELEWIZYJNE Dojazd bezpłat
ny, 625-21-97,302-37-30
TELWIZYJNE, 302-33-94, 30133-30. Dojazd bezpłatny
VIDEOFILMOWANIA! Profe
sjonalnie! Telewizyjnie! 344-74-68

VIDEOFILMOWANIE

„Videofan"- profesjonalnie 624-6878
VIDEOFILMOWANIE, 348-59-

VIDEOFILMOWANIE,

559-85-19
VIDEOFILMOWAN1E 623-29-12
VIDEOFILMOWANIE 678-56-59
VIDEOFILMOWANIE cyfrowo, 55668-40

Tv, 622-11-28, 551-19-57, 0601683-442

ANTENY, RTV- satelitarne, 346-4748,0601-622-203
AXION! Curtis,
Samsung,

Neptun,

Lexus, inne. Dojazd bezpłatny!

301-88-63,
341-38-66,

551-30-45

FAXY,
kopiarki

Nowe i używane. Serwis. Gwa
rancja. Tel. 552-48-36, 306-5623.551-51-12

FAXY Oki
z automatyczną sekretarką, 777
zł netto. DKS s.c. 306-56-23,
551-51-12,552-48-36

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 12.00 we wszystkich Biurach Ogtoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty iv Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zł

mmmiummmm
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przestrajanie,

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. • pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, teiM 683-29-44, pon.-pt 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax 531-63-26, pon.-pt 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telJfax 562-20-80, pon.-pt. 8.00-16.00
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KASY, drukarki
0501/024-822

fiskalne,

KOMPUTERY- naprawa, moderni
zacja, nadzór, (0-58)346-92-55

MART-TOUR
Bank najkorzytniejszych przewozów między
narodowych, wczasy, wy
cieczki, zniżki,

OLIVIA
106

PRZEJAZDY- wyszukiwanie najko
rzystniejszych połączeń, 341-07-69

PRZEWOZY
autokarowe,
Centrum Informacji, Gdańsk, Raj
ska 6, pokój 2,

305-28-28
346-2046

AGENCJA!

Centrum
Przewozów
Międzynarodowych
301-97-75,

EUROTOUR

Przewozy
międzynarodowe,
550-14-24.
Wynajem
8- 20-osobowych minibusów.

346-24-31

Anglia, Benelux, Francja, Niemcy,
Włochy, Szwajcaria

AHS Koln
codziennie
Przewozy, Europa

ALBOR

AALTOURIST
zimowe
szaleństwa
301-89-51

AUTOKARAMI, mikrobusami po Eu
ropie. Bilety lotnicze -cały świat.
BaltTur Sopot, Al. Niepodległości
766 Hotel Europa, 551-64-44

AUTOKARY
Zachodnie, wynajem, 301-61-27
BREMEN- Oldenburg- Bremerhafeen, codziennie, (058)344-55-54
EIDPOL- autokary, mikrobusy, wy
najem, 305-50-92

EST
wynajem autokarów, przejazdy
autokarowe- Niemcy. 301-55-25
Brama Wyżynna (siedziba
PTTK). Biuro Brokerów, 346-2046 (siedziba NOT). Falcon Cen
trum Handlowe Zaspa, 346-5452. Panda- Tczew 531-46-

SYLWESTER- 120,-/ os. 30196-16,0-601/974-572

SYLWESTER w Jstrzębiej Gó
rze. Imprezy choinkowe, tel.
347-12-22
ŚWIĘTA, Sylwester, „Olech", 30548-12,661-47-28

ANTRAVELnio, 556-06-26

ŚWIĘTA, SylwesterSopot, Jastrzębia Góra, Łeba, góry.

Sylwester,

550-70-29
ATRAKCYJNY Sylwester w Jastrzę
biej Górze, hotelu „Europa" w Sopo
cie. Narty w Austrii, wczasy odchu
dzające; wycieczki zagraniczne. Bi
lety lotnicze. Ubezpieczenia. Balt
Tur Hotel „Europa" Sopot, Al. Nie
podległości 766 551-64-44.

AUTOCENTRALA,
zimowy wypoczynek: Słowacja, Al
py, Polska; Sylwester, 301-97-75

BAL Sylwestrowy

Zimowiska-

Kaszuby, Karpacz, Poronin. „Kąpie
lisko Morskie Sopot" tel. 551-18-96,
551-00-02
USA, wizy 0-602/31-33-71
WCZASY świąteczne, sylwe
ster, zimowiska, 550-66-90

mnmk

BttOtlZtEŹOWA

PRAZEVICA

Niepowtarzalne
zimowiska- Tatry,
Sudety,
(058)349-52-09,
(0602)798-767
SYLWESTER- Smokowiec, zimowi
ska- narty, 551-79-40

BALTICANA-

305-49-55

SYLWESTER, narty,
ne, 346-02-24

SYLWESTER w gdyńskiej „14", 62056-55

cena 195 zł, 553-75-63

Hamburg, Bremen. Przewozy.
Wczasy.

342-94-80

narty, „Leotour" 664-02-34

gratis,

Codziennie

ALERGIA-

SYLWESTER

w Hotelu Piast! Tradycyjnie wspa
niała kuchnia. Szampańską zabawę
poprowadzą - Zdzisław Szczypior
i Zespół Muzyczny „Effekt", dla
pierwszych 100 gości- pokój

301-51-11

SYLWESTER,

»ty- Bicomem, bezboleśnie, 0602-723-005

ZIMOWISKA

Sopot, Kościuszki 60, 551-2074- zimowy wypoczynek w gó
rach Polski', Słowacji, Austrii- du
ży wybór ofert- Sylwester, feriewczasy, zimowiska

Vektor

661-23-00

PSYCHIATRA
specjalista Eugenia Doroszkiewicz,
leczenia nerwic, 620-62-09 ponie
działek- piątek 14.00-19.00,556-5475 po 20.00

SPECJAUSTA Seksuolog,
Grzegorz Skoczkowski, 664-36-61,
0601/964-278
POffiftC WYJftZOOWft

ENDOKRYNOLOG,
ginekolog- położnik, ginekolo
gia dziecięca,

Ewa
Stefanowicz-Kujawa
301-58-20
GABINET
0-604/823-164, tanio

Jastrzębia Góra, 674-96-00

556-06-26
ATRAKCYJNE wczasy z ostatniej
chwili, zniżki, narty,

AGENCJAI

mmmt

SYLWESTER

ANTRAVEL
- Supersylwester

305-62-25

AGENTTouring,

AALTOURIST
super
Sylwester
301-89-51

o

STUDENCKI Sylwester w górach
oraz Praga, 341-20-11 wew. 31

SYLWESTER

mimu

Autocentrala

nerwice dr med. J. Żurada- Wyrwińska. Gdynia, Krasickiego 11/2.62062-09,0602-730-437 (14.00-19.00)

Hotel Miramar Sopot, 230 zł od
osoby, 550-00-11, 551-51-64.
Hutnik Jastrzębia Góra 280 zł od
osoby, dojazd, bal sylwestrowy,
nocleg, 620-03-14,661-66-50

NARTY 90- 215,556-54-74

AALTOURIST
najtańsze
bilety,
301-89-51
307-45-58

Weekendy, wczasy, imprezy, szko
lenia.

KRAJOWY i zagraniczny wypoczy
nek zimowy- Sylwester, tel. 550-7353,551-45-09

Przewozy- Najtaniej, 301-13-24,
301-79-14. Dworzec Główny
PKP box. 6, 301-28-41 wew.

umiYc/i
i «T

PSYCHIATRA

Wieżyca 684-38-96

(0-58)621-92-25

POGOTOWIE komputero
we awarie, 0501/189-850

HUBERTÓWKA

GABINET
ginekologiczny,
szeroki zakres,

0601/63-38-74
GASTR0ENTER0L0G
Madaliński-

leczenie poalkoholowe,
esperal,
301-89-53,
621-99-10, całe wojewódz
two

AALKMED,
Piotr Stefanowicz, kwalifikowane,

specjalistyczne,
leczenie

poalkoholowe,
Esperal,

551-97-64,
0-602-33-47-16,
Trójmiasto

I ABSTYNENT

341-63-29,
553-12-36

GINEKOLOG,

305-71-91

GINEKOLOG,
0601-54-49-39
GINEKOLOG, 341-19-85
GINEKOLOG, 552-08-33

OW w Stegnie organizuje po
prawiny Sylwestrowe, wesela,
ogniska, itp, (0-55)247-82-47,
247-72-37,247-72-57

GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,

Centrum
Stomatologiczne
„Vis-Dent",

raty, możliwość
częściowej,
100% refundacji,

paradontologia, protetyka, nar
koza, sobota 13.00-18.00

|B1

Gdynia,
Plac Kaszubski 1,
620-39-32

GDAŃSK, Pańska, naprzeciw Hali„Curodental", 8.00- 20.00, również
niedziele. Protetyka, chirurgia,
ortodoncja, paradontologia, 301-69-

EKG, internista,
neurolog, pediatra,
301-89-53
INTERNISTA, EKG, wizyty, 34780-20,0-601-62-48-63

LARYNGOLOG

58

POMOC w stresie dla kręgosłupa,
Psychoterapeuci, Bioenergoterapuci, Lekarz homeopata, masaż leczni

GDAŃSK, Wały Jagiellońskie 24Centrum Stamotologiczne: ponie

058/345-32-13
TRENING asertywności- psycholog,

10.00-15.00, tel. 301-99-36

623-30-45

VIAGRA,

GDAŃSK-Wrzeszcz, Dom Rze
miosła. Czynne: 8.00- 20.00, so
boty: 8.00-15.00,341-08-83

0602-514-082

wizyty, 664-51-13,0501/107-875

PEDIATRA,
wizyty, 347-99-83,0-602/266-178
PEDIATRA dr med. Kozielska, 34143-50

VIAGRA 556-69-69
AKUSTYKA słuchu Geers- bez
płatne badania słuchu, nowo
czesne aparaty, serwis, raty.
Promocja w grudniu. Gdańsk,
Powrożnicza 19/20 301-11-49

VIAGRA tanio! 0-603-227-896

l

PEDIATRA
Dr med Joanna Stefanowicz

551-97-64
Wizyty domowe

Trójmiasto
GABINETY LEKARSKIE

mmmmi.

BÓLE kręgosłupa, głowy, 62031-93

00
LECZENIE polem magnetycznym,

GABINET kosmetyczny algi- odchu

MASAŻE, paraliż mózgowy, dojeż
dżam, 552-84-26

GDAŃSK! Morena- Zachowaw
cza, protetyka, dzieci. 34575-96,0-601/629-013

m

DOM Opieki nad osobami starszymi,
pokoje z łazienką, Gdańsk 342-80-

masażem, 627-01-98

dzanie, modelowanie sylwetki, re

ABC masażu
leczniczego, sportowego, odchu-

Kursy. Dyplom,
621-10-73(13.00-17.00)

ABC

szkoleń
komputerowych
Promocja

344-40-54,
341-53-47
AGENT Celny, księgowości, kadro
we- nowy system ubezpieczeniowy,
komputerowe, BHP, renciści dotacja,
„Centrum Wiedzy0 621-90-66

AGENT
celny. Studium
wyceny
nieruchomości
„Profil"
3460-311

dukcja cellulite, tel. 671-17-30

STYLIZACJA

ODCHUDZANIE lekarz, 30-30210

ABC- kursy komputeropisania na
edytorze tekstu, Windows, Word,
Excel, Access- Weekendy, zniżki,
346-12-78

czy, Numerolog, Centrum Virita

działek- piątek 10.00- 19.00, sobota

PEDIATRA, wizyty, 347-8020,0-601-62-48-63

W

„Marke-Med"

341-92-96,
341-85-04

Iffll

ACHILLES! odtruwanie poalko
holowe, 303-17-73,553-69-86U

.Maja- Styl", 556-09-17

AGENT celny
9 stycznia 9.00 „Rotex" 305-7530,305-75-07

Wrzeszcz,

0-602/795-903

q g

\.ądaj m
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GINEKOLOG,

a

i\jĄ

Wrzeszcz, 34443-30
GINEKOLOGIA Kalinin
grad, 551-44-14
INTERNISTA- kardiolog, wizyty
EKG, Kołobrzeska 9,552-32-78
INTERNISTA wizyty domowe, 30210-07,348-94-91

PRZYŁĄCZ SIĘ

ZA DARMO

IRYDOLOG- diagnoza, leczenie,
341-50-74

LARYNGOLOG,

DO SIECI TELEWIZJI KABLOWEJ PTK!

306-20-14,0501/052-740
MEDYCYNA przemysłowa- badania
profilaktyczne, umowy z zakładami
pracy, Sielska- Wojtowicz, Kołobrze
ska 9,552-32-78

ZADZWOŃ POD NUMER:

552 11 15

NEUROLOG- Niżnikiewicz.
Szczecińska 32, wizyty, 556-12-

BAŁTYK-

•codziennie
•całodobowo]
•pacjenci
w każdym wiekuj
n
621-05-91
665-75-14
551-67-37
341-75-64
301-45-01

PHILIPS
Aparaty
słuchowe,

ska, 305-79-69

CHIRURG Łącki, 305-00-35, zabie
gi, esperal

OSTEOPOROZA- diagnostyka, le
czenie, Osteo-Med 301-74-41

ACHILLES, wizyty, dzieci, dorośli,
EKG, okulista chirurg, 303-17-73,
553-69-86,550-60-08

GDAŃSK, ALP
71, Chirurg- Stomatolog Agata Wil-

CAŁODOBOWO, Trój
miasto, internista, chi
rurg, laryngolog, pe
diatra, 96-46, 341-3291

AAAlkmedyk,

kompleksowe
leczenie
poalkoholowe
dr Paszkiewicz

0-601/65-85-23, szeroki zakres

BADANIE EKG internistyczne,
wizyty domowe, dr Paszkiewicz,
301-96-49

OFERTA OGRANICZONA TERYTORIALNIE I CZASOWO.

EIDPOL- Sylwester- kraj, zagranica,
301-15-01

GROMADAAustria, Włochy, Druskienniki. Bilety
lotnicze, autokarowe, promowe, wy
cieczki (Wilno), wczasy, imprezy,
301-27-00,620-42-16
HOTEL „Dal" zaprasza na

POSIADAM pełnomorski jacht w Cairns Australia. Szukam chętnych
mężczyzn do 6-cio miesięcznj wy
prawy. tel. 0-602-218-581

UBEZPIECZENIA,

551-00-10
UBEZPIECZENIA komunikacyjne,
majątkowe, tanio u klienta w domu.
Bilety autokarowe, kredyty gotówko
we. Florian 342-18-66,3

Bal Sylwestrowy
Gdańsk- Oliwa, ul. Czarny Dwór
4,556-39-44

OŚRODEK KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO

„PROFEX" Sp z o o
Gdynia, ul. Energetyków 13a
tel. 627-76-97, 627-76-82
Kursy, egzaminy spawaczy
(uprawnienia ISG i PRS)
Kursy cięcia gazowego
I sczepiania
|
Inne kursy zawodowe
Kursy BHP

Polska
Telewizja
Kablowa

O ł 9 V ^ °
O ł 9 V ^ °
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Szczegóły do uzgodnienia

Na czwartek ogłoszenia drobne przyjmowane są do środy do godz. 12.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -2,10zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,80 zf

kiedy?
za ile?7 UMSMi DO NASZYCH BIUR 0GŁ0S2EŃ'
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Gdańsk Tar
' 3 Drzsmy m> ^ 301'm2> 46^>teL
Wf w. 210,215,216,217 fax 3464548 całą dobę; pon. •pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pL 8.00-16.00; Gdynk, Świętojańska 141, telM 622-74-79, pon.-pL 8.00-16.00,
Władysława IV17, telJax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00
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'•Jtowc
ODDK
koncesjonowanie
pośrednictwo
pracy

KOMPUTEROWE: Windows, Word,

I

REKOMENDOWANY
przez firmy
Adobe i Apple Computer

Excel, Internet; księgowość. Cen
trum Komputerowe NEKsystem (0-

OŚRODEK
SZKOLENIOWY

58)346-92-53

organizuje szkolenia DTP

Najlepszym absolwentom
pomagamy znaleźć
PRACĘ!!!

KOMPUTEROWE indywidualne,

f

620-61-53

PUBLISHING INSTITUTE
Gdańsk, tel.303 25 33

KURS prawa jazdy, cena 600,- Roz
poczęcie 8 grudnia, Wrzeszcz, Chro

ASYSTENTKI, sekretarki, kompute
rowe, księgowości, maszynopisania,
345-47-50,341-49-19
ATRAKCYJNE kursy kompute
rowe, bezpłatne ćwiczenia,Gdy
nia. 661-25-56,621-93-70
ATRAKCYJNE kursy i
pracownika biurowego, maszynopi
sanie komputerowe- zniżki, Stówa-

BCI
Profesjonalna szkoła sekretarek,
maszynopisanie, kursy komputero
we, księgowość, 621-71-10
BIOSTUDIO zawadowe kur
sy masażu leczniczego, relaksu
jącego, odchudzającego, kine
zyterapii i akupresury zakończo
ne Dyplomem z tytułem Masa
żysty Opłaty w ratach, tel.
341-20-18 wew. 41

KOMPUTEROWE, 345 47-50,
341-49-19
KOMPUTEROWE- podstawy- roz
szerzone* Softronik, 551-72-67

ODDK zaprasza na
kursy samodziel
nych księgowych

Maxel,
344-68-07,341-72-84
KURSY komputerowe Promo
cja! 347-17-25

1

OŚWIATA
-LINGWISTA
Komputerowe: dla
początkującychDOS,
Windows, dla
zaawansowanychkomputer w zarzą
dzaniu, finansach,
organizacji pracy,
Excel, Word.
Kosmetyczne:
-dla potrzeb
własnych
-półroczny
z certyfikatem
303-30-30,
302-98-88 Gdańsk,
Malczewskiego 51

- 310 godzin, przygotowywujemy do
profesjonalnego prowadzenia księ
gowości, również skomputeryzowa
nej, koncepcja, materiały- dr Roman

344-40-12,
344-67-58

KURSY kosmetyczne, makijażu,
fryzjerstwa, 0-602/62-62-90

Nilidziński,

„Poldek",
556-66-61 wew.46,346-79-53 wew.
27

OŚWIATA
-LINGWISTA
-zarządzanie
biurem,
-księgowości
komputerowej,
-zakładamy własną
firmę,
-pedagogiczne
dla instruktorów
nauki zawodu,
-przyuczające
do zawodu,
•na tytuły czeladnicze,
mistrzowskie,
-poddozorowe,
palaczy, SEP,
spawanie, inne,

NAUKA jazdy „Express"
305-38-92

NAUKA
pływania
0-601/627-813, 0-501/143-113, 0501/143-090

341-65-62 Gdańsk,
Waryńskiego 5

POLSKIE Towarzystwo Ekono
miczne- dla członków rad nad
zorczych, marketing, księgo
wość komputerowa, samodziel
ny księgowy, komputerowe, sys
tem emerytalny, BHP, prawo
pracy, 301-54-61,301-99-71
POLSKI Związek Motorowy, kat. A,
B, C, D, E, 342-93-40
POLSKI Związek Motorowy Abraha
ma 3. Kursy prawa jazdy. Tel. 55607-07

AutO-UnO,

duży plac manewrowy, 622-7000,622-07-00
PRAWO jazdy, 624-29-56,62434-97
lciężarowe, autobusy,
671-14-80
PRAWO Jazdy- III L.O. Gdynia, Le
gionów 27, 595,- rozpoczęcie
09.XII.98,0601/20-57-75
PRAWO Jazdy. Tanio! Rozpo
częcie 02. 12. 1998, godz.
16.00, Wrzeszcz Matki Polki 3a,
tel. 341-47-13,344-32-44

STANLEY'S
języki europejskie, 550-30-30

JĘZYKI OBCE
ANGIELSKI, 346-57-15
ANGIELSKI, dochodzący, 346-03-63

WOLNE miejsca. Zaoczne Studium
Marketingu, Reklamy. Gdańsk, Mi
szewskiego 12,344-96-78

CHEMIA, 345-11-68
CHEMIA, matematyka, 627-03-81,
historia, 627-03-81
FIZYKA, matematyka, 302-76-81
FIZYKA, matematyka, 556-13-62
MATEMATYKA 302-94-29
MATEMATYKA maturzystom, 55798-17
STATYSTYKA matematyczna- po
szukuję korepetytora, 683-20-91

MATURA,
Studia,

RODWAJLERY szczenięta bez me
tryk, 665-20-78

mmirm

ŁUBIN, gorczyca, tel. 0-56/46394-51

•
|
•

Oddział Gdańsk. 1

H
|
10064993/A/5

JÓZEFOWI PRZYBYŁOWSKIEMU
serdeczne wyrazy współczucia z powodu zgonu

MATKI

JAMNIKI 8-miesięczne, czarne pod
palane, długowłose, 341-96-27,34896-90
JAMNIKI długowłose, miniaturowe,
551-03-53
OWCZARKI niemieckie, jamniki mi
niaturowe, 551-13-53

Zarządowi i Pracownikom
„Dan-Poltherm" Sp. z o.o.
i okazaną pomoc
w ciężkich chwilach.
9ina Ambros

Re

j
;

kiedy?
za ile?

!R-15118/A/6

Dowóz bezpłatny, 347-16-17, 347-

Motel .Tartaruga" **

13-25

i!
•:

sii
Łączny kosa usługi wyniesie
• 5 x 54,00 zł - 270 zł
gi;
- 5% rabatu - 256,50 zl (netto) fi;

RESTAURACJA Chińska,
Sopot, 550-78-88

naszego Kolegi i Przyjaciela.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

1 iooM°l?/5i?

składają

°iektów «Technoprojekt" w Gdańsku.

y Z Biura Pr

Koleżance

MARII ZGLIŃSKIEJ
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA ZDZISŁAWA
składają
Zarząd Miasta Sopotu
Koleżanki i Koledzy

serdeczne podziękowania składa Żona z Synem.
:j R-15218/A/184

składa pogrążona w smutku
Żona wraz z Synami.

Serdecznie dziękuję|

24-27.12.98 310 d od osoby
21-28.12.98 460 zł od osoby

inżyniera, zasłużonego projektanta,

z Urzędu Miasta Sopotu.
^
V

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 listopada 1998 roku zginął tragicznie

kmdr w st. spocz.

ZENON DUDZIAK |

JERZEGO
LUBIEWSKIEGO

w Gdańsku za udzielone wsparcie

KUCHNIA Polska

{ WCZASY ŚWIĄTECZNE \

li
1 CZESŁAWA KALINGA1
I

Serdeczne podziękowania dla wszystkich
Pracowników Dyrekcji Zakładu infrastruktury Kolejowej
w Gdyni oraz Załogi - Kolegom i Koleżankom
Wydziału Automatyki PKP Gdańsk
za współczucie i udział w pogrzebie kochanego Męża

Składam wyrazy wdzięczności

| SYL(ó£STi£R\

ś.tp.

