•W krainie
lodów

H „Latający

•Bogusław
Nizieński

wiatrak"

Gdańska studentka samotnie
zdobyła krainę polarnych
niedźwiedzi.

Czary-mary! Opera dla dzieci w Operze Bałtyckiej!

Rzecznik interesu publicznego
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Slupsk-Redzikowo. Kolejna ofiara śmiertelna

z kawą
„Dziennik Bał
tycki" możecie
Państwo dziś
przeczytać po
pijając gorące
informacje go
rącą kawą.
Do każdego eg
zemplarza dołą
czamy bowiem
porcję dobrej
kawy.
Życzymy przy
jemnej lektury i... smacznego.

DROGA NIEMOCY

Sędziowie, którzy w łatach 1944-89
sprzeniewierzyli się zasadzie nieza
wisłości, będą mogli zostać usunięci
ze służby - przegłosował wczoraj
Sejm. Ustawa dotyczy sędziów są
dów rejonowych, wojewódzkich
i sądów pracy którzy - orzekali
w procesach będących formą re
presji za działalność niepodległo
ściową, polityczną, obronę praw
człowieka.
m*2
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jutro
w „Gratce"
Zima trzyma,
przed nami
świąteczna
przerwa i ferie.
Proponujemy
fS %A
zatem specjalną
wkładkę w ju
trzejszym wy
daniu „Gratki".
W niej wiele
porad na zimo
we wakacje. Jak
chronić się na
mrozie, ile kosztują wyciągi co
z nocą sylwestrową i gdzie wyje
chać, by nie zmarznąć?

*

mm

W kolejnym tragicznym wypadku na odcinku trasy ze Słupska do Redzikowa życie stracił rowerzysta.

olejny człowiek zginął pod
1% kołami samochodu na
drodze między Słupskiem i Redzikowem. Jest to już druga
śmiertelna ofiara wypadku na
tej trasie w przeciągu ostatnich
2 miesięcy
W nocy z środy na czwartek
kierowca Poloneza najechał
przekraczającego drogę rowe
rzystę, 43-letniego Marka D.
REKLAMA

Ofiara poniosła śmierć na
miejscu.
- Rowerzysta najprawdopo
dobniej przechodził przez jezd
nię, a kierowca go nie zauważył
- mówi nadkom. Zdzisław
Aleksandrowicz, naczelnik wy
działu ruchu drogowego KRP
w Słupsku.
W chwili wypadku wokół
panowała całkowita ciemność.

Ostatnia paląca się latarnia na
tej trasie znajduje się tuż przed
tablicą informującą o końcu
obszaru zabudowanego na wy
sokości stacji CPN przy ul.
Gdańskiej.
- Nie ma sensu oświetlać te
renów pozamiejskich. Wyga
szenie 180 lamp na tej trasie to
słuszna decyzja i duża oszczęd
ność - twierdzi Waldemar Sie-

dlar, kierownik referatu ds.
dróg publicznych Urzędu Miej
skiego w Słupsku.
Za białą tablicą przy wyjeź
dzie ze Słupska nie obowiązuje
już ograniczenie prędkości.
Kierowcy naciskają pedał gazu
i rozpędzają się ponad 100
km/h.
(sko)
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W grudniowym numerze miesięcznika MURATOR:
wkładka IKEA
str. 2-7
str. 8
Strony lokalne , str. 11-15
Reklamy . . . . . s t r . 1 6 - 2 7

1

Gospodarka

Morze

str. 28-29

Na Niedzielę. . . . . s t r . 3 0
Ktoko)wfek

Widział

Sport

str. 31
str. 32-35

Parter na trzy sposoby
Schody z paczki
UC z pompą
Relaks w saunie

Pękający dom
Sposób na zimne poddasze
Ogród a la Mickiewicz

Dom Marka Kości ki ewi cza
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Oświadczenie
Centrum Monitoringu
Wolności Prasy
Sąd Wojewódzki w Gdańsku wydał po
stanowienie zakazujące „Dziennikowi
Bałtyckiemu" drukowania jakichkolwiek
artykułów dotyczących firmy [
]
(postanowienie Sądu Wojewódzkiego
w Gdańsku I Wydział Cywilny,, z dnia
24.11.98, sygn. akt: I C 848/98 - przyp.
red.). Zakaz ten ma związek z procesem,
jaki [
] (postanowienie jak wyżej przyp. red.) wytoczył redaktorom i wy
dawcy gazety, z żądaniem odszkodowania
w wysokości 3 min zł z tytułu strat spowo
dowanych jej publikacjami.
Zdaniem Centrum Monitoringu Wol
ności Prasy, w szczególnych sytuacjach
dopuszczalne jest stosowanie zabezpie
czenia powództwa w postępowaniu cywil
nym również na materiałach prasowych.
Decyzja taka może jednak dotyczyć jedy
nie tekstu istniejącego, który - zdaniem
sądu - zagraża czyimś dobrom osobistym.

Zakaz publikacji nie może natomiast od
nosić się do tekstów nie istniejących
i nie znanych sądowi.

Postanowienie wydane wobec „Dzien
nika Bałtyckiego" jest już kolejnym,
w którym sąd podejmuje się roli cenzury
prewencyjnej, zakazanej art. 54 ust. 2
Konstytucji RP. Uważamy tę praktykę za
niezgodną z prawem, a ponadto drastycz
nie zagrażającą wolności prasy w Polsce.
Andrzej Goszczyński
Dyrektor Centrum
prof. Andrzej Rzepliński
Przewodniczący Rady CMWP

Oświadczenie Izby
Wydawców Prasy
Postanowienie Sądu Wojewódzkiego
w Gdańsku zabraniające bezterminowo
„Dziennikowi Bałtyckiemu" druku publi
kacji dotyczących firmy [
] (posta
nowienie Sądu Wojewódzkiego w Gdań
sku I Wydział Cywilny z dnia 24.11.98,
sygn. akt: I C 848/98 - przyp. red.) jest
kolejnym, przykładem wykorzystywania
instytucji zabezpieczenia powództwa do
ograniczania wolności prasy.
Protestujemy przeciwko tego typu de
cyzjom sądowym uniemożliwiającym
prasie przez wiele miesięcy spełnianie jej
podstawowego obowiązku - informowa
nia czytelników.
Jesteśmy przekonani, że postanowie
nia takie są sprzeczne z konstytucyjnie
gwarantowaną nadrzędną zasadą wolno
ści słowa.
Izba Wydawców Prasy
Warszawa, 3 grudnia 1998 r.

Komentuje Sawka
i
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Sędziowska dyscyplina
Barbara Szczepuła
„Dziennik Bałtycki"

ZA
Skazywali za poglądy.
Niech prawo zawsze pra
wo znaczy, a sprawiedli
wość - sprawiedliwość pisano na szandarach
w Sierpniu 1980 roku.
Jednak na to, by Polska
stała się państwem prawa
musieliśmy długo czekać.
Z woli tego, który wybrał
„mniejsze zło", trzeba było
przyjść przez okres bez
prawia, zwanego stanem
wojennym. Sędziowie, któ
rzy pracują do dziś, ska
zywali na kary więzienia
za poglądy odmienne od
obowiązujących, za posia
danie powielacza, czy bi
buły, w której wyrukowano - że zacytuję Norwida
- „tych kilka myśli, co nie
nowe".
Co było wcześniej,
w okresie stalinowskim,
aż strach przypominać.
Tamci sędziowie i proku
ratorzy żadnej kary za
swoje czyny - jak dotąd nie ponieśli.
Uchwalona przez Sejm
ustawa, to ważny krok
w kierunku porządkowa
nia Rzeczpospolitej.

Sejm przyjął wczo
raj ustawę o odpo
wiedzialności dyscy
plinarnej sędziów.
Zakłada ona usuwa
nie sędziów dyspo
zycyjnych wobec
systemu komuni
stycznego.
Ustawa dotyczy nie
tylko sędziów sądów re
jonowych i wojewódz
kich, ale również sądów
pracy, którzy sprzenie
wierzyli się niezawisło
ści sędziowskiej. Usta
wa obejmie tych praw
ników, którzy orzekali
w procesach za działal
ność niepodległościo
wą, polityczną, obronę
praw człowieka.
Z wnioskiem o wsz
częcie postępowania
dyscyplinarnego prze
ciwko nim może wystą
pić Krajowa Rada Są
downictwa z inicjatywy
własnej lub na wniosek
osoby
skrzywdzonej
orzeczeniem. Sprawy
sędziów, którzy orzekali
niezgodnie z zasadą
niezawisłości, będzie
prowadzić Sąd Dyscy
plinarny

Krzysztof Grabowski
Wprost"

M

PRZECIW
Sejm się przerobił

Sędziowie, którzy sprze
niewierzyli się zasadzie
sędziowskiej niezawisłości,
powinni zniknąć z wymia
ru sprawiedliwości. To jest
oczywiste.

Tzw. dyspozycyjni sędziowie powinni zgodnie
z ustawą stracić pracę.
Fot. Robert Kwiatek

Ustawa ma obowią
zywać do końca 2002 r.
Zgodnie z nią, wobec
dyspozycyjnych w PRL
sędziów nie będzie się
stosować przedawnie
nia w sprawach dyscy
plinarnych.

Parlament już raz
przyjął podobne przepi
sy, nowelizując w grud
niu 1997 r. ustawę
o ustroju sądów po
wszechnych. Ta zmiana
nie weszła jednak w ży
cie. W czerwcu zakwe
stionował ją na wniosek
prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego, Try
bunał Konstytucyjny.
Prezydent uważał, że
nowelizacja
jest
sprzeczna z konstytu
cją.
Ustawę poparło 275
posłów, przeciwko opo
wiedziało się 7, w tym
Wojciech Arkuszewski

Nie widzę różnicy między Sowińskim
a jego dwoma poprzednikami.

Jacek Kurski (ZChN)

funkcji. Rządził krótko, to jego pech.

niczego, co popchnęłoby sprawy wo
jewództwa. Nie było współpracy.

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

W resorcie sprawie
dliwości pracuje już ze
spół, który analizuje ak
ta personalne ponad 2,5
tys. emerytowanych sę
dziów i prokuratorów,
którzy wykonywali swój
zawód w latach 194456,
pod kątem ich
ewentualnej
pracy
w NKWD, UB, Informa
cji Wojskowej oraz in
nych organach represji
PRL i ZSRR. Przejrzano
już 1700 teczek.
(PAP, kej)

Co więcej, ustawa ułatwia
wywieranie nacisku na sę
dziów, którzy mają tego
pecha, że orzekają ponad
10 lat. To narzędzie jest
więc wykonane nieudolnie
- jak karabin z lufą skiero
waną w stronę strzelca.

Czy zapis o zwalnianiu sędziów
jest słuszny?

ŚWIADECTWO
WOJEWODY

Mnie się jawi jako nijaki. Nie zdziałał

O 800 1500 39 * We wszystkich sprawach prosimy
y ,
® yy .
o 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.

i Władysław Skrzypek
z AWS, a 109 wstrzyma
ło się od głosu.

Mój sprzeciw wynika więc
stąd, że parlament, prezy
dent, rząd, Trybunał Kon
stytucyjny, znów parla
ment poświęciły mnóstwo
czasu, żeby stworzyć na
rzędzie, które - jak się
okazuje - ma w istocie słu
żyć do pozbawiania daw
nych sądowych przestęp
ców wysokich emerytur.
A Sejm przecież nie cierpi
na nadmiar wolnych mocy
przerobowych, wręcz
przeciwnie. Prawnicy zaś
od dawna wskazują, iż ten
sam cel można osiągnąć,
korzystając z już obowią
zującego prawa.

Pytanie dnia

Janusz Lewandowski (UW)

MASA tAFADtc&idrsĄ

Bałtycki

Dyspozycyjni stracą pracę

Spokojny i rzeczowy, nie celebruje

r

DzieiUlik

Franciszek Potulski (SLD)
Sprawny urzędnik. Przygotował wo
jewództwo do reformy. Potwierdził,
że warto stawiać na młodych.

Jacek Rybicki (AWS)

.6 j7

Czytaj str

Sędzia Jacek Hyla
rzecznik prasowy
Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku

- Osobiście uważam takie rozwiązanie za nie
właściwe. Podstawą działalności sądów jest
możliwość różnicowania wymiaru kary w zależ
Fot. Maciej Kostun
ności od stopnia zawinienia. Orzecznictwo kar
ne i dyscyplinarne w takich sprawach powinno mieć znacznie szerszy
zakres niż przewidywany w ustawie. Zastrzeżenia w tej sprawie zgła
szała Krajowa Rada Sądownictwa.
Wiadomo, że w takich sprawach będą zdarzały się różne sytuacje.
Sądy staną wobec bardzo poważnych problemów
(kej)

Jeśli masz na imię Mikołaj
• zadzwoń!
Wkrótce tradycyjne mikołajki. Proponu
jemy więc naszym Czytelnikom - dużym
i małym - zabawę. Jednak tylko tym, którzy
noszą imię Mikołaj. Chcemy poprosić pa
nów Mikołajów i chłopców Mikołajów, by
zadzwonili do nas i powiedzieli, co chcieli
by zrobić, gdyby stali się świętymi Mikoła
jami! A moc świętych Mikołajów, jest, jak
wiemy wielka i nieograniczona.
Wszystkie pomysły opublikujemy w naj
bliższą sobotę, a najciekawsze nagrodzimy
dodatkowo firmowymi koszulkami „Dzien
nika". Czekamy na telefony pod numerem
bezpłatnej infolinii - 0 800 1500 39 - do
piątku.

Rys. Bartłomiej Brosz
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Zimowa wycieczka s?
Gdańsk. Policjanci szukali trojga zaginionych

&

Na

szczęście nastolatkom nic się nie stało.

^ Gdańsku od wtorku trwały poszukiwania trójki
zieci. Rodzeństwo znaleziono wczoraj w jednym
z gdańskich McDonalds'ów.
i

rodzeństwa: 14Y 12"
z Rafałem we
rano wysdi na zajęcia H
nr pA° Szkoły Podstawowej
w Gdańsku.
•
Pojawili
v tam na dwóch ostatnich
,e cjach. Do domu dzieci
juz nie powróciły.
Wagarowali od około
trzech tygodni - mówi Da
nuta Śmiech, dyrektorka
szkoły. - Wysłaliśmy list do
rodziców Wcześniej mieli
śmy z dziewczynką wiele
kłopotów.
Według dyrektor szkoły
dzieci miały wiele kłopotów
z nauką. Rodzice nie byli
W

Mirek

1

bliźniac

w szkole na dwóch ostat
nich wywiadówkach.
- Moje dzieci musiały
przechwycić pismo ze szko
ły - mówi Lucjan Kotański,
ojciec dzieci. - Podejrze
wam, że bały się konse
kwencji za opuszczanie lek
cji.
Policja prowadziła inten
sywne poszukiwania. Wczo
raj rodzeństwa szukało oko
ło 60 funkcjonariuszy. Około
godz. 14.30 zostały znalezio
ne. Przebywały na I piętrze
McDonlda we Wrzeszczu.
- Rodzeństwo zostanie
przebadane przez lekarza mówi Grzegorz Archem, ko-

W sądzie

6

Po raz kolejny nie poja
wili się na sali rozpraw
jeden z oskarżonych
o wymuszanie haraczy.
W sądzie zabrakło rów
nież Naczelnego Kow
boja RP.
•

Ą
#

Fot. archiwum rodzinne

mendant komisariatu. Sprawdzimy czy nie doko
nano na dzieciach przestęp
stwa.
Jak powiedział „Dzienni
kowi" komendant dzieci no
cowały na ogrzewanych
klatkach schodowych.
- Miały swoje zaskórniaki
- kontynuuje policjant. Odżywiały się w różnych ja
dłodajniach hamburgerami
i hotdogami. Po za tym dużo
jeździły autobusami. Widać,
że są bardzo wyczerpane
i zmęczone.
Z wstępnych ustaleń po
licji wynika, że poszukiwa
ne dzieci nie były bite, ani
wykorzystywane.
- To bardzo zżyte rodzeń
stwo - powiedział nam oj
ciec dzieci.
(WOS)

Na morzu i Pomorzu

Górnicze święto
Dzisiaj dzień Św. Barbary - patronki górników. Na
Pomorzu Gdańskim i Żuławach górnicy pozyskują
r °pę naftową, gaz, żwiry, bursztyny, wapno.
Skromnie obchodzić bę
dą Barbórkę pracownicy
Petrobaltiku, wydobywający
w
ciągu roku około 150 tys.
ton ropy z dna Bałtyku.
Przedsiębiorstwo posiada
dwie platformy wiertnicze,
kilkadziesiąt kilometrów na
Północ od Rozewia. Do
hucznego świętowania nie
nastraja sytuacja na świa
towych rynkach paliw.