BOGDANA
JANISZEWSKIEGO

12013450/A/185

i ww

11

|
2013437/A/185

1

su

ii łopino k/Gdańsko, lei. (058) 682 73 69 ij

ANIA Wigilia, Sylwester, 346-75-11,
0601/610-616

w Gdyni. 11

|
10065018/A/5

|10065002/A/5

mu

Pracownicy z Oddziału Urologii Szpitala Miejskiego 1

Ubezpieczeń Społecznych O/Gdańsk.

BAL Sylwestrowy

248 zł od osoby

WDOWA, lat 62, pozna pana w od
powiednim wieku w celu matrymo
nialnym, tel. (094)343-34-68

składają 1

składa|
Dyrekcja, Rada Nadzorcza i Pracownicy z Zakładu j

-:c-

—im ••

DOGI Niemieckie sprzedam,
686-64-22

Podziękowania
|
Proboszczowi kościoła pw. NSPJ w Gdyni, Rodzinie, Przyjaciołom,
Znajomym, Sąsiadom, Delegacjom, Stoczni Remontowej
Gdańsk, PKP Sekcja Towarowa Gdynia-Port, którzy tak licznie
1 uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszego Kochanego Męża i Ojca|

Panu

55-44-111

ATRAKCYJNY Sylwester nad Mottawą, 0-90/540-789

0501/102-232

BERNARDYNY szczenięta po rodzi
cach rodowodowych, 058/621 -10-77
DOGI niemieckie, szczenięta, 68664-22

OJCA

z Naftobudowy S.A.|

W Zmarłym straciliśmy życzliwego Przyjaciela,
Wychowawcę wielu pokoleń marynarskich.
Cześć Jego Pamięci!

Dowództwo Marynarki Wojennej RP

12013449/A/185

Stowarzyszenie Oficerów MW
*

. 12.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -1,00 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na piątek ogłoszenia drobne przyjmowane są do czwartku do godz. 10.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) '(1 słowo -2,10 zł netto,), dla osób fizycznych nie

0V>dł

303-39-54, 684-38-

VIDEOFILMOWANIE

KATAMARAN Rubin zaprasza
na Bal Sylwestrowy, tel.
058/301-49-26

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Pracownicy|

SYLWESTER,
91

BANKIETY,
przyjęcia,

mit

EWIE SZYCA

H

SYLWESTER, 135 ZŁ od osoby, tel.
0501/146-103

mm

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają |

550-78-88

308-04-80

Pani

TEŚCIOWEJ

SKANIA- Weekendy, tel. (0-58)674-

FLUENT

icja od
15.02.1999, Gdańsk, Miszewskiego
12,344-96-78

Zapewniamy atrakcyjną zaba
wę, ciekawe konkursy, niespo
dzianki. Cena 380,- od pary.
Ilość miejsc ograniczona! So
pot. Aleja Niepodległości 712

16-00

DYSKOTEKA na każdą okazję, 34197-08

NOWE
Prywatne Liceum

Zaprasza na Bal
Sylwestrowy.

OMEN, 623-66-25
SAMOTNI czekają! „Lidia" 6246441

szKetr

Angielski, niemiecki- nowy trymestrwszystkiew poziomy. FCE CAE, TO
EFL, ZDaF, ZMP. Przedpołudniowe,
popołudniowe, sobotnie- Wrzeszcz
„Conradinum", Niedźwiednik. Zapi
sy: poniedziałki, wtorki, środy,
czwartki, (15.00-19.00). Gdańsk, Fi
szera 14, pok. 534,341-51-78

RESTAURACJA Chińska

„China- Town"

JULIA, 344-61-51. MatrymonialnePartnerskie- Zagraniczne- Sylwe
strowe* Videooferty- Internet. Pięcio
letnie doświadczenie.

YORKSHIRE Terriery, rodowodowe,
347-80-83,0-501/144-050

ÓSMOKLASIŚCI, testy- przygo
towanie „Wiedza", 302-46-89

Koleżance

•

BIURO Wenus, 306-09-90, warto
ściowe oferty

SZNAUCERY miniaturowe, amery
kańskie pochodzenie, 0-501/146515

intensywne kursy przygotowaw
cze „Wiedza" 302-46-89, 55295-40

FRANCUSKI, 559-80-38
NIEMIECKI, korepetycje, nauka, tel.
664-43-26
PORTUGALSKI, angielski, tanio,
skutecznie, tel. 550-54-92; po 18-tej
551-41-29
FRANCUSKIEGO nauczy rodowita
Francuzka, 0602/102-001

BIURO „Amor"- ciekawe oferty, 0602/805-297

OWCZARKI
niemieckie,
szczenięta,
po
rodowodowych
rodzicach,
czarne
podpalane,
625-36-34

JOLI KACZMAREK

•
•f

OŚWIATA
- LINGWISTA BHP
Szkolenia,
341-65-62, 341-21-82
Gdańsk,
Waryńskiego 4

344-40-12,
344-67-58

KURSY,

wszystkie kategorie, 302-32-18

komputerowe, 341-80-21 wew

lenia

prowadzi kursy: prawo pracy dla
kadrowców, kasjerów walutowych,
komputerowe, studium doradztwa
podatkowego,

brego 79 A, 341-36-76

CREDOtey prawa jazdyDEBET- księgowości, kadrowy,|
664-19-81

PRAWO- jazdy, „Ośrodek Szko-

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-5449, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telM 683-29*44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telM 531-63-26 ,pon.-pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telM 562-2040, pon.- pt. 8.00-16.00

środa 2 grudnia

Ż głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 27 listopada 1998 roku zmarł w wieku 75 lat
nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziadek

JERZY RAMINGER
Żołnierz AK, uczestnik Powstania Warszawskiego,
odznaczony dwukrotnnie londyńskim medalem Wojska
Polskiego, student tajnego Uniwersytetu Ziem
Zachodnich, pracownik gospodarki morskiej, magister
ekonomii, organizator i przewodniczący zjazdów
koleżeńskich Słuchaczy WSHM, twórca i pierwszy prezes
Stowarzyszenia Absolwentów WSHM i WSF
i Uniwersytetu Gdańskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia
28 listopada 1998 r. zmarł tragicznie w wieku 38 lat

ś.f p.

DARIUSZ SIKORSKI
Msza św. odprawiona zostanie w dniu 2 grudnia 1998 r.
o godz. 10.00 w kościele Ojców Cystersów w Oliwie.
Pogrzeb odbędzie się dnia 2 grudnia 1998 r.
o godz. 11.30 na cmentarzu Komunalnym Srebrzysko.

O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku I

Pogrążona w żalu
Żona z Rodziną

mgr.

Żona, Syn, Matka i Rodzina!
10065293/A/115

Pogrążeni w głębokim smutku żegnamy naszego
wspaniałego Przyjaciela i Prezesa

JERZEGO RAMINGERA
Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Koleżanki i Koledzy
z Pierwszych Roczników WSHM.

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego w dniu 27 listopada 1998 r. naszego Dyrektora
ś.f p.

żołnierza AK i powstańca, ekonomistę związanego od okresu powo
jennego z Wybrzeżem i gospodarką morską, człowieka którego
pogoda ducha i optymizm pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 3 grudnia 1998 r. o
godz. 14.00 na cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
Składamy wyrazy serdecznego współczucia Żonie i Rodzinie.
10065286/A/184
Współpracownicy z firmy „Pol-Signal"
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 listopada 1998 r. zmarł

ś.f p.

ZACHEUSZ ŹYGARŁOWSKI

Msza św. zostanie odprawiona w kościele pw. Matki
Boskiej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance
w dniu 3 grudnia 1998 r. o godz. 18.00.
Rodzice

Koleżance SYLWII BASZAK
najgłębsze wyrazy współczucia z powodu tragicznej
śmierci

MĘŻA

składają
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

28 listopada 1998 roku w Wejherowie zmarła w wieku 83 lat i

LEOKADIA TREPCZYK
żona wybitnego poety kaszubskiego Jana Trepczyka,
zasłużona dla ruchu śpiewaczego na Kaszubach.

Pozostanie w naszej pamięci jako wierna towarzyszka życia i życzliwa opiekunka I
twórczości Mśstra Jana, utalentowana wykonawczyni kaszubskich choranek i pieśni.
Pogrzeb odbędzie się w środę, 2 grudnia o godz. 11.00 na cmentarzu w Wejherowie.!
Łączymy się w smutku z Rodziną.
Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
10065242/A/5
Redakcja „Pomeranii" Instytut Kaszubski
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Pracownika i Kolegi;

ROMANA KUNATH

JERZEGO EDWARDA
RAMIIUGERA

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci

ALEKSANDRY
CEROWSKIEJ

płk. JAMA GAJDA
Żona.

Msza żałobna odprawiona zostanie w kaplicy cmentarza
Komunalnego w Sopocie w dniu 3 grudnia 1998 r.
o godzinie 13.30.
Pogrzeb o godzinie 14.00.

R-15427/A/184

Komendantowi Garnizonu w Gdańsku
Płk. JÓZEFOWI MIESZCZAK
wyrazy uznania i podziękowanie za zorganizowanie
uroczystości pogrzebowej dla mojego Męża

były, długoletni zasłużony dla ochrony brzegu morskiego, Pracownik Urzędu
Morskiego w Gdyni - Obwodu Ochrony Wybrzeża Sztutowo, Obchód Jantar.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami.
Msza św. wraz z uroczystościami pogrzebowymi odprawiona
w dniu 2 grudnia 1998 r. o godz. 13.00 w miejscowości Mikoszewo.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
r i544i/A/8(Pyre'ctor ' Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Msza św. odprawiona zostanie w kościele parafialnym pw. Podwyższenia i
Św. Krzyża w Rumi, ul. Kościelna 20, dnia 2 grudnia 1998 r. o godz. 10.00.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po mszy św. żałobnej
na cmentarzu parafialnym w Rumi.
Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia
składają
Dyrekcja i Współpracownicy z firmy „Mega" w Gdyni.
R-15430/A/577

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 listopada 1998 r.
N
w wieku 49 lat zmarł Ukochany Mąż, Tatuś, Syn i Brat

KRZYSZTOF SALEK

Msza żałobna zostanie odprawiona 3 grudnia 1998 r.
o godz. 8.30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa we Wrzeszczu, ul. Mireckiego.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.30 na cmentarzu
Centralnym - Srebrzysko.
ioo65296/A/n5

Pogrążona w smutku Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

W dniu 29 listopada 1998 r. zmarł w wieku 67 lat

że dnia 30 listopada 1998 r. zmarł Kochany Mąż,

ś.f p.

Ojciec, Teść i Dziadek

CZESŁAW MYSŁEK

FRANCISZEK BIELSKI
żył lat 64

Msza święta odprawiona zostanie 3 grudnia 1998 r.

o godz. 13.00 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 2 grudnia 1998 r.
o godz. 10.30 w kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe
na Suchaninie.
Pogrzeb odbędzie się tego samegotinia
o godz. 12.00 na cmentarzu Łostowice.

Pogrzeb odbędzie się 4 grudnia 1998 r. o godz. 13.00 na

Wspomożenia Wiernych w Rumi.

cmentarzu Dębica w Elblągu.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po mszy św.

Wyrazy głębokiego współczucia Koleżance
IRENIE MARKOWSKIEJ
z powodu śmierci

Panu ANDRZEJOWI LUTEMU
Z-cy Naczelnego Dyrektora Okręgu Dróg Publicznych w
Gdańsku, wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

MATKI

składają
Koleżanki i Koledzy
ze Szkoły Podstawowej
w Cedrach Małych.

Pogrążona w smutku
Rodzina

o godz. 14.00 na cmentarzu Komunalnym w Rumi-Janowie.
2013572/A/185

Pogrążona w smutku Rodzina
Koledze PAWŁOWI SZKILOWI

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

składają
Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy z Dyrekcji Okręgowej Dróg
Publicznych w Gdańsku.

Koleżanki i Koledzy z „Energa" - Zakład Gdańsk.
10064978/A/5

Koledze JERZEMU SZUMOWSKIEMU
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Prof. dr. hab. med.

ROMANA DOLMIERSKIEGO

ŻONY

Dyrektora Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
w Gdyni w latach 1972-1990

składają
Zarząd Klubu, Pracownicy i Zawodnicy KS „Zatoka" Puck.
2013441/A/904

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego dnia 24 listopada 1998 r.
ś.f p.

Wyrazy serdecznego współczucia Żonie i Rodzinie
składają
Współpracownicy IMMiT.

Koleżance MARII SOMLA
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
Koleżanki i Koledzy z Departamentu Zarządzania
Ryzykiem Kredytowym BIG Bank Gdański S.A. Wydział w
Gdańsku.

5000907/A/164

Gdańsk, Targ Drzewny 377, fax 301-8042,34645-68, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217, to 346-3548 catą dobę; pon. -pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, teiJto 622-74-79, pon.-pt 8.00-16.00,
Władysława /V17, te!Jfax 62049-17, pon.-pt 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

Dziennik

BafiwciuMi

ŚMIAŁO i SZCZERZE

środa 2 grudnia 1998 r.

25

Nakarmić głodnego
Wraz z jesiennym chło
dem w darmowych ja
dłodajniach robi się
tłoczno. I tak jest do
wiosny. Ludzie biedni,
samotni i starzy szuka
ją ciepłego posiłku, na
który albo ich nie stać,
albo nie są w stanie sa
mi go ugotować.
Często jest i tak, że lu
dzie po prostu oszczędzają
na prądzie czy opale - mó
wi Zdzisława Tokarska, zca dyrektora gdańskiego
Miejskiego Ośrodka Pomo
cy Społecznej.
- Inni, ze względu na
niepełnosprawność
czy
choroby nie opuszczają zi
mą mieszkania i nie robią
częstych zakupów Takim
osobom trzeba przynieść
do domu ciepły posiłek.
Poza tym zimą częściej od
wiedzają nasze punkty
bezdomni, też spragnieni
gorącej strawy

Posiłek w sopockiej „Kuchni dla ubogich".

Dożywianiem ludzi, któ
rzy nie mogą ugotować so
bie obiadu zajmuje się Ca
ritas, pomoc społeczna

Trójmiasto w liczkach
Na terenie Gdańska wydaje się 1350 posiłków dziennie

mz 230 dla dorosłych - m tatonj

Do gdyńskich barów na posiłki fundowane przez MOPS
iiatotól&t w szko;Ą W Sopocie z obiadów finansowanych przez MOPS korzy;stą
w tym ok 270 <Med w
Stołówki Caritas na terenie Trójmiasta przygotowują

REKLAMA.

i grupy charytatywne przy
parafiach.
- Do stołówek Caritas
zazwyczaj przychodzą lu
dzie starsi i ubodzy - mówi
Danuta Tomaszewska kie
rownik „Kuchni dla ubo
gich" w Sopocie. Dla
każdego mamy ciepły posi
łek. Nawet jeśli ktoś przyj
dzie, gdy nie mamy już
obiadu, może liczyć na zu
pę wietnamską lub inny
posiłek.
Do jadłodajni, prowa
dzonych przez Caritas, mo
że przyjść każda osoba po
trzebująca posiłku. Fundu

Fot. Adam Warżawa

sze na działalność stołó
wek pochodzą zazwyczaj
od sponsorów. Hurtownie
lub sklepy przekazują czę
sto gotowe produkty spo
żywcze.
Na terenie Trójmiasta
znajduje się również 50 sto
łówek przyparafialnych. Aby
do nich dotrzeć należy zasię
gnąć informacji w swojej pa
rafii lub w dziale socjalnym
Caritas, przy ul. Jesionowej 6
w Gdańsku.
W jadłodajniach prowa
dzonych przez ośrodki po
mocy społecznej finanso
wanych wyłącznie z budże

Camifl ! BI50 - FAX NA ZWYKŁY PAPIER
C®mo. Billi, przesyłanie informacji nazwyWym

PEWNEGO MAZU

papierze• nareszcie jest możliwe.

tu, na ogół dożywia się tyl
ko stałych podopiecznych.
- Każda osoba wymaga
jąca pomocy może liczyć na
wsparcie z naszej strony mówi
Cecylia
Tuźnik
z MOPS w Gdyni - pod wa
runkiem jednak, że wcze
śniej się do nas zgłosi, a my
zakwalifikujemy ją do po
mocy.
Natomiast w Słupsku,
jak powiedziała nam Ja
dwiga Pawłowska, dyrektor
miejscowego MOPS, na po
siłek mogą liczyć także te
osoby, które wejdą do ja
dłodajni prosto z ulicy. Gdy
nie brakuje zupy i chleba
dla naszych podopiecz
nych, im również nie od
mawia się ciepłej strawy.
Informacje o punktach
wydawania ciepłych posił
ków rozwieszone zostały
na terenie całego woje
wództwa słupskiego.
Inną formą dożywiania
w okresie zimowym jest
wydawanie przez MOPS
talonów na żywność. Pod
opieczni otrzymują do ręki
talon na konkretną kwotę,
z przeznaczeniem na za
kup chleba, masła, sera czy
wędlin w sklepie, z którym
MOPS podpisał umowę.
W mniejszych miastach
dożywianiem ludzi potrze
bujących często zajmują
się wspólnie organizacje
kościelne i samorządowe.
Tak jest np. w Kwidzynie
i Chojnicach, gdzie stołów
ki prowadzi Caritas lub
siostry zakonne, a współfi
nansują je ośrodki pomocy
społecznej.
ICH, EMA

Posiłki ha talony
Gdynia
Sarufleczny „Słonecz
ny", pftyiłł. Władysława IV
wejście od ul. Abrahama 60
Bar „Atlanta", ul. płk.
Dąbka 52
Bar „Szkolny", ul. Mor
ska 97
Sopot
Bar mleczny „Bursztynek", ul. Grunwaldzka 88
Bar „Neptun", ul. Na
podjeździe 3
Starogard Gdański
Jadłodajnia MOPS, al.
Jana Pawła II6
Jadłodajnia MOPS, ul.

Sobieskiego 251

Jadłodajnia klasztorna,
ul. Reformatorów 1
Jadłodajnia MOPS, ul. Ja-

Chojnice
i
/ Stołówka Caritas, ul.
Obrońców Chojnic 4
Elbląg
Stołówka w Domu dla
Bezdomnychim.św Brata
Mtórti ul. Nowodworska
Stołówka „Jaśmin", ul.Ja
śminowi! '
Kwidzyn
Jadłodajnia Zgromadze
nia Sióstr Elżbietanek, ul,
Kopernika 42
Tczew
vptt®i$me. MOPS: ul.
Armii Krajowej 39, ul. No
wowiejska 18, Niepodległo
ści 10, Kopernika 9.
Aby otrzymać talon
wszystkie osoby potrzebu
jące powinny zgłaszać się
mocy społecznej.

Posiłek dla każdego

•„Cotton House" Gdańsk, ul. 3 Maja 14, codziennie
w godz. 18 - 20
•Środowiskowy Dom Samopomocy Kartuzy, ul. Gdańska
4, pon. - pt. w godz.14.00 - 15.00
• Stołówka przy parafii Matki Bożej Królowej Polski,
Chojnice, ul. Obrońców Chojnic 4, pon. - pt. w godz. 12:00
- 16.00

^ technologia-atramentowa

•Wszystkie jadłodajnie Caritas w Trójmieście

Btsbbiejet

Caritas w Trójmieście
Gdańsk
•
„Otwarte serce", ul. Mickiewicza 33, poń. - sob. w godz.
15.30.
T;. •M »WspólBQta^:^4s^S|Jyft£i®|®^;:^:po^l. - pt..
Sr godz. 12.45 -14.00
Racła#ićka", ul. Raidawicfca 17 A, pon. - pt.
Wgodz l2.00 -.ł4p.. . •
.
102, pon. - pt. w godz.

prędkość transmisji

6 stmwmm.
64..••odcienie:
ssarości

mmmm--.

Ifc jadłodajnia przy ul. Seredyńskiego 7, pon. - pt. w godz.
•Bar „Pomocna dłoń", ul. Na Zaspę 45, pon. - pt. w godz.
Jadłodajnia pizy ul. Kombatantów (Dom Kombatantów),
pon. - j?i w godz. 14 -15.30.
•Jadłodajnia "Rozstaje", ul. Leszczyńskich 3, pon. - pt.
w godz. 14.00- 15.30.
Sopot
•
„Kuchnia dla ubogich", al. Niepodległości 778, pon. - pt.
w godz. 12.45 -14.15.

SptstA^: £dań$k FAKNEI
Ho,

17

id: (022) 624 30 >),

(022)

61
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•Dział Łączności z Czytelnikami „Śmiało i Szczerze"(pok. 228) czynny od poniedziałku do piątku
raz bezpłatna infolinia - 0 8001500 39. Nasz adres: Redakcja „Dziennik Bałtycki", 80-886 Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7.
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,Kotan House" zarzuca służbie zdrowia dyskryminację

Los noclegowni

Aby do wiosny Bezdomni w niełasce
- Jak słyszą, że noclegownia, to odkładają słuchawkę.
Mówią, że bezdomnych obsługiwać nie będą - tak o re
jonowej przychodni i pogotowiu wypowiadają się pra
cownicy Noclegowni dla Bezdomnych „Kotan House".

W „Kotan House" na gdańskich fortach przebywają 123
OSOby.

Fot. Przemysław Świderski

Bezdomni z noclegowni na gdańskich fortach mają
zagwarantowane miejsce w przytułku do kwietnia.
Telekomunikacja Polska S. A. zgodziła się na prze
dłużenie umowy użyczenia nieruchomości.
Obecnie w „Kotan House"
na gdańskich fortach prze
bywają 123 osoby w tym
matki z małymi dziećmi.
Noclegownia mieści się
w jednym z budynków za
rządzanych przez Teleko
munikację Polską S. A.
Pierwotnie bezdomni mieli
korzystać z budynku tylko
do końca roku. W związku
z tym wśród bezdomnych do
wczoraj panowała bardzo
nerwowa atmosfera. Nikt
nie wiedział, co się z nimi
stanie od nowego roku.
Pewnym siebie i siły swo
ich podopiecznych wydawał
się być tylko kierownik. Nie boję się niczego. Naj
ważniejsi są ludzie. Każde
go z nas może kiedyś spo
tkać los bezdomnego - mó
wi Grzegorz Uciński. - Nie
wyrzucą stąd nas. Będziemy
walczyć o to, co stworzyli-

śmy wyłącznie pracą wła
snych rąk - dodaje kierow
nik.
Wczoraj Telekomunika
cja Polska S. A. poinformo
wała Ucińskiego o wyraże
niu zgody na przedłużenie
pobytu bezdomnych do
kwietnia.
Mieszkańcom
przytułku spadł kamień
z serca.
Marek Kotański, prezes
Domów „Markot" powie
dział „Dziennikowi", że mi
mo wszystko czuje „gorycz
rozczarowania".
- Miasto sprzedało dział
kę i budynek przy ul. Miałki
Szlak. Zgodnie z wcześniej
szymi, nieoficjalnymi infor
macjami miał się tam mie
ścić nowy dom dla bezdom
nych z „Kotan House". Nie
wierzę już władzom Gdań
ska - mówi Marek Kotański.
(iwo)

Kolejna ofiara mrozu

Zmroziło w Piekiełku
W Piekiełku niedaleko Rumi odnaleziono zwłoki
zamarzniętego mężczyzny. To już 66 ofiara tego
roczny mrozów w Polsce.
Przy leśnej drodze w miej
scowości Piekiełko wczoraj po
północy mieszkaniec jednej
z wsi zauważył dwóch męż
czyzn, którzy leżeli w śniegu. Lekarz na miejscu stwierdził
zgon jednego z mężczyzn opowiada Iwona Wrotkowska
z Biura Prasowego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdań
sku. - Wstępnie ustalono, że
przyczyną zgonu było wyzię
bienie organizmu. Od denata
było czuć alkohol.
Drugi mężczyzna był zmar
znięty. Lekarz go zbadał, a po
licjanci przewieźli do Izby
Wytrzeźwień. Przed połu
dniem mężczyzna złożył wy
jaśnienia policjantom. Okaza
ło się, że jest to 34-letni Woj
ciech U., a denat to jego kole
ga 36-letni Adam G.
Zmarłego rozpoznała także
rodzina z Szemudu. - Nie wia
domo dlaczego mężczyźni szli
przez las - kontynuuje Wrot
kowska. - Wojciech U. tego nie
pamiętał.

Ciało Adama G. decyzją
prokuratury przewieziono do
Zakładu Medycyny Sądowej.
Medycy przeprowadzą tam
sekcję zwłok.
Również wczoraj policjanci
z Horadla w woj. zamojskim
odnaleźli zamarzniętą 77-letnia kobietę. Leżała ona na uli
cy. Wcześniej kobieta naj
prawdopodobniej piła wódkę.
Z danych policji wynika, że
w większości przypadków
ofiary mrozu były po spożyciu
alkoholu. W listopadzie
w trakcie tylko jednego, mroź
nego weekendu funkcjona
riusze z Trójmiasta z ulic za
brali ok. 200 osób, które będąc
pod wpływem alkoholu leżały
na ziemi. Przeważnie byli to
mężczyźni w wieku ok. 30-40
lat.
W sumie w Polsce odnoto
wano już 66 ofiar tegorocznej
zimy. W Gdańskiem policja
odnotowała dwa takie wypad
ki. Podczas całej zeszłorocznej
zimy zamarzły 54 osoby.
Jarosław Wtostowski

W noclegowi na gdań
skich fortach panuje gorąca
atmosfera. Sen z powiek bez
domnym i kierownictwu, spę
dza termin opuszczenia przy
tułku - dziś wiadomo, że mogą
tam legalnie przebywać do
końca kwietnia. Gorzej z po-.
stawą służby zdrowia.
- Ostatnio czekaliśmy na
pogotowie półtora godziny.
Nie przyjmują naszych we
zwań, odkładają słuchawkę.
Teraz tłumaczą się, że jest śli-

sko i nie można tutaj podje
chać. Nie jesteśmy ubezpie
czeni, więc lekceważy się nas
- mówi Grzegorz Uciński, kie
rownik noclegowni - W przy
chodni rejonowej na Kartu
skiej powiedziano nam wy
raźnie - bezdomnych nie bę
dziemy obsługiwać! - dodaje
oburzony. Z relacji pracowni
ków wynika, że o noclegowni
pamięta się tylko w sytuacji
kryzysowej, kiedy trzeba „po
zbyć się problemu".

Z bulwersującą sprawą
zwróciliśmy się do kierow
niczki przychodni.
- Dla bezdomnych jest za
trudniony lekarz na Żaglowej
- specjalnie dla nich. Nie
obejmujemy pacjentów opie
ką, którzy mają już lekarza mówi Elżbieta Chrostowska Pan Uciński o tym wie, w swo
im działaniu jest niekonse
kwentny - dodaje.
Również pogotowie odpar
ło zarzuty. Powiedziano nam,
że wszystkie przypadki zagra
żające życiu są obsługiwane,
bez względu na to, czy osoby
są ubezpieczone czy nie.

- Noclegownie traktują po
gotowie jak przychodnię na
kółkach, a nie doraźną pomoc
- mówi Jerzy Świątek, z-ca
dyrektora Miejskiej Stacji Po
gotowia Ratunkowego.
Kierownik i bezdomni „Kotan
House" apelują do wszystkich
ludzi dobrego serca o pomoc.
Najbardziej potrzebne są:
ręczniki, środki czystości, lekar
stwa na przeziębienie oraz zi
mowe obuwie.
- Chcielibyśmy lekarza, któ
ry mógłby poświęcić chociaż
godzinę w tygodniu na nieod
płatne zbadanie przebywają
cych u mnie ludzi - prosi
Grzegorz Uciński.
(iwo)
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Nowy Ford Escort
2

Inni
My

zą

imy

38.400

Od
PLN
• dynamiczny silnik 1.6 16V Zetec
• poduszka powietrzna dla kierowcy
• wspomaganie kierownicy
• przednie światła przeciwmgielne
• immobilizer PATS
• obrotomierz
• regulacja wysokości fotela kierowcy
• 24-godzinna pomoc drogowa
w Polsce i w Europie
• preferencyjny pakiet ubezpieczeń
OO/AO/NW
• S-letnia gwarancja na perforację
korozyjną nadwozia.

Odwiedź
i odkryj
nowy
standard.
ELBLĄG
Wegner
ul. Druska 30
tel. (O 55) 233 70 12
GDAŃSK
Big Autohandel .
ul. Grunwaldzka 256
tel. (O 58) 552 06 60
GDYNIA
Fota
ul. Stryjska 24
tel. (O 58) 622 V7 55
GDYNIA-CISOWA
Euro Car Gdynia
ul. Owsiana 13
tel. (O 58) 623 68 08
KWIDZYN
Big Autohandel
Szmagliński
ul. Żwirowa 4
tel. (O 55) 279 66 66
STAROGARD
GDAŃSKI
Gołębiewski
ul. Lubichowska 141
tel. (O 69) 161 O7 66

Dealerzy ^
Forda
*
dia Ciebie

Liczba samochodów dostępnych w tej ofercie jest ograniczona.

BlfeWBiSc

Baitycki
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Piłka nożna: Real Madryt - Vasco da Gama 2:1
r
u
u

m

Koszykówka
-e l i m i n a c j eM E

Koszykówka

Najlepsi na świecie jsl, Prokom
Piłkarze Realu Madryt zdobyli Puchar Interkonty
nentalny pokonując w Tokio brazylijski zespól Vasco
da Gama Rio de Janeiro 2:1 (1:0). Kluczyki do Toyo
ty; jako nagrodę dla najlepszego piłkarza meczu,
otrzymał Raul Gonzales.
Bramki: dla Realu - Nasa
(26-samobójcza), Raul (83);
dla Vasco - Juninłio (57).
Żółte kartki: Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Manoel Sanchis i Fernando Sanz
(wszyscy Real) oraz Nasa,
Juninho, Luizao (Vascó da
Gama). Sędziował Chilijczyk.
Mario Sanchez Yanten. Wi
dzów 51 514.
REAL: Ulgner - Panucci,
Sanchis, Hierro, Roberto
Carlos ^Sanz, Redondo, Se
edorf, Raul - Mijatovic (86
Jarni), Savio (89 Suker).
VASCO DA GAMA: Germano - Wagner (80 Victor),
Odvan, Mauro Galvao, Felipe - Nasa, Ramon (88 Valber), Luizinho (85 Guilherme), Juninho - Donizete, Lu
izao.

Od pierwszego gwizdka
chilijskiego sędziego Real
odważnie zaatakował. Przed
przerwą bardzo dobrze grał
Roberto Carlos, stwarzając
kilka sytuacji do strzelenia
bramki. W 26 minucie, po je
go mocnym dośrodkowaniu
piłka trafiła w głowę obrońcę
Vasco, Nasę, zmieniła kieru
nek i wpadła do bramki obok
zaskoczonego Carlosa Germano. Na początku drugiej
części spotkania Real mógł
prowadzić 2:0, ale po precy
zyjnym podaniu Predraga
Mijatovica, Raul nie trafił
z kilku metrów do bramki.
Po przerwie lepiej grali
zdobywcy Copa Libertadores. W 57 minucie Bodo IIgner był bezradny po pięk
nym, technicznym uderze
niu Juninho z kilkunastu

Trwa rywalizacja o awans
metrów. Po wyrównaniu, pił do przyszłorocznych finałów
karze Vasco da Gama nadal mistrzostw Europy koszyka
przeważali i byli bliscy strze rzy. Jak wiadomo biało-czerlenia kolejnych bramek. Do woni już na pewno nie zagra
godnych sytuacji nie wyko ją w tej imprezie.
Stało się to jasne po prze
rzystali jednak m.in. Felipe
granej z Macedonią. Występy
i Ramon. W 65. minucie Ro Polaków
jednak nie zakoń
berto Carlos wyręczył Ilgne- czyły się. Dzisiaj w Tarnowie
ra wybijając piłkę z linii podopieczni Eugeniusza Kibramkowej.
jewskiego zagrają z Rumu
Gdy wydawało się, że to nią.
Tymczasem przedstawia
raczej Brazylijczycy roz
strzygną spotkanie na swoją my sytuację w poszczegól
nych grupach:
korzyść, błąd popełniła de
fensywa Vasco da Gama. Grupa A
Raul otrzymał dokładne, dłu
Niemcy - Słowenia 76:91
gie podanie od Clarence Se- (35:44), Grecja - Słowacja
edorfa, ograł dwóch obroń 79:72 (37:21), Belgia - Bułga
ców, minął bramkarza i po ria 93:75.
7 13 568:499
słał piłkę do pustej bramki 1. Słowenia
2. Niemcy
7 12 520:507
ustalając wynik spotkania na 3. Grecja
7 11 537:495
7 10 522:567
2:1 dla Realu. Tym samym 4. Bułgaria
7 9 511:538
„królewscy" po raz drugi 5. Belgia
6. Słowacja
7 8 507:559
w swojej historii sięgnęli po
Grupa
B
Puchar Interkontynentalny.
Poprzednio Real zdobył to
Polska - Macedonia 50:61
(28:32), Rosja - Portugalia
trofeum w 1960 roku.
(kast) 108:60 (54:25), Rumunia Węgr}' 54:72.
1. Rosja
2. Węgry
3. Macedonia
4. Polska
5. Portugalia
6. Rumunia

fin
Allianz

trzy

sposoby

na. oszczędzanie

Korzystnie ubezpieczają Państwo swoje mieszkanie w Allianz.
Już zaoszczędziliście ponieważ oferujemy jedno z najbardziej
konkurencyjnych ubezpieczeń na rynku.
Jeśli dodatkowo wykupią Państwo ubezpieczenie autocasco
w Allianz otrzymacie 10 procent zniżki. To druga korzyść
dla Państwa. Czy to mało?

V_ ..

' ' ;

'

Ubezpieczając majątek swojego biznesu w ramach pakietu
Allianz Trio otrzymają Państwo kolejne 15 proc. zniżki.*
To trzy sposoby na naprawdę duże oszczędności!

*kolejność i terminy zawierania ubezpieczeń są dowolne
w czasie promocji, tzn. do korka marca 1999 roku.
Zapraszamy do oddziałów T.U. Allianz Polska S.A.
w Gdańsku przy ui. Stągiewnej 13, tel. (O 58) 305 57 17,
w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 72, tel. (0 58) 622 85 55

7 14 693:496
7 12 517:462
7 12 537:497
7
9 492:520
7 9 502:591
7 7 411:586

Może teraz będzie lepiej...

Gdyńska firma Prokom
ostatecznie
zdecydowała
Grupa C
się wesprzeć zespół ko
Izrael - Ukraina 77:70
(44:25), Hiszpania - Anglia szykarzy I-ligowego
74:58 (45:19), Dania - Biało Trefla Puzzle Sopot.

ruś 58:69 (25:40).
1. Hiszpania
2. Izrael
3. Anglia
4. Białoruś
1Ukraina
6. Dania

7 14 583:422
7 12 539:478
7 10 482:525
7 10 450:541
7 9 505:505
7 8 452:541

Grupa D
Chorwacja - Bośnia i Hercegovina 64:67 (36:33), Litwa
- Holandia 80:61 (41:29), Is
landia - Estonia 79:100
(43:46)
1Bośnia
2. Litwa
3. Chorwacja
4. Holandia
5. Estonia
6. Islandia

7 13 553:524
7 12 568:465
7 12 534:485
7 10 524:565
7
9 585:610
7
7 535:639

Grupa E
Turcja - Łotwa 78:65, Gru
zja - Szwecja 59:82, Czechy Włochy 63:79 (28:35).
1. Włochy
2. Turcja
3. Czechy
4. Szwecja
5. Łotwa
6. Gruzja

7
7
7
7
7
7

13
13
11
10
9
7

575:459
531:463
515:541
544:570
537:547
465:587

(pol)

Tenis

Walne w SKT
Zarząd Sopockiego Klubu
Tenisowego informuje, że
w dniu 11 grudnia br. o go
dzinie 17.00 w nowej hali
im. Jana i Stefana Korneluków odbędzie się Walne Ze
branie Sprawozdawczo-Wy
borcze. Dla członków klubu
dostępne jest w sekretaria
cie SKT sprawozdanie Za
rządu.
(kast)

Podczas najbliższego me
czu w Toruniu z AZS Elana
koszykarze z Sopotu wystą
pią w koszulkach z logo
swojego nowego sponsora Prokom Software S.A. Od
tego dnia drużyna oficjalnie
grać będzie pod nazwą Pro
kom - Trefl.
Jak wiadomo sopocki
klub od pewnego czasu
przeżywa kłopoty finanso
we co bez wątpienia znaj
duje
odzwierciedlenie
w wynikach.
- Prokom postanowił
wyjść naprzeciw proble
mom tej drużyny, wiedząc
0 jej sportowych walorach
1 znaczeniu koszykówki dla
fanów tego sportu w Trój
mieście - komentuje zaan
gażowanie firmy - Ryszard
Krauze, prezes zarządu tej
firmy. - Chcemy, aby druży
na wzmocniła się jednymdwoma klasowymi zawodni
kami, uporządkowała spra
wy finansowe i przygotowa
ła do walki o miejsca pre
miowane występami w eu
ropejskich pucharach już
w przyszłym sezonie.
Zgodnie z decyzją zarzą
du Prokomu i umową spon
sorską, sopocka drużyna
otrzyma fundusze na bieżą
cą działalność i wzmocnie
nia kadrowe. Jednocześnie
zmianę ulegnie nazwa dru
żyny na Prokom-Trefl.
Nowy sponsor nie ujaw
nił wielkości poniesionych
nakładów, dementując jed
nocześnie podawane przez

Fot. Robert Kwiatek

prasę informacje o przeka
zaniu Treflowi 1,5 min dola
rów.
- Kwota ta jest znacznie
mniejsza - poinformował
Krauze.
Tymczasem Prokom pro
wadzi dalsze rozmowy
z właścicielami Trefla, które
poświęcone są strategii
i warunkom współdziałania
w najbliższych dwóch la
tach. Gdyńska firma zamie
rza poważniej zaangażować
się finansowo. Uzależnione
to jest jednak od szczegółów
„programu naprawczego"
przedłożonego przez klub
i wyników sportowych jakie
będą osiągać koszykarze
z Sopotu.
- Mamy nadzieję, że na
sza pomoc pozwoli drużynie
wydźwignąć się z kłopotów.
Klub jest dobrze postrzega
ny w środowisku. Ma
w Trójmieście licznych
i wiernych kibiców. Jest
również niewątpliwą atrak
cją Sopotu. Myślę więc, że
szybko wyjdzie na prostą
i uda się nam wspólnie po
zyskać kolejnych sponso
rów, z pomocą których zdudujemy silną drużynę - za
kończył wypowiedź Ryszard
Krauze.
(pol)

***

W sopockiej drużynie te
stowany jest kolejny Ame
rykanin. Ronnie Hendersson ma 190 cm wzrostu, jest
rozgrywającym i ma zastą
pić Duane Coopera, który
wyjechał do Grecji. Hendersson pochodzi z Luizjany. W ostatnim sezonie wy
stępował w Izraelu. Średnio
zdobywał 20 pkt. w meczu.
(sus)
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Plebiscyt na 10 sportowców

lypufe

dziennikarze

Sławomir Siezieniewski
Dorocznym zwyczajem
prezentujemy typy wybrze- (Telewizja Gdańsk):
żowych dziennikarzy - jak
1. Rybicka
oni widzą układ „10" w ogło
2. Sobczak
szonym w ub. poniedziałek
3.
Blanik
plebiscycie „Dziennika Bał
4. Rafał Kałużny
tyckiego" na wybór najlep
5. Pęczak
szych sportowców woje
wództwa
pomorskiego
6. Chmela
w 1998 roku.
7. Dera
Jerzy Gebert (Radio War
8. Przewoźny
szawa, „Sport" Katowice):
9. Gruchała
1. Ryszard Sobczak
10. Szymański
2. Leszek Blanik
Włodzimierz Machnikow3. Sylwia Gruchała
ski (Radio Gdańsk):
4. Alicja Pęczak
5. Anna Rybicka
1. Sobczak
6. Adam Korol
2. Blanik
7. Olga Pantelejewa
3. Pęczak
8. Katarzyna Radtke
4. Dera
9. Michał Chmela
5. Korol
10. Marek Krawczyk
6. Gruchała
i Anna Kwitniewska
7. Rybicka
Dariusz Łazarski („Głos
Wybrzeża"):
8. Okońska
1. Sobczak
9. Pantelejewa
2. Blanik
10. Chmela
3. Korol
Uderza
odmienny od po
4. Gruchała
zostałych
kolegów
dzienni
5. Chmela
karzy typ red. Krzysztofa Dą
6. Adam Fedoruk
7. Marek Dera
browskiego. Umieszczając
8. Dorota Szwichtenberg
w swojej „10" na pierwszym
9. Mariusz Przewoźny
miejscu grającego trenera Ja
10. Kwitniewska
kuba Szymańskiego tak uza
Krzysztof Dąbrowski (Ra
sadnił swój wybór: „Symańdio SK Nord):
ski to ojciec chrzestny ogani1. Szymański
zacyjnego i sportowego suk
2. Chmela
3. Sobczak
cesu. Dowód na to, że w krót
4. Gruchała
kim okresie w trudnych dla
5. Szwichtenberg
sportu czasach można zbu
6. Kwitniewska
dować bardzo dobrą druży
7. Michał Hlebowicki
nę, w tym wypadku rugby 8. Blanik
Bomi Biexpol Arka Gdynia.
9. Marek Janulewicz
(ko)
10. Przewoźny

\
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KUPOM
KOIUKURSU-PLEBISCYTU
na najlepszych sportowców
woj. pomorskiego 1998 roku
1

Piłka nożna - Liga Mistrzów

Rugby

Zaległość
z podtekstem

Walkower

3
4
5.
6

7.

8
9
10
wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:
„Dziennik Bałtycki" 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
w terminie do 22 grudnia 1998 r. z dopiskiem „Plebiscyt"
imię i nazwisko
adres

Sponsor główny: pa||Qfgma'

Dębicy

Polski Związek Rugby
zweryfikował wynik
meczu Serii A rugby
Dębica Lincer Pruszcz
Gdański - AZS AWF
Warszawa jako walkow
er, 9:0 dla akademików.
Na boisku w Pruszczu
w dniu 8 listopada
Dębica wygrała 15:6.

Dzisiaj na stadionie
w Stambule odbędzie się
zaległe spotkanie grupy
B piłkarskiej Ligi Mi
strzów. Miejscowy Galatasaray spotka się z turyńskim Juventusem.
Mecz ten nie odbył się
w planowanym terminie, ze
względu na obawy Włochów
dotyczące ich bezpieczeń
stwa. Wszystko przez fatalne
ostatnio stosunki polityczne
na linii Rzym - Stambuł.
Władze Włoch odmówiły bo
wiem ekstradycji szefa Partii
Pracujących
Kurdystów,
Ocalana. Przeciwko tej decy
zji mocno protestowano
w Turcji - w różny sposób.
Dlatego właśnie działacze
Juventusu zwrócili się do
UEFA o przełożenie spotka
nia, a najlepiej przeniesienie
go na neutralny teren. Na to
ostatnie żądanie jednak,
władze Europejskiej Unii
Piłkarskiej nie zgodziły się.
Zagwarantowano jedynie,
w porozumieniu z działacza
mi Galatasaray, że piłkarzom
z Turynu włos z głowy nie
spadnie. Ogółem bezpie
czeństwa strzec będzie po
nad 20 tysięcy policjantów
Sam mecz jest też niezwy
kle ważny dla mistrzów
Włoch ze strony czysto spor
towej. „Bianco - neri" muszą
wygrać, aby liczyć się jeszcze

Zinedine Zidane (na dalszym planie) i jego koledzy z
Juventusu grają dzisiaj w Stambule
Fot. PAP/C

w walce o awans do ćwierćfi
nału. Są jednak w słabej for
mie (ostatnio przegrali w li
dze z Bologną aż 0:3) i zwy
ciężyć na gorącym terenie
w Stambule będzie im nie
zwykle trudno. Poniżej pre

zentujemy aktualną tabelę
grupy B.
i< Hosenborg
2. Galatasaray
3. tosntus

4. Athletic

i*

7-6
: U:'
4-6

(kast)

Unihokej

Od przedszkola
do mistrzostw świata
Środowisko krajowego unihokeja podsumowało swo
ją kilkuletnią działalność i określiło plany na przy
szłość.