W zeszłym roku baryłka ro
py kosztowała 20 dolarów.
W bieżącym tylko 11-12
USD.
Barbórka jest także pa
tronką pracowników Zielo
nogórskiego Zakładu Gór
nictwa Nafty i Gazu. Te su
rowce wydobywane są m.in.
w Żarnowcu, Dębkach i Bia
łogórze. Rocznie na północ

nych Kaszubach wydobywa
się około 250 ton ropy i 200
tysięcy metrów sześcien
nych gazu, znajdujących się
blisko 3 km pod ziemią.
W Elbląskiem trwają poszu
kiwania ropy i gazu. Prowa
dzi je przedsiębiorstwo
Frontier w gminie Wilczęta.
Znacznie płycej sięgają
górnicy zatrudnieni w fir
mie Embra w Gniewie,
przerabiający glinę na keramzyt, czy w przedsiębior
stwie Polgravel, pozyskują
cym żwiry.
Kazimierz Netka

Proces dwunastu do
mniemanych wybrzeżowych
haraczowników nie mógł
być wczoraj kontynuowany
z powodu nieobecności Sła
womira Ch. Prawdopodob
nie ukrywa się on przed wy
miarem sprawiedliwości.
Proces trwa od 1995 r.
W innej sprawie, w gdań
skim Sądzie Rejonowym nie
pojawił się zaś Wojciech C.,
Naczelny Kowboj RP Jest on
oskarżony o publiczne lże
nie prezydenta RP. Sprawę
odroczono. Do oskarżenia
Naczelnego Kowboja RP do
szło po jego występie na Po
litechnice Gdańskiej jesie
nią 1996 r.
(kej)

Elbląg

Spadła
z mostu
iljj łoda kobieta, która
lwi wczoraj spadła z mo
stu w Elblągu, mimo wysił
ków lekarzy oddziału inten
sywnej terapii, zmarła
w szpitalu.
Po godzinie 9 rano prze
chodzień zauważył kobietę,
spadającą do rzeki z mostu.
Po kilku minutach na miej
scu zdarzenia byli już stra
żacy. - Naszych pięciu płe
twonurków było akurat na
urlopach, które natychmiast
przerwali. Przy tak niskiej
temperaturze akcja musiała
być bardzo sprawna - mówi
kapitan Krzysztof Grygo,
dowódca strażaków.
Wczoraj w Elblągu było
13 stopni mrozu, woda za
marzała na biorących udział
w akcji. Po 25 minutach wy
dobyto kobietę spod lodu,
po drugiej stronie mostu,
gdzie zniósł ją prąd.
- Jeszcze żyje, ale jej stan
jest bardzo ciężki - mówił
reporterowi „Dziennika" je
den z lekarzy. W szpitalu
wojewódzkim, mimo wysił
ków lekarzy przy reanima
cji, trzydziestoletnia kobieta
po trzech godzinach zmarła.
(G.P.)
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Bałtycka szkoła z Koszalina

Bez zezwolenia
Gdański oddział
nddział Bałtyckiej
Rnłtvrkipi Wvższei
Szkołv Huma
HumaWyższej Szkoły
nistycznej w Koszalinie prowadzi działalność dy
daktyczną nielegalnie - to opinia Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
W informatorach dla ma
turzystów szkoła z Koszali
na reklamuje się, jako
uczelnia wpisana do Reje
stru Szkół Wyższych Nie
państwowych
MEN.
W MEN-ie poinformowano
nas, że pozwolenie to doty
czy prowadzenia zajęć wy
łącznie w Koszalinie.
- Jeżeli istnieje oddział
zamiejscowy w Gdańsku
i odbywają się tam zajęcia
dydaktyczne, to jest to nie
legalne - powiedział „Dzien
nikowi" Tadeusz Popłonkowski, dyrektor Wydziału
Organizacji i Rozwoju Szkół
Wyższych MEN.
Na ścianie budynku
gdańskiego oddziału wid
nieje logo koszalińskiej
uczelni oraz szyld z napisem
Centrum Informacyjno-Rekrutacyjne. Portierka po
twierdziła, że uczy się tutaj
wielu studentów.
Reporterzy „Dziennika"
bez problemu otrzymali
komplet materiałów rekru
tacyjnych. Opłata za se
mestr wynosi średnio nieco
ponad 1 tys. zł.

- Zajęcia odbywają się
w różnych miejscach Gdań
ska, aby ułatwić dojazd stu
dentom - oznajmiła pracow
nica zajmująca się naborem.
- Są to zaoczne studia licen
cjackie, wykształcenie moż
na potem uzupełnić w do
wolnej uczelni wyższej.
Rektor
koszalińskiej
szkoły nie potrafił jedno
znacznie stwierdzić, czy
w Gdańsku odbywają się za
jęcia. Gdański oddział stara
się bowiem w MEN o uzy
skanie zezwolenia na samo
dzielną działalność.
- Decyzja MEN ma za
paść w najbliższym czasie.
Na terenie Gdańska odby
wają się egzaminy, studenci
mieszkający w naszym mie
ście mają tu wykłady i ćwi
czenia - mówi Zbigniew
Grzywacz, dyrektor gdań
skiego ośrodka BWSH. Na
liście wykładowców wywie
szonej w hallu widnieją na
zwiska bardzo znanych, ce
nionych
wykładowców
gdańskich uczelni wyż
szych.
Marzena Świtała
Łukasz Wróblewski

Ostry dyżur anestezjologów

Spór o umowę

Tczewscy anestezjolodzy nadal czekają na podłączenie
nowego sprzętu.

Fot. Andrzej Połomski

jm nestezjolodzy w całym
uczestniczyli
wczoraj w jednodniowym
proteście ostrzegawczym.
Większość lekarzy zrzeszo
nych w Związku Zawodo
wym Anestezjologów Re
gionu Gdańskiego (z woje
wództwa gdańskiego, elblą
skiego i słupskiego) praco
wała wczoraj, jak podczas
ostrego dyżuru. Znieczula
no tzw. nagłe przypadki,
dzieci i pacjentów nowotwo
rowych.

JHI kraju

Protest był wyrazem soli
darności z anestezjologami,
którzy zrezygnowali z eta
tów, przeszli na kontrakty,
a za swoją pracę od wielu
miesięcy nie otrzymali pie
niędzy. Na 2,5 tys. lekarzy
tej specjalności w całym
kraju na kontrakty przeszło
ok. 1000.

- Protestujemy, gdyż rząd
wywiązał się z umowy za
wartej z anestezjologami
przed rokiem tylko w części
dotyczącej wyposażenia sal
operacyjnych - wyjaśnia
lek. med. Zbigniew Pawelec,
ordynator Oddziału Aneste
zjologii i Intensywnej Tera
pii Szpitala Miejskiego
w Tczewie.
W ramach tej umowy
tczewski szpital otrzymał je
den średniej klasy aparat do
znieczulania oraz dwa re
spiratory, które będą mogły
pracować w pełni, gdy znaj
dzie się 50 tys. zł na instala
cje do sprężonego powie
trza. Póki co anestezjolodzy
muszą więc znieczulać cho
rych na sprzęcie, jaki mają.
Podobnie jest w wielu szpi
talach na terenie kraju.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz
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Warszawa

Polskie
Książki
Telefoniczne

Aresztować
Wolińską
Wojskowy Sąd Okręgo
wy w Warszawie wydal
wczoraj nakaz areszto
wania Heleny Woliń
skiej, stalinowskiego
prokuratora, która jest
podejrzana o bezprawne
aresztowanie gen. Au
gusta Fieldorfa „Nila",
ofiary mordu sądowego
z lat 50.
Teraz władze polskie mo
gą już wystąpić z formalnym
wnioskiem o ekstradycję
Wolińskiej do władz W. Bry
tanii, gdzie mieszka ona od
początku lat 70. Z wnio
skiem o aresztowanie Wo
lińskiej wojskowa prokura
tura wystąpiła wobec nie
stawienia się jej na przesłu
chanie w Polsce.
Gdyby 79-letnia dziś Wo
lińska stanęła przed pol
skim sądem, groziłoby jej od
6 miesięcy do 10 lat więzie
nia. Ona sama zaprzecza za
rzutowi: W wypowiedziach
dla brytyjskiej prasy działa
nia prokuratury nazwała
„polowaniem na czarowni
ce". Twierdzi, że nie może li
czyć na sprawiedliwy proces
w Polsce.
(PAP)

..i widzisz

Polscy muzycy

Przeciw
piratom

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

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

R-13704/D/577

P r o m o c j a Wydawnictwa KURPISZ SC

W każdej nowej subskrypcji - po szóstym tomie
- jeden tom za darmo.
(Oferta ważna do 31.12.1998 r. -decyduje data stempla pocztowego.)

KUPON SUBSKRYPCYJNY
Zamawiam i zobowiązuję się do odbioru za zaliczeniem pocztowym:

•„WIELKA ENCYKLOPEDIA
GEOGRAFII ŚWIATA"

komplet(y)

(cena tomu 65,00*zt + koszty wysyłki)

Dzieło polskich naukowców przedstawiające wiedzę o Ziemi u schyłku XX wieku. Książki przepiękne graficznie,
bogato ilustrowane. Interdyscyplinarnie wyjaśniane zagadnienia geograficzne. Opisy z zakresu różnych dziedzin
uzupełnione definicjami, tabelami, zdjęciami, mapami, diagramami i rycinami. W sprzedaży -1.1-11.
Możliwość zakupienia wyłącznie wybranych tytułów - każdy stanowi zamkniętą całość.
Zgadzam się na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz
umieszczenie ich w adresowej bazie danych firm: Wydawnictwo KURPISZ SC, Wydawnictwo KUR
PISZ SA i DAMASCO SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Przemysłowej 46.

imię

nazwisko

ulica

podpis .
kod .

miejscowość
Jestem uprawniony do otrzymywania faktur VAT. Proszę o wystawienie faktury VAT bez mojego podpisu.

NIP

' Cena gwarantowana do 31 grudnia 1998 r.

podpis osoby uprawnionej

Firmy fonograficzne
oraz rodzimi wykonaw
cy protestują przeciwko
coraz powszechniejsze
mu piractwu fonogra
ficznemu. Ponad 60
proc. sprzedanych
w tym roku w Polsce
płyt było pirackich.
Wczoraj przedstawiciele
firm fonograficznych i śro
dowisk muzycznych złożyli
na ręce marszałków Sejmu
i Senatu pisemny protest
w sprawie bezkarności pira
tów
List z apelem o energicz
ną walkę z piratami ma dziś
trafić także do kancelarii
prezydenta i premiera. W
sobotę, 5 grudnia, ogłoszono
dniem walki z kradzieżą
własności intelektualnej,
pod hasłem „Wygraj z pirac
twem". Tego dnia artyści bę
dą występować w radiu i te
lewizji, mówiąc o tym czym
jest piractwo i jakie niesie za
sobą skutki. W całym kraju
będą także rozdawane ulotki
przestrzegające przed kup
nem nielegalnych płyt.
- Do końca listopada za
trzymaliśmy w całej Polsce
1170 osób rozpowszechnia
jących pirackie płyty - po
wiedział „Dziennikowi" An
drzej Kozłowski, szef grupy
antypirackiej Związku Pro
ducentów Audio-Video. Zarekwirowaliśmy około
500 tysięcy płyt i kaset
o wartości 11 min zł.
(kate)

Warszawa. Manifestacja rolników

Mroźny
marsz

IMPORT
TO IMPORT
Rolnicy na Nowym Świecie.

l i imo dużego mrozu,
i 1 kilka tysięcy rolników
z całej Polski, przyjechało
wczoraj do Warszawy by za
protestować przeciwko złej
sytuacji w rolnictwie. Do
magają się m.in. zagwaran
towania opłacalności pro
dukcji płodów rolnych, ich
kontraktacji oraz natych
miastowej płatności za nie.
Protest odbywał się pod
hasłami: „Polski chleb z pol
skiego zboża", „Polska wła
dza rolnictwo zdradza", „Ani

Lenin, ani Stalin chłopa
w Polsce nie obalił". Mani
festanci trzymali na kiju od
cięty łeb świni, żartując, że
„jest to ostatni ryj w Polsce".
Rolnicy oprócz transpa
rentów przywieźli ze sobą
kukły wicepremiera Balce
rowicza i ministra rolnictwa
Jacka Janiszewskiego.
Manifestacj a
przeszła
pod gmach Sejmu i kancela
rię premiera, gdzie odczyta
no petycję.
(PAP)

Filipiny. Pożar w sierocińcu

25 ofiar

Strażak przeszukuje wypalone wnętrze sierocińca.
Fot. PAP/CAF

| j centrum Manili spłoI nął w nocy ze środy
na czwartek sierociniec. Co
najmniej 25 dzieci poniosło
śmierć.
Liczący sobie 80 lat drew
niany budynek sierocińca
zaczął płonąć około północy.
Część ofiar nie mogła wydo

stać się z budynku ponieważ
zablokowały się drzwi wyj
ściowe, zaś część stanowiły
dzieci w wieku powyżej jed
nego roku. Liczba ofiar mo
że się zwiększyć, ponieważ
strażacy poszukują ciągle 24
mieszkańców sierocińca.
(PAP)

DCNHMMl
Battycfci
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Akcja wysiedleńcza na Śląsku. Protest polskich artystów Szczytno

„Obcy" • nie swój

Śmierć
na lotnisku

Zloty Mak '98

Dziękując za troskę
PLEBISCYT NA

Na lotnisku w Szczytnie
w środę późnym wieczo
rem zginął 40-letni An
toni W., ochroniarz.
Wirnik lądującego śmi
głowca uderzył go
w głowę.

UQ

"P03 z Polski wysiedlono ok. 2 tys. osób.

Środowisko twórców i artystów polskich wystosoWal ° Kst protestacyjny do rządu i policji w spraW l e Prowadzonej w całym kraju akcji wysiedleńCZe J „Obcy".
List protestacyjny po
wstał po emisji w telewizji
rePortażu z akcji wysiedleń
czej „Obcy" na Śląsku.
~ Już jej nazwa budzi złe
skojarzenia - mówi Kazi
mierz Kaczor, przewodni
ccy Związku Aktorów
cen Polskich. - „Obcy" to
W °dczuciu społecznym ktoś
gorszy, nie swój. Takie akcje
REKLAMA-

prowadzą do brutalizacji ży
cia społecznego.
Pod protestem podpisały
się znakomitości polskiego
środowiska artystycznego
i twórczego, m.in. pisarz Jacek Bocheński, aktorka Teresa
Budzisz-Krzyżanowska i reżyser - Piotr ŁaTymczasem
zarkiewicz.
zdaniem policji i pracowni-

Fot. Robert Kwiatek

ków MSWiA, protest arty
stów jest bezzasadny. ,
- Postępujemy zgodnie
z prawem - mówi Paweł
Biedziak, rzecznik prasowy
Komendy Głównej Policji
w Warszawie. - Zapewnili
śmy przebywającym niele
galnie na terytorium nasze
go kraju i przygotowanym
do wysiedlenia dobre wa
runki bytowe. Słowo „Obcy"
nie jest naszym pomysłem.
To media użyły tej nazwy po
raz pierwszy.
(sr)

LEKARZA I PIELĘGNIARKĘ ROKU
-ZŁOTY MAK 1998

Głosuję na:
O Lekarza

Helikopterem przyleciał
imię i nazwisko:
ojciec Roberto Tucci, osoba
odpowiedzialna za bezpie
I I Pielęgniarkę
czeństwo papieża podczas
Imię i nazwisko
pielgrzymek.
W śmigłowcu znajdowali
się wówczas także przedsta
Ze szpitala, ZOZ
wiciele rządu, policji i Epi
Ośrodka:
skopatu. Dzień wcześniej ojadres:
. ciec Tucci był w Elblągu,
oddział:
Gdańsku i Pelpinie. Do Elblą
ga przyleciał z godzinnym
Motywacja wyboru
opóźnieniem, jak nieoficjal
nie dowiedzieli się dzienni
karze, z powodu problemów
technicznych ze śmigłow
cem.
Dane głosującego
W
czasie
lądowania
w Szczytnie pilot widział oso
imię i nazwisko
bę, która kręciła się z tyłu
adres
śmigłowca. Dotychczas nie
telefon
ustalono, dlaczego ochro
niarz przebywał w miejscu
Kupony prosimy przesyłać do dnia 7 stycznia 1999 r. pod adresem:
lądowania.
Prasa Bałtycka sp. z o. o.
Antoni W. był przez kilka
Biuro Konkursów
dziesiąt minut reanimowany,
Targ Drzewny 9/11; 80-886 Gdańsk
ale nie udało się go uratować.
z dopiskiem PLEBISCYT ZŁOTY MAK
Na miejscu wypadku pracuje
ekipa dochodzeniowa, która
ma ustalić przyczyny drama
tu i określić dlaczego ochro
niarz podszedł tak blisko do
rzeci raz wybieramy „Dziennika Bałtyckiego".
śmigłowca. Śmigłowiec Mi-8
Uczestnicy dostaną pu
lekarza i pielęgniarkę
należy do Nadwiślańskich Roku. Zapraszamy Czytel blikację „Jak radzić sobie
Jednostek Wojskowych Mini ników do wzięcia udziału z nadciśnieniem tętni
sterstwa Spraw Wewnętrz w ankiecie. Każdy pacjent czym". Kolejny kupon we
nych i Administracji.
może wypełnić kupon wtorek.
(KAS)
Grzegorz Popławski i przysłać go do redakcji

T
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POSADZKI

DOMEK DLA CIEBIE

DO POMIESZCZEŃ PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH, MAGAZYNÓW I GARAŻY
(RÓWNIEŻ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM)

f

Hf

i;v

in i

WYKONUJEMY RENOWACJE ZNISZCZONYCH POSADZEK BETONOWYCH

- materiały wysoce odporne na naciski i ścieranie,
- wykonanie przy bardzo krótkich przerwach w eksploatacji.