2

Firm

Dziennik

Bałtyckie

Przypomnijmy, że preze
sem Polskiej Federącji Uni
hokeja jest wybrzeżowa
działaczka, Ewa Żółtowska,
a siedziba federacji mieści
się w Gdyni przy ul. Olimpij
skiej.
Dzięki
współpracy
z UKFiT 620 uczniowskich
klubów sportowych w Polsce
doposażono w sprzęt do tre
ningu i gry oraz w bandy.
Unihokej został wprowadzo
ny do programu igrzysk mło
dzieży szkolnej. Zorganizo
wano kursy sędziowskie,
przy czym przedstawiciel
Komisji Sędziowskiej Mię
dzynarodowej Federacji Uni
hokeja (IFF), Karl Seiler do
konał w 1997 r. weryfikacji
20 najlepszych polskich ar
bitrów Nominacje na sę

dziów międzynarodowych
otrzymał duet Kamila Kozaczuk i Aleksander Bieńkow
ski. W grudniu br. będą pro
wadzić mecze w turnieju
o Puchar Europy
Federacja i kluby zorgani
zowały kilkadziesiąt imprez
dla dzieci i młodzieży.
W 1997 r. wzięło w nich
udział 1300 zawodników,
w 1997 około 4000, a w br.
przeszło 7000. Co roku
uczniowie najlepszych klu
bów korzystają z organizo
wanych sportowych wakacji.
Przeprowadzono turnieje dla
osób niepełnosprawnych,
w tym Grand Prix Plexiformu Sopot.
W bieżącym roku roze
grano pierwsze mistrzostwa
Polski we wszystkich kate

Komisja weryfikacyjna
dopatrzyła się udziału w
zespole
Dębicy
nieuprawnionego zawodni
ka. Robert Jumas wystąpił w
tym spotkaniu z czwartą
żółtą kartką. Walkower
spowodował utratę przez
' pruszczan trzech zdobytych
w tym spotkaniu punktów.
Gdyby
(bez
Jumasa)
pruszczanie przegrali ten
mecz, mieliby jeden punkt.
Za porażkę walkowerem
punktów się nie dostaje.
Po weryfikacji AZS AWF
(otrzymał 3 pkt) wyprzedził
w tabeli Dębicę Lincer.
Pruszczanie,
którzy
wcześniej mierzyli w zdoby
cie brązowego medalu, mają
teraz nikłe szanse na osiąg
nięcie tego celu. Chyba, że
związek pozytywnie rozpa
trzy ich odwołanie.
Oto zweryfikowana tabela
Serii A rugby po rundzie
jesiennej.
1. Gwarant Lechia
2. Bomi Biexpol Arka

19 246-93
17 141-107

4. Olech Ogniwo

15

5. AZS AWF

15

91-72

6. Dębica Lincer

11

105-124

8

88-214

7. Sudowśanf IMn
8. Orkan

148-129

(sus)

Karate

Gdańszczanie
na medal

goriach wiekowych. Kongres
IFF podjął decyzję o przyję
ciu Polski w poczet swoich
członków.
Zapoczątkowano przygo
towania męskiej reprezentaęji Polski do mistrzostw
świata 2000. Jesienią br. od
były się pierwsze spotkania
międzypaństwowe z Łotwą,
a zespół Pohala Nowy Targ
wystartuje w Pucharze Eu
ropy.
W planach jest wprowa
dzenie unihokeja do progra
mów ogólnopolskich olim
piad młodzieży szkolnej oraz
olimpiad specjalnych, a tak
że do rogrywek akademic
kich. Mają być przeprowa
dzone kursy instruktorów
i trenerów unihokeja (współ
praca na tym polu z AWF
Gdańsk oraz IFF). Działacze
będą prowadzić aktywniej
szą pracę nad pozyskaniem
sponsorów.

Bardzo dobrze spisali się
zawodnicy Gdańskiego Klu
bu Karate-do w Mistrzo
stwach Europy FSKA, które
odbyły się we Wrocławiu.
Ich udziałem były dwa złote,
trzy srebrne i jeden brązowy
medal.
Reprezentacja
Polski
w składzie Stanisław Kałuż
ny, Arkadiusz Stubba, Ro
man Kostrzyński, Piotr Ba
bich i Robert Studziński
zdobyła złoty medal w kon
kurencji
drużynowej.
Trzech
pierwszych
to
gdańszczanie. W konkuren
cji Kumie srebrne medale
zdobyli: Kałuży (kategoria
75 Ig) i Stubba (+75 Ig),
a brązowy Drga Szamańska
(ocen). W konkurencji Ku
mie kadetów zwyciężyła Do
rota Strąk, a druga była Berenika Bruzdowicz.
To kolejny sukces gdań
skich karateków, którzy nie
dawno świetnie spisali się (6
medali) w mistrzostwach
USA w Kaliforni.

(ko) (sus)

m|

Stupsk
;

ii :
:

Amatorsko
pod koszem
Wyniki IV kolejki. I liga:
Szkoła Policji - Blues Bro
thers 52:46, Sami Swoi Pierre Rene 56:51, Solarium
Eliza - Gazeta Wyborcza
51:38, No More/ Bema 5 Bez nazwy 75:38, Obiekt Error70 35:34, zaległy:
Szkoła Policji - Ustka 57:40.
II liga - grupa A: MKS
Miastko - Czarni 84 80:18,
Nestle - KS Błękitni/ Tury
105:12, MKS Miastko - Pi
nezki 102:34, Drużyna Asów
- KS Błękitni/Tury 122:16,
Zieloni - Ósemka 39:26 LO
nr 5 B - czarni84 53:29. II li
ga grupa B: Ruch SA - Nie
biescy 52:33, Radioaktywni
- Szpital 64:55, ALMOT Radio Vigor 49:45, Daglezja
Dębnica Kaszubska - Droż
dżówki 40:22, SLO Białasy Big Star Team 61:33. Termi
narz V kolejki: 5.12. Sobota:
godz.14 ALMOT - Droż
dżówki, godz. 15 UKS Zefir
Bytów - Szakale, godz. 16
Radio Vigor - Zakład Tabo
ru, godz.17. Nestle - UKS
Zefir Bytów. Niedziela:
godz. 9 Radioaktywni Ruch SA, godz.10 Drużyna
Asów - Zieloni, godz.
Ósemka - Błekitni/Tury,
godz.12 SLO Białasy - Nie
biescy, godz. 13 Szpital - Big
Star Team, godz.14 Szakale
- Pinezki, godz. 15. Gazeta
Wyborcza - Sami Swoi,
godz.16 Szkoła Policji - Error 70, godz. 17 Obiekt Ustka, godz.18 Bez Nazwy Solarium Eliza, godz.19 No
More/Bema 5 - Pierre Rene.
Tabele: I liga:

Co wydarzy się za chwilę?
Jedna chwila to bardzo dużo. W jednej chwili
może zmienić się wszystko. Całe życie.
Czy można to przewidzieć? Trzeba do tego
gromadzonej łatami wiedzy.
Geriiiig Polska jest wszędzie ram, gdzie potrzeba
doświadczonego partnera. Dajemy ludziom to, czego
potrzebują najbardziej - poczucie pewności,
l robimy

to zawsze w ten sam sposób: najlepiej.

tSolarium Efea
2.Szkoła Policji

48206:163
4 8 228:185
4 7 224:173

4. Blues Brothers 4 7 231:183
5. No Mofe/ Bema
54 61mm
6. Ustka
4 6 157:158
7. Obiekt
4 6 144:1#
8. Pierre Rene
4 5 210:194
9. ErforTO
4. £ 134:129
10. Bez Nazwy
4 5 130:229
11Sami
::1I mmm m-

najlepsi Strzelcy:: 1.
A. Ścigała - 86 pkt.(Szkoła)
2. POstrowski - 70 pkt.(Gazeta) 3. M.Dąbrowski - 70
pkt.(B.Brothers)
II liga. Grupa A:
INesUe >:33ll# i t m m
2. MKS Miastko
3* 10 V 8
4. Zieloni

4 8 314:139

11II1IP••-mmm
4 7 138:94

4 6 m184

S, UKS Zefir

6. Drużyna Asów
7, Szakale

4 6 208:152

3 4 mm

::

8. Ósemka

4 4 107:233

9, Czarni 84

4 4 II; 339

10. Błękitni/Tury

4 4 51:339

ii Pinezki

mmm

Grupa B:

mmm

1SLO Białasy
2. Almot

3 6 155:104

3, Szpital

461.83:161

4. Ruch SA

4 6171:172

5, Radio Vigor

35137:103
3 5 137:111

6. Zakład Taboru

I Radioaktywni

:

.

3 5 117:158

8. Daglezja

4 5 113:161

9. Big Star

4 5^50:164

10. Drożdżówki

3 3~89:154

11. Niebiescy

£378:174
Najlepsi strzelcy II ligi:
1. R.Jakubiak - 148
pkt.(Nestle) 2. A Buciarski
99 pkt.(Nestle) 3. D.Pelutis
(Szpital), 87 pkt. M.Wilkowski - 84 pkt. (SLO)
(res)

Chojnice. Piłka ręczna

W pucharze z SMS
GERLING
Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Zycie S.A

Dzisiaj o 17.30 w hali
przy ul. Kołobrzeskiej
w Gdańsku chojnicki OSiR
zmierzy się w rundzie elimi
nacyjnej Pucharu Polski
z zespołem SMS Gdańsk.
Gdańska młodzież zajmuje
po rundzie jesiennej drugie
miejsce w lidze międzywo

jewódzkiej i będzie wyma
gającym przeciwnikiem dla
chojniczan. Rewanż roze
grany będzie za tydzień
w Chojnicach. Zwycięzca
dwumeczu zagra z pierw
szoligowym MMTS Kwi
dzyn.
(Tommy)

Stupsk. Koszykówka

R-13173/B

WSP gra dalej

czytelników „Dziennika Bałtyckiego" korzysta z

dodatkowych ubezpieczeń na życie
* Badania SMG/KRC, l-VJ 1998 r.

W rewanżowym meczu
Mistrzostw Słupska szkół
wyższych w koszykówce po
między Wyższą Szkołą Pe
dagogiczną a Wyższa Szkołą
Zarządzania wygrali ci
ostatni 99:69(50:25). Mimo
zwycięstwa WSZ odpadła
z dalszych gier. Pierwszy

mecz bowiem wygrało WSP
104:68.
WSP zmierzy się w na
stępnej rundzie - już na ko
lejnym szczeblu rozgrywe'
z Politechniką Koszalin.
Rozgrywki wyłonią Mistrza
Polski szkół wyższych w tei
dyscyplinie sportu.

(res)
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Żużel

Chojnice. Tenis stołowy

Wszystko j

Cenny remis

Opublikowany w „Dzien
niku Bałtyckim" (24.11.)
list zatroskanego o koszykarki Foty Porta kibi
W miniony poniedziałek
ca wywołał duży rezo
do godz. 24 w nocy żuż
nans w środowisku.
Trener Tadeusz Huciński lowcy mogli podpisywać
0 jego autorstwo podejrzewa kontrakty z macierzysty
prezesa Mieczysława Kraw mi klubami Wszyscy ci,
czyka. Trener Mirosław No- którzy nie doszli do po
culak, swoich kolegów, także
rozumienia, trafią na li
trenerów Adama Prabuckie
go i Aleksandra Siewierowa. stę transferową (zatwier
Dwaj ostatni zadzwonili dzenie 6 bm.). Z pierw
(osobno) wczoraj do redakcji, szych informacji wynika,
prosząc aby napisać, że to nie że rekordzistą będzie
oni napisali. Potwierdzamy IMŚ juniorów - Robert
to nie oni...
A kto? - Wiemy, ale powie Dados z GKM Gru
dzieć nie możemy. Autor fa dziądz.

chowej analizy gry gdyńskiej
drużyny nie upoważnił nas
do podania swoich persona
liów. Po tym liście koszykarki
Foty Porta rozgromiły ŁKS.
Później jednak przegrały
w Pabianicach. Może skon
taktujemy się z autorem i po
prosimy, aby przed każdym
meczem gdynianek przesyłał
nam swoje uwagi.
^

Piłka ręczna

Polacy
wylosowali

Nie zajdą większe zmiany
w Rzeszowie. Podstawowi
zawodnicy podpisali nowe
umowy. W ostatniej chwili
kontrakty zawarli Piotr Winiarz i Janusz Stachyra. Wy
jątek stanowi Rafał Troja
nowski, który podobnie jak
Marcin Pietraszek i Seba
stian Bober mają znaleźć się
na liście z kwotą w złotów
kach odpowiadającą 50 tys.
dolarów amerykańskich.
Inny z młodych rzeszo
wian - Andrzej Rybka będzie
do wzięcia za 100 tys. zł, zaś
Jarosław Ślęzak bezpłatnie.
W zespole mistrzów Pol
ski już znacznie wcześniej
dogadano się z Tomaszem
Gollobem i Piotrem Protasiewiczem. Działacze nie do
szli natomiast do porozumie
nia z Jackiem Gollobem (150
tys. zł).
Ponadto z Polonii na liście
będą Jacek Gomólski (35 tys.
zł), Dariusz Patynek (200
tys.) i bezpłatnie Marcin Maroszek, Wojciech Malak, Pa
weł Mazur oraz Krzysztof
Słaboń.
Apator Toruń to przede
wszystkim Jacek Krzyżaniak
(435 tys. zł). Ponadto Sławo
mir Derdziński (50), Remi
giusz Wronkowski (50),
Krzysztof Kuczwalski (20)
i Marcin Kowalik (200).
W Toruniu pozostaje na
pewno brat ostatniego - Mi-

Piłkarze ręczni Włoch,
Izraela i Luksemburga będą
rywalami Polaków w grupie
1 eliminacji mistrzostw Euro
py 2000, których finały odbę
dą się w Chorwacji.
Wszystkie mecze elimina
cyjne odbędą się w maju 1999
roku. Po nim nastąpi runda
play off, w której na zwycięz
ców siedmiu grup i cztery
najlepsze zespoły z drugich
miejsc czekać będzie jedna
z dziewięciu oczekujących
drużyn: Rosji, Niemiec, Hisz
panii, Jugosławii, Węgier,
Francji, Danii, Norwegii lub
Macedonii. Turniej finałowy
zaplanowano na styczeń 2000
roku. Bez eliminacji awans
mają zapewniony zespoły:
Szwecji - obrońca tytułu oraz
Chorwacji - gospodarz. Pił
Żużel - Wybrzeże
karze ręczni rywalizować bę
dą w Zagrzebiu i Rijece.
- Zarówno Włosi, jak
i Izraelczycy są jak najbar
dziej w naszym zasięgu. Luk
Na transferowej liście
semburg jest zdecydowanie żużlowców znajdzie się
najsłabszym zespołem. Na prawdopodobnie najwięcej
gdańskiego
szym zadaniem będzie wy zawodników
walczyć awans z pierwszego Wybrzeża.
Najdroższym żużlowcem
miejsca w grupie. Aby myśleć
jakiego
wystawi klub z Trój
poważnie o grze w finałach,
miasta będzie - Jacek Kali
nie możemy się bać takich nowski. Zapłacić za niego
przeciwników.
Właściwe trzeba będzie 280 tys. zł.
kwalifikacje odbędą się we Wojciech Załuski będzie o 80
wrześniu, kiedy to rozegrane tys. zł tańszy. Podobnie jak
zostaną dwumecze, których Marek Dera, który ostatecz
zwycięzca wystąpi w Chor nie nie znalazł płaszczyzny
wacji - skomentował losowa porozumienia z włodarzami
nie trener Polaków Zygfryd Wybrzeża.
Oto pełna lista żużlowców
Kuchta.
(sus) Wybrzeża, którzy nie mają

Bałtycki**

Cennik prenumeraty dla osób fizycznych:
12 miesięcy
- 190,00 zł - 17% taniej niż w kiosku

6 Btłfesifcy
3 miesiące

- 52,00 zł

- 9% taniej niż w kiosku

Cenny remis wywalczyły
pingpongistki chojnickiego
GOKSiR - u w meczu
czwartej
kolejki
ligi
okręgowej
kobiet.
Wyjazdowe spotkanie z
Dębem Barcin było bardzo
wyrównane. Przed ostatnią
grą gospodynie wygrywały
jednym punktem.
Dąb - GOKSiR 5:5
Punkty dla GOKSiR - u:
Edyta Ostrowska, Sylwia
Januszewska po 2, debel
Januszewska/Ostrowska -1
Wyniki pozostałych spot
kań:
Noteć III - Kamionka II
8:2

Tytan '65 - Korona II
6:4

Najdroższy na liście będzie Robert Dados.

rosław, który zawarł 2-letnią
umowę.
Inny pomorski klub GKM Grudziądz zamierza
sprzedać Roberta Kempiń
skiego (70 tys.), Piotra Markuszewskiego (100), Jacka
Basińskiego (30). Bezpłatnie
można pozyskać Wojciecha
Żurawskiego. Z grudziądzan
nie ma także ważnego kon
traktu IMŚ juniorów - Robert
Dados. W jego przypadku
cena jest jednak zaporowa.
Wynosi 1 mld zł.
W Lesznie o czym pisali
śmy trzon zespołu pozosta
nie. Na listę działacze wysta
wili Andrzeja Korolewa (152
tys.), Jarosława Łowickiego
(35), Dariusza Balińskiego
(35) i Marka Rypieńskiego
(30).
W Gorzowie najdrożsi są
Piotr Paluch i Dariusz Stenka - po 200 tys. zł. Dalej Waldemar Walczak (50), Pa
weł Nizioł (30), Ryszard
Franczyszyn (15) i Damian
Donder (bezpłatnie).
Na małą wyprzedaż zapo
wiada się w Pile. Wystawieni
na listę zostali: Rafał Oko
niewski (600), Robert Kessler (500), Krzysztof Pecyna
(300), Rafał Kowalski (190),

Gdański rekord

Dziennik omom/wo .w
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ważnych kontraktów wraz
z cenami transferowymi z ja
kimi trafią na listę:
Jacek Kalinowski (280 tys.
zł), Marceli Dubicki (120),
Marek Mróz (245), Wojciech
Załuski (200), Tomasz Cieślewicz (250), Waldemar Cieślewicz (120), Paweł Stormowski (150), Robert Kreczyński (30) i Jacek Gniot
(10).

Pozostali zawodnicy Wy
brzeża posiadają ważne kon
trakty. Jacek Woźniak, Bar
tłomiej Żebrowski, Tomasz
Ciupik, Marcin Łęc, Jakub
Niziołek i Marcin Kamiński -

Fot. Maciej'Polny

Waldemar Fons (25) i Jaro
sław Olszewski (130).
Atlas to Rafał Haj, Walde
mar Szuba i Krzysztof Zie
liński. Wreszcie Gniezno Adam Fajfer i Tomasz Fajfer
(po 100 tys. zł), Krzysztof Ja
błoński i Paweł Duszyński
(po 200) oraz Rafał Wilk bez
płatnie.
I na koniec kilka zdań
0 sytuacji w drugiej lidze.
W Częstochowie zgodnie
z zapowiedziami nie chce
jeździć Sebastian Ułamek
(250 tys. zł). Ponadto pozy
skać można Rafała Osumka
(100), Roberta Przygódzkiego (50), Rafała Chińskiego
(35) i bezpłatnie Dariusza
Rachwalika.
W Zielonej Górze - Toma
sza Kruka i Sławomira Dud
ka - po 40, Rafała Jełowickiego (18) i bezpłatnie Tomasza
Tołoczko. I wreszcie w Ostro
wie ważną umowę ma tylko
Paweł Łęcki. Reszta znajdzie
się na liście. Łącznie z trójką
utalentowanych juniorów Przemysławem Tajchertem
1 Tomaszem Jędrzejakiem po 400 tys. oraz Karolem Malechą (600) na czele.
O wyprzedaży w gdań
skim Wybrzeżu piszemy po
niżej.

Tabela po 4 kolejkach:
1. Noteć III Inowrocław
8 32- 8
2. Tytan '65 Bydgoszcz 6
24-16
3. Korona II Koronowo
5 20-20
4. Dąb Barcin
3
18-22

5. GOKSiR Chojnice
3
17-23
6. Kamionka II Kamień
0
9-31
Ostatni mecz w rundzie
jesiennej tenisistki GOKSiR
rozegrają 5 grudnia w Silnie
z liderem, Notecią III
Inowrocław.
(Tommy)

Chojnice. Piłka nożna

Czarny koń
Działacze i piłkarze Autonomicznej Drużyny Se
niorów chojnickiego Kolejarza podsumowali doko
nania sportowe drużyny w 1998 r.
W czerwcu chojnicki Ko
lejarz zdobył, po wspania
łym finiszu, mistrzostwo
I grupy A klasy okręgu byd
goskiego. Dało to chojnic
kiej drużynie awans do V li
gi, dawnej ligi okręgowej.
Początek rundy jesiennej
był dla Kolejarza fatalny
Plaga kontuzji spowodowa
ła, że w meczu otwarcia se
zonu Kolejarz uległ na wła
snym boisku 0:5 Pałuczance
Żnin. Pierwszą bramkę
i pierwszy punkt Kolejarz
zdobył dopiero w czwartej
kolejce, w meczu z Szubinianką Szubin.'Od tego me
czu Kolejarz grał coraz le
piej, notując tylko jedną
wpadkę - 1:5 ze słabą Kraj
ną Sępólno. Wygrane ze
Zjednoczonymi Trzemesz

no, Gromem Więcbork i Cuiavią Inowrocław sprawiły,
że Kolejarz stał się czarnym
koniem rozgrywek. Gdyby
nie słaba postawa sędziów
w remisowych meczach
z Pomorzaninem Serock
i Notecianką Pakość, Kole
jarz znalazłby się w czołów
ce. V ligi
Po rundzie jesiennej Ko
lejarz Chojnice zajął szóste
miejsce, gromadząc 23
punkty. - Przed sezonem
planowałem zdobycie około
15 punktów - mówi trener
Leszek Szank - Tymczasem
okazało się, że stać nas na
znacznie więcej. Teraz mo
żemy spokojnie przygoto
wywać się do rundy rewan
żowej.
(Tommy)

(tiiit
do 1999 roku, natomiast dwaj
świeżo upieczenie adepci Krzysztof Bazydło i Rafał
Pyc - do 2000 roku.
Praktycznie żaden z nich
nie otrzyma jednak szansy
występu. Część zostanie
więc wypożyczona do innych
klubów na zasadach „małego
kontraktu", natomiast pozo
stali będą zmuszeni zakoń
czyć kariery.
Wojciech Żurawski, który
także występował w barwach
gdańskiego zespołu, powra
ca do GKM Grudziądz, skąd
był wypożyczony.
Maciej Polny

Zero punktów, dziewięć straconych bramek, żadnej
strzelonej, puste trybuny. Po trzech przegranych me
czach w V lidze trener Leszek Szank miał o czym roz
myślać.
Fot. Stanisław Kukliński
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
Ęss^ri PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

KURCZAK

CENA ZA 1 KG

MANDARYNKI
CENA ZA 1 KG

mmm

WIEŻA MIKRO AIWA LCX»150

MOC 2x5 W, TUNER CYFROWY Z SYNTEZĄ,
RDS, PAMIĘĆ 32 STACJI,
KOREKTOR GRAFICZNY,
PILOT, GWARANCJA 12 M-CY

wm i i

CENA TOWARU

ZESTAW PHILIPS ON TOP PC

BEZ ODSETEK

MONITOR OPTMEW15',
PROCESOR AMD K6-2 300 MHz3D NOW,
SD RAM 32 MB, HDD 2.1 GB, 3.5',
CD ROM 32x PHILIPS, KARTA GRAFIKI 2 MB,
KARTA MUZYCZNA 16-3D,
WINDOWS 98 PL, GWARANCJA 12 M-CY

jednorazowa prowizja bankowa
pobierana przy zakupie
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H I P E R M A R K E T
i CENTRUM HANDLOWE TRÓJMIASTO

GDAŃSK

OSOWA

ul. Spacerowa 48
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Elbląg, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel7fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pori.- pt. 8.00-16.00
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- Szachy
Iweta Radziewicz (Stilon
Gorzów), która w Calicut zdoby
ła srebrny medal szachowych
mistrzostw świata do lat 20., za
najbardziej zacięty i wyczerpu
jący pojedynek uznała spośród
trzynastu partii - trzecią, zremi
sowaną z Chinką Yuan Xu Yuan.
17-letnia arcymistrzyni
Radziewicz była jedną z młod
szych uczestniczek turnieju.

IPiłka nożna

Real I
Vasco

Marokańczyk Mustapha Hadji został uznany najlepszym
afrykańskim piłkarzem mijają
cego roku. W plebiscycie zor
ganizowanym przez Afrykańską
Federację Piłkarską. Grający
w DeportiTO Coruna Hadji nie
znacznie wyprzedził Nigeryjczyków. Austina Okochę i Sunday
Olisehę.

• Boks
31-letni Francuz Laurent
Boudouani obronił w Wersalu
tytuł zawodowego, bokserskiego
mistrza świata w wadze juniorśredniej (wersja) WBA pokonu
jąc przez poddanie w dziewiątej
rundzie Amerykanina Terry
Norrisa. Dotychczasy bilans mi
strza świata na zawodowym rin
gu 38 wygranych walk (w tym 32
przed czasem), jeden remis oraz
sześć przegranych).

Komentarz dnia

Zmiana

Ostatnio
wygrywali

czoraj ukazał się dawno
oczekiwany komunikat, in
formujący o sponsorskim wejściu
firmy Prokom Software S.A.
w drużynę koszykarzy Trefla. So
pocki zespół zamienił puzzle (wy
padły z nazwy) na komputery
Czy oznacza to natychmiastową
poprawę wyników?
Niestety, nie jest to wcale oczy
wiste. Dobra gra i zwycięstwa nie
zależą tylko od wielkości zainwe
stowanych w drużynę sum pie
niędzy. Przekonują nas o tym koszykarki Foty Porta.
Rozmowy właścicieli Trefla
z nowym sponsorem były długie
i trudne, a wysokości finansowe
go wsparcia nie podano. Wyjazd
Coopera świadczy jednak o moż
liwościach klubu w zakresie za
spokajania apanaży swoich za
wodników. Rotacje obcokrajow
ców w sopockiej drużynie ewaluują w kierunku graczy tańszych.
Nie zawsze musi to oznaczać, że
gorszych. Najważniejsze, aby tre
ner Arkadiusz Koniecki mógł
w końcu ustabilizować skład ze
społu, który zaspokoi nadzieje ki
biców i wymagania nowego spon
sora. A ten chce wyników do
brych.
Adam Suska

Na stadionie w Tokio odbyt
się mecz o piłkarski Puchar
Interkontynentalny. Zdo
bywca Pucharu Europy,

1980 - National Montevideo

Real

1981 - Flamengo Rio de Janeiro

triumfatorów Copa Liber-

Madryt

pokonał

1982 - Penami Montevideo

tadores, Vasco da Gama

1983 - Gremio Porto Alegre

Rio de Janeiro 2:1 (1:0).

-ffldependMe Buenos Aires
1985 - Juventus Turyn

Predrag Mijatovic (w bia
łej koszulce, fotografia
górna) drybluje pomiędzy
obrońcami

1987 - FC Porto

drużyny.
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brazylijskiej
Szczegóły

na
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1989-AC Milan
REKLAMA .

1990-AC Milan
1991 - Crvena Zvezda Belgrad
.

.

Płyty

.

1993 - Sao Paulo

1995 - Ajax Amsterdam

„>

1996-iuvemusTuiyn

A.I)kkman

1997 - Borussia Dortmund
1998-Real Madryt

GDAŃSK, ul. Schuberta 102A
tel./fax 307 51 04,307 51 06,090 521 585
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POGOTOWIA
POGOTOWIA RATUNKOWE
CZłUCHÓW- ul. Szczecińska 11,
tel. 422-81

SŁUPSK 'tel. alarmowy -999
ul Obrońców Wybrzeża 3, tel,
423-611

USTKA- ul. Darłowska 2, tel,
147-009
BY7ÓW- uf. Wolności 5, tel. 999

LĘBORK- ul Węgrzynowicza 13,
tel 621-884

|
APTEKI
SŁUPSK -„Nowobramska"
ul.Nowobramska 4, tel .428-723.
USTKA - „Herba Vitae" ul.
Grunwaldzka 16, tel. 14-70-48,
8YTÓW - „Pod Orłem" uL
Wojska Polskiego 27 tel. 25-55.
LĘBORK - „Bluszczowa" ul.
Czołgistów 33, tel. 62-17-05.
ŁE8A - „Słowińska" ul. Kościusz
ki 70a, tel. 661-365.
GŁUCHÓW - „Nowa", ul.
Sobieskiego 1, tel. 411-78
DEBRZNO „Nowa", ul.
Tadeusza Kościuszki 3/5, tel
(0597) 354-08; „Wspólna" pi.
Pocztowy 3.
BYTÓW - „Pod orłem \ ul.Wojska
Polskiego 27, tel. (0593) 25-55
CZARNE - „Pod Jarzębiną", pi.
Wolnośd 12, tel. (0597) 323-52
MIASTKO - „Piastowska" ul.
Długa 8, tel, {0595} 22-45

SŁUPSK, Szpital Wojewódzki im,
J. Korczaka ul. Obrońców
Wybrzeża 4, tel. 428-471, Oddz.
Laryngologii u!. Lelewela 58, tel.
422-211, Wojewódzki Szpital
Zespolony ul prof. lotha 26 tel,
428-867, Szpital Wojewódzki ul.
Kopernika 28, tel. 428-481,

Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej ul.
Morcinka 20, tel. 422-784.

BYTÓW, Zespół Opieki
Zdrowotnej ul. Lęborska 13, tel.

mm
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Człuchów, kino proponuje

Skóra i melonik
ylko do niedzieli moż$ na było oglądać
w człuchowskim kinie
„Uciecha" film produkcji
USA pt. „Z Archiwum X".
W poniedziałek i wtorek
kino jest nieczynne.
W środę rozpocznie się
emisja następnej produk
cji amerykańskiej. Tym ra
zem będzie to jeden
z nowszych przebojów ki
nowych z gatunku fanta
styczno - naukowych „Rewolwer i melonik".
Główne role bohaterów
pozytywnych odtwarzają:
Ralph Fiennes i Uma
Thurman. Czarujący agent
wywiadu brytyjskiego i je
go urocza asystentka pro
wadzą śledztwo w sprawie
niezwykłych zjawisk at
mosferycznych. Podejrze
wają oni, że gwałtowne
zmiany temperatur to
sprawka tajemniczego na
ukowca, chcącego wzbu
dzić na świecie nastroje
katastroficzne. Film można
obejrzeć od środy do nie
dzieli w kinie „Uciecha" w
Człuchowie, bilet kosztuje

7 Zł

'

(BaKa)

Seanse dziś w kinie „Uciecha" w Człuchowie o godz.16.30 i 19 oraz w kinie „Gra
żyna" w Miastku o godz. 17, 19.
Fot. Materiały promocyjne

(0593)24-46.

LĘBORK, Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ul.
Zwycięstwa 12, tel. 622-008,

Szpital - Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej ul.
.

KOMPAKT

SŁUPSK

Węgrzynowicza 13, tel. 625-066.

|
IMF. TELEFON.
Miejscowa - 913
Zamiejscowa-912
Numery kierunkowe międzynaro
dowe-901
BIURO NAPRAW
SŁUPSK-914, Siupsk-Zatorze,
tel. 433-914, Biuro Obsługi Klien
ta ul. Jagiełły 2, tel. 422-200.
USTKA-914
Biuro Obsługi Klienta ul. Krótka
3, tel. 145-151.
BYTÓW-914
Biuro Obsłuoi Klienta ul. Pochyła
9, tel.21-15.
LĘBORK-914
Biuro Obsłuqi Klienta ul. Armii
Krajowej11, tel. 622-050.

$ INF. PKP
BYTÓW -tel. 23 29
CZŁUCHÓW-tel 42 -213
LĘBORK - tel. 629-396
SŁUPSK-tel. 428-110, pociągi
przyjeżdżające tel. 933, pociągi
odjeżdżające tel. 934
USTKA-tel, 144-805

Dzisiaj o godz. 9.00 w czy
telni Biblioteki Głównej
Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Słupsku rozpocz
nie się sesja naukowa po
święcona polskim inspira
cjom orientalnym. Semina
rium uroczyście otworzy
rektor słupskiej uczelni
prof. Jerzy Hauziński.
W programie konferencji
przewidziane są liczne re
feraty, pokaz filmów, a tak
że koncert paraorientalny.
Uczelnię słupską reprezen
tować będą pracownicy na

|
lNF. PKS
.

SŁUPSK-925, tel. 427-049.

ukowi i studenci. Wystą
pienia dotyczyć będą moty
wów orientalnych w poezji
Bolesława Leśmiana,
w twórczości Stanisława
Ignacego Witkiewicza i in
nych twórców polskich. Or
ganizatorem sesji jest Stu
denckie Koło Naukowe Po
lonistów działające przy
WSP, a także słupski od
dział Towarzystwa Literac
kiego im. Adama Mickiewi
cza. Wstęp na seminarium
jest wolny.

Gac)

Urodzeni.

BYTÓW - tel. 22-38
CZŁUCHÓW - tel. 42 - 213
LĘBORK -tel.621-972
ŁEBA-tel. 661-311
SŁAWNO-tel. 103-650
SŁUPSK- tel. 424-256

|
INF. LOT

Hity z DM

Orient
w literaturze

sną indywidualność i nieza-

walki z uciskiem

organizacyjne połączone
z wrodzoną oszczędnością
i docenianiem wartosi pie
niądza, co sprawia, że do
skonale nadaje się na Me-

Słuchając takich utworów
jak „Barrel Of a Gun" czy
„I Feel You" trudno uwie
rzyć, że Depeche Mode
zaczynał od „new romantic". Warto w tym miejscu
przypomnieć, że „new romantic" jako styl muzycz
ny pojawił się w Wielkiej
Brytanii na początku lat
80. i miał być odtrutką na
brudny „punk". Nazwy ta
kie jak Ultravox, Visage
czy John Foxx były warto
ściowym elementem tego
stylu. Depeche Mode wo
leli pójść nieco dalej
i stworzyć własne brzmie

nie. Dzisiaj są prawdziwą
legendą i hołd składają im
najwięksi, co tylko świad
czy o opłacalności bycia
oryginalnym. W tej chwili,
czekając na kolejny, regu
larny album, grupa pod
suwa nam okazję posłu
chania jej największych
przebojów z drugiego
okresu działalności. Dwa
krążki Depeche Mode
„The Singles 86-98" cze
kają na Was w słupskich
sklepach muzycznych.
(WU)

Waine rocznice:

1804 koronacja Napoleona na cesarza Francuzów
1815 zm. Jan Potocki, podróżnik etnograf
1923 ur. Maria Calias, śpiewaczka
1956 Castro ląduje na Kubie
1956 powstało Zrzeszenie Kaszubsko-Fomorskie; pierwszym
prezesem Aleksander Arendt

1971 powstało Tow. Przyjaciół Gdańska; prezesem prof. Jerzy
Doerffer
1984 zm. Marian Eile, dziennikarz, twórca „Przekroju"

środa 2 grudnia 1998 r.
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POMOC TECH.

KINA

Skala ocen:

* zobacz koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

SŁUPSK - energetyczne 991;
gazowe 992; ciepłownicze 993;
wodno - kanalizacyjne 994; dro
gowe 981, tel. 440-431, tel.427940.
USTKA - energetyczne tel. 144136; oazowe 992; pogotowie
WOPR tel.144-551.
BYTÓW - energetyczne 991;
gazowe 992;; ciepłownicze tel.
44-88; wodno - kanalizacyjne
tel. 32-73; drogowe tel. 27-28.
LĘBORK - energetyczne
991;gazowe 992; ciepłownicze
tel. 621-181; wodno - kanaliza
cyjne tel. 621-473; drogowe 981.

I WYSTAWY
SŁUPSK
- Muzeum Pomorza Środkowego
ul. Dominikańska 5 (środa niedziela godz. 10.00-16.00),
Zamek Książąt Pomorskich:
„Skarby Książąt Pomorskich",
„Sztuka Pomorza XiV-XVllt w.",
„ Witkacy - twórczość plastycz
na„Sztuka i rękodzieło ludo
we oraz plastyka amatorska Po
morza Środkowego", Spichlerz:
nieczynny,
Młyn Zamkowy: „Sztuka ludowa
na Pomorzu Środkowym".
Baszta Czarownic (wtorek - nie
dziela godz.9.00-17.00): „Grafi
cy".
Galeria Bursztynowa ul. Tuwima
9 (poniedziałek - piątek godz.
10.00-18.00, sobota godz.
10.00-15.00) „Na szkle malowa
ne", od 1.12-15.12 98 r.
Galeria Kameralna przy ul. Par
tyzantów 31A „ Wystawa rzeź
by", Łucji Włodek i Michała
Stroińskiego.

USTKA - Bałtycka Galeria Sztuki:
„Graficy".

KLUKI
•Muzeum Wsi Słowińskiej

Kino / miejscowość

Produkcja / wiek

Tytuł

Godzina

Cena

Zagubieni w kosmosie **

Szeregowiec Ryan ***

•science fiction
•reż.: Stephen
Hopkins
•wyk.: Gary
Oldman
•USA
•130 min

Albatros
ul Wojska

•wojenny
•
reż.: Steven
Spielberg
•wyk.: Tom
Hanks
•USA
•
165 min

USA {15 lat)

Polskiego 12
teł {0593) 23-09

Nowa wersja opowieści klasycznej SF. Jest rok 2058, ży
cie na Ziemi staje się niemożliwe z powodu zanieczysz
czeń środowiska. Uczeni planują masową emigrację na
planetę w kosmosie. Został opracowany przyspieszony
system komunikacyjny.

Mortal Combat 2***

Uciecha

ul. Gdańska 11
tel. 622-084

•science fiction
•reż.: John R.
Leonetti
•wyk.: Robin
Shou
•USA
•95 min

Rybak

Rewolwer
i melonik

USA (15 lat)

Mortal
Combat 2

USA {15 lat)

16.30, 19

Mulan ***

USA (15 lat)

•animowany
•reż.:
Bany Cook
Tony Bancroft
•USA
•88 min

nieczynne

ul. Morska 1
tel. 661-443

Nowe przygody bohaterów najsłynniejszej gry kompute
rowej wszech czasów. Światu znowu grozi zagłada!
Mnóstwo pojedynków kung-fu, potężna dawka ostrej
muzyki i niesamowitych efektów specjalnych.

Rewolwer
i melonik

Milenium

Mulan
Mafia _ "
Miasto aniołów

USA (b.o.)
USA (15 lat)
USA (15 lat)

Tajemnica
Roan Inish

USA (15 lat)

Stary Rynek 4

Komedia parodiująca filmy o mafii. Tym razem historia
włoskiej mafii znacznie odbiega od typowego schematu
filmu gangsterskiego. Mafioso Cortino nie wie, któremu
ze swych synów przekazać władzę. Tymczasem konkuren
cyjny gang ma zamiar pozbyć się rywali.

Film, którego akcja toczy się przed wieloma wiekami w
Chinach. Wojska Hunów atakują kraj, cesarz ogłasza
powszechną mobilizację. Każda rodzina musi wydele
gować jednego rekruta.

Grażyna

tel. 425-191

Delfin

Pierwsze dni inwazji w Normandii, w czerwcu 1944 ro
ku. Jeden z żołnierzy zaginął podczas operacji wojsko
wej. Dowódca pododdziału otrzymuje zadanie: przenik
nąć na tyły wroga i odnaleźć zaginionego.

6 zł

Rewolwer i melonik4

17

•fantastycznonaukowy
•reż.: Jeremiach
Chechik
•wyk.: Uma Thruman
•USA
•89 min
Kinowa ekranizacja popularnego serialu z późnych lat
sześćdziesiątych. Czarujący agent wywiadu brytyjskiego
John Steed (Ralph Fiennes) i jego zabójczo inteligentna
partnerka Emma Peel (Uma Thurman) prowadzą śledz
two w sprawie niezwykłych zjawisk atmosferycznych.

nieczynne

ul. Marynarki
Polskiej 82

(otwarte przez cały tydzień
w godz. 9.00-15.00), „Architek
tura i kultura materialna Słowińców".

BYTÓW
- Muzeum Zachodniokaszubskie
ul. Zamkowa 2 (poniedziałek piątek godz. 10.00-16.00, sobo
ta - niedziela godz. 10.0015.00): „Kultura materialna Ka
szubów bytowskich", „Współ
czesna sztuka ludowa Kaszub",
(od 28 października) „Malar
stwo Kazimierza Babkiewicza",
„Portrety Książąt Zachodniopo
morskich",„Elementy uzbroje
nia średniowiecznego".

LĘBORK
- Muzeum ul.Młynarska 14 (po
niedziałek - nieczynne, wtorek czwartek godz. 10.00-16.00, so
bota godz.10.00-15.00, niedzie
la godz.9.00-14.00): „Twórczość
Lubockiego, Glińskiego i Rogow
skiego", „Lębork w zabytkach
i dokumentach", Pradzieje ziemi
słupskiej„-wystawa archeolo
giczna, „Obrazy, grafika, rysu
nek" - kolekcja muzeum, „Me
dale, banknoty i monety" - gabi
net numizmatyczny,

Galeria *Strome schody': ma
larstwo Kiejstuta Bereźnickiego,

|
STRAŻE
STRAŻ POŻARNA-998
CZŁUCHÓW -ul. Stefana
Batorego 10, tel. 424-44

SŁUPSK - Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej ul
Młyńska 2, tel. 424-001;
Komenda Rejonowa Państwowej
straży Pożarnej ul Rynek
Rybacki 2, tel 424-001.
USTKA - ul. Westerplatte 1, tel
144-966.
BYTÓW -ul. Wybickiego 7, tel.
20-74.
LĘBORK - ul. Stryjewskiego 37,
tel. 621-777.

STRAŻ MIEJSKA
SŁUPSK-998, tel. 433-217.
USTKA - tel. 146-761.
LĘBORK-986.
ŁBA- tel. 661-677.

PROGRAM RADIA KOSZALIN

KOCZAŁA

Środa

Malowane olejami

Dyżur redakcji
wiadomości: tel. 42-23-62
Telefon w studio:
0-800-157-006 oraz 401401
Wiadomości:
co godzinę od 5.00 do
21.00 oraz o 24.00
Serwis dla kierowców:
6.05, 8.05, 10.05, 12.05,
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
Skrót wiadomości.
5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 i
16.30
Pogoda na morzu:
6.45, 9.05, 13.05, 19.05 i
21.05
Tranzytowe Radio
Koszalin: 5.20, 7.20, 9.20 i
11.20
5.00-9.00
Studio Bałtyk, w tym
m.in.:
5.45 - kronika policyjna
6.10 - lista przebojów
ludowych
6.15 - Osobliwości sportu
6.45 - prognoza pogody
dla rybaków
7.25 - English! On Route
66

7.45 - wiadomości
sportowe
8.20 - przegląd prasy
9.00-13.00 - Studio
Kontakt w tym m.in.:
9.10 - konkurs biurowy
9.45 - powieść w
odcinkach
11.57 - English! On Route
66 (powt.)

12.15 - konkurs - radio
ruleta
13.00-15.00 - Popołudnie z
nami - na morskim
brzegu, w tym m.in.:
14.15 - powieść w
odcinkach (powt.)
14.30 - Impulsy - aud. dla
niewidomych i słabo
widzących
14.45 - kącik melomana
14.55 - English! On Route
66 (powt.)
15.05-16.00
Magazyn młodzieżowy MIXER - Hip-Hop
16.10-17.00 ATUT - popołudniowy
magazyn informacyjny, w
nim m.in.:
16.45 - wiadomości
sportowe
16.55 - wiadomości moto
ryzacyjne
17.05-18.00 - Muzyczne
wędrówki
18.05-18.15 - „Ogniem i
mieczem" odc.pow.H.Sienkiewicza
18.15-19.00 - Polskie
przeboje
19.05-20.00 - Zderzenia aud. publicystyczna
20.05-21.00 - Od rocka do
rocka
21.10-22.00 - Spotkania z
muzyką
22.00-23.00 - BBC
23.00- 2.00 -Radio
Koszalin nocą
2.00 - 5.00 - Muzyka nocą
(WU)

Kończy się już czasowa
ekspozycja malarstwa Da
nuty Łuczkiewicz, którą
można było oglądać
w Gminnym Ośrodku Kul
tury w Koczale od 12 listo
pada.
Nie jest to pierwsza tego
typu wystawa miejscowej
artystki. Tym razem pani
Danuta udostępniła 10 ze
swoich prac. Głównie

1

przedstawiają one wyko
nane farbą olejną pejzaże
i martwą naturę. "Wystawę
można było oglądać do
końca listopada, a obecnie
przygotowywana jest już
następna, o której poin
formujemy naszych Czy
telników.
(BaKa)

TELEWIZJA
VECTRA
Środa 2.12.1998
17.15 Obserwator
17.30 Co słychać w sporcie „Szachy"
18.00 Santa Barbara - teleno
wela
19.00 TV shop
19.30 Smak muzyki - mag. mu
zyczny
20.00 Larry i Balki - serial ko
mediowy
20.30 Zły porucznik - sensacyj
ny
21.00 Obserwator

RADIO
CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE
- Radio Koszalin: 67,73 oraz

103,1; 95,3 MHz (Słupsk) 91,1
MHz (Lębork, Łeba)

ŚMIEJ Się Z JUJKĄ
7£$T£A! ZPaCyOOWńWE
pezecrmy WŹZĆLKW FĆA/ĆrwoAI /nowopocrtrrezwm

- Radio Vłgor: 65,9 oraz 91,5
MHz (Słupsk) 102,9 MHz
(Lębork)
- Radio City: 66,5 oraz 100,9
MHz (Słupsk) 92,8 MHz
(Koszalin)

Program I całą dobę na fali długiej
0 częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT U F 6 (HOT BIRD)
polaryzacja pozioma, częstotliwość
nośna 11.474GHz. Gdańskie 70.31
MHz,
Program II fale UKF w paśmie 95.7
MHz,
Program III UKF wszystkich
rozgłośni PR 98.8 MHz, 66.41 MHz,
70 97 MH2,
RADIO GDAŃSK UKF 67.85 i 103.7
MHz stereo,
RADIO MARYJA Gdańsk UKFS8.90
1 72.29 MHz, Gdynia UKF 102.30
MHz,
RADIO GtOS 71.09 i 91.4 MHz,
RADIO PLUS m 67.07 i 101.7 MHz,
RMF FM UKF 98.4 i 73.52 MHz

•O programach szerzej
w piątkowym
dodatku TV PILOT
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środa

Film dnia
Moja Ameryka

p—

2 grudnia 1998

•FILM

OSICS^ZSIII

ilm jest obrazem społeczeństwa rozpaW dającego się od wewnątrz, w którym
więzienie jest szkołą kształcącą bezlito
snych młodych przestępców. Bohaterami
filmu są trzy pokolenia amerykańskich Latynosow, a akcja obejmuje okres od zamie
szek w Los Angeles w 1943 roku do poło
wy lat siedemdziesiątych. Reżyser tworzy
epicką opowieść, której celem jest zrozu
mienie, dlaczego wśród przestępców tak
dużą grupę stanowią mniejszości etniczne.