Mieszkania od 32 m2
Ceny od 1850 zł/m2

Ciekawe lokalizacje:

' NOWE PRZEMYSŁOWE POSADZKI BETONOWE UTWARDZANE POWIERZCHNIOWO
* POWLEKANIE POSADZEK BETONOWYCH ŻYWICAMI
* POWŁOKI NA ŚCIANY ANTYGRZYBICZE, ANTYBAKTERYJNE

1200 m od Starówki Gdańskiej

Mój Dom
ul. Klonowa 1, Gdańsk
tel. 34-60-311

PPU „LIMES" Gdańsk, ul. Herkulesa 25
Lim^s tel./fax 554-53-99, 554-56-27
R-15520/A/5

Sahara - tajemnica
dobrego smaku
Legenda głosi, że kawę dał ludzkości pewien abisyński pasterz. Pewnego razu zauważył on, że jego ko
zy z niewiadomego powodu są bardzo ożywione. Pa
sterz próbował dociec przyczyny takiego zachowania
powierzonych sobie zwierząt. Wówczas zwrócił uwagę
na krzew, z którego kozy wyjadały czerwone jagody.
Sam ostrożnie ich spróbował i poczuł, jak zaczyna roz
pierać go energia. Śmiejąc się i tańcząc pobiegł do do
mu, aby obwieścić o swoim odkryciu. Tak ludzkość
poznała kawę. Przynajmniej według tej, najbardziej
znanej legendy, bo są też inne, wskazujące na Jemen
jako ojczyznę i na tamtejszych mnichów jako odkryw
ców czarnego pobudzającego napoju.
Z historii natomiast wiadomo, że ojczyzną ka
wy jest Afryka, zaś największą karierę zrobiła
w Europie, dokąd trafiła przywieziona przez od
krywców Ameryki.
Tajemnica kawy tkwi nie tylko w uprawie krzaków
oraz zbieraniu owoców. Prawdziwy smak i aromat wy
dobywa się z niej w procesie palenia - i tu należy po
wrócić do legend. Podobno tajemnicę palenia jej zia
ren odkryli mnisi z jemeńskiego klasztoru Chehodet.
Napar z tej rośliny sprawiał, że mijała im senność,
dzięki czemu mogli więcej czasu poświęcać na modły.
Mnisi tak bardzo przyzwyczaili się do tego naparu, że
nie chcieli z niego rezygnować nawet podczas trwają
cej kilka miesięcy pory deszczowej. Postanowili więc
suszyć gałązki kawowe nad ogniem. Stąd już prosta
była droga do wynalezienia metody palenia kawy,
dzięki której napój nie tylko nie traci swoich właści
wości, ale nabiera wyjątkowego aromatu.
Polska historia kawy zaczyna się podczas słynnej
Odsieczy Wiedeńskiej. Wsławił się wówczas podróż
nik o nazwisku Kulczycki, który z ważnymi wiadomo
ściami dla króla Sobieskiego przedarł się z oblężone
go miasta przez linie tureckie. Po zwycięskiej bitwie
w nagrodę otrzymał worki kawy, porzucone przez
uciekających w popłochu Turków. Dzięki tym zapa
som Kulczycki założył pierwszą w Wiedniu kawiarnię.
W Polsce kawa zdobyła wielką popularność
później - za czasów panowania króla Augusta II
i utrzymuje ją nieprzerwanie do dziś.
Na początku lat 90-tych w polskich sklepach po
jawiła się kawa w pełnym bogactwie odmian i sma
ków. Między innymi firma ELITE Polska nawiązu
jąc do tradycji picia kawy w Polsce i biorąc pod
uwagę preferencje smakowe polskich konsumen
tów, wprowadziła na rynek kawę SAHARA, którą
produkuje w Swadzimiu pod Poznaniem.
Firma ELITE jest drugim co do wielkości produ
centem kawy w Polsce. Oprócz SAHARY produkuje
inne znane na polskim rynku rodzaje kawy, tj. Pedro's
i FORT. Oferta ELITE skierowana jest do konsumen
tów oczekujących dobrej jakości i rozsądnej ceny. Do
wodem na to, że kawy ELITE mają najwyższą jakość
jest fakt, że jako pierwszy producent kawy w Polsce
otrzymała międzynarodowy certyfikat jakości
ISO 9002.
SAHARA to kawa wyjątkowa. Jest to kawa o wy
kwintnym aromacie i delikatnym smaku, którego taje
mnica tkwi w procesie odpowiedniego mielenia

wysokogatunkowych ziaren południowoamerykań
skiej arabiki i robusty afrykańskiej.
Drobno zmielone ziarna kawy SAHARA oraz spe
cjalny sposób ich palenia powodują, że jest idealna do
tradycyjnego parzenia po turecku.
Dobra jakość oraz łatwość przyrządzania zaskarbi
ły SAHARZE wielu wiernych konsumentów.
Codzienna filiżanka kawy to dla wielu z nas rytuał
na dobry początek dnia. Nie może jej zabraknąć rów
nież na naszych świątecznych stołach. Na szczególne
okazje proponujemy Państwu trzy przepisy:
I.

Składniki:
świeżo zmielona kawa Sahara
likier korzenny (Krupnik)
20 dag śmietany kremówki
pól tabliczki startej czekolady
cynamon
wiórki kokosowe
Przygotowanie:
Śmietanę ubić na sztywno. Zaparzyć po jednej fili
żance kawy na osobę. Do każdej filiżanki tuż po zapa
rzeniu wlać po 50 g likieru. Dodać śmietanę, posypać
cynamonem, czekoladą i wiórkami kokosowymi (w za
leżności od upodobań smakowych).
II.
Składniki:
2 płaskie łyżeczki kawy Sahara
2 kostki cukru (lub zależnie od upodobań)
1 kulka lodów śmietankowych
10 ml. Irish Cream Baileys
odrobina startej czekolady
Przygotowanie:
Zaparzyć po turecku 2 łyżeczki kawy SAHARA
i osłodzić. Po ostygnięciu odcedzić z fusów i schłodzić
w lodówce do ok. 5 stopni C. Następnie włożyć do ka
wy kulkę lodów śmietankowych, polać alkoholem i po
sypać wiórkami z czekolady.
III.
Składniki na 4 porcje:
1/4 1. irlandzkiej whisky
4 łyżeczki cukru
3 filiżanki bardzo mocnej, gorącej kawy SAHARA
bita śmietana
Przygotowanie:
Wyparzyć 4 wysokie szklanki, a następnie dokła
dnie je osuszyć. Wszystkie składniki dokładnie wy
mieszać w szklanym naczyniu, aż do całkowitego roz
puszczenia cukru. Napój rozlać do szklanek. Na po
wierzchnię kawy delikatnie nałożyć bitą śmietanę. Pić
na gorąco.
Firma ELITE, producent kawy SAHARA życzy
wszystkim radosnych Świąt Bożego Narodzenia i po
myślności w nadchodzącym 1999 roku.

Dziennik

Battfckii

Rozmowa z wojewodą gdańskim

Ingerencji
- Jakim jest Pan wojewo
dą? Czy tak wyrazistym jak
Pana poprzednicy?

- Jeśli funkcję wojewody
pełni się przez kilka lat,
można się stać znacznie bar
dziej wyrazistą postacią po
lityczną, niż działając przez
rok. Wydaje mi się, że to, co
przez rok zrobiłem, jest do
bre. Nie mam sobie wiele do
zarzucenia. Niestety efekty
większości działań będą wi
doczne dopiero w przyszło
ści.
Są także efekty trudne do
zauważenia, jak np. zwięk
szenie tegorocznego budże
tu o ok. 8 proc., tj. prawie
200 min zł. Jest to duży suk
ces, a pozwolił on przede
wszystkim na to, by nie dały
się odczuć negatywne skutki
najgorszego od ośmiu lat
budżetu województwa, który
przyszło mi realizować.

- Jest to sukces Pana, czy
formacji politycznej, którą
Pan reprezentuje?

- Bez jej wsparcia zapew
ne nie udałoby mi się tego
dokonać. Szczególnie myślę
tu o dodatkowych środkach
na oczyszczalnię „Wschód"
czy szpital w Kościerzynie.
Wiele środków trzeba było
wydeptać i wyprosić. Nie
było to wcale łatwe; Gdań
skie jest nadal traktowane
jako województwo, które po
radzi sobie samo.

- Ile prawdy jest w pogjosce, że stanowisko wojewo
dy zawdzięcza Pan posłowi
Jackowi Rybickiemu?
- Byłem firmowany przez
„Solidarność", a jedną z czo
łowych postaci tej formacji
jest Jacek Rybicki. Trudno,
by bez jego zgody i pozytyw
nej opinii taka kandydatura
przeszła.

- Więc nie wypiera się
Pan tego?

- Oczywiście, że nie. Nie
było tak, że Jacek Rybicki
„namaścił" kandydata, ale
jego pozytywna opinia była
niezbędna.

- Czy w sytuaqach kon
fliktowych Pana związanie
z jedną tylko z opcji w AWS
nie oznaczało, że był Pan jej
zakładnikiem?

- Warunkiem, jaki posta
wiłem obejmując funkcję
wojewody, była swoboda
działania i nieingerowanie
w moje decyzje. Sądzę, że
raczej pogodziłem różne
opcje, niż je konfliktowałem.

-1 udało się Panu zacho
wać niezależność?
- Tak. Ingerencji nie było.
Naturalnie były naciski,
prośby, oczekiwania z róż
nych stron.

- Kiedy prześledzi się pu
blikacje prasowe na Pana
temat, można odnieść wra
żenie, że najważniejszą Pa
na decyzją w ciągu całego
roku było postanowienie
o przeniesieniu dzieła Memlinga do Bazyliki Mariackiej.
- Na pewno więcej pisano
o moich decyzjach, zwłasz
cza personalnych, często
jeszcze przed tym, nim je
podejmowałem., gdy już za
padły - komentarzy zabra

kło, widocznie decyzje były
słuszne. Większość pytań
wywiadów dotyczyła tego,
kogo zwolnię. Muszę przy
znać, że z tego powodu czu
łem duży niesmak.

- Jakie są zatem najważ
niejsze Pana dokonania
w mijającym roku?

- Wchodziłem w rok nie
zwykle trudny, stojący pod
znakiem reformy admini
stracyjnej. Poza tym obej
mowałem urząd po długim
bezkrólewiu i przypadł mi
w udziale najgorszy budżet
województwa od ośmiu lat.
Jego załatanie, wyszarpywanie pieniędzy z budżetu cen
tralnego zajmowało mnó
stwo czasu.

- Czy z tego powodu wy
cofuje się Pan z niektórych
inwestycji komunikacyj
nych, a dług służby zdrowia
pozostaje nie rozwiązanym
problemem?
- Nie wycofałem się
z żadnej drogowej inwesty
cji. Wielokrotnie występo
wałem o pieniądze na Trasę
Kwiatkowskiego w Gdyni.
Zawiązałem grupę wojewo
dów z województw, przez
które ma przebiegać auto
strada A-l. Grupa ta wystą
piła do rządu, wskazując na
korzyści z jej budowy. Zdo
byliśmy trochę pieniędzy na
drogi gminne i zyskaliśmy
pieniądze na węzeł Barniewice. Trudno mi zarzucić
brak dbałości o drogi, choć
nie chcę - broń Panie Boże powiedzieć, że sytuacja jest
bardzo dobra.

- A czego w takim razie
nie udało się Panu osiągnąć?

- Miałem nadzieję, że wię
cej uda się zrobić w spra
wach służby zdrowia. Po
twierdziły się jednak najgor
sze przypuszczenia dotyczą
ce skali niedofinansowania
służby zdrowia w Gdań
skiem. Wnioski wynikające
z wszelkich analiz na ten te
mat są druzgocące. Wiele
monitów, wysyłanych od
1992 roku, pozostawało bez
echa. Skala zadłużenia służ
by zdrowia przerasta możli
wości rozwiązania tego pro
blemu przez województwo.

- Wierzy Pan, że z począt
kiem roku ruszy reforma
służby zdrowia?
- Wierzę, bo musi ruszyć.

- Święte przekonanie to
chyba ztryt skąpa przesłan
ka?

- Jeśli oczekujemy, że
z nowym rokiem nastanie
czas dobrobytu, to czeka nas
rozczarowanie. Nie wszystko
będzie ułożone. Wielkie re
formy będą stopniowo na
bierały rumieńców. Reforma
administracyjna przypomina
uruchamiane dopiero wiel
kie koło zamachowe.

- Jakie są Pana ambicje
polityczne?

- Nigdy nie uważałem się
za polityka. To polityka do
sięgła mnie, gdy zapropono
wano mi stanowiska poli
tyczne. Sam o nie nie zabie
gałem, podobnie teraz nie
marzę o jakichś stanowi
skach. Gdyby moja kariera

Dziennik
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Wynagrodzi

Rys. Marian Matocha

polityczna się zakończyła, na
pewno sobie w życiu pora-

- Gdyby zaproponowano
mi to stanowisko, byłoby to
potwierdzeniem roku mojej
" Skoro we własnej ocenie pracy, docenieniem tego, co
zrobiłem. Ale gdyby tej pro
gdańskim, to jakim byłby pozycji zabrakło, nie stałaby
się żadna tragedia. Istnieje
-Myślę, ze mógłbym być wszak zamysł, by na stano
tylko lepszym. Roczne do wiska wojewodów dobierać
świadczenie w wojewodowa- osoby z korpusu państwo
niu to coś, czego trudno nie wych urzędników, trochę na
docenić - ta uwaga dotyczy wzór francuski.
wszystkich
wojewodów,
- Wolałby Pan takie roz
obecnych i byłych. Poza tym wiązanie, czy raczej decydo
zakres przyszłych obowiąz wać powinny regionalne
ków wojewody bardziej mi struktury?
odpowiada.
- Na szczeblu lokalnym
- Chciałby Pan zatem moja praca nie jest, jak są
kontynuować swe zajęcie dzę, źle oceniana. Dotąd wo
w nowym pomorskim wy
jewoda był postrzegany jako
miarze?
osoba sprawująca władzę

PKB na mieszkańca

(nenoJjMlMM

wykonawczą. Teraz będzie
przedstawicielem rządu. Do
tej funkcji nie będzie po
trzebna osoba doskonale
znająca region, zwłaszcza
gdy będzie zmuszona podej
mować decyzje niepopular
ne, na przykład uchylając
decyzje samorządów.
- Kiedy poznamy nazwi
sko wojewody pomorskiego?
- Mamy na to ponad pół
roku.
- A co będzie Pan robił po
1 stycznia?
- Nie wiem. Na razie
o tym nie myślę.

GDAŃSKIE

OMORSKIE
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Gminy
po reformie
Najwyższe dochody na 1
mieszkańca osiągają gminy
w woj. mazowieckim (1.273
zł) i dolnośląskim (1.132
zł), najniższe zaś w woj. lu
belskim (833 zł) i podla
skim (854 zł). Taki obraz
Polski po reformie admini
stracyjnej przedstawił
GUS. Najwyższy udział
subwencji i dotacji z bu
dżetu państwa mają gminy
woj. podkarpackiego (50,7
proc.), świętokrzyskiego
(48 proc.) i lubelskiego
(47,9 proc.).
(PAP, VIK)

Inwestor
ciągle nieznany

Dane z kantorów (3.12.98)

Mniej więcej tyle trzeba
zainwestować w polską te
lekomunikację, aby osią
gnąć europejskie standar
dy pod względem liczby
telefonów przypadających
na 1000 mieszkańców.

„Petrus'
Gdańsk

„Silvant"

Gdańsk
Pasaż Królewski

Piwna 67/68

1 Maja 41
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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 rubla - za 100 nowych rubli, lira -10 000 lirów)

Notowania
2-3.12.98

2.12. - 3,4825 zł

USD
(średnia z kantorów)

Wczoraj Rada Nadzorcza Nafty Polskiej SA nie
podjęta decyzji o wyborze partnera do negocjacji
sprzedaży kontrolnego pakietu gdańskiej rafinerii.
Powodem są niejasności w ofertach.
Zainteresowani inwesto
rzy składali swoje oferty do
30 listopada. Lista firm, któ
re to uczyniły jest ciągle ob
jęta ścisłą tajemnicą. Jako
naj prawdopodobniej sze
kandydatury wmienia się za
chodnich potentatów takich
jak: Agip, Neste, Shell czy
Statoil.
Wczoraj Rada Nadzorcza
Nafty Polskiej miała - według
wcześniejszych zapewnień przedstawić ewentualnego
inwestora strategicznego,
z którym prowadzono by ne
gocjacje w sprawie sprzeda
ży RG. Jednak wobec nieja
sności w otrzymanych pro
pozycjach
zdecydowano
o przesunięciu terminu wy
boru na 16 grudnia, po prze
prowadzeniu rozmów z po
tencjalnymi inwestorami.
Prywatyzacja
poprzez
sprzedaż zakładu dużemu
inwestorowi jest mocno po

pierana przez zarząd. Tym
czasem związkowcy z „Soli
darności" RG uważają, że nie
powinno się sprzedawać
kontrolnego pakietu inwe
storowi strategicznemu, lecz
np. włączyć zakład do kon
cernu naftowego, który po
wstanie po połączeniu Petro
chemii Płock i Rafinerii
Gdańskiej.
Program restrukturyzacji
branży naftowej zakłada, iż
Nafta Polska sprzeda inwe
storowi powyżej 50 proc. ak
cji Rafinerii Gdaństóej. Do
datkowo, w ramach opcji, in
westor będzie mógł zakupić
160 stacji benzynowych CPN.
Inaczej ma wyglądać pry
watyzacja Petrochemi Płock.
Po połączeniu z CPN stanie
się koncernem naftowym,
którego akcje mają być
wprowadzone na giełdowy
parkiet.
(in)

RAFINERIA GDAŃSKA ZAINWESTOWAŁA
DUŻO PIENIĘDZY PRZED SPRZEDAŻĄ

USD (NBP)
- 0,01 zł

Bałtycki***

Rafineria Gdańska

NOTOWANIA

Liczba dnia
4 mld USD

r. Dziennik

KREDYT,

miliony złotych

Świętego Mikołaja

0,0 zt

3.12. - 3,4825 zł
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2.12. - 2,0765 zł

DEM
(średnia z kantorów)

+ 0,02 zł

Najbliższy Ci Bank

Bank Pocztowy daje Państwu w prezencie pakiet kredytów.
Kredyty konsumpcyjne i samochodowe:
* o obniżonym oprocentowaniu
* z możliwością wzięcia kredytu bez poręczyciela
* udzielane na nowych, atrakcyjnych warunkach
* promocja do 31 stycznia 1999 roku
Zapraszamy do naszych placówek i ponad tysiąca urzędów pocztowych.
Gdańsk, ul. Długa 23/28 (w budynku poczty), tel. 305 94 19,
Gdarisk-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 108 (w budynku poczty), tel. 345 68 93,
Gdynia, ul. 10 Lutego 10 (w budynku poczty), tel. 621 04 89, 661 75 92,
Gdynia, Al. Zwycięstwa 226, tel. 664 93 86, 624 83 45,
Elbląg, Plac Dworcowy 2, tel. 233 67 41, 233 42 41

0tmifor Rafiri&rła Odańska

:'

Peryskop
•Bez wpływu na ceny
Petrochemia Płock nie przeniesie nowych stawek podatku
akcyzowego na ceny swych paliw - oznajmił rzecznik pra
sowy tej firmy Ireneusz Wypych. Od 1 grudnia tego roku
Ministerstwo Finansów podwyższyło akcyzę na paliwa sil
nikowe o 3 grosze na litrze.

•Kolejny kredyt dla rafinerii
Rafineria Gdańska pożyczy 100 min zł od Kredyt Bank PBI
SA (umowę podpisano wczoraj) i 200 min zł od PBK SA.
Pieniądze te sfinansują program rozwoju technicznego za
kładu, co ma pochłonąć łącznie 1,8 mld zł. 30 proc. tej kwo
ty wyłoży sama rafineria.
(PAP, VIK)

ZAPRASZAMY
7 DRII W TYGODNIU
PON.-SOB.: 7.00 - 22.00
NIEDZ.: 8.00 - 21.00

OFERTA WAŻNA
OD 04.12. DO 06.12.98

OWOCE / WARZYWA

POMARAŃCZE
siatka

KLEMENTYNKI
siatka

OGORKI

ART. SPOZYWCZE / HIGIENICZNE

MIĘSO /DROB/ SERY

KARCZEK Z KOŚCIĄ
duża porcja

COCA-COLA,
FANTA, SPRITE
butelka bezzwrotna

MOKATE
Czekolada dassic

RITTER SPORT
Czekolady

FAZER
Czekolady: mleczna,
orzechowa
bakaliowa

ZPT
Margaryna
Maryna

S.C. JOHNSON
Mr Muscle Hydraulik

KURCZAK
tuszka

SER MAZDAMER

- SUPEROFERTA
ISOFTOMC

SOFTO HE

Wmk

ASTRA
Sam namalujesz obraz

ATLANTIC
Figi damskie
100% bawełny, różne modele,
rozm.: S - L

PHILIPS
Żarówki SOFTONE mini
B35 E14 25/40/60W;
T45 E14 2 5/40/60W białe

Gdynia: ul. Kcyńsha 27
ZAPRASZAMY DO NASZYCH

Elbl
RIHR fUttn$7FŃ^. 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, porv- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
- . vULUOLUV, C239"1"7 Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

$

•
SE

solo
poleca:

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

piątek 4 grudnia 1998 r.

JJj

Bałtyckie

2-

?&OMOQ4
^ iw
pilarka
spalinowa
SOLO 639
moc: 2,6 KM

niezawodne kasy fiskalne
do każdej zakupionej

pilarki 60"

GRATIS !

Zapraszamy do naszych punktów handlowo-serwisowych:
Centrum Ogrodnicze
REDA, ul. Obwodowa 20, tel./fax 0-58 678 45 30
P.H.U. "MIR" GDAŃSK, ul. Jaśkowa Dolina 37,
tel. 0-58 345 22 59

STOLBUD

OFTIMUS-iC ą Hwrtw, email: opMc@onetpl
BEZPŁATNA IHiFOUNIA: 0 800 300 23,0 800300 24,
www. opfimus-ic.com.pi
Uwaga! Promocia dotyczy wszystkich kas fiskalnych Optimus iC zakipmychwgrtNfcńJ.
• Bartoszyce INKAR (080) 702 08 40 * Bielsko Biota OPTIMUS SHO (033) 14 54 11 • Brodnica l«D( (0511) 843 00 • Bydgoszcz OPTt (052) 34 20 184 • ByttwPC PARTNER (059) 350 85 • Chełm RAMKO (082) 050 84 47 •
OPTIMUS-BIS (034) 324 30 05 • m 3NET (055) 232 72 81 • Gdańsk ALKOM (058) 348 05 05, PRETOR (058) 303 31 33 • Gdynia SERWIS BfT (058) 821 42 33 • Giżycko ROMOt (087) 28 20 97 • JmrzM 38 (035) 810 37 07
(032) 58 70 53, TM TEAM (032) 205 33 57; 0602 84 47 20 • Kielce Optimus ttecti (041) 343 12 03 • Konin F0RC0 (003) 247 72 10 • Koszalin OPTIMUS INRACH (094) 34 07 138 • Kraków PARAS0FT (012) 837 24 03, LANTECH (012) 837 24 10 •
Krosno OPTIMUS C0MF0RT (013) 43 08 833 • Łódź OPTIMUS (042) 030 89 88 • INO (042) 830 4811 • Nowy Sucz PR0THJSS (018) 442 04 05 • Olsztyn OPTIMUM (089) 542 88 83 • Opale ZET0 (077) 54 23 38; 54 21 40 • Poznań OPTIMUS (081)
881 43 51 • Przemyśl OPTIMUS COMFORT (010) 87 08 302 • Rzeszów OPTIMUS COMFORT (017) 852 01 35 • Stupsk TAIMEX (059) 411329 • Sosnowiec COMPUTH-CASH (032) 283 88 53 • Szczecin OPTIMUS ATS (091) 482 31 75 • Warszawa
IC FOR SHOPS (022) 883 88 03, TM TEAM (022) 825 58 28 • Włocławek KOM-SYSTEM (054) 230 01 37, MIKRO (054) 23 13 401 • Wrocław ESPB1ANS (071) 343 98 73, WRHHT (071) 44 43 54 • Zamość FRAMKO (084) 830 33 88 • Zielona Góra
ZETO (088) 328 80 50 •

P.H.U. "AGROCENTRUM"
BRANIEWO, ul. Kościuszki
tel./055/ 243-20-92
P.P.H.U. "GLOBAL' KWIDZYN,
ul. Graniczna 45,
tel./055/ 279-68-56

czytniki kodów kreskowych, terminale, wagi

R-12692/A/97

Organizatorem pobytu na Riwierze Tureckiej jest; JETTOURISTIC Polarni sp. z o.o., 02 637 Warszawa, ul. Miączyńska 51 a, tel. (022) 646 21 23 do 26, fax. 646 21 28/29, jettouristic@optimus.szczecin.pl

"STOLBUD"
Gdańsk - Przymorze, Czarny Dwór 6 A

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
Producenta nowoczesnych okien drewnianych
Okna produkcji SOKÓŁKA SA
to dobry wybór gdyż:

SOKOŁKA
OKNA I DRZWI

SPECJALNA PROMOCJA okien z SOKÓŁKI

Okna tańsze od cen detalicznych
PRODUCENTA do 9%

tel. 556-40-55

RATY

•są wykonane z naturalnego
drewna klejonego warstwowo
•stosuje się najwyższej jakości
okucia obwiedniowe (WINKHAUS)
•stosuje się dowolne zestawy
szybowe ze szkła float
•powierzchnie wykończone
są farbami akrylowymi
•najwyższą jakość gwarantuje
(ISO 9002)

WYKONUJEMY MONTAŻ I WYMIANĘ OKIEN

Sklepy
sp. Z 0.0.
oferują:
masło

1,69 zł/kostka

mąka
tortowa kawa

1,19/kg

Tchibo fam

- 1,89/100 g

TALONY ORAZ PACZKI
DLA FIRM, INSTYTUCJI

internałi

Touroperator wypoczynku zimowego w Alpach
NASZE CENY ZACZYNAJĄ SIĘ OD 449 Zł!!!
• Przytulny pensjonat lub apartamenty
• Pobyty z autokarem, opieką rezydenta, ubezpieczeniem
• Dojazd i powrót własny lub komfortowym autokarem,
wyjazdy ze: Szczecina, Koszalina, Słupska, Gdyni,
Warszawy i Cieszyna

TRA VEL
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych 7
Zadzwoń: 083 352 85 44
Zajrzyj: www.elephantus.com.pl
RABAT 10%

Sob. 9.00-14.00

na OKNA PCV
NIETYPOWE

w tym k=1,1 gratis

ul. Kartuska 73 A
302-04-41

Tczew,
ul. Gdańska 7 A
532-00-59

i» ^ m0% i?® u jh

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

Adresy:
Gdańsk,

1.XII - 31.XII termin realizacji

Cl IBED 10.1.99 -15.111.99

(nie dotyczy dopłat
i dodatków)

OKNA
DRZWI
ROLETY PARAPETY
argon w standardzie

M&S Gdańsk tei.058 3039492 M&S Gdańsk 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 Gdynia tel.058 6217059 M&S Starogard
Gd. tel.069 1611851M&S Słupsk tel.059 413072 M&S
Lębork tel.059 628469 M&S Elbląg tel.055 2354996

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, iel./fax 531-63-26, pon.- pt. 8.00-16.0C
Starogard Gdański, Basztowa S. tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00
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ul. Wolności 40
tel./fax 62-88-50 w godz. 8-16

gg BYTÓW

*** ul- Sikorskiego 8
tel./fax 60-13, teł. 60-11 w godz 9-17
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*ul. Wyszyńskiego 1
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SŁUPSK, LĘBORK, BYTÓW, MIASTKO, CZŁUCHOl

teł. 0597 45014

C 0 D Z I E N N E
Stupsk. Sąd Wojewódzki

W I A D O M O Ś C I

Słupsk

Nikt nic nie wie...

Bandycki
atak
|p s nocy z wtorku na śrof W dę do mieszkania jed
nego ze słupskich biznes
menów, mieszkającego przy
ul. Norwida nieznani spraw
cy starali się wrzucić butel
kę z łatwopalną cieczą, tzw.
koktajlem Mołotowa. Na
szczęście trafili w drzwi ga
rażu i narobili jedynie dużo
huku.
Właściciel posesji zdołał
sam ugasić ogień, ale nie
chce
nic
powiedzieć
o sprawcach.
(SIM)

Manifestacja

Bez słupskich
rolników
W Warszawie odbyły się
manifestacje rolników
Do tej pory nie wiadomo czy w Słupsku zostanie utworzona filia Sądu Wojewódz
niezadowolonych z do
kiego w Gdańsku.
FotAPKS,
tychczasowej polityki
Do końca roku pozostało już niewiele czasu, a nikt dziwnego, że słupscy juryści rolnej rządu.
odnoszą się do reformy obo
nie wie, co stanie się z Sądem Wojewódzkim
jętnie.
Demonstracje zorgani
w Stupsku. Wszyscy czekają na ostateczne roz
Jedyny problem tkwi zowane były przez „Samo
strzygnięcia.
w podziale terytorialnym obronę", „Solidarność" Rol
Prezes sądu jeszcze nic
nie wie. Dzisiaj odbędzie się
zebranie, na którym sytu
acja ma zostać wyjaśniona.
Na razie nie wiadomo, czy
Sąd Wojewódzki przekształ
ci się w rejonowy, czy będzie
filią gdańskiego sądu, czy
samodzielnym ośrodkiem.
Nieoficjalnie dowiedzie
liśmy się, że Sąd Wojewódz

ki w Słupsku zostanie prze
kształcony w Sąd Okręgowy.
W całym kraju mają po
wstać 44 takie placówki.
Kompetencje Sądu Okręgo
wego będą takie same jak
dotychczas sądów woje
wódzkich. Nie przewiduje
się również przesunięć sę
dziów do innych rejonów
czy wydziałów. Nic więc

kompetencji sądowych. Jest ników
Indywidualnych
wielce prawdopodobne, że oraz Związek Kółek i Orga
Sąd Rejonowy w Chojnicach nizacji Rolniczych. Manife
zostanie połączony z no stację poparło kierownic
wym Sądem Okręgowym. two Polskiego Stonnictwa
Sprawy z Chojnic będą więc
Ludowego.
wpływały bezpośrednio do
Jak nas poinformowano
Słupska. Nieoficjalnie mówi
się też o przejściu Sądu Re w ZW PSL w Słupsku, nikt
jonowego w Sławnie pod ju nie organizował wyjazdu
chłopów do Warszawy. Je
rysdykcję Koszalina.
żeli
pojechali to były to wy
(elew)
jazdy indywidualne z połu
dniowych rejonów woje
wództwa.

Słupsk-Redzikowo

Zabójcza ciemność
Na odcinku drogi ze Stupska do Redzikowa doszło
do kolejnego tragicznego wypadku. Nawet w poli
cyjnym raporcie zaznaczono, że wypadek zdarzył
się „przy panującej ciemności".
Decyzję o wyłączeniu
180 lamp oświetlających
trasę w 1994 r. podjął ów
czesny
wiceprezydent
Słupska Zbigniew Wiczkowski.
- Chodzi o oszczędność.
Po co oświetlać 3 km poza
miejskiej drogi? Koszty
w tym przypadku są ol
brzymie. Wystarczą światła
drogowe w samochodach -

piątek
4 grudnia 1998 r.
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mówi Waldemar Siedlar
z referatu ds. dróg publicz
nych Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
W chwili, gdy samorządy
przejęły sprawy oświetle
nia w swoje ręce, zaczęły
wybierać co oświetlić, a na
czym zaoszczędzić.
Do pewnego momentu
pieszy nie ma kontaktu
z samochodami. Jest rów

nież ścieżka rowerowa od
grodzona wysokim pasem
zieleni. Rowerzysta poniósł
śmierć tam, gdzie nie ma
już ani ścieżki, ani chodni
ka.
Wystosowałem do
Urzędu Wojewódzkiego pi
smo o zmianę tablic w Redzikowie z zielonych na
białe - mówi nadkom. Zdzi
sław Aleksandrowicz, na
czelnik słupskiej drogówki.
Wiąże się to z ogranicze
niem prędkości w samej
wsi, jednak nie załatwia
problemu z odcinkiem od
granic Słupska.
(sko)

Także
„Solidarność"
i WZRKiOR - pomimo za
powiedzi - nie zorganizo
wały autobusów na wyjazd
do Warszawy.
- Nasza wojewódzka or
ganizacja nie uczestniczy
w manifestacji, ponieważ
nadal trwają rozmowy
z rządem - mówi Józef Nizio, prezes WZRKiOR
w Słupsku. - Każda instan
cja . woj ewódzka związku
ma* autonomię i od niej sa
mej zależy, czy będzie brała
udział w takich akcjach.
W naszym przypadku
zadecydowała także duża
odległość do Warszawy
oraz warunki pogodowe.
Jeżeli rozmowy z rządem
spełzną na niczym, to wte
dy na pewno pojedziemy dodaje prezes.
(SIM)

L O K A L N E

Dyżur reportera
•9
W słupskiej redakcji
Państwa opinie i sygnały
Waldemar

dyżurny reporter.