•20.00

20.00 Był sobie złodziej (13) - serial
sens. prod. USA, 1997 Polsat
20.00 Beverly Hills 90210 - serial
obycz. prod. USA
TVN
20.00 Moja Ameryka - dramat sensac. prod. USA z 1992 r. Reż.
Edward J. Olmos. Wyk. Wil
liam Forsythe, Pepe Serna,
Danny De La Pez
Nasza TV, RTL7
20.00 Aria dla atlety - film obycz.
prod. pol. z 1980 r. Reż. Filip
Bajon. Wyk.: Krzysztof Maj
chrzak, Pola Raksa, Roman
Wilhelmi
TV Polonia
20.00 Na wabia - film sens. prod.
szwedzkiej z 1996 r. Wyk. Pe
ter Haber, Stina Rautelin
Canal+

Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku. Młoda dziewczyna zostaje brutalnie zgwałcona
i zamordowana przez czarnoskórego Charlesa Johnsona. Na zdj. Beau Bridges
Sam Edward James Olmos, reżyser
filmu, gra jednego z członków rodziny,
Santanę.

Zmienny los
jg| on Lewis, właściciel nieźle prosperu1 jącego klubu nocnego pada ofiarą in
trygi uknutej przez skorumpowanego gli
niarza, w wyniku czego trafia na cztery la
ta do więzienia. Po wyjściu na wolność po
stanawia zemścić się...

cym filmie Walter Grauman.
„Oskarżam sprawiedliwość" to drama
tyczna historia Dennisa Riordana (Robert
Preston), który sam wymierza karę zabójcy
swej córki. Wskutek luk w prawie i błędów
popełnionych przez policję i sędziów, spo
kojny dotychczas obywatel zostaje zmuszo
ny do kroku ostatecznego. Scenariusz po
wstał na podstawie bestsellerowej powieści
prawnika Henryego Denkera, który po
święcił się pisarstwu, czerpiąc pomysły
z rzeczywistych wydarzeń.

Dramat sądowy, 94 min, USA 1986
Reżyseria: Walter Grauman
Scenariusz na podstawie własnej powie
ści: Henry Denker
Jest to proces sądowy skierowany nie
przeciwko oskarżonemu o zabójstwo, lecz
przeciwko całemu amerykańskiemu syste
mowi sprawiedliwości - mówi podczas roz
prawy bohater filmu, prowadzący sprawę
obrońca z urzędu. Kontrowersyjny problem
niedoskonałości sądownictwa w Stanach
Zjednoczonych, porusza w swoim szokują-

Kadr z filmu

•7.00

7.00 .Miś Rupert" - serial anim.

•Iii TVG
725 Jidiś,Meszko i przyjaciele" - se-

BMli'

T¥<5

TVG
7.30 Odjazdowe kreskówki RTL7
730 Diabelski młyn - fUmy anim.
Canał+
7.45 Inspektor Gadżet - anim.TVN
7.55 „Paulina na wsi" - serial TVG
8.00 Maska- anim.
Polsat
8.00 Koszałek Opałek TV Polonia
8.10 Nowe przygody Różowej Pan
tery - animow
TVN
8.30 Niezłomny detektyw - serial
anim.
Nasza TV
8.30 Hrabia Kaszula - serial anim.
TV Polonia

•8.30

>:Wv:::>xW:WxW:W

8.30 Sally czarownica - serial anim.
Polsat 2
8.35 Mała Rosey - serial anim.
TVN
8.45 Artur - anim.

TVP1

9.10 Mama i ja

TVP1

9.30 Domowe przedszkole

TVP1

Karierę zakończyła walka, w czasie
której, sprowokowany przez brutalne
go przeciwnika, zabił go.

9.00 Hokej na lodzie: Liga europej
ska - mecz Dukla Iglau Eisbaren Berlin
DSF
16.00 (P) Piłka nożna: Super Puchar
w Tokio - mecz Real Madryt Vasco da Gama
Eurosport

14.55 Mała Rosey - serial anim.
TVN

21.30 (K) Piłka nożna: 1/4 Pucharu
Ligi Angielskiej
Canal +

19.00 Wieczorynka

TVP1

22.50 Luz na kołach - komedia
prod. USA z 1989 r. Reż. David 0'Malley, wyk. Paul Le
Mat, Eileen Davidson, Marjorie Bransfield
Polsat 2

9.00

13.55 Inspektor Gadżet - anim.TVN

16.50 Opowieści z klonowego miasta
Nasza TV

21.45

22.15 Dogonić śmierć - serial sens.
prod. włosko-ameryk., 1991.
Wyk.: Martin Sheen, Franco
Nero
Nasza TV, RTL7

17.30 Studio sport: Eliminacje ME
w koszykówce mężczyzn mecz Polska - RumuniaTVP 1

15.30 Odjazdowe kreskówki RTL7

20.30 Kroniki braciszka Cadfaela (7)
- ang. serial hist.-krym., 1995
TVP2

22.00 W kręgu podejrzeń (4) - se
rial sens. prod. USA, wyk.:
Peter Onorati, Karen Sillas
TVN

•SPORT

DZIECI

DZIECI

20.10 Oskarżam sprawiedliwość dramat sen s. USA z 1986 r„
reż. Walter Grauman. Wyk.:
Robert Preston, Beau Bridges
TVP1

21.45 Dyrektor szkoły - dramat
prod. USA z 1987 r. Reż. Christopher Cain, wyk.: James
Belushi, Louis Gossett HBO

Aria dla atlety
|n|ładysław Góralewicz, były mistrz
: świata w zapasach, przekazuje ope
rze bogatą kolekcję swych nagród - posąż
ków Atlasa. Przy tej okazji udziela wywia
du i wspomina swoje życie. Zaczynał od
występów w budach jarmarcznych i pod
rzędnych cyrkach. Siła i elegancja, z jaką
walczył, zapewniały mu coraz błyskotliwsze sukcesy. Odbywał egzotyczne podróże,
poznawał wiele sławnych osób, otaczały go
najpiękniejsze kobiety. Sława i popular
ność nie zepsuły go. Zawsze był wierny so
bie i swym zasadom - niezależny, uczciwy
i nieprzekupny.

20.00 Krajobraz senny - film sf prod.
USA z 1984 r. Reż. Joe Ruben.
Wyk.: Dennis Quaid, Max von
Sydow, Eddie Albert ' HBO

22.00 (P) Fitness: Miss Fitness Euro
py '98 w Belgradzie Eurosport
22.35 Sport telegram

TVP 2

23.25 Policjanci z Miami - serial
sens.
RTL7
0.05 Zmienny los - film sens.
prod. USA z 1975 r. Polsat
0.05 Pałac - polski film obycz.
z 1980 r„ reż. Krzysztof Junak
Nasza TV
0.45 Potwór z bagien - seria s.f.
RTL7
0.50 Historia życia i śmierci Holly
wood Kida - film obycz. Ko
rea Południowa, 1994 r.
TVP1

RH
•Opracowanie: Bożena Kamińska
JU I JV 4 i B Fot. akpa, PAP/CAi: Archiwum
telefon w.321 • Redakcja nie odpowiada za zmiany
w programie

środa 2 grudnia 1998 r.
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TV POLONIA

Duszek z Antypodów

Zboczony świat Teda Bundy'ego
Mac Ramsey i Victor, obaj jedno
cześnie znajdują się w dramatycz
nej sytuacji i oczekują/ że Li Ann
Tsei pośpieszy im na pomoc. Tym
czasem ona nie może się zdecy
dować, co omal nie kończy się
tragicznie. Z tego powodu Pani
Dyrektor wysyła Li Ann na przy
musowy urlop.

W opactwie Shrewsbury pojawia
się wysłannik króia Stefana, fanana krześle elektrycznym. Byt wie
lokrotnym zabójcą kobiet. Mor
derstw dokonywa* na tle seksu
alnym. W przeddzień egzekucji
dr psychologii Jamesowi DobsonowL

jH&2!m

mawia udzielenia rozgrzeszenia
pewnej samotnej ciężarnej kobiezostaje wyłowione z rzeki. Po tym
wydarzeniu nieoczekiwanie ginie
także Ailmoth.

Polsat g. 20.00

pr. II, g. 20*30

Penelopa dostała złą ocenę z eg
zaminu i życzy sobie, by szkoła zo
stała zniszczona. Nie wie jednak,
że Diana przyjdzie do szkoły wie
czorem na ważne zebranie. Pene
lopa stara się odwołać swoje ży
czenie, ale pojawiają się poważne
komplikacje. Penelopa nie może
zmienić przeszłości
m,g. 7.30

Beverly Hiils 90210
Grupa przyjaciół, do niedawna
uczniów jednego college'u, staje
Jai
nają kariery zawodowe, co wiąże
się z pokonywaniem nowych
trudności i podejmowaniem po-

>, roz
rachunki z przeszłością, wspo
mnienia człowieka na emeryturze,
którego dorosłe życie i starość
kształtowała Polska socjalistycz
na. Śmierć samotnego staruszka,
Jana Kaliny, wywołuje w Bzow
skim reminiscencje wojenne
\ wspomnienia lat 50.

IV Polonią, g. 17,55

TVNr g. 20.00
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Historia życia i śmierci Hollywood
Kida
Osobiste spojrzenie reżysera na hi
storię kina koreańskiego poprzez
losy młodych wielbicieli sztuki fil.mowę]. Akcja filmu rozgrywa się
w jatach 50. i 60. w Korei. Myonggil, podziwia swego kolegę, zwane
go - z powodu fascynacji amery
kańskim kinem - Hollywood Kid.
pr. Ig.0.50

16

6.00 Kawa czy herbata? 8.00 „A teraz
Susan" (5/22) 8.20 Giełda 8.30 Wia
domości 8.45 „Artur" (27) 9.10 Mama
i jja 9.30 Domowe przedszkole 9.55
Porozmawiajmy o dzieciach 10.05
„Milagros" (92) 11.00 Linia 32 - re
portaż 11.15 ABC brydża 11.30 Mały
Leksykon Wielkiej Polityki: Ordynacje
11.40 Co orzeknie sąd: Gadulstwo
grozi śmiercią 12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes 12.20 Magazyn No
towań 12.45 Wieści ze świata: Astro
nomia i królowie 13.15 Opowieści
Dziwnoluda: Zimowe uroki 13.30 Ka
talog zabytków: Blizne koło Brzozowa
13.40 „Arcydzieła": „Ilia Riepin -Za
porożcy piszą list do sułtana tureckie
go" 13.50 Saga rodu Ganzegal (13) kurs języka niemieckiego 14.05 Minia
tury muzyczne: „Carmen suitę" 14.10
Dla dzieci: Do góry nogami 14.35
„Dziewczyna z oceanu" (13/26) 15.05
Rzeczpospolita Samorządowa 15.30
Teleexpres Junior 15.40 Rower Błażeja

15.10 „Gdzie diabeł mówi dobra
noc" (37) - serial, USA 1995, reż.
David Jones, wyk. Tom Skerritt, Kathy
Baker, Lauren Holly, Costas Mandylor
(45 min)
s®

*|

19.00

16.00 Panorama
16.10 Zwierzęta wokół nas -Podaj
łapę
16.35 Jeden na jeden - program
Włodzimierza Szaranowicza
17.00 5 x 5 -wygrajmy razem- te
leturniej
17.30 Program lokalny
18.00 Panorama
18.10 Program lokalny
1835 Jeden z dziesięciu - teletur
niej
19.05 Reporterzy Dwójki przedsta-

19.30

Wiadomości, Sport

19.35 Pięknie żyr - reportaż

20.10

"Oskarżam sprawiedliwość"
- dramat kryminalny, USA
W centrum uwagi -program
informacyjno-publicystyczny
Kronika kryminalna
Kup pan cegłę, czyli media
i reklama
Wiadomości i Sport
Zboczony świat Teda Bun
d/ego - program publicy
styczny
"Historia życia i śmierci Hol
lywood Kida" —film obycza
jowy, Korea Południowa
1994, reż. Chung Ji-Young,
wyk. Choi Min-Soo, Dokgo
Young-Jae, Shin Hyr-Soo,
Yoon Soo-Jin (111 min)
Zakończenie programu

20.00
20.30

1730

20

7.25 Sport telegram (powt.) 7.30
Dziennik krajowy 7.50 Studio urody
(powt.) 8.00 Program lokalny 8.30
„Złotopolscy" (52): „Wizyty" - tele
nowela, Polska 1998, reż. Radosław
Piwowarski (powt.) 9.00 Transmisja
obrad Sejmu

"Moda na sukces" (738) serial obyczajowy, USA 1991
Teleexpress
"Klan" (149) - telenowela,
Polska 1998, reż. Paweł Kar
piński, wyk. Halina Dobro
wolska, Zygmunt Kęstowicz,
Agnieszka Kotulanka, To
masz Stocki nger (23 min)
Studio sport: Eliminacje ME
w koszykówce mężczyzn mecz Polska - Rumunia
Wieczorynka: „Muminki" -

16.50
17.05

21.50
22.10
22.35
23.00
23.15

0.50

2.45

Serial akcji nawiązujący tytułem
do słynnego filmu Łuca Bessona,
opowiada o pięknej i młodej
dziewczynie, Nikicie Samuelie,
która pod wpływem dramatycz
nych wydarzeń zostaje areszto
wana i zmuszona przez rządową
agendę wywiadowczą do zabija
nia ludzi na zamówienie,
Polsat g. 21.00

pr. II, g. 20,00

•• fm • $3 w* ssajw& s t
16.15

Księżna Aleksandra

M.A.S.H.
Młody doktor z Tokio prowadzi
w MASH-u wykfad na temat nowo
czesnych technik w chirurgii. Oszo
łomieni nowinkami lekarze polowe
go szpitala dopiero teraz uświada
miają sobie, jak bardzo są zacofani
w dziedzinie medycyny. Pułkownik
Potter ma szczególne powody do

21.50
22.00
22.30
22.35
22.45
23.10
23.25
23.40
0.00
0.40
1.10

"M.A.S.H." (120)-serial
"Kroniki braciszka Cadfaela"
(7/13): „Kruk u bram" - se
rial historyczny
Dwójkomania
Panorama
Prognoza pogody
Sport telegram
Dopóki żyje ostatni świadek
"Podróże sentymentalne":
„Po statucie"-film dok.
"Sprawa polityczna" - film
dok.
Wieczór artystyczny: Camerimage '98
Jak najmniej światła - por
tret artystyczny L. Mądzika
Art noc
"Peter Gunn" (44,45) - se
rial sensacyjny, USA 1960,

Aleksandra, piękna młoda kobieta,
kuzynka cesarza Franciszka Józefa,
jest żoną księcia Franza Eisenstaedta, człowieka brutalnego i szalo
nego, który znęca się nad nią
w okrutny sposób. Nie widząc in
nej możliwości uwolnienia się
spod władzy szaleńca Aleksandra
postanawia uciec.
TVG, g. 22.00

Antologia literatury Emigracyjne

Melrose Place
j*tłUłaciwv¥i iłauaixo

YV I

świetna okazja pozbycia się
Kimberley. Kiedy wchodzi do
wspólnego mieszkania, widzi le
żącą dziewczynę, a obok niej pu
stą fiolkę po niezwykle trującym
środku nasennym i pożegnalny
list.
TW g. 21.00

Okoliczności powstania bodaj
najgłośniejszej
emigracyjnej
książki - „Zniewolonego umy
słu*, klasycznej pozycji w dziedzi
nie badań nad systemem komuni
stycznym i o jej przyjęciu na Za
chodzie opowiada sam autor Czesław Miłosz.

TV Polonia, g. 18.55

7.00 „Miś Rupert" - serial anim. 7.25
„Miś, Mieszko i przyjaciele" - serial
anim. 7.30 „Duszek z Antypodów" serial 7.55 „Paulina na wsi" - serial
8.00 Panorama 8.10 Dzień dobry, tu
Gdańsk 8.30 Magazyn sportowy 9.05
„Gorzkie dziedzictwo" - serial oby
czajowy 9.50 „Dzikie skarby Europy"
- serial dokumentalny 10.45 Oczywi
ste nieoczywiste - reportaż 11.15
„Wbrew wszystkim" - serial popular
nonaukowy 11.45 Ekspresje - maga
zyn reportaży kulturalnych 12.15
„Księżna Aleksandra" (1/2) - film
obyczajowy, Francja 1992, reż. Denis
Amar 13.45 Kanadyjski express repor
terów - reportaż 14.15 „Telewizyjna
encyklopedia multimedialna" - serial
14.30 Pętla czasu -magazyn dla mło
dzieży 14.55 Pętlowa lista przebojów
15.15 Rozmowy z dwiema niewiado
mymi: Jacek Rybicki i Jacek Merkel o...
„układach" 15.45 Dom na wzgórzu reportaż

6.55 Dzień dobry w TVN 7.00
„Ludzki czynnik" (14) 7.45 .In
spektor Gadżet" (36) 8.10 „Nowe
przygody Różowej Pantery" (54) serial animowany dla dzieci 8.35
„Mała Rosey" (11) - serial animo
wany dla dzieci 9.00 Magazyn NBA
9.30 „Esmeralda" (67) -serial oby
czajowy 10.30 „Manuela" (138) telenowela, Argentyna 11.30 „Jolanda" (232) - telenowela, Argen
tyna 12.00 Telesklep 12.30 Bez
pieczna kasa Briana - teleturniej
13.00 Wszystko albo nic - teletur
niej rodzinny Krzysztofa Ibisza
13.55 „Inspektor Gadżet" (36) serial animowany dla dzieci 14.20
„Nowe przygody Różowej Pantery"
(54) - serial animowany dla dzieci
14.45 „Mała Rosey" (11) - serial
animowany dla dzieci 15.15 „Pod
koszem" (24) - serial dla młodzieży,
USA 15.45 „USA High" (37) -serial
dla młodzieży, USA

730 Kwadrans z medycyną (13):
Skalpel i serce 7.45 Dania do poda
nia (13): Węgierska sałatka pomido
rowa 8.00 Dla dzieci: Koszałek Opa
łek 820 Dla dzieci: Tęczowa bajecz
ka - Bajeczka o parasolach 8.30
„Hrabia Kaczula" (11/44) - serial
animowany 9.00 Wiadomości 9.10
Na skrzydłach Ikara (3): Cywilne re
kordy wojskowych lotników (powt.)
930 „Śmieciarz" (2/4) - serial oby
czajowy, Polska (powt.) 10.55 Danie
na weekend: Kuchnia polska -Struc
la z owocami 11.10 Elektryczne gita
ry - Elektryczny Kiler (powt.) 11.55
Program dnia 12.00 Wiadomości
12.10 Magazyn parlamentarny
(powt) 12.30 „Klan" (147)-teleno
wela, Polska 13.05 Liga Przebojów Szczęśliwa „13" (powt.) 13.30 Kroni
ka końca wieku (powt.) 14.00 Tylko
muzyka - Liga Przebojów (powt.)
15.00 Panorama 1520 Program dnia
1530 Dialogi z przeszłością

16.15

18.45 Informacje
18.55 Prognoza pogody
19.05 "Renegat" (102) - seria!

16.10 Panorama
16.20 Studio Trójki
16.40 "Gorzkie dziedzictwo" - se
rial obyczajowy
17.30 Temat Wiejski
17.50 Kwiaty w domu i ogrodzie program poradnikowy
18.10 Panorama lokalna ~ wydanie
główne
18.30 Zderzenia - pr. publicystycz
ny
19.05 Kontury -mag. kulturalny
19.20 Studio Trójki
19.30 "Stulecie motoryzacji" - se
rial dokumentalny

18.55
19.00
19.25
19.30

Pogoda
TVN Fakty
Sport
Czas to pieniądz - teletur
niej

1&00 "Klan" (147) - telenowela,
Polska 1998, reż. Paweł Kar
piński (powt.)
1630 Dla dzieci: 5zkoła na wesoło
17.00 Tełeexpress
17.15 Przegląd prasy polonijnej
1730 Krzyżówka szczęścia
17.55 POLONICA: „Pięć dni z życia
emeryta" (1/5): „Śmierć pa
na Kaliny" - serial
1855 Antologia Literatury Emigra
cyjnej (7)
19-20 Dobranocka: „Makowa pa
nienka" (7)
1930 Wiadomości

20.00

20.00

20.00

"Beverly Hills 90210" (31) serial obyczajowy, USA
" Melrose Place" (90) -serial
obyczajowy, USA
"W kręgu podejrzeń" (4) serial sensacyjny, USA
TVN Fakty
Kropka nad i
Pogoda
"Niebezpieczne zwierzęta"
(1) -serial dokumentalny
"Beverly Hills 90210" (31) serial obyczajowy, USA
Big Star Party -superlista
Granie na ekranie - pr. roz
rywkowy

6.00 Piosenka na życzenie 7.00 Kto
się boi wstać? - pr. poranny 7.45
Polityczne graffiti 7.55 Poranne in
formacje 8.00 „Maska" (46) - serial
animowany dla dzieci (powt.) 8.30
„Renegat" (101) - serial sensacyj
ny, USA 1992, reż. Michael Preece,
wyk. Lorenzo Lamas, Branscombe
Richmond, Kathleen Kinmont (45
min) 9.30 „Żar młodości" (586) serial obyczajowy, Kanada 1973 (55
min) 10.30 „Nowe przygody Robin
Hooda" (23/26) - serial przygodo
wy, USA 1996, reż. Joe Coppoletta
(46 min) 11.30 „Nocny patrol" (26)
- serial sensacyjny (powt.) 12.30
„13 Posterunek" (14) -serial kome
diowy, Polska 1997, reż. Maciej Ślesicki (powt.) 13.00 Disco Relax
14.00 4 x 4 - mag. motoryzacyjny
14.30 Miłość od pierwszego wejrze
nia 15.00 „Garfield" (104) - serial
animowany, USA 1988 (25 min)
1530 Link Journal
:
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16.00 Informacje
16.15 Piramida: gra - zabawa
16.45 "Star Trek: Stacja kosmicz
na" (64) - serial SR USA
1994, reż, Peter Lauritson,
wyk. Ayery Brooks, tene Au
berjonols, Siddiq Ei Fadil, Terry Farrell (45 min)
17.40 "Świat według Bundych"
(179) - serial
18.10 "Życie jak poker" (18)- tele-