Ułanowski

Świętują nie tylko górnicy

Barbórka
gazowników
Mało kto wie, że w Słupsku także obochodzona
dziś będzie Barbórka. Będą ją świętować pracow
nicy gazowni. Gdyż to podobno także górnicy!
- Pomimo, że mamy dzień
wolny od pracy, to wszystkie
nasze służby dyżurne pra
cują - mówi Stanisław Bed
narz, kierownik Rejonu Ga
zowniczego w Słupsku.
- W związku z falą mro
zów oraz z faktem, że Ustka
i Słupsk znajdują się na
końcu nitki przesyłowej
mogą w nich wystąpić okre
sowe spadki ciśnienia gazu.
W takim przypadku musimy

przechodzić na ręczne ste
rowanie stacjami redukcyjno-pomiarowymi - dodaje
kierownik Bednarz.
Główne uroczystości bar
bórkowe dla słupskich ga
zowników odbyły się kilka
dni temu w Gdańsku. Znaj
duje się tam siedziba okręgu
zarządzająca rejonami ga
zownictwa w województwie
słupskim.
(SIM)

Słupsk

Pobicie analizowane
od nowa
Wczoraj przed Sądem Wojewódzkim w Słupsku od
było się pierwsze posiedzenie w sprawie pobicia ze
skutkiem śmiertelnym, wznowione na wniosek Są
du Najwyższego.
Zdarzenie miało miejsce
w Łebie w 1992 roku.
Krzysztof G. oskarżony zo
stał o to, że w dyskotece
„Vega" w Łebie pobił ze
skutkiem śmiertelnym 35letniego mężczyznę.
Współoskarżony wów
czas, Mariusz S. odwołał
złożone wcześniej zezna
nia, które doprowadziły do
skazania oskarżonego. Na
wczorajszej
rozprawie
zmianę zeznań tłumaczył
wywołanym wówczas stre
sem. Twierdził też, że do
składania fałszywych ze
znań skłonili go policjanci
obiecujący niewyciąganie
konsekwencji za współ
udział w zdarzeniu. Wedle
składanych wczoraj przez
Mariusza S. zeznań ofiara
zmarła na skutek pobicia
przez zatrudnionego w lo
kalu ochroniarza.

Na rozprawę nie stawił
się jeden biegły sądowy
W związku z tym sąd zrezy
gnował z wysłuchania opi
nii drugiego biegłego. Zda
niem mecenasa Zygmunta
Łozińskiego reprezentują
cego Krzysztofa G., jego
klient od początku był nie
winny i niepotrzebnie spę
dził w więzieniu ponad 1,5
roku. Rozprawa została
wznowiona po decyzji Sądu
Najwyższego, który w dro
dze rewizji nadzwyczajnej
uchylił wyrok wydany
przez słupski Sąd Woje
wódzki i podtrzymany
przez Sąd Apelacyjny
w Gdańsku. Po uchyleniu
wyroku po 14 miesiącach
odbywania kary z aresztu
został zwolniony oskarżony
Krzysztof G.
(AGO)
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Słupsk. Oczekiwanie na statut

Smołdzino

Słupskie hospicjum

Młodzi radzą

Dylemat
wójta

Nowe zadania

Od lewej: wiceprezydent Andrzej Gazicki, naczelnik wydziału oświaty, Andrzej Le
śniak i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta.
Fot.apr

W słupskim ratuszu odbyła się sesja Młodzieżowej
Rady Miasta. Było to pierwsze robocze spotkanie
młodych rajców. W sesji uczestniczyli także prezy
denci Jerzy Mazurek i Andrzej Gazicki oraz Jan
Szumski, przewodniczący Rady Miejskiej.
- Młodzież też musi mieć
możliwość przedstawienia
swoich racji i wszystkich
nurtujących problemów My
nie jesteśmy w stanie samo
dzielnie załatwić wielu
spraw i dlatego musimy
prezentować je wyżej.
Obecność na spotkaniu

władz miasta świadczy
0 tym, że jesteśmy poważnie
traktowani - mówi Adam Si
to, przewodniczący Mło
dzieżowej Rady Miejskiej.
Rada istnieje od września
1 zasiada w niej 18 przedsta
wicieli szkół ponadpodsta
wowych. Po raz pierwszy

W XXI wieku w Słupsku

Będzie szpital
- Jest szansa na to, aby
do 2002 roku zakończo
no budowę szpitala
w Słupsku - poinformo
wał nas wojewoda słup
ski Jerzy Kuzyniak.
Wszystko zależy od sej
mowej Komisji Finansów,
która ma zatwierdzić decy
zję Komisji Zdrowia. Ta
ostatnia przeznaczyła na
dokończenie budowy 28
min zł. Budowa szpitala jest
najdłużej prowadzoną in
westycją centralną w na
szym województwie. Rozpo
częto ją kilkanaście lat te
mu. Została przerwana na
początku lat 90. Budowę wi
zytował ostatnio marszałek
Sejmu Maciej Płażyński
i grupa posłów z Komisji
Zdrowia. Ocenili oni, że bu
dowa była prowadzona wzo
rowo, a zabezpieczenie pla
cu budowy jest na tyle do
bre, że można kontynuować
inwestycję bez większych
dodatkowych nakładów.
(SIM)

jj]j| yć wójtem, ale stracić
IS stałą pracę albo zrezy
gnować ze służbowego sta
nowiska i pracować nadal
w Słowińskim Parku Naro
dowym - przed takim pro
blemem stanął nowowybrany wójt gminy Smołdzino,
Tadeusz Pietkun.
Do momentu wyboru na
stanowisko w urzędzie był
on strażnikiem w SPN. Do
tychczasowy zakład pracy
nie zgadza się na udzielenie
mu urlopu. Tłumaczy decy
zję możliwością odebrania
mu etatu przez minister
stwo.
- To źle, że moja współ
praca jako wójta, z SPN za
czyna się od takiego zgrzytu
- mówi Tadeusz Pietkun. W całej Polsce nie było jesz
cze takiego przypadku, aby
ktoś stracił etat, bo zaczął
pełnić funkcje społeczne.
Nowy wójt nie jest rad
nym. Ustawa o samorządzie
pozwala na automatyczne
urlopowanie jedynie osób
posiadających mandaty, któ
rym powierzono pełnienie
funkcji w zarządach miast
lub gmin.
(SIM)

Pielęgniarki Agnieszka Szymkowiak i Katarzyna Sałgut
opiekują się chorymi w słupskim hospicjum od same
go pOCZątkU.
Fot APR SAS

Słupskie hospicjum
przygotowuje się do re
formy służby zdrowia.
Od 1 stycznia przyszłe
go roku będzie to jedy
na tego rodzaju placów
ka w województwie po
morskim.

próbowano ją powołać 3 la
ta temu, jednak po kilku po
siedzeniach rada rozwiązała
się. Koordynator prac rady
Zadaniem hospicjum jest
i jej twórca, Andrzej Le Słupsk
niesienie pomocy osobom
śniak jest jednak dobrej
w ostatniej fazie choroby
myśli, wierzy, że opinie mło
nowotworowej. Od przy
radnych
zostaną
dych
uwzględnione przez włoda 1JM Słupsku pojawiło się szłego roku placówka znaj
rzy miasta. Na środowym w m nowe biuro poselskie. dzie się w gdańskiej Kasie
posiedzeniu radni wybrali Otworzył je Dariusz Gra Chorych i będzie to jedyne
komisję, która opracuje sta bowski, mieszkający w War hospicjum na terenie przy
tut rady oraz wysłuchali szawie, poseł ziemi radom szłego województwa.
Podczas
powstawania
sprawozdania z pobytu jej skiej z ramienia Ruchu Od
przedstawiciela na Ogólno budowy Polski. Jest specjali słupskiej placówki wielkie
polskim Sejmiku Młodzieży. stą od spraw ekonomicz wsparcie okazał h o 1 e n derski biznesmen, Jan
(AGO) nych i gospodarczych. Druyff. Wybudował nowo
Mieszkańcy miasta będą
mogli u niego interwenio czesny, odpowiadający nor
wać, m.in. w sprawach czyn mom Światowej Organizacji
szów i opłat lokalnych. Zdrowia obiekt, w którym
W jego imieniu interesan znalazło miejsce dziesięć łó
tów będą przyjmowali pra żek dla chorych.
- Od początku tego roku
cownicy biura. On sam bę
funkcjonuje
dzie odwiedzał Słupsk raz hospicjum
dzięki dotacji z budżetu wo
w miesiącu.
Biuro mieści się przy ul. jewody Pokrywa ona 70
Tuwima 23, czynne jest od proc. miesięcznych wydat
poniedziałku do piątku ków, resztę czyli 3 tys. zł do
wgodz. 13-16.
(SIM) kłada Urząd Miejski - mówi

Biuro posła

Kobylnica

Prezenty
dla szkół

Mimo przeraźliwego zimna na terenie szpitala woje
wódzkiego wciąż trwają prace budowlane.
Fot apr

dyrektor hospicjum, Teresa
Jerzyk. - Już wkrótce dzięki
hojności sponsorów będzie
my mieli piękną bramę
wjazdową.
Pracownicy hospicjum
z b i e r a ją r ó w n i e ż p i e n i ą dze na utylizator, urządze
nie do likwidacji szpitalnych
odpadów. Pieniądze muszą
organizować we własnym
zakresie. Dlatego proszą
wszystkich ludzi dobrej wo
li o wsparcie.
O niezbędności hospi
cjum w Słupsku najlepiej
świadczy fakt, iż od począt
ku istnienia w placówce
przebywa komplet chorych.
Pomoc znalazły w niej już
184 osoby. Otoczone facho
wą opieką medyczną i psy
chologiczną mogą bez fi
zycznego bólu i stresów iść
do końca swoją drogą.
(daz)

Numer konta
hospicjum:
Kredyt Bank PBI SA O/Słupsk,

15001692-4486-121690016127

Towarzystwo Opieki Paliatyw
nej im, Janiny Różyckiej w Słupsku
Hospicjum Miłosierdzia Boże
go Słupsk, ul. Prof. Lotha 26a, teł.
411-643.

Słupsk. Zagrożenie epidemią

Świnka
w przedszkolu

uczniów wiejskich
UFO szkół
podstawo
wych w Kwakowie, Kobylni
cy, Sycewicach, Kończewie W ciągu ostatnich dwóch tygodni do Rejonowych
i Słonowicach przyjedzie św. Przychodni Lekarskich zgłasza się codziennie po
Mikołaj.
kilkanaście osób z objawami zachorowań na świn
- W naszej szkole zwyczaj kę.
obdarowywania
uczniów
trwa od lat - mówi Danuta
Na świnkę chorują prze w następstwie choroby wirus
Łopacka, wicedyrektor SP ważnie dzieci w wieku zapalenia opon mózgowych w Kobylnicy
przedszkolnym, ale też star mówi Krystyna Żelezik-Se- Najmłodsi wzajemnie sze. U młodych osób choroba rafin, kierownik Przychodni
robią sobie paczki, które ta objawia się łagodnie
Lekarskiej dla Dzieci.
roznosi prawdziwy św. Mi i rzadko powoduje powikła
Do słupskich przychodni
kołaj - dodaje.
nia. Jednak im dziecko star
W tym roku Urząd Gminy sze, tym groźniejsze mogą zgłasza się również coraz
w Kobylnicy także postano być skutki. Dlatego nie wolno więcej osób z objawami za
palenia płuc. Zdaniem leka
wił dołożyć się do prezen lekceważyć choroby.
rzy
jest to efekt bagatelizo
tów. W tym celu przekaże
- Kilkoro zarażonych mu
podstawówkom na swoim sieliśmy skierować na od wania grypy i niegroźnie
terenie pieniądze na zakup dział obserwacyjno-zakaźny, „wyglądających" przeziębień.
prezentów
(SIM) gdyż wykryliśmy u nich
(MON)
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Podzielono pieniądze

Na wychowanie
seksualne
^ prowadzenie w lę! borskich szkołach
Podstawowych przedmiotu
wiedza o życiu seksualnym
człowieka MEN P
przyznało
y
l°
12 709 zł.
Z tej kwoty Zarząd Mia
sta wydzielił 3.089 zł na pro
wadzenie tych zajęć w pod-

stawówkach nr 3, 4, 5, 7 i 8.
Pozostałe pieniądze rozdy
sponował za zgodą mini
sterstwa po 1603 zł na szko
łę.
Suma ta zostanie prze
znaczona na zakup pomocy
naukowych i dokształcenia
nauczycieli.
(zet)

WYTWÓRNIA
„NIESTĘPOWO"

s

*stemy dociep.eń

•okna
owiai BamMiycmnl

Niestępowo TERAZ

UKZ.WI

Sd?mte£k?®K: Z PCV i Aluminiuml

ul. Raduńska 20
róWN
tel.(058) 681-88-46,
....
tel./fax 681-88-54 FREZOWANY

tełyfax (058) 309-05-21 ton. 337
Filia GDYNIA:
ul. Gniewska 24a
m .
tel./fax (058) 623-42-54 'W ViiSfa
Nasze wyroby posiadają Certyfikaty i Atesty '

już jechałem.
Wiem, że warto.

•Zdarzyło się
J Mały „tamiarz"

Michael Schumacher

usił
*
chłopców w wieku szkolnym wieczorem
Arm^K w*ainać się do jednej z piwnic w bloku przy ul.
y, • •11 krajowej 28 b. Zauważył ich mieszkaniec z sąsiedmej Mat& schodowej i spłoszył.
maćeW'Z niedoszłych włamywaczy udało się mu zatrzydrażk °Wczas ten uderzył go w głowę trzymanym w ręku
metalowym' prawdopodobnie krótkim łomem
lub ł
yzką do opon samochodowych. Wyrwał się i uciekł.

Tekstylia ze sklepu
^ nocy z wtorku na środę złodzieje dostali się
otwo 6^U^el<:stylne§0 Przy ul. Reja. Zamki w drzwiach
czairU' prawdopodobnie dopasowanymi. ŁuDem rZ>T
towar o wartości ok. 7 tys. zł, m.in. koce,
roo lCi
ręczniki, pościel i obrusy.

•Ma święta?
ŁEBA. Przedwczoraj nieznani sprawcy włamali się do
epu spozywczego przy ul. Wojska Polskiego. Sforsowali
etalowe drzwi na zapleczu i wynieśli alkohol, kawę i słoycze, których wartość właściciel oszacował na 8 tys. zł.
(zet)
REKLAMA

FIAT MULTIPLA. NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI
Multipla na multi sposobów

Nowy samochód... codziennie

Niezmienne bezpieczeństwo

Limuzyna, kombi, minivan - to tylko niektó
re z wcieleń Fiata Multipla. Tak jak wyjątko
wy jest jego kształt, tak wieloraka jest moż
liwość adaptacji jego wnętrza.

Wystarczy tylko pomyśleć o możliwościach,
jakie stwarza wnętrze Fiata Multipla z ba
gażnikiem o pojemności od 430 do 1300 li
trów, aby przekonać się, że praktyczność te
go samochodu jest nieograniczona. Na ży

W Fiacie Multipla można zmienić wiele
- położenie foteli, dodatkowe urządzenia,
aranżację wnętrza... Jednak niezależnie od

Sześć komfortowych foteli

czenie wyposażenie samochodu może zo

Sześć identycznych, komfortowych foteli

stać wzbogacone o szereg udogodnień, na
przykład o lodówkę. Benzynowy, 16-zaworowy silnik o pojemności 1.6 litra i mocy
103 koni mechanicznych pozwala na szybką
zmianę otoczenia, podobnie jak szybko
można zmienić wnętrze auta. Fiat
Multipla może być taki,
jakim chcesz,
aby był.

zostało ustawionych w dwóch rzędach.
Dzięki możliwości składania i przesuwania
można je doskonale dopasowywać do indy
widualnych potrzeb. Tak dużą wygodę osią
gnięto na długości zaledwie 3.99 m
(o 4 cm mniejszej niż ma
Fiat Bravo).

Jaw*

wszystkich zmian, jakie chcemy zaprowa
dzić wewnątrz samochodu, jedna cecha po
zostaje jak najbardziej stała - bezpieczeń
stwo. Czteroczujnikowy ABS, kontrolowana
strefa zgniotu, poduszka powietrzna dla kie
rowcy w standardzie, podwójna poduszka
dla pasażerów na przednich siedzeniach*,
boczne poduszki powietrzne dla pasażerów
z tyłu*, system przeciwpożarowy FPS,
kształt siedzeń uniemożliwiający

*'en
'tltiikiam
idli RattV
DC* I
ikonkursowy oznaczony numerem
swoją kartę konkursową

Przyjdź i wygraj Fiata Multiplę
Zapraszamy na Drzwi Otwarte 5 i 6 grudnia

/ytrwaty i chcesz wygrać
:ję kuponów:
- szansa na nagrodę niespodziankę
- szansa na nagrodę rzeczową

dzisiejszy kupon

wypełnij Kupon

i W losowaniu Fiata Multipla biorą udzia! wyłącznie kupony złożone w salonie Fiata w dniach 5 i 6 grudnia.

| Imię |

| Nazwisko |

Kod|

Ulica

i Miasto

Numer domu

Numer telefonu

j
j
•
j

| -

Mieszkania

Obecny samochód

i Wyrażam chęć odbycia jazdy próbnej. TAK |

lądu w Redakcji „Dziennika Bałtyckiego'
ul. Wojska Polskiego 49 A
76-200 Słupsk, tel. (0-59) 424-606

wysunięcie się pasażera
spod pasów - w Fiacie
Multipla można czuć się
bezpiecznie.
•w opcji

|

NIE Q

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych od Fiat Auto Poland S.A. Podanie danych jest dobrowolne,
Pani/Pana dane osobowe umieszczone w niniejszym kuponie będą przetwarzane przez Fiat Auto Poland S.A. Dyrekcja
Handlowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2 wyłącznie do celów marketingowych. Pani/Pana dane są poufne
i nie będą przekazywane innym podmiotom. Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich aktualizowania.

\mjfo
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Tuchomie

Bytów

Zimowe
przygotowania

Szkolenie
rolników
M m osób, przedstawicieli
samorządów lokal
nych, zajmujących się na
swoim terenie sprawami
rolnictwa, wzięło udział
w dwudniowym szkoleniu
„Rozwój Wsi i Rolnictwa
w Integracji z Unią Europej
ską".
Było to już ostatnie szko
lenie z cyklu spotkań dwu
dniowych, zorganizowane
przez firmę Ekspert Stowa
rzyszenie
Inżynierów
i Techników Rolnictwa z Ko
szalina. Firma Ekspert SITR
wybrała Tuchomie na miej
sce spotkania, gdyż jest to
jedna z piękniejszych wsi
kaszubskich. Jej walorem
jest przede wszystkim pięk
ne położenie. Tuchomie mo
że poszczycić się także bu
dynkiem Centrum Między
narodowych
Spotkań,
w którym kursanci mają za
pewniony nocleg i wyżywie
nie.
Szkolenie sfinansowało
Ministerstwo t Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.
(mn)

Dziennik

Bałtycki Am

Bytów

Prace
kanalizacyjne

Miastko
Pracownicy MPK ochraniają róże.

Bytów

Jasełka w szkole
11| roczyste apele z okazji
Isfr świąt Bożego Narodze
nia, to już w Szkole Podsta
wowej nr 5 długoletnia tra
dycja.
Każdego roku inna klasa
przygotowuje świąteczny
program. Apel ten jest
wspaniałą okazją do złoże
nia życzeń wszystkim pra
cownikom szkoły, uczniom,
i rodzicom. W tym roku fe
rie świąteczne rozpoczynają
się 22 grudnia, dlatego też
cała społeczność uczniow
ska spotka się na apelu
świątecznym we wtorek. Już
trwają gorączkowe przygo
towanie, do tego niezwykłe
go, radosnego wydarzenia.
Apel ki. I-III przygotowują
Izabela Bożyszkowska i Jo
lanta Farat. Podstawową
częścią programu bęaą ja
sełka, uzupełnione poezją
religijną i kolędami. Aktora
mi tego przedstawienia bę
dą wszyscy uczniowie kl.
Ilb.
(MH)

Sporna
obwodnica

stwą pierzyny śniegu. Róże,
które są jedną z najwrażliwszych i pięknych roślin, są
przykrywane
gałązkami W komisjach Rady
świerkowymi. Gałązki te Miasta trwa dyskusja
izolują młode pędy rośliny związana z obwodnicą
od bezpośredniego działa
wokół Miastka.
Rośliny; które nie zostaną nia mrozu.
odpowiednio przygotowane
Dzięki tym zabiegom
Komisja Infrastruktury
na zmianę warunków at wiosną wszystkie zadbane Technicznej RM w Miastku
mosferycznych, mogą zo skwery bytowskie będą cie wypowiedziała się przeciw
stać uszkodzone przez dzia szyły przechodniów wido temu pomysłowi uważając,
łanie niskiej temperatury, kiem kwitnących i zadba że są ważniejsze wydatki.
tym bardziej kiedy nie są nych roślin.
Z kolei członkowie komisji
(aku) rolnictwa na razie opowie
zabezpieczone grubą wardzieli się za powstaniem ta
kiej obwodnicy.
Zdaniem
burmistrza
Miastka inwestycja jest już
zbyt droga we wstępnej fa
zie realizacji projektu. Rad
ni z Komisji Infrastruktury
Technicznej uważają, że
koszt budowy przekracza
możliwości budżetowe. Nie
będzie również możliwości
wykupu taniej ziemi od
Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa.
Mirosław Hapka, były
burmistrz jest zdania, że
przerwanie prac nad ob
wodnicą uniemożliwi racjo
nalne zagospodarowanie te
renów, które ma ona objąć
swym korytarzem i unieru
chomi tereny przemysłowe
na obrzeżach Miastka.
- Odstąpienie od tej inwe
stycji spowoduje zastój
w rozwoju miasta. W tej
chwili następuje rozwój mo
toryzacji, a obwodnice są
najważniejszym elementem
komunikacyjnym - twierdzi
Hapka. - Specyficzna sytu
acja Miastka polega na tym,
że mamy tylko jedną ulicę
dwukierunkową na trasie
Słupsk - Szczecinek i ob
wodnica jest konieczna do
KI. Ilb ze swoimi opiekunkami podczas próby.
daje były burmistrz.
(eś)
Fot. Krzysztof Wiczkowski

W mieście rozpoczęty się przygotowania do zimy.
Przy zabezpieczaniu roślin, zieleni miejskiej przed
mrozem pracują pracownicy Miejskiego Przedsię
biorstwa Komunalnego w Bytowie.
Choć prace pielęgnacyj
ne obejmują wszystkie czte
ry pory roku, to jednak je
sienią jest najwięcej do zro
bienia. MPK Bytów objęło
swoją opieką wszystkie ro
śliny skwerów zieleni miej
skiej.

Fot. Krzysztof Wiczkowski

Fot. Krzysztof Wiczkowski

H|^ kilku ulicach Byto11id wa mają miejsce
prace remontowo-innowacyjne przy kanalizacji. No
we inwestycje dotyczą mon
towania ścisków i podłącze
nia poszczególnych budyn
ków do miejskiej sieci kana
lizacji.
Pozwoli to na likwidację
problemów z szambem
i unowocześnianiem kanali
zacji. Jest to korzystne
i z całą pewnością ułatwiać
będzie życie mieszkańcom
poszczególnych mieszkań.

Prace przy każdym z bu
dynków nie powinny po
trwać dłużej aniżeli kilka
dni. Inwestorem tego przed
sięwzięcia jest Miejski Za
rząd Budynków Komunal
nych, zaś prace wykonuje
firma Kopol z Bytowa.
Takich prac w Bytowie
równocześnie wykonywa
nych jest kilka. Mają one
również miejsce m.in. przy
ul. Śródmiejskiej, nie utrud
niają jednak ruchu pie
szych.
(aku)

Bytów

Świąteczne
pożyczki
Bytowskie banki chcąc przybliżyć ludziom realiza
cję świątecznych życzeń, oferują gwiazdkowy kre
dyt Ich realizacją zajmują się Pomorski Bank
Kredytowy SA, Bank Spółdzielczy oraz PKO BP.
Oferowane pożyczki cie
szą się dużym zaintereso
waniem bytowian. Aby
otrzymać kredyt w Pomor
skim Banku Kredytowym
SA, osoba ubiegająca się
o niego winna posiadać co
najmniej od 3 miesięcy
w banku rachunek ROR lub
Eurokonto. Spełniając ten
warunek kredytobiorca mu
si spłacić pożyczkę w czasie
6 miesięcy, a minimalna jej
kwota wynosi 1 tys. zł, zaś
maksymalna 2,5 tys. zł. Kre
dyt jest oprocentowany na
22 procent.
Swiąteczno-noworoczny
kredyt proponowany przez
Bank Spółdzielczy oprocen
towany jest na 23 procent,
termin spłaty wynosi mak
symalnie 6 miesięcy. Mak

symalną kwotę kredytu
bank ustalił na 3-krotność
wynagrodzenia brutto.
Gwiazdkowy kredyt pro
ponowany przez PKO BP
jest również udzielany na
okres 6 miesięcy. Jego opro
centowanie wynosi 24 pro
cent. Posiadacz własnego
konta w tym banku, może
zaciągnąć pożyczkę bez po
ręczyciela i bez prowizji. Je
śli osoba starająca się o kre
dyt nie posiada konta, to je
śli chce wziąć pożyczkę do
2,5 tys. zł, musi mieć jedne
go poręczyciela, powyżej 2,5
tys. zł - dwóch.
Szczegółowych informa
cji udzielają pracownicy
banków.
(ds)

lilii
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Człuchów.

169/CBO/P

Konferencja
w ośrodku
Ośrodek Szkolno - Wy
chowawczy w Człucho
wie poszukuje nowych
rozwiązań w pracy
z dziećmi głęboko upo
sażonymi. Sprawa ta
st ałasię tematem konfer encji^ metodycznej.

Inicjatorem spotkania
yła Lidia Gierszewska, dyektor
człuchowskiego
sr
°dka. Na konferencję
Przybyło wielu specjalistów
sk ^g° województwa słupMieliśmy okazję gościć
zego wizytatora KuraOświaty Władysławę
Januszewicz - mówi Lidia
Gierszewska.
9prócz tego przybyli też
goście z innych ośrodków
Maria Szyntar, dy
rektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
y Słupsku, Zdzisław Kwa
śniewski, dyrektor ośrodka
W Damnicy i Wiktor Piekar
ski, dyrektor ośrodka w Tursku. Byli też przedstawiciele
2
Bytowa, Lęborka oraz
Miastka.
ars

Człuchowski
ośrodek
°prócz licznych referatów
na temat pracy z dziećmi
upośledzonymi, zaprezen
tował też zajęcia praktycz
ne. Specjaliści przedstawili

Niedziela, 6.XII.1998
salon Forda
ul. Grunwaldzka 256,
godz. 12.00-16.00

W każdym

'sobotnim wydaniu

naszych gazet
znajdziesz

rozdaje dzieciom prezenty!
BIG Autohandel

które uczynią

twoje zakupy tańszymi.

już jechałem.
Wiem, że warto.

Władysława Hanuszewicz

Michael Schumacher

Fot. Józef Szymanowski

swoje uwagi i spostrzeżenia
z pobytu w innych placów
kach tego typu.
- Celem konferencji była
wymiana doświadczeń mię
dzy pedagogami zajmujący
mi się takimi dziećmi - mó
wi dyrektor ośrodka w Człu
chowie.
- W ten sposób możemy
szukać dalszych dróg roz
wiązań, wymieniać się do
świadczeniami i uzupełniać
osiągnięcia innych. Praca
taka jak nasza wymaga sta
łego uzupełniania, prze
kształcania
istniejących
rozwiązań - komentuje Li
dia Gierszewska - Taka
konfrontacja ułatwia nam
pracę i pozwala na uzyska
nie lepszych rezultatów dodaje.
(jk)

Michael Schumacher

Bram

FIAT BRAVO. FIAT BRAVA. NOWY WYBÓR

Franciszek Gierszewski demonstrował elementy fizy
koterapii.
Fot. Józef Szymanowski

Odwiedź salony Fiata w dniach
5-6.12.1998 i zobacz, ile się zmieniło.
Nowe wersje Fiata Bravo i Fiata Brava
prezentują teraz nowy, oryginalny
styl. Wyposażone w 16-zaworowe
silniki o mocy 80,100 i 115 koni

mechanicznych dają prawdziwą
przyjemność prowadzenia.
Bogate wyposażenie: w standardzie
poduszka powietrzna dla kierowcy
i ABS* sprawiają, że jazda staje się
komfortowa i w pełni bezpieczna.

Nowe wzory tapicerki i nowe
rozplanowanie wnętrza gwarantują
połączenie piękna i funkcjonalności.
Przyjdź, zobacz, wypróbuj i wybierz.

*modele 10016 vi 11516 v

Czarne

Będzie nowa sala
y szkole

podstawowej w Czarnem stanie nowa
sala gimnastyczna. Środki na budowę tego obiektu
zostały wygospodarowane z budżetu gminy.

Prz

Projekt nowej sali został
wykonany w Słupsku i pre
zentuje się imponująco.
- Obszerna, przeszklona,
wyposażona w doskonałe
zaplecze techniczne będzie
służyła nie tylko szkole, ale
również wszystkim miesz
kańcom Czarnego - mówi
Regina Lucińska, dyrektor
szkoły.
Inwestycja ma zostać
ukończona do 2000 roku.

Jeszcze nie rozpoczęto prac.
Wciąż trwają poszukiwania
sponsorów, popierających
miejscowy sport.
Nowością w szkole będzie
także internet, do którego
w najbliższym czasie szkoła
zostanie
podłączona.
W związku z tym na szkole
niu przebywa aktualnie 4
nauczycieli.
Artur Brzozowski

Jazda próbna podczas Drzwi
Otwartych w salonach Fiata w dniach 5-6.12.1998.
| Atrakcje i niespodzianki nie tylko
przy nowo prezentowanych modelach.

Mb IBS Q
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SYSTEM SPRZEDAZY RATALNEJ
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SKLEPY AGD-RW BEST: ELBLĄG, ul ! Maja 46,
232-44-69; GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 78, 345-42-92;
GDYNIA, ul, 10 Lutego 21, 620-28-34.

upominki

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA: ELBLĄG,
ul. Grunwaldzka 66, 233-36-21 (Salon meblowy
„REWERS"); GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 78,
34542-93 (Sklep AGD-RTY BEST);
GDYNIĄ ul. Gniewska 21 box 51, 623-62-17,
ul. 10 Lutego 21, 620-28-34 (Sklep AGD-RTV BEST);
KOŚCIERZYNĄ ul. Rynek 14, 686-75-57; KWIDZYN,
ul. Braterstwa Narodów 46,279-28-20;
LĘBORK, ul. Staromiejska 1/2, 620^840
N (Sklep,ARRAS"); SOPOT, ul. Polna 58/60,
/
55044-88; TCZEW, ul. Żwirki 40,
532-78-89, WEJHEROWO, ul. Pucka 17,
67243-81 w24 (Sklep „KOMPLEKS").

>

dostaniesz korzystny kredyt rate/ny i gotów^
^możesz żyć z gesW**

bo -0^Sie

Rentom

świąteczne upominki!

AGENCJE SPRZEDAŻY RATALNEJ: ELBLĄG,

sarnin. 99 zS*

ąteczrie zakupy

Svvi

S£.

Promocja trwa od 6 do 24 grudnia 1998 r. Ilość prezentów ograniczona.

PANELE
PODŁOGOWE
5 lat gwarancji

CŁASS0*,
11 000 obr. AT

W CENIE PROMOCYJNEJ OD

39,99 zVm2

Totalexim
Eurodom
Extradom
Pol-Danske
Sakor

Gdańsk, ul. Szafarnia 4

tel. 301 52 13; 301 25 41

Gdańsk, ul. Kilińskiego 52, tel. 557 31 25
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1, tel. 552 04 18
Sopot, al. Niepodległości 692/6, tel. 551 7421
Tczew, ul. Żwirki, tel. 531 05 64
R-14931/A/894

Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańsk 80-958, ul. Nowe Ogrody 8/12
tel. 302-38-43, fax 302-39-41
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę, montaż oraz odpowiednie rozmieszczenie archiwum
rotacyjnego z przeznaczeniem na kartotekę ewidencji ludności.
Termin wymogami wukonania zamówienia do 26 lutego 1999 r,
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowuch.
Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w siedzibie
Zamawiającego, w pok. 372 od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Teresa KlegerRudomino, pok. nr 371, w godzinach jak wyżej, tel. 302-38-43.
Pisemne oferty z ceną należy składać w zamkniętych koper
tach z napisem „oferta w sprawie przetargu nieograniczonego
na dostawę i montaż kartotek" w terminie do dnia 21 grudnia
1998 r. do godz. 10.00, w pok. 372 Urzędu Miejskiego w Gdań
sku, ul. Nowe Ogrody 8/12.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 344,
w dniu 21 grudnia 1998 r. o godz. 12.00.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na pod
stawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 usta
wy o zamówieniach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 1998 r.
Nr 119, poz. 773) oraz wymagania określone w warunkach
szczegółowych zamówienia.
R-15542/A/5

ul. 1 Maja 45, 232-64-32; GDAŃSK,
ul. Partyzantów 13C/1, 344-38-38; ul. Rajska 14 A,
305-77-77, GDYNIA, ul. Abrahama 71, 620-60-41;
ul. Zwycięstwa 256, 664-91-69; SŁUPSK,
ul. Sienkiewicza 4/2, 42-84-52, 40-06-34,.