20.50
21.00
21.55
22.55
23.00
23.15
23.20
23.35
0.05

2.05
3.55

"Był sobie złodziej" (14) serial sensacyjny, USA 1997
Losowanie LOTTO i Szczęśli
wego Numerka
"Nikita" (1) - serial sensa
cyjny, USA 1996
Tok Szok w Polsacie
Wyniki losowania LOTTO
Informacje i biznes inform.
Pogoda z Coldrexem
Polityczne graffiti
Telewizyjne Biuro Śledcze mag. kryminalny
"Zmienny los" -dramat sen
sacyjny, USA 1974, reż. Phil
Karlson, wyk. Joe Don Baker,
Conny Van Dykę, Gabriel
Dell, John Marley (110 min)
Muzyka na BIS
Pożegnanie

21.00
21.15
21.30
21.40
22.00

23.30
23.55

"Dzikie skarby Europy" — se
rial dokumentalny
Ekspresje - magazyn repor
taży kulturalnych
Camerimage - VI Międzyna
rodowy Festiwal Filmowy
Panorama - wydanie wie
czorne
Punkt -temat dnia
"Księżna Aleksandra" (1/2)
- film obyczajowy, Francja
1992, reż. Denis Amar, wyk.
Anne Roussel, Matthias Habich, Ruediger Vogler, Andrea Occhipinti, Maxime Leroux (90 min)
Kanadyjski express reporte
rów - reportaż
Zakończenie programu

16.45
17.15
17.30
18.00

21.00
22.00
23.00
23.05
23.25
23.30
0.30
1.15
1.55

"PacificDrive" (188)-serial
obyczajowy, Australia
Co za dzień -pr. rozrywkowy
TVN Fakty Regionalne
Teleplotki - kulisy wielkiego
świata
"Esmeralda" (68) - serial
obyczajowy, Meksyk

20.00 Sport
20.05 REŻYSER MIESIĄCA - Filip
Bajon: „Aria dla atlety" dramat obyczajowy, Polska
1979, reż. Filip Bajon, wyk.
Krzysztof Majchrzak, Roman
Wilhelmi, Pola Raksa, Ry
szard Pietruski (100 min)
21.45 "Historia jednej butelki" film dokumentalny
22.05 Z archiwum i pamięci
2230 Panorama
23.00 Prognoza pogody
23.05 W centrum uwagi
2320 Znaki czasu - „Historia opo
zycji" (2): „Bunt młodych" film dok.
030 Przegląd prasy polonijnej
0.45
Program dnia oraz Powitanie
widzów amerykańskich

M
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Policjanci z Miami
W czasie próby aresztowania
cłen z policjantów prowokuje
strzelaninę, w wyniku którei ginie
cy ukrywają srę w opuszczonym
i biorą na

8TL7,g. 23.25
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8.00 „Opowieści z klonowego mia
sta" (31) 8.30 „Niezłomny detektyw"
(15) 9.00 „Nie ma jak w domu" (56)
9.25 Nasz sklep 9.40 „Płonąca po
chodnia" (113,114) 11.10 W cztery
oczy 11.25 „City" (229) 11.50 Nasz
sklep 12.10 „Antonella" (145) - se
rial 13.05 Nasz sklep 13.30 „City"
(230) 13.55 Horoskop na dziś 14.00
„Tylko jedno życie" (65) -serial 14.55
Szczęśliwa ósemka 15.00 „Wielcy
kreatorzy mody" (58) 15.30 „Loving"
(103) 15.55 Propozycje do listy prze
bojów podwórkowych
16.00 Już czwarta
16.20 "Niezłomny detektyw" (16)
16.50 " Opowieści z klonowego mia
sta" (32) - serial anim.
17.20 "Nie ma jak w domu" (57) serial obyczajowy, Australia
17.50 Nasze wiadomości
18.00 Świat biznesu
18.10 "Antonella" (146) - serial
19.00 Zoom -magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.00 "Moja Ameryka" - film sen
sacyjny, USA
22.15 "Dogonić śmierć" (3) -serial
23.10 Nasze wiadomości
23.30 Horoskop na jutro
23.35 Wytrych damski - talk show
0.05 KINO WSPOMNIEŃ: „Pałac"
- film obyczajowy, Polska
1.25
Zakończenie programu

8.00
"Latający lekarze" - serial
9.00
Oprah Winfrey przedstawia
10.00 Moda TV
10.30 "Inny świat" - serial
11.30 "Port Charles" - serial
12.00 "Sąsiedzi" - serial obyczajo
wy, Australia 1986
12.30 "Cosby" - serial
13.00 "Wszystkie moje dzieci" - se
rial obyczajowy
14.00 "St Trapez" - serial
15.00 "Klown Bozo przedstawia" serial animowany
15.30 "Drogie świętoszki" - serial
obyczajowy, W. Bryt. 1995
16.00 "Wakacje miłości" - serial
17.00 "Cosby" - serial komediowy,
17.30 "Dallas" - serial obyczajowy
18.30 Przymierzalnia
19.00 Oprah Winfrey przedstawia
20.00 "Razem raźniej" - serial ko
mediowy, W. Bryt. 1995
20.30 "Jedną nogą w grobie" - se
rial komediowy, W. Bryt. 1990
21.00 "Rodzinne pieniądze" - serial
obyczajowy, 1997
22.00 "Nieczyste siły" - serial kry
minalny, Australia 1997
23.00 "Spokojne dni Hollywood" film obyczajowy, USA 1997
0.40
"Szpital Przemienienia" dramat psychologiczny
2.25
"Pocałuj mnie Frankie" - ko
media, USA 1997

PTK1

CANAL+

WiZJJtf
8.00
9.00
10.00
10.30
11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
21.30
22.30
23.00
23.30
0.00
0.30

Sekrety głębin
(P) Człowiek i przyroda
Praktyka Harriego
Odkrywamy świat
(P) Weterynarz
(P) Opowieści z zoo
(P) Na ratunek dzikiej przyro
dzie
(P) Grizzli z Gór Skalistych
Lekarze zwierząt
Obserwowanie przyrody
Ptasia telewizja
(P) Człowiek i przyroda
(P) Opowieści z zoo
(P) Dzień w Parku Narodo
wym Królowej Elżbiety
(P) Na ratunek dzikiej przyro
dzie
Praktyka Harriego
Obserwowanie przyrody z Julia
nem Pettifer: Potwór na łące
(P) Zwierzęta braci Kratt:
Wspaniali obrońcy
Lassie
(P) Odkrywamy świat z kapi
tanem Cousteau: Borneo
Lekarze zwierząt
(P) Profile przyrody
(P) Pogotowie dla zwierząt
(P) Na ratunek dzikiej przyro
dzie
(P) Łowcy krokodyli
(P) Zwierzę X
(P) Pogotowie dla zwierząt

8.00
"Spin City 2"-serial
8.30
(K) „Śmieszność" - dramat
10.10 (K) „Tajemnica oceanów" film dokumentalny
10.40 (K) „Prowokator" - film sen
sac., Francja 1996
12.20 (K) DESER: „Pieska perspekty
wa" - film krótkometrażowy
12.30 (K) „Szeroki Horyzont"
13.30 (K) „Elektorniczna kurtyna"
14.20 (K) DESER: „O Mikołaju i jego
bracie bliźniaku"
14.45 (K) „Dzień Niepodległości" film SF, USA 1996
17.05 (K) „Kapitan Star" - anim.
17.30 (K) „Stinky i Jake przedsta
wiają" -film dla dzieci
17.55 Cyberia
18.00 Nie Przegap
18.05 Diabelski Młyn - filmy anim.
18.30 "Spin City 2"-serial
18.55 NIGDZIE INDZIEJ
19.30 Diabelski Młyn - filmy anim.
19.55 Aktualności filmowe
20.00 (K) „Na wabia" - film sen
sac., Szwecja 1996
21.30 (K) Piłka nożna: 1/4 Pucharu
Ligi Angielskiej
23.15 (K) „Armitage 3" -film anim.
23.45 (K) „Beavis i Butthead" -anim.
0.10
(K) „Szalona odwaga" - dra
mat wojenny, USA 1996
2.10
(K) „Póki czas" - komedia
obycz., USA 1997

16.15 Kurs fizyki: Drgania i fale zadania
16.45 Holandia: arcydzieło
17.00 Wykłady z historii literatury
polskiej: Młoda Polska wobec
tradycji literackiej, cz. I
17.25 „Tancerka"
17.35 Profile: Weterynarz
17.51 Program na dzień następny

8.50
10.25

13.15
14.55
16.25
18.10

20.00
21.45
23.35
1.20

"Kłamca" - dramat obycz.,
USA 1996
"Nędznicy wg Victora Hugo"
- dramat społeczny, Francja
1995
"Interes stulecia" - komedia,
USA 1983
"Rozrabiaki w Waszyngto
nie" - komedia, USA 1995
"Wakacje w domu" - film
obycz., USA 1995
"Przygoda na Alasce" - film
przyg., USA 1996
"Krajobraz senny" - film SF,
USA 1984
"Dyrektor szkoły" - dramat
obycz., USA 1987
"Podejrzani" - thriller, USA
"Części intymne" - komedia,
USA 1997

mwĘmm

Film dokumentalny opowiadający
o jednym i największych gwiaz
dorów współczesnego kina - Kirku Douglasie.

RTL7, g. 0.15
6.45
7.30
8.40

"Na zawsze" - serial
Odjazdowe kreskówki
"Świat pana trenera" - se
rial komediowy
9-05
"Dziewczyna z komputera"
- serial komediowy
9.30
"Sunset Beach" - serial
10.15 "Przygodna znajomość" komedia, USA 1988
11.50 Wieczór z wampirem
13.00 Teleshopping
14.15 "Miłość i dyplomacja" - se
rial obyczajowy
14.40 Podaj dalej - teleturniej
15.10 Ukryta kamera
1530 Odjazdowe kreskówki
16.45 "Dziewczyna z komputera"
- serial komediowy
17.10 "Sliders" - serial SF
18.00 "Sunset Beach" - serial
18.50 7 minut - wydarzenia dnia
19.00 Zoom -magazyn sensacji
19.30 Podaj dalej - teleturniej
20.00-23.25
W ŚRODĘ - SAMO
ŻYCIE:
20.00 "Moja Ameryka" - fiim sen
sacyjny, USA 1992
22.15 " Dogonić śmierć" - serial
23.10 7 minut - wydarzenia dnia
ZŁOTA KLASYKA:
23.25 "Policjanci z Miami" - serial
0.15
"Gwiazdy Hollywood: Kirk
Douglas" - film dok.
0.45
" Potwór z bagien" - serial
1.10
"Śladami Stefana Peyrona:
Stepy Kazachstanu" - film
dokumentalny

Pałac

Szpital Przemienienia

Scenariusz filmu oparto na powie
ści Wiesława Myśliwskiego.
Ostatnie dni drugiej wojny świa
towej. Z pałacu w pośpiechu ucie
ka dziedzic z rodziną i służbą. Ja-

Początek okupacji hitlerowskiej na
ziemiach polskich: obsługa i pacjenci szpitala psychiatrycznego
tworzą grupę ludzi o najróżniej
szych osobowościach. Dr Kauters
ceni tylko metody chirurgiczne, dr

Nasza TVr g. 0,05

Wizja 1, g. 0,40

gHI

Krajobraz senny
wyprawa w podwodny świat pe
łen niespodzianek...

Trwa wojna w Zatoce Perskiej.
Kapitan Nathaniel Serling (D.
Washington na zdj.) ma zbadać
sprawę !
Według obowiązującej wersji ko
bieta została zestrzelona nad Za
toką Perską.

Cana!+f g. 0.10

Discouery
7.25
8.40
10.15
11.50
13.30
15.05
16.40

18.15
20.00
21.40
23.15
0.45

"Powód do paniki" - film
sensacyjny, USA 1951
"Anioł z Waszyngtonu" -dra
mat sensacyjny, USA 1997
"Niezwykła podróż Świętego
Mikołaja" - film fantastyczny
"Ronnie i Julie" - dramat
obyczajowy, Kanada/USA
"Wielki skok" - film przygo
dowy, USA 1988
"Wielka fala" - film sensac.
"Tajemnice Dicka Francisa:
Rasowy sport" - film krymi
nalny, Irlandia/Kanada 1989
"W krzyżowym ogniu" - dra
mat obyczajowy, USA 1984
"Nie ma jak przyjaźń" - dra
mat obyczajowy, USA 1996
"Wspomnienie gwiazdkowe"
- dramat obyczajowy, USA
"Oblicze zła" - thriller, USA
"Wielki skok" - film przygo
dowy, USA 1988

6.00
7.00

8.00
9.00
10.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

20.00
21.00

22.00

23.00

0.00
1.00

2.00

"Pod wiatr" (3)
"Zemsta" (18)
"Królowa dżungli" (129)
"Dla twojej miłości" (129)
"Pod wiatr" (2)
"Zemsta" (17)
"Królowa dżungli" (128)
"Dla twojej miłości" (128)
"Pod wiatr" (3)
"Zemsta" (18)
"Królowa dżungli" (129)
"Dla twojej miłości" (129)
"Pod wiatr" (2)
"Zemsta" (17)
"Królowa dżungli" (128)
"Dla twojej miłości" (128)
"Pod wiatr" (3)
"Zemsta" (18)
"Królowa dżungli" (129)
"Dla twojej miłości" (129)
Zakończenie programu

11.30 " Żar młodości" - serial
12.30 "Micaela"-telenowela
13.30 Junior - show Jurka Peters
burskiego Juniora
14.00 Szok-blok - pr. muz.
14.30 Dżana -pr. muz.
15.00 Piosenka na życzenie
16.00 " Domek na prerii" - serial
17.00 Informacje
17.10 "Kapitan Jastrząb" - serial
anim.
17.35 "Aniołki Charliego" - serial
18.25 "Allo, Allo" - serial komedio
wy, W. Bryt. 1984-92
19.00 "Tajemnicza dama"-teleno
wela, Argentyna
19.50 Informacje
20.05 "Central Park West" - serial
21.00 "Babe" - komedia obycz.
22.50 "Luz na kołach" - komedia
sensac., USA 1990
0.40
Przytul mnie - nocny pr. muz.
1.40
Piosenka na życzenie

12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.30
21.00
21.30
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00

Świat według Anne Walker
(P) Pokład lotniczy: DC9-41
(P) Dawni wojownicy: Ninja
(P) Weterynarz
(P) Dzikie Discovery
(P) Poza rok 2000
(P) Jak to zbudowano: Beton
(P) Zwierzęce Archiwum X
(P) Wędkarski świat Rexa
Hunta
Świat według Anne Walker:
(P) Pokład lotniczy: DC9-41
(P) Dawni wojownicy: Ninja
(P) Weterynarz
(P) Dzikie Discovery
(P) Poza rok 2000
(P) Jak to zbudowano: Beton
Zwierzęce Archiwum X
(P) Niewyjaśnione
(P) Nocni wojownicy
Sklepy i złodzieje
(P) Walka o życie
(P) Pokład lotniczy

r v'V

Młody mężczyzna Aiex jest obda
rzony przez naturę nadprzyrodzo
nymi siłami. Służby specjalne od
krywają, że umiejętności Alexa mo
gą być wykorzystane do badań nad
penetracją snów i do sterowania
podświadomością.
HBO.g, 20.00
NATiONAl

NATIONAL

CHANNU

GEOGRAPHIC

omam

12.00 Plaża słoni morskich 12.30 Łódź
ratunkowa: Wstrząśnięty...nie zmie
szany 13.00 Sieroty w raju 14.00
W cieniu Wezuwiusza 15.00 Atomowi
kamerzyści 16.00 Afrykański kolczasty
raj 17.00 Morskie katedry 18.00 Ło
dzie podwodne: Terror na wybrzeżach
18.30 Kobiety i zwierzęta 19.00 Siero
ty w raju 20.00 Człowiek, plan, kanał:
Kanał Panamski 21.00 Wojownicy
Amazonii 22.00 Brat wilk 23.00 Efekt
cieplarniany 0.00 Łodzie podwodne:
Terror na wybrzeżach 0.30 Kobiety
i zwierzęta 1.00 Sieroty w raju

TCM
20.00 „Coma" - thriller, USA 1978
21.55 „Wehikuł czasu" - film SF, USA
1960 23.35 „Coma" - thriller, USA
1978 (powt.)

CORGO0N
•E O W 0 R C 3

6.00 Rozruch - magazyn poranny
7.00 Top Selection -telewidzowie wy
bierają hity dnia 7.30 Rozruch - ma
gazyn poranny 9.00 Przeboje non stop
12.00 European Top 20 - europejska
lista przebojów 13.00 Przeboje non
stop 16.00 Wybierz Mtv - show mu
zyczny 18.00 Stylissimo! - magazyn
mody, sztuki i wzornictwa 18.30 Essential Hanson - wywiad z 'pierwszej
ręki' 19.00 SO 90'S -największe prze
boje lat 90. 20.00 Top Selection - te
lewidzowie wybierają hity dnia 21.00
Data Videos - wszystko o przebojach
22.00 Mtv Amour - erogenna strefa
muzyki 23.00 Mtv ID -show 0.00 The
Lick - lista przebojów R & B 1.00 The
Grind - gorące melodie i jeszcze go
rętsze tańce 1.30 Noc z teledyskami

1CT.00 (P) Piłka nożna: Super Puchar
w Tokio - mecz Real Madryt - Vasco
da Gama 12.00 (P) Piłka nożna: Le
gendy Mistrzostw Świata 13.00 Ma
gazyn tenisowy 13.30 Magazyn że
glarski 14.00 Jeździectwo: Pokazy
Królewskiej Andaluzyjskiej Szkoły Jaz
dy Artystycznej w Jerez 15.00 Sanecz
karstwo: PŚ w Altenbergu 16.00 (P)
Piłka nożna: Super Puchar w Tokio mecz Real Madryt - Vasco da Gama
18.00 (P) Speedworld - mag. 19.00
Magazyn sportów ekstremalnych
20.00 Funsport: Red Buli Air Day
w Wiedniu 20.30 Kręgle: Zawody
w Reno 22.00 (P) Fitness: Miss Fitness
Europy '98 w Belgradzie 23.00 (P)
Boks: Walki zawodowców 0.00 (P)
Speedworld -mag.

9.00 Hokej na lodzie: Liga europejska
- mecz Dukla Iglau - Eisbaren Berlin
11.00 Motorvision - mag. 12.00
Magazyn dawnej motoryzacji 13.00
Planet Speed - mag. 13.30 World
Soccer - mag. 14.00 InTeam! - mag.
piłkarski
15.00
Power
Time:
Windsurfing - Fortaleza Race 15.30
Power Time: Austrian Indoor Masters
16.00 Motorvision - mag. 17.00
InTeam! - mag. piłkarski 18.00 W
centrum wydarzeń - mag. 19.00 W
NBA - mag. 20.15 Piłka ręczna: Liga
niemiecka - mecz kolejki 22.15
Wiadomości sportowe 22.30 InTeam!
- mag. piłkarski 23.30 Magazyn
reklamowy 0.00 Football Mundial mag. piłkarski 0.30 Wiadomości
sportowe 0.45 Normalni

8.00 Sports Mania 9.00 Watersports
World 9.30 Surfer TV 10.00 Best of
Extreme 10.30 Zdobywcy nieznanych
szlaków 11.00 Motorsport Mundial
12.00 Gaz do dechy 12.30 Sporty mo
torowe 13.00 World of Collector Cars
13.30 Wojny powietrzne 14.00 Famous Planes 14.30 Battle for the Skies
15.30 New Edge 16.00 Watersports
World 16.30 Surfer TV 17.00 Best of
Extreme 17.30 Zdobywcy nieznanych
szlaków 18.00 Sports Mania 19.00
Gaz do dechy 19.30 Sporty motorowe
20.00 World of Collector Cars 20.30
Motorsport Mundial 21.30 Famous
Planes 22.00 Battle for the Skies
23.00 New Edge 23.30 Wojny po
wietrzne - program w wersji orygi
nalnej

6.00 Świat według Ludwiczka 6.30
Kot Ik! 7.00 VR Troopers 7.30 Masked
Rider 8.00 Eskadra Orła 8.30 Teknoman 9.00 Hutch Miodowe Serce 9.30
Diplodo 10.00 Patrol Jin Jina 10.30
Wesoła Siódemka 11.00 Pinokio
11.30 Piotruś Pan i piraci 12.00 Hutch
Miodowe Serce 12.30 Diplodo 13.00
Patrol Jin Jina 13.30 Wesoła Siódemka
14.00 Pinokio 14.30 Piotruś Pan i pira
ci 15.00 Spiderman 15.30 X Men
16.00 VR Troopers 16.30 Masked Ri
der 17.00 Gęsia skórka 17.30 Liceum
na morzu 18.00 Świat według Lu
dwiczka 18.30 Kot Ik! 19.00 Pełzando
19.30 Kleszcz 20.00 Zakończenie pro
gramu

9.30 „Miś Yogi przedstawia" 10.00
„Dwa głupie psy" 10.30 „Latające
maszyny Dastardly'ego i Muttleya"
11.00 „Kocia ferajna" 11.30 „Rodzina
Addamsów" 12.00 „Odlotowe wyści
gi" 12.30 „Jetsonowie" 13.00 „Flintstonowie" 13.30 „Latające maszyny
Dastardly'ego i Muttleya" 14.00
„Droopy - mistrzem detektywów"
14.30 „Rodzina Addamsów" 15.00
„Prawdziwe przygody Jonny'ego Questa" 15.30 „Nowe przygody Kapita
na Planety" 16.00 „Szczenięce lata
Toma i Jerry'ego" 16.30 „Laborato
rium Dextera" 17.00 „Johnny Bravo"
17.30 „Krówka i kurczak" 18.00
„Struś Pędziwiatr" 18.30 „Flintstonowie" 19.00 „Scooby Doo, gdzie je
steś?" 19.30 „Scooby Doo"

d)£

i

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

5-6 12 1998 DNI OTWARTE

środa 2 grudnia 1998 r. Dziennik

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „Gdońsk-Nowy Port" • Zakład Budżetowy
z siedzibą przy ul. Floriańskiej 2 w Gdańsku-Nowym Porcie, tel. 343-04-81/83

z TOYOTĄ na siodle*
na wykonywanie w 1999 roku niżej wymienionych robót w budynkach znajdujących
się w Zarządzie PGM „Gdańsk Nowy Port" - ZB stanowiących własność Gminy Gdańsk
oraz w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Gdańsk, a usytuowanych
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych:

*do zakupionego VOLVO FH12

TOYOTA COROLLA

gratis !!!

1. Roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych w budynkach na terenie ROM-1 Gdańsk Nowy Port.
2. Roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych w budynkach na terenie ROM-2 Gdańsk Brzeźno.
3. Roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych w budynkach na terenie ROM-3 Gdańsk.
4. Roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych w budynkach na terenie ROM-4 Gdańsk Przeróbka.
5. Roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych w budynkach na terenie ROM-5 Gdańsk Stogi.
6. Roboty konserwacyjne instalacji elektrycznych w budynkach na terenie ROM-7 Gdańsk Letnica.

Termin realizacji robót: od 1.01.1999 r. do 31.12*1999 r.
„Warunki szczegółowe zamówienia" można odebrać w siedzibie zamawiającego, w pokoju 4 (w godz. 10.0013.00) po uprzednim uiszczeniu w kasie bezzwrotnej opłaty w wysokości 8 zł za każde z zamówień wyszcze
gólnionych w pozycjach od 1 do 6.

Promocja trwa do 15.12.98
Ilość pojazdów ograniczona

PREMIERA
ioich
$W

VOLVO FM

Oferty na opracowanym przez zamawiającego formularzu należy składać w terminie do dnia 16.12.1998 r.
do godz. 9.30 w sekretariacie zamawiającego w zamkniętych kopertach.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z oferentami sq: Pani Łucja Nagórna, pokój nr 7, tel. wew. 33
oraz Pani Ewa Wiśniewska, pokój nr 4, tel. wew. 54.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (pokój nr 5) w dniu 16.12.1998 r. o godzinach:
poz. 1 godz. 10.00
poz. 2 godz. 10.30
poz. 3 godz. 11.00
poz. 4 godz. 11.30
poz. 5 godz. 12.00
poz. 6 godz. 12.30

O^OTTIMM

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych oraz w „Warunkach szczegółowych zamówienia".
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych.

r

CARTER TRUCK CENTER

R-14951/A/1039

Gdynia ul. Rdestowa 41 (wjazd od Chwaszczyńskiej) tel. (058) 629 88 33

RABAT 10%
na OKNA PCV
NIETYPOWE

w tym k=1,1 gratis

1.XII - 31.XII termin realizacji

S!FP5!

10.1.99-15.111.99

RABAT 5%
na OKNA PCV
TYPOWE

w tym k=1,1 gratis

RABAT 10%
na OKNA
DREWNIANE

w tym k=1,1 gratis

RABAT 10%
na MARMUR i
GRANIT
(nie dotyczy dopłat
i dodatków)

OKNA
DRZWI
ROLETY PARAPETY
^
d

argon w standardzie

M&S Gdańsk tel.058 3039482 M&S Gdćńsk tel.058
3029642 M&S Gdańsk tel.058 5548295 M&S Gdańsk
tel.058 3090521w.359 M&S Gdańsk tel.058 3416620 M&S
Gdańsk tel.058 6234841 M&S Gdynia tel.058
6236641w331M&S
**058 6217059 M&S Stragani
Gd teł.069 1611851M&S Słupsk teł.059 41X72 M&S
Lębork teł.059 628469 M&S Bbtąg teł.055 2354996

wiat nie kończy się
na marzeniach...
... wręcz nie powinien. Zwłaszcza w święta Bożego Narodzenia. Nasz korzystny

Kredyt pod choinkę sprawi, że zrealizujesz wszystkie marzenia swoich bliskich.
Spłata kredytu może być rozłożona nawet na pół roku, a kwota odsetek wyniesie
wtedy zaledwie 6,98% kwoty kredytu. Formalności ograniczyliśmy do minimum.
I dodatkowe ułatwienie: jeżeli od 6 miesięcy masz konto osobiste w PKO BP,
kredyt do 2500 zł możesz dostać bez poręczenia.

Kredyt pod choinkę '98
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK PAŃSTWOWY
Internet: www.pkobp.pl Infolinia: 0-800 120 139

Gdańsk, ul. Łukowa 37/38
tel./fax (058) 305 19 77, tel. kom. 090 50 86 16

Kotty C.O.
FAKORA, FAKOT, VIESSMAN,
KZ-3, KZ-5, ECA IV
• olejowe
• gazowe
• koksowe

17-2000 KW
oraz części zamienne

Świadczymy usługi w zakresie:

PKOBP Blisko Ciebie

•remontu kotłowni i węzłów cieplnych
•projektowanie i modernizacja kotłowni
•wymiana kotłów

Prowadzimy SERWIS fabryczny urządzeń
7ADMQ7&% :
£ArllA5lP

flfi sUfiCTYMI OHIO nmnorai. TCA

m miMTun Diun yistuom*.

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7, fax 30; <30-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pcn.-ot. 8,00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fa; -2-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władystawa IV17, teliłax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

M.D.

środa 2 grudnia 1998 r.

TEATRY
Miejscowość

loiST'*

Tytuł

Realizatorzy

Autor

Brzydkie kaczątko

reż.: Aleksander Skowroński

Hans Christian

muz. Jaków Wajsburg

Andersen

Godzina

Cena

10

5 zł

12

reż.: Robert Czechowski

5 zł

15 zł

Juliusz Słowacki

GDAŃSK
Centralne Muzeum Morskie
ul. Szeroka 67/68, tel. 301 69 38
Ołowianka 9/11, te!. 301 8611
Muzeum Archeologiczne
czynne: wtorek, czwartek, piątek:
9-16, środa: 10-17, sobota niedzieła: 10-16, poniedziałki-nieczynne. Bilety w cenie 3 zł normalny, 2
zt ulgowy, wieża widokowa 2 zł.
Wystawy: Pradzieje Pomorza
Gdańskiego, 1000 lat Gdańska
w świetle wykopalisk, Z burszty
nem przez tysiąclecia, Tajemnice
doliny Nilu, Sudan - archeologia
i etnografia, ul Mariacka 25/26,
tel. 301 50 31
Muzeum Historii Miasta Gdańska
oddziały czynne wt-sob w godz.
10-17, nledz. 11-17, środa-dzień
sta, Wystawa stała: Tysiąc lat
z dziejów Gdańska, ul. Długa 47,
tel. 301 48 71, bilety n. 4 zł i u. 2
zł, Dwór Artusa, Wystawy: Z dzie
jów Dworu Artusa i Steń w gdań
skiej kamień icy mieszczańskiej
ul. Długi Targ 43/44, tel. 301 43
59, bilety n. 4 zł i u. 2 zł.
Dom Uphagena, Wystawa: Histo
ria rodziny Uphagenów, ul Długa
12, tel. 301 13 63, bilety n. 5 zt
i u. 2,5 zł, Twierdza Wisłoujście
tel. 343 14 05, Katownia
Przedbramie uS. Długiej, tel. 301
49 45, Muzeum Sportu i Turystyki
Ziemi Gdańskiej, ul, Podmutze 2,
tel. 305 76 61

Muzeum Narodowe
ul. Toruńska 1, tei. 301 70 61
Oddział Sztuki Współczesnej. Pa
łac Opatów, ul. Cystersów 15, tel.
552 12 71, Muzeum Etnograficz
ne. Spichlerz Opacki, ul. Opacka
12, tel. 552 12 71, Dział fotogra
fii. Gdańska Galeria Fotografii
i Studium Fotografii Artystycznej
ul. Grobla 13/5, tel, 301 71 47
Muzeum Hymnu Narodowego.
Dworek J. Wybickiego, Będomin
gm. Nowa Karczma, tel 687 71 83

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2,
tel. 301 76 11

Zabytkowa Kuźnia Wodna
ul. Bytowska 1a, tel. 552 51 51

GDYNIA

Dar Pomorza. Statek - Muzeum
al. Zjednoczenia, tel. 620 23 71
ul. Sędzickiego 3, tel. 626 39 84

Muzeum Miasta Gdyni
. Starowiejska 30, tel. 621 62 18

ritim Morskie
al. Zjednoczenia 1, tel. 621 70 21

Muzeum Okręt Błyskawica
ul. Waszyngtona 44, tel. 626 37
27

Teatr Miejski
ul. Bema 26

wyk.:Robert Florczak

•MUZEA

Teatr Miniatura
ul Grunwaldzka 16

O początkach typografii

GDYNIA

Gdzie

TEATR

Pinokio w Miastku Paulina
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Miastku zaprasza
dzisiaj i jutro na baśń „Pi
nokio" słynnego włoskiego
pisarza Carlo Collodiego.
Spektakl wystawi Teatr
Lalki „Tęcza" ze Słupska.

Przedstawienie zorganizo
wane jest dla grup przed
szkolnych i szkolnych.
W oba dni MGOK zaprasza
na godz. 10.00 i 12.00. Cena
biletu 4 zł.
(Pola)

Ewa Demarczyk
w Słupsku
W niedzielny wieczór
w Sali Teatru Impresaryj
nego na ul. Wałowej
w Słupsku wystąpiła Ewa
Demarczyk, Ta kontrower
syjna, ale i niezwykle cha
ryzmatyczna artystka bar
dzo rzadko decyduje się
na publiczne występy Jed
nak Słupsk upodobała so
bie chyba szczególnie, bo
był to jej kolejny występ
w naszym mieście. Poka
zała się na tej samej sce
nie przed półtora roku.
Może właśnie dlatego, że
tak wyjątkowo Ewa De
marczyk prezentuje się
publicznie, sala była wy
pełniona do ostatniego
miejsca, a i przejścia czyli tzw. miejsca stojące były zajęte. Wszyscy z nie
pokojem oczekiwali kon
certu, wiedząc, że tak zna
komita postać sceniczna
od lat konsekwentnie
przedstawia na koncertach
swoje wielkie przeboje,
znane z aranżacji Zyg
munta Koniecznego. Tak
było i tym razem, ale

- żeńska forma imienia
pochodzącego od łaciń
skiego słowa paulus, czyli
mały, drobny. Paulina jest
kobietą niespokojną, nad
pobudliwą i zmienną
0 krytycznym, analitycz
nym umyśle naukowca.
Może osiągnąć spore suk
cesy jako badacz, nauko
wiec lub wykładowca. Lu
bi zmiany dalekie podróże
1 wygody osobiste. Jedną
z kilku świętych noszą
cych to imię jest Paulina

męczennica, z pochodze
nia Greczynka, mieszkan
ka Rzymu. Żyła w okresie
prześladowań chrześcijan
około końca III w. Ponio
sła męczeńską śmierć
wraz z całą rodziną. Zakatowano ją ulubionym na
rzędziem rzymskich
oprawców, pejczem z oło
wianymi końcami.
Kolor - czerwony,
zwierzę - łabędź
(EMA)

IMI| DNIA

uważny słuchacz mógł za
znajomić się z nowszymi
utworami Ewy Demarczyk.
Czarny Anioł - bo tak mó
wi się o artystce - pokazał
naprawdę wysoką klasę.
Nie było to, jak się po
wszechnie sądziło przed
występem, odcinanie ku
ponów od zamierzchłej
sławy. Na scenie wcale
nie nostalgia i tęsknota za
przeszłymi laty brała górę
nad trzeźwą oceną teraź
niejszych dokonań artyst
ki. Subtelna współpraca
z operatorem świateł, do
skonały akompaniament,
stare szlagiery i nowe, ale
nie mniej udane piosenki,
złożyły się na ten - jakże
magiczny - wieczór. Głos
krakowskiej wokalistki
wciąż wzbudza wiele emo
cji i wzruszeń, mimo że
czas nie stoi w miejscu.
Na koniec pożegnalny
hymn „Piwnicy pod Bara
nami" (artystka ciągle
utożsamia się z tym klima
tem) i burza braw
Rafał Szymański

Piotr
- imię pochodzenia grec
kiego wywodzące się od
słowa petros, czyli skała.
Piotr jest mężczyzną bar
dzo wrażliwym i ambit
nym. Lubi dobre towarzy
stwo, w którym doskonale
się czuje. Ma ogromny
urok osobisty Jest dobrym
i pracowitym dyplomatą
co czyni go doskonałym
organizatorem i przedsię
biorcą. Lubi spotkania to-

warzyskie zwłaszcza
w gronie osób, z którymi
łączą go interesy.
Kolor - żółty,
zwierzę - baran.
Patron, św. Piotr książę
apostołów Urodził się
w Bestaidzie małej osa
dzie w Galilei. Po dziś
dzień jest czczony jako
główny organizator
i ziemski współtwórca Ko
ścioła.
(EMA)

SAM .CZAR*, ul. Mostnika 2, tel.
429-885, pon.-niedz. 6.00-22.00.
SAM .CZAR", ul. Dmowskiego 8,
tel. 437*012, pon.-niedz. 6.0022.00.ABC, ul. Kowalska 1, tel.
427-833,całodobowy EDEKA, ul.
Królowej Jadwigi 2, teł. 431-724,
pon. - pt. 8.00-22.00, sob. 8.0020.00. HALA TARGOWA .WO
KULSKI", ul. Kołłątaja 1, tel. 413652, port. pt. 10.00-20.00.
TIR, ul. Szczecińska 108, tej. 435631, pon. - pt 8.00-22.00, sob.
8.00-20.00. T1P, ul. Kulczyńskiego
2, tel. 435-132, pon. - pt 8.0022.00, sob. 8.00-20.00. BIEDRON
KA, ul. Szczecińska 68, tel. 435657, pon. - pt 7.00-20,00, sob.
8.00-20,00, niedz. 9.00-1 5.00
BIEDRONKA, Plac Dąbrowskiego
3, tei. 427-897, pon. - pt. 7.0020.00, sob. 8.00-20.00, niedz.
9.00-15.00 BIEDRONKA,Ustka,
Plac Dąbrowskiego 1, tel. 144937, pon. - pt. 7.00-20.00, sob.
8.00-20.00, niedz. 9.00-15.00
GDAŃSK
AUCHAN, ul. Szczęśliwa 3, pon. sob. 8.30 - 21,30, niedz.10.00 20.00. CITY FORUM, ul. Podwale
Grodzkie 8, pon. - sob. 9-21, niedz.
11.00-19.00. ETC, al. Rzeczypospo
litej 33, pon. - sob. 9-21, niedz.
11.00 -20.00. GILDIA, ul. Targ Sien
ny 7, pon. - pt 10.30-18.30,
sob.9.00 -15.00, niedz. - nieczynna.
HALA TARGOWA W GDAŃSKU,
plac Dominikański 1, pon. - pt. 918, soh. 9.00 -15.00, niedz. - nie
czynna. 8(EA, ul. Złota Karczma 26,
pon. - pt. 11 - 20, sob. 10.00 20.00, niedz. 10.00-18.00. N0MI
DOM ł OGRÓD, ul. gen. J. Hallera
132, pon. - pt 9- 20, sob. 9.00 17.00, niedz. 10.00 -16.00. OFFICE
DEPOT, ul. Grunwaldzka 211, pon. sob. 10-20, niedz. 10.00 -18.00.
GDYNIA
EUR0MARKET, ul. Nowowiczlińska
35, BOMI pon. - sob. 8- 21, pawi
lony handlowe od 10 do 21, niedz.
10.00-19.00, pawilony handlowe
od 11.00 do 19.00 HAIA TARGO
WA W GDYNI, ul. Jana z Kolna,
pon.- pt 8-18, sob. 8.00 - 15.00,
niedz. - nieczynna.
HIT, ul. Kcyńska 27, pon. - sob. 8 21, niedz. 9.00 -18.00. KUF, al.
Zwycięstwa 256, pon, - pt. 10 - 22,
sob. 9.00 -21.00, niedz. 11.0021.00. MAKRO CASH AND CARRY,
ul. Hutnicza 8, pon. - sob. 6 - 21,
niedz. 8.00-18.00. WQODY,ui.
Chwaszczyńska 64, pon. - pt 8 19, sob. 9.00 -16.00, niedz. 11.00 -

16.00.
SOPOT

BfilA, ul. Sikorskiego 8, pon.- pt 9
- 21, sob. 8.00 - 20.00, niedz. 9.00 -

16,00.
REDA
MEBL0MARKET, ul. Wejherowska
65,pon. - pt 10 -19, sob. 10.00 15. 30, niedz. 11.00-15.30.

KABARET

Dobry Wieczór
W gdańskim Ratuszu Staro którymi będzie władać Bar
miejskim, w Barbórkę szó
bara solenizantka Kruszew
sty „Niekabaret" pomysłu
ska", co musimy sprostować.
Macieja Nowaka. Dla oglą
Kruszewska owszem, sobie
i przyjaciołom, ale kabaret
daczy zupełnie dorosłych.
sobie, wsparty o laskę Irish
Słusznie. Napisaliśmy jed
Pubu.
nak: „w zupełnie nowo za
aranżowanych podziemiach, (tas)

POGODA MA JUTRO

POGODA MA POJUTRZE

POGODA MA PaŚ

TEL. WAŻNE
SŁUPSK - Alkoholowy telefon
zaufania tel. 414-605;
Alkoholowy Telefon Zaufania
(wtorki i czwartki, godz. 16-20)
tel. 424-278; Poradnia dla
wtorki, czwartki, godz. 10-16)
tel. 427-432; Informacje o AIDS
tel. 958; Telefon dla ofiar prze
mocy (godz. 15.30-19.30) tel.
414-046; Poradnictwo dla
młodzieży i rodzin (godz. 16-20)
tel. 400-770.

Ustka

#

Zachmurzenie małe, początkowo
w rejonie Trójmiasta duże zamglenia.
Rano lokalnie marznące mgły. Wiatr
południowo-wschodni, słaby.

yLv

Zachmurzenie
1/mĄle okresami
' duże. Rano lo
kalnie marzną
ce mgły. Temp.
maks. od
-5°C nad sa
mym morzem
do -9°C w głębi
lądu, min. od
-10°C do -16°C.
Wiatr połu
dniowowschodni, sła
by

BYTÓW - Urząd Miasta i Gminy ul.
1 Maja 15, tel. 20-11, tel. 20-16.
CZŁUCHÓW - Urząd Miasta, al.
Wojska Polskiego 1, teł. 422-91
Urząd Gminny, ul. Szczecińska
33, te), 410-01

(

Zachmurzenie umiarkowane, przej
ściowo wzrastające do dużego, lokalnie
opady śniegu. Początkowo zamglenia,
miejscami marznąca mgła. Wiatr po
czątkowo południowy, później pół
nocno-zachodni.

Krajowej 14, tel. 624-280.
ŁEBA - Urząd Miasta ul. Kościuszki
90, tel. 661 -513, tel 661492.
SŁUPSK-Urząd Wojewódzki ul.
Watowa 1, tel. 411-008; Urząd
Miejski w Słupsku plZwycięstwa
3, tel. 423-236.
USTKA - Urząd Miasta ul. Dunina
24, tel. 146-041; Urząd Gminy ul.
Dunina 24, tel. 146-044.
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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PIĘKNE WNĘTRZA...

okres spłaty do 6 m-cy
11

korzystne stałe
oprocentowanie

możliwość przyznania
kredytu bez poręczycieli

vw

ORYGINALNE NIEMIECKIE PANELE
PODŁOGOWE DO WSZELKICH
POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH
KLASA ŚCIERALNOŚCI
llfcsi W3 = AT 11 000 OBR.
SZEROKI WYBÓR KOLORÓW
gaf CENA 34,95 Z VAT/M2
UWAGA:

PYTAJ 0 KOŃCÓWKI W CENIE 20 ZŁ/M2
sfii

:

"IH*

Kwota odsetek od kredytu w wysokości 1.000 zł,
udzielonego na okres 6 m-cy przy miesięcznej spłacie
równych rat kapitału i odsetek wynosi tylko 71,15 zł.

i:i::Ei;:isl!
BANK

' ODA? i
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Zapraszamy do Oddziału Wojewódzkiego BGŻ S.A. w Gdańsku
80-958 Gdańsk, ul. W. Bogusławskiego 2 (przy LOT), tei. 30 02 220
Wydział Kredytów Detalicznych p. 24 i 25 (I piętro), tel. 30 02 248
informacja tel. 30 02 225 lub bezpłatna infolinia 0-800 15 00 16

Informacja i składanie wniosków o udzielenie kredytu również
w Punkcie Bankowym Gdańsk-Wrzeszcz, 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 6 (przy SKM Politechnika), tel. 344 23 97
w Punkcie Bankowym Gdańsk-Morena, 80-255 Gdańsk, ul. Marusarzówny 2/13, tel. 348 00 77

ZESPÓŁ WILLOWY
MATEMBLEWO
GDAŃSK -WRZESZCZ
ul. Matemblewska
PRZEPIĘKNIE POŁOŻONA
NA GRANICY LASÓW
PARKU KRAJOBRAZOWEGO

OAZA SPOKOJU

DO 23.12.1998 R. TRANSPORT
NA TERENIE TRÓJMIASTA GRATIS
SZUKASZ NIEDROGICH DRZWI
DO MIESZKANIA DOMU, BIURA ?
DUŻY WYBÓR DRZWI „OD RfKI":
TOTALEXIM
Bliidań^t, ul. Szafarnia 4,
łel. 301-52-13, 305-24-39

w bardzo dobrej dzielnicy

MATERIAŁY

25 domów (150-210 m2)

JfPHftll

MATERIAŁÓW i II 11
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cegła budowi. i klinkier., cement, wapno, gazobeton,
pustaki, styropian, wełna mineralna, papa, lepik,
folia budowi., silikony, akryle, pianki montażowe

Gdańsk, ul. Gdańska 30
tel. 342-70-70, 343-43-60

MAŁY ZESPÓŁ
MIESZKANIOWY
GDYNIA-WITOMINO
ul. Małokacka

-

7 CZTEROROOZINNYCH
SEGMENTÓW W BARDZO DOBREJ
DZIELNICY

Likwidator „EMA"
Spółka z o.o. w likwidacji,
ul. Amundsena 1 B/30,80-288 Gdańsk,
zawiadamia, że postanowieniem
Sądu Rejonowego w Gdańsku,

XII Wydz. Gospodarczy
Rejestrowy z dn. 26.10.1998 r.
spółka została postawiona w stan likwidacji.
Wzywa się wierzycieli,
aby w terminie 3 miesięcy od daty
ostatniego ogłoszenia zgłosili
swoje wierzytelności.

Mieszkania 33-^84 m2
oraz garaże
R-14851/A/1039

ZAPRASZAMY IN) NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ'

TIL/FAX 3430721
TEL. 3430380

R-14146/A/5

WYROBY HUTNICZE
342 18-00

OKNA PCV VEKA pr&tfukBja,sprzedaż, montaż
R-14327/A/235

DOMEK DLA CIEBIE
* JPWMr
#] II f

M
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Mieszkania od 32 m2
Ceny od 1850 zł/m2
Ciekawe lokalizacje: 1200 m od Starówki Gdańskiej
Mój Dom
ul. Klonowa 1, Gdańsk
tel. 34-60-311

- Tar9 Drzewny 3/7. ^301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141,tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tel./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

R-15140/A/494

Gdańsk
l#7

M.D,