Urząd Miejski w Gdańsku
Gdańsk 80-958, ul. Nowe Ogrody 8112
tel. 302-38-43, fax 302-39-41
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę oraz instalacją
sprzętu komputerowego dla
potrzeb Wydziału
Społeczno-Administraci^ineao.
Termin wymagany wykonania zamówienia do 15 stycznia 1999 r.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajo
wych.
Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawia
jącego, w pok. 372 od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Teresa Kleger-Rudomino, pok. nr 371, w godzinach jak wyżej, tel. 302-38-43.
Pisemne oferty z ceną należy składać w zamkniętych kopertach z napi
sem „oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz in
stalację sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Społeczno-Administracyjnego" w terminie do dnia 21 grudnia 1998 r. do godz. 10.00,
w pok. 372 Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pok. 344, w dniu 21
grudnia 1998 r. o godz. 13.00.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.
19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach
publicznych oraz warunki określone w warunkach szczegółowych zamó
wienia.
R-15541/A/5

NAJLEPSZY PRZYJACIEL TWOJEGO PSA
W miesięczniku "Przyjaciel Pies":

0LA MitOSNłKOW PSÓW
Nr 2 Grudzień 1998
Cena: 4.20 zł

? r;rv Mi s s i* w

Zapraszamy do autoryzowanych
punktów handlowo-serwisowych
szwedzkiej firmy Husqvarna

Jak dbać o psa
Jak go wychowywać
Porady weterynaryjne
Rekreacja z czworonogiem
Aktualności i nowinki
Portrety ras
Ciekawe zdjęcia

ELBLĄSKIE: • Braniewo, Plac Piłsudskiego • Elbląg,
Królewiecka 229, (0-55) 234 93 41 • Kwidzyn, Braterstwa
Narodów 67, (0-55) 279 59 11 • Nowy Dwór Gdański, Plac
Wolności 5A, (0-55) 247 20 57 •Pasłęk, Konopnickiej 10, (0-55)
248 25 03 • Susz, Plażowa 18, (0-55) 278 64 04 • Sztum,
Sienkiewicza 27, (0-55) 277 20 12 wew. 24 • GDAŃSKIE:
•Choczewo, Wojska Polskiego 4/2, (0-58) 676 32 59 •Gdańsk,
Ks. Rogaczewskiego 9/19, (0-58) 302 00 71-4 •Gdynia, Morska

Plakat

200, (0-58) 663 14 24 •Kartuzy, Kościerska 11, (0-58) 681 08 31
• Kościerzyna, Drogowców 6, (0-58) 686 74 58 •Lubichowo,
Leśna 5, (0-69) 588 52 46•Sopot, Al. Niepodległości 705, (0-58)
550 02 07 •Starogard Gdański, Gdańska 12, (0-69) 162 40 28
•Wejherowo, I Brygady Pancernej W. R 77A, (0-58) 672 34 37

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BUR OGŁOSZBI:

Co mięsiw w twoim kiosku!

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;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

Oziętutik

*** 4 grudnia 1998 r.
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iH NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI

• ~7:: W I

MWY

R-12098/A/945

Codziennie 11.00-19.00
sobota
10.00-14.00

PEŁNA OFERTA

GDAŃSK-WRZESZCZ

tli. Wysoiańskieg

r

tel./fax

TYLKO W HEBANIE MEBLE NAJTANIEJ!

r

341-04-22

- " > 347-23-69

347 23 18

iĘĘr-

Serdeczne życzenia Zdrowych; Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 1999

wszystkim Klientom składa

Makro Cash and Carry
w Gdyni.

Mikołajki W Makro - Niedziela, 6 grudnia 7.00-20.00.
W ten jeden wyjgtkowy dzień w roku pragniemy zaprosić na świgteczne
zakupy naszych Klientów wraz z dziećmi dla których przygotowaliśmy moc atrakcji.
Na terenie hali odbywać się będq konkursy dla najmłodszych, wspaniałe
i niepowtarzalne promocje oraz degustacje świgtecznych łakoci.

R-l 5517/A/235

Życzymy wszystkim udanych zakupów i dobrej zabawy.

rpTf

R-15535/A/235

j mar

Świąteczna promocja
w sklepach RTV!

•iżjżjj-

TAP 2134 TN

•kineskop Black Line 21",
• pełnozakresowy tuner telewizji
kablowej,
• 90 programów,
•teletekst z pamięcią 100 stron,
•polskojęzyczne menu,
• przełącznik 16:9,
•dźwięk stereo w standardzie
NICAM

Zapraszamy do sklepów:

TAP 2534 TNX

•kineskop Black Line S z maską
inwarową 25",
• pełnozakresowy tuner telewizji
kablowej,
•90 programów,
•teletekst z pamięcią 100 stron,
•polskojęzyczne menu,
•przełącznik 16:9,
•dźwięk stereo w standardzie
NICAM

TAP 2834 TNX

• kineskop Black Line S z maską
inwarową 28",
• pełnozakresowy tuner telewizji
kablowej,
• 90 programów,
• teletekst z pamięcią 100 stron,
• polskojęzyczne menu,
• przełącznik 16:9,
• dźwięk stereo w standardzie
NICAM

TAP 140 VT

•kineskop -14",
•pełnozakresowy tuner telewizji
kablowej,
•100 programów,
•ustawianie formatu obrazu 4:3
lub 16:9,
9 blokada programów,
•menu

TAP 2105 T

•kineskop Black Line 21",
•pełnozakresowy tuner telewizji
kablowej,
•70 programów,
•teletekst,
•wyświetlanie funkcji na ekranie,
•gniazdo słuchawkowe

Pruszcz Gdański: $ Sklep Firmowy Proelco tel. 682-20-53, Gdańsk: ® Toster, tel. 301-25-21 $ Radio Market, tel. 553-38-70 ® Telewizorek, tel. 553-79-79 * Telewizorek,
tel. 341-04-67 Gdynia: « Mors, tel. 620-27-73 * Princo, tel. 620-62-06 $ AS, tel. 623-71-40 Rumia: $ NlkO, tel. 671-07-86 Wejherowo: * ZURT, tel. 672-48-42 * Dom-El,
tel. 672-27-23 Stupsk: $ Jantar, tel. 42-69-89 * Datimpex, tel. 43-29-61 Lębork: * OH Jantar, tel. 62-25-77 w.36 Władysławowo: * Sibuk, tel. 674-23-35 w.40 Puck: * Sibuk,
tel. 673-28-74 w.40 Sierakowice: * Ted Sklep Expert, tel. 681-67-41 * Ted Sklep Expert, tel. 681-63-58 Relplln: * Vortex w&w, tel. 536-44-62 Lębork: * Arteks, tel. 62-64-64
Kościerzyna: * ABC, tel. 686-52-05 Starogard Gd.: $ Electronic, tel. 562-40-46 Nowy DwOr Gd.: ® kwadro, tel. 247-28-06 Kwidzyn: * Techtronik, 279-72-65 Kartuzy: *
Skt. Hurtowy Koszałka, tel. 684-03-00 Elbląg: ® Unitrus, tel. 232-81-49 Tczew: * Jarex, tel.532-19-13.
Promocja trwa do końca 1998 roku

fZA

Gdańsk
7APRAS7AMY łlfi IUA&7VPIł RH IR flCinfi7FIUa
- Tar9 Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
uirn/tOŁIWIT UU IWHOŁTbll DlUIi UbŁUoŁEft, V^i.7 Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, teł7fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

M.D.

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

piętek 4 grudnia 1998 r. Dzieitltik

Bałtycki sm
R-14871/A/30

W i* REPRODUKCJE, RAMY, ANTYRAMY

REWELACYJNIE NISKIE CINYIIII!
(np. 40x50 -14,50 zł, 20x25 cm - 6,50 zł)

80-170 Gdańsk, ul. Na Zboczu 79 A
telI. (058) 302 53 09, (0601) 70 71 94
R-15380/A/30

Kupując mieszkanie w dniach od 7 do 31
grudnia '98
płacisz o

100 zł mniej za każdy m

2

powierzchni.

IHfiTnT
|/%If

WWMM/&

Gdynia-Dąbrowa, ul. Sojowa 28 C/3
tel. 629-98-55, 629-72-76

^

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

"PROJEKT" S.C.

TKmMTsc.

ATRAKCYJNE MIESZKANIA
w pobliżu centrum

PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
UL. MICKIEWICZA

o powierzchni 49 - 92 m2

Przedsiębiorstwo
Budowlane^
- ATRAKCYJNA LOKALIZACJA (w pobliżu szkoła i park)
- SPRZEDAŻ RATALNA
- ULGA PODATKOWA
REALIZACJA
- REALIZACJA KSIĄŻECZEK
II i IV KW. 99 r.
MIESZKANIOWYCH
- MOŻLIWOŚĆ KUPNA GARAŻU
PRUSZCZ GDAŃSKI, UL. GRUNWALDZKA 93 B
S-4847/A/864
TEL7FAX 683 19 67
KONTRAST
IMPORT- EXPORT „
0-602 663 560
,^ A

0Z<,0by

\

Pon. 8-18, wtorek 4-czw. 8-17; piątek 8-16; sob. 10-13

100% PEWNOŚCI?

(vis a' vis obwodnicy)

|

gratis !!!

FIRMA wD0M-INVESTM
&
Spółdzielnia Mieszkaniowa
NN0VA" Oddział Gdańsk

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ"

WIELKI KACK, DĄBROWA, OKSYWIE

SUCHY DWÓR CENA lm

2

już od 1750 ń/m2

Suchy Dwór -9 kmn od centrum Gdyni
G

DOMY
Możliwość zakupu samej dziatki!!
CENY
Y OD 140 000z
000zł ///

CFL leasing
SPRZEDAŻ ORAZ LEASING

przyjmuje
zapisy na
mieszkania
lokatorskie

Gdańsk, ul. Krzywoustego 35
tel.557-14-96,557-52-53

- GDYNIA

TOYOTA COROLLA

(do hurtu rabaty)

M I E S Z K A N I A :
- GDAŃSK UJEŚCISKO
- KOLEJNY ETAP REALIZACJI!!!

*do zakupionego VOLVO FH12

pawilon ogrodniczy

Gromadzisz 30%
wart. mieszkania, przez 3
lata i mieszkasz.
Zapisy i informacje w go
dzinach 9.00-19.00,
sobota 9.00-14.00.

IH JUH ^L'lTł' HI @01

z TOYOTĄ na siodle'

kompleksowo

Gdynia, ul. Morska
w

GRUPA KAPITAŁOWA

^

VOLVO

t? o?

GDYNIA, uł. 10 LUTEGO 33
620-55-11,621-86-19,661-55-57
0602 845-640

oraz garaże i lokale użytkowe w atrakcyjnych lokalizacjach:
* OSIEDLE „ZIELONY STOK" - Gdańsk, ul. Kartuska 246
•ZESPÓŁ MIESZKANIOWY - Gdynia - Pustki Cisowskie

5-6 12 1998 DNI OTWARTE

\e^v

ęO

KOMFORTOWE MIESZKANIA

Biuro sprzedaży: Gdańsk, ul. Kartuska 246; tel. 305 31 88, 300 52 07

BIURO FIRMY:

KOMBUD

II ł

Km\Jr ww tr Cm %*

Promocja trwa do 15.12.98
Ilość pojazdów ograniczona

PREMIERA

VOLVO
FM
VULVU rIVI
CARTER TRUCK CENTER

MITSUBISHI

Gdynia ul. Rdesłowa 41 (wjazd od Chwaszczyńskiej) tel. (058) 629 88 33

CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH, SAMOCHODÓW
DOSTAWCZYCH I CIĘŻAROWYCH™
MARKOWYCH NACZEP, PRZYCZEP,
WYWROTEK, CHŁODNI-.
URZĄDZEŃ, SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO

EFEKTYWNE OPROCENTOWANIE
LEASINGU JUŻ OD 5% W SKAU ROKU!
Centrum Finansowo-Leasingowe
ul. Młyńska 9
89-600 Chojnice

' Tar9 Drzewny 3/7, fax 301-80-62,346-35-68, tel. centr. 301-50-41 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 całą dobę; pon. - pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00;
Gdynia, Świętojańska 141, tel./fax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00, Władysława IV17, tei./fax 620-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00

Gda|!|sk

ii *MISJOM M

tf wW jAtwm. m

tel. (0531) 540-186
tel./fax (0531) 706-29
tel. kom. (090) 376-265, (0601) 682-833

R-15052/A/1062

piątek 4 grudnia 1998

BLA ABSOLWENTA

W BUDOWNICTWIE

ABSOLEWNTKĘszkoty tury
stycznej. Tel. 62-78-288, 6219-919
ABSOLWENTÓW, uczniów
szkót zaocznych, 664-80-61
ANKIETERÓW na stałe 400500 zł tygodniowo, 30-53723
MŁODE osoby do promocji
francuskich
kosmetyków
w Domach Handlowych
przyjmę, 0-602/210-660
PILOTKI autokarów ze znajo
mością niemieckiego, zatrud
ni „Interglobus Reisen". Ży
ciorys itp. pocztą na adres: L.
Przybyszewski, ul. Krasickie
go 19/4,81-377 Gdynia
MŁODYCH bezrobotnych,
tel. 664-80-61

SEZ9N0WE6S >
STUDENTÓW, bezrobot
nych, praca sezonowa, (058)552-45-82

DOZORCÓW- emeryci, ren
ciści. Zgłoszenia osobiste
o godz. 16.00 ul. Czarny
Dwór 12 Gdańsk- Przymorze
Big Autohandel sp. z o.o.
EMERYTÓW, rencistów, woj
skowych, tel. 621-52-03
mmŁN0SPRAWNE60
PIELĘGNIARKĘ z grupą in
walidzką zatrudnię, tel. 67603-50 godz. 8.00-15.00
OSOBY z grupą inwalidzką,
min. średnie wykształcenie,
umiejętność pracy z kompu
terem, zatrudnię, tel. 346-0666 10.00- 16.00

KIEROWNIKA serwisu
blacharskiego, 551-45-41

i USŁtt6ACNBDD0Wl.
BUDOWLAŃCÓW- pracowa
liście legalnie w Niemczech,
1996- 1998, odbierzcie poda
tek, (0-58)301-82-63
CIEŚLI i zbrojarzy zatrudni
Firma Budowlana. Zgłosze
nia osobiste w pon.- czwartek
godz. 14.00- 16.00 w siedzi
bie firmy IKC Sp. z o.o Gdy
nia, ul. Orłowska 61/3

LAKIERNIKA
samochodowego, wy
kwalifikowanego, pilnie,
309-02-28 wew. 4
PRACOWNIKA hurtowni czę
ści samochodowych, wyma
gana znajomość języka an
gielskiego i obsługi kompute
ra, 554-46-40

mmm
INSTALATORÓW systemów
alarmowych 344-15-78, 34415-86
MŁODEGO absolwenta Poli
techniki, znajomość obsługi
komputera, 305-22-66
PRACOWNIKÓW
(2)
w charakterze elektrome
chaników poszukuje P. U.
H. P. „Polstarter" Wyma
gany staż pracy min. 3 la
ta, wykształcenie średnie,
wiek 28-35 lat. Dobre wa
runki płacowe. Kontakt
tel. 301-78-71, 301-70-13
w godz. 8.00-16.00

WSRANŻYSAMOeWlD.
BLACHARZA dobrego na do
brych warunkach zatrudni
Lak Plus- Autoryzowana Sta
cja Obsługi Fiata, 341-55-09
KIEROWCĘ- doświadczone
go (do lat 40), Gdynia- Ciso
wa, Janowska 40

KRAWCA- samodzielna kon
fekcja ciężka, 664-92-24
KRAWCOWE do pracy
w akordzie, 343-51-21
KROJCZEGO, brygadzistkę,
341-49-05
TECHNOLOGA-

krojczynię
do zakładu krawieckiego
o profilu dziecinnym, tel.
0-601/67-98-60
PRACOWNIKA z umiejętno
ścią
wykonywania
szablonów krawiec
kich, Firma „Gielo", RumiaJanowo, tel. 671-31-15, tel.
(0)601/64-11-54

smiii®

IPRZYKOWPirreRZH

ADMINISTRATORA
sieci- serwisanta sprzętu
komputerowego zatrudni Wy
dawnictwo. kontakt telef:
304-84-87

KIEROWCÓW autokarów,
zatrudni „Interglobus Re
isen". Życiorys, przebieg pra
cy itp. pocztą na adres: L.
Przybyszewski, ul. Krasickie
go 19/4, 81-377 Gdynia

ASYSTENTKI,
sekretarki,

praca po przeszkoleniu.
Gdynia. Świętojańska
39/4 661-84-13: Gdańsk,
Wałowa 19, 301-48-59

r.

INFORMATYKA do ob
sługi programów kompu
terowych (Pan Wokulski
Subiekt), współpracujący
mi z kasami fiskalnymi
zatrudni firma „Bimit- Mita", Gdańsk, Wały Jagiel
lońskie 24, 346-22-64
PRACOWNIKA
biurowego lub
rencistkę do 47 lat,
wykształcenie średnie,
dyspozyccyjną,
operatry wną,
komunikatywną,
niepalącą z samo
chodem, 5 godzin
(10.00- 15.00) lub
(15.00- 20.00), 550,netto, wyłącznie Przy
morze- okolice, 558-0115 (8.00- 11.00) i po
19.00, 0-602-373-522
(cały dzień)
PRACOWNIKA doświadczo
nego zatrudni Biuro Nieru
chomości, 0-501/02-22-67
PRACOWNIKA poszuku
je Firma, wymagania:
szybkie pisanie na kom
puterze i znajomość języ
ka angielskiego w mowie
i w piśmie, 620-11-83

DLA KSiHfiOWEGO

łfflfteOWlfcfMłMSłW

GŁÓWNĄ
księgową

SAMODZIELNĄ księgową ze
znajomością programu Sym
fonia Fk zatrudni firma z sie
dzibą w Gdyni przy ul. Hutni
czej, tel. 0602/32-11-53 po
12.00

SU HANDLOWCA
EKSPEDIENTKĘ, tel.
682-05-79 do kwiaciarni
EKSPEDIENTKĘ do sklepu
fotograficznego przyjmę, tel.
301-59-38 12.00- 15.00
EKSPEDIENTKĘ z prak
tyką w sklepie mięsnym,
Gdańsk
Grunwaldzka
513, 552-03-74
EKSPEDIENTKI, sklep spo
żywczy. Oliwa 552-91-25
EKSPEDIENTKI do sklepu
spożywczego na stałe,
Gdańsk- Brzeźno, Hallera
233, tel. 343-55-05
EKSPEDIENTKI za
trudni Szkocka Firma
Odzieżowa; dyspozycyj
ne, energiczne, nie palą
ce, średnie wykształce
nie, do 26 lat- pełen etat.
Kontakt sobota: 13.0021.00, tel. 664-94-90
HANDLOWCA- samodzielny
sprzedawca samochodów
używanych, znajomość kom
putera, j. niemieckiego, prawojazdy kat. B, C, E,
058/621-45-59

do zakładu produkcyjnego
w Rumi, tel. 623-79-14,
0601/687-805 wieczorem

KSIĘGOWYCH

- kursy komputerowe.
Otrzymasz pracę. Upo
ważnienie
Krajowego
Urzędu Pracy. Gdańsk.
301-28-51. 301-47-54.
Gdynia, 661-83-88

HANDLOWCA.
Exterior Sp. z o.
o. Branża opakowań.
Wymagania: wiek do 28
lat, samochód, doświad
czenie w handlu, wy
kształcenie
minimum
średnie, tel. 347-89-35,
341-52-96 w 22

HANDLOWCÓW, zatrudni
firma
telekomunikacyjna
P.T.H. „Datel", Gdynia, ul.
Świętojańska 40/2
HANDLOWCÓW- bystrych,
„duże pieniądze", 346-52-37
HANDLOWCÓW z samocho
dem zatrudni hurtownia wy
dawnicza, Pruszcz, 683-3096
KWIACIARNIA zatrudni
panią z praktyką, 348-9770
PRACOWNIKÓW
do
działu handlowego, bran
ża- wyposażenie wnętrz.
Osoby z doświadczeniem
oraz absolwenci Wydzia
łów Zarządzania, z umie
jętnościami technicznymi
mile widziani. Zgłoszenie
(cv, list motywacyjny)Urząd Pocztowy 10, gdynia, skr. pocz. 16

z dobrą znajomością języka angielskiego,
obstugą komputera, mile widziane wykształcenie wyższe,

BRANŻfSPOŻTWCZEJ
BUFETOWĄ- uczciwą bez
nałogów, dyspozycyjną oraz
pomoc kuchenną od zaraz,
Gdynia, Energetyków 15 (te
ren Stoczni).
KELNERA na bardzo do
brych warunkach, wyma
gania: wiek do 25 lat, zna
jomość j. niemieckiego
lub angielskiego, niena
ganna prezencja, kontakt:
tel. 620-59-23

PUH „AMEX" Sp. z o.o.

zatrudni w swoich zakładach w Pucku:
- inżynierów mechaników (znajomość autocadu, języka angielskiego
lub niemieckiego, pożądana praktyka w przemyśle)

- specjalistę ds. logistyki (wykształcenie

- ślusarza maszynowego do konserwacji i napraw obrabiarek

W INNEJ BRANŻY
AGENTA ochrony- kon
wojenta. Kurs zawodowy
na licencję I stponia.
Promocja! 554-2225, 345-00-87. Bezpłatna
infolinia 0-800-15-11-11.
Gdańsk, Grunwaldzka
487/489

AGENTÓW,
pośredników ubezpieczenio
wych. Wymagane zezwole
nie PUNU, 551-00-10

handlow

CHAŁUPNIKÓW: składanie
biżuterii, elektroniki, adreso
wanie kopert, zarobki w dewi
zach. Informacje bezpłatne,
zaadresowana
koperta
zwrotna. „Nord- 04" 99-300
Kutno skr. 65
CHAŁUPNIKÓW zatrudnimyadresowanie kopert dla an
gielskiej firmy wysyłkowej,
1000 sztuk 350 funtów. Wy
syłamy informację. Dołączyć
4.95 znaczkami. A I U 132
Plac Tysiąclecia 1 Głogów
67-210

Oferujemy:
- satysfakcjonujące wynagrodzenie adekwatne do osiągnięć w pracy
- stałe zatrudnienie
- możliwość podnoszenia kwalifikacji

Kontakt telefoniczny: (058) 553 15 07 / 5534448 w godz. od 8.00 do 16.00
Kontakt pisemny: Fax (058) 553 14 81, E-mail: amex@gdansk.cnt.pl

R-15154/A/5

MAGAZYNIERA
branży elektroenerge
tycznej.

Wymagania:
doświadczenie zawodo
we, prawo jazdy, wy
kształcenie średnie, zna
jomość komputera, odpo
wiedzialność. Oferty pi
semne (c.v + list motywa
cyjny) prosimy przesyłać
na adres; „Elfeko" S.A.
ul. Hutnicza 20A, 81-061
Gdynia lub fax

058/623-00-50

MODELEK oraz dziewcząt
powyżej 1,70 cm do 25 lat
poszukuje Top-Studio. Przy
gotowanie do pokazów mo

CHAŁUPNOKÓW-gwarantu
jemy zbyt i zaopatrzenie. In
formacje bezpłatne (znaczek
zwrotny)! „System" 80-962
Gdańsk skr 42

dy, 620-00-30 wew. 122,

FRYZJERKĘ damsko- mę
ską, 340-97-95

modeli, osoby od lat 12 za

KANDYDATKI modelki
i fotomodelki oraz dzieci
(1-10 lat) -Casting sobota
5.XII.98 hotel „Hanza"
Gdańsk, ul. Tokarska 6, tel.
622-19-99 Koszt mat. foto 22
zł.

Wielki Casting
„Kariera- XXI"

KONSULTANTKI303-03-44

Avon,

KOSMETYCZKĘ z doświad
czeniem zatrudni Abacosun,
Gdynia, telefon 661-35-26

HAIR

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie c.v.
(wraz z aktualnym zdjęciem) oraz listu motywacyjnego pod adresem:
Vitroservice Clima, ul. Słonecznikowa 2
81-198 Kosakowo, woj. gdańskie, tei. 625 13 54
(z dopiskiem na kopercie „PRACA") R_155C

J

COIF

SALON FRYZJERSKI
w Gdańsku
zatrudni

FRYZJERÓW
DAMSKO-MĘSKICH
oraz

0501/179-863

MODELKIpraszamy!

621-68-43, 621-80-46 wew.
210 „Viva-Art Models", Gdy
nia, Starowiejska 1.
MONTERÓW kadłuba do
pracy na terenie Gdańska,
tel. 663-97-52

OPIEKUNKĘ, młodą, dyspo
zycyjną do 1,5 rocznego
dziecka 10 godzin dziennie
9okolice Chyloni). Wysokie
zarobki, 0602/60-70-87
OPIEKUNKĘ do 2-letniej
dziewczynki, Gdańsk, Platy
nowa 4c/2 po 16.00
PREZENTERÓW muzyki, 0501/191-635
RODZINĘ na fermie do zbio

KIEROWNIKA
ZAKŁADU

ru jaj, mieszkanie na miejscu,

z przygotowaniem
w zawodzie fryzjerskim

klimatyzacji i chłodnicta ze

0601820868,

(012)413-16-86
R-15478/A/577

0-58/676-01-10
SPECJALISTĘ w zakresie
znajomością automatyki kli
matyzacyjnej zatrudni Przed
siębiorstwo Chłodniczo- Kli
matyzacyjne „Prorem Agro"
Tel. 301-67-59
SREBRNIKÓW-

W każdym

wydaniiMiaszych gazet
znajdziesz

które uczynią

twoje zakupy tańszymi.

44-62
STOLARZY meblowych oraz
uczniów zatrudnię od zaraz,
552-81-33, Tuchom S. A.
KANDYDATÓW na agen
tów* Szwajcarskie Towa
rzystwo Ubezpieczenio
we. Zapewniamy profe
sjonalne szkolenia i atrak
cyjne warunki współpra
cy, 0-601/69-09-85

Na ponledzlatek ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 w Biurze Ogtoszeń iv Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,20 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
Na wtonk do dodatku „ Wokół Domu" ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 do głównego wydania do poniedziałku do godz. 13.00

mmmmumcsiom

CSgdz,0?

chałupni

czo, montaż odlewów, 683-

sobotnim

- modelarza odlewniczego

'Witt

STOMATOLOGA wyko
nującego protetykę, 0601/91-60-23

CHAŁUPNIKÓW! Adresowa
nie, składanie długopisówZatrudnimy. Cały kraj. Infor
macje bezpłatne, koperta
zwrotna. „Menager" 99-300
KUtno box. 107

LAKIERNIKA, stola
rzy- Stolarnia Stolarki
Otworowej, 552-84-51

ska, tel. 301-12-86

- tworzenie oprogramowania,
- wdrażanie i nadzór nad oprogramowaniem.
Wymagana znajomość Pascala, Delphi, Windows 95,
Windows NT oraz języka angielskiego.

V

- wysoko kwalifikowanych frezerów i tokarzy

MGR lub technika farma
cji, blisko dworca PKP
w Rumi, bardzo dobre
warunki, tel. 671-20-79
po 17-tej

18

Gdynia, telefon 661-35-26

OFICERÓW pokładowych II

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za:

mość języka angielskiego lub niemieckiego, praktyka zawodowa)

MGR farmacji zatrudnię, tel.
556-42-54, 0602/101-937

CHAŁUPNICTWO absolutnie
dla każdego! Informacje li
stowne lub telefoniczne, Wa
ryńskiego 8/ 11 00-631 War
szawa /0-22/ 825-69-57;
0601/35-96-17; 0601/35-96-

KOSMETYCZKĘ z doświad
czeniem zatrudni Abacosun,

kl. zatrudni Żegluga Gdań

INFORMATYKÓW

wyższe łub średnie, znajo

MGR farmacji, samodziel
nego zatrudni apteka
w Wejherowie. Bardzo
atrakcyjne zarobki.
Możliwość uzyskania po
życzki, 0601/62-90-26

ANKIETERÓW,
ców, 30-53-723

zatrudni

MEGA S.A., Gdynia, ul. Hutnicza 42,
tel. 623-26-46 w. 259

j farmacji .

KUCHARZA, możliwość za
kwaterowania, 682-76-74

producent urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

R-15467/A/577

i

KUCHARKĘ samodzielną,
umiejącą garmaż, do stołów
ki od zaraz, 620-27-01 prosić
stołówkę.

KELNERKI, 0-501/191-635

BROKERÓW ubezpieczenio
wych kandydatów zatrudni
my, tel. 301-42-81, 301-4282

AGENTÓW ochrony z bronią
palną i gazową zatrudni Biuro
Ochrony „Orka". Oferujemy
atrakcyjne warunki pracy
oraz wysokie zarobki. Zgło
szenia osobiste w godz.
(9.00- 15.00) Gdańsk, Koło
brzeska 30

Yitroservice Clima Sp. z o.o,

zatrudni

KUCHARZY z doświadcze
niem i kelnerów zatrudni ho
tel w Redzie, tel. 678-51-53

Vi GASTRONOMII I

r
Pracownika

do działu przygotowania produkcji brandy energetyczne;

19
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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, telJfax 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, telJfax 562-2040, pon.- pt. 8.00-16.00

iimwmM
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MĘŻCZYZN

do

i

ochrony

obiektów stacjonarnych na

PANIĄ, Pana lub
rencistkę do 47 lat,
wykształcenie średnie,
dyspozyccyjną,
operatrywną,
komunikatywną,
niepalącą 5 godzin
(10.00- 15.00) lub
(15.00- 20.00), 500,netto,
wyłącznie
Przymorze- okolice, 0602-373-522
(cały
dzień), 558-01-15 (8.0011.00), po 19.00

terenie Gdańska, wiek do 35
lat, wzrost powyżej 175 cm.
Zgłoszenia osobiste 10.0015.00 w biurze Agencji- Gdy
nia ul. Słowackiego 58/2, tel.
620-68-42
OSOBĘ do pomocy
w prowadzeniu domu, tel.
090/529-327

i
m IM IISI

piątek 4 grudnia 1998 r.

Pm

SKŁADANIE długopisów, 0604/40-67-85

PANIĄ do sprzątania biu
rowca zatrudni „Vitroservice Clima" Kosakowo, Sło
necznikowa 2. Zgłoszenia
osobiste.

ODPOWIEDZIALNYM
domową pracę zleci re
dakcja. (umowa), 0602/178-672

PRACOWNIKÓW ochrony,
Gdańsk, ul. Szafarnia 10

PRACA w domu- 2100 zł.
Nasączanie taśm. Zaopatrze
nie, zbyt. umowa. Urządze
nia. PHU Gamma 75-331 Ko
szalin, Bałtycka 2. Koperta
zwrotna

mas*twmim
CHAŁUPNICTWO- montaż
kolczyków, sakiewek, mikrowyłączników, wykańczanie
śliniaczków, inne. Odbiórdostawa (oferta katalogowa).
Dołączyć znaczek 6.10 „116
ACJ" 22-117 Chełm, Lwow
ska 11C

PRACA w domu- adresowa
nie, rozsyłanie materiałów re
klamowych 5 zł/ szt. PHU
Gamma 75-950 Koszalin,
Zwycięstwa 152. Koperta
zwrotna

ABSOLWENTKA Studium
Ekonomicznego, studiującą
zaocznie (angielski, kompu
ter), 691-13-09

PlfeniA

KIEROWCA, dostawczy Mer
cedes, do hurtowni lub inne,
tel. 0-602/479-650

KSIĘGOWA- księgi handlo
we, PKPiR, kompleksowo ka
dry, ZUS, tel. 0-602/746-153

i opieki nad osobą starszą,

KSIĘGOWA samodzielna,
poszukuje pracy, 341-11 -39

85-20

KIEROWCA, kat ..B", 42 lata,
zamieszkały w centrum
Gdańska, dyspozycyjny 24 h,
tel. kom. staż 18 lat, tel. 30593-10

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

wykształcenie średnie tech
niczne, 0-604-203-108

EKONOMISTO, kurs księ
gowości komputerowej, po
dejmie 1/2 etatu, 553-22-62

KIEROWCA kat. B, E, 0-601676-520

HANDLOWIEC,
kelner,
sprzedawca, ze znajomością
komputera, języka niemiec
kiego, prawo jazdy kat. B,

KSIĘGOWA,
znajomość
KSH I KPIR oraz program
Symfonia i Wariko, tel. 30314-76

KSIĘGOWA, 558-03-22

MECHANIK chłodni z prakty
ką na statkach we flocie pol
skiej i za granicą poszukuje
pracy na lądzie, 0601/832860

MGR Ekonomii, pełny lub 1/2
etatu, 303-33-13

OPIEKUNKI

do

pomocy

niepełnosprawną, tel. 673-

PLASTYK- znajomość kom
putera, wyklejanie reklam,
doświadczenie, 348-58-39
PRAWNIK, aplikacja- zdany
egzamin sędziowski. 671-23-

80
TECHNIK
553-70-14

budowlany,

TECHNOLOG
Żywności, młoda,
dyspozycyjna,
prawo jazdy,
0602/67-20-69
BHP obsługa przedsię
biorstw, szkolenia, 629-41-07
EMERYT podejmie pracę
portiera, szatniarza lub do
zorcy w tym naprawy: stolar
skie, ślusarskie, hydraulicz
ne, tel. 342-24-46 po godz.
19.00

śkuitma
SftMBCHÓB

• i
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AUDI 80, 1,9E, 1987, 30269-89, 0-501/172-163
AUDI 80,1989 r, serwisowa
ny, bezwypadkowy, 0602/223-887
BMW 525, 1986, cena:
13.000,- możliwa zamiana.
0-90/623-857
CITROEN C-15, okazyjnie,
0602-316-002
CITROEN Xantia, 1996 r.
50.000 km, bogate wyposa
żenie, uderzony, 20.000 zł,
552-04-01, 0602/247-782
DAEWOO Tico, 6 rat w autosystemie, 1 rata + wpisowegratis, 0-69/611-861
DAIHATSU Charade, 1991
diesel, 89 tys. km, 621-67-70
FIAT 125p, 1982, 1500 zł,
347-67-72 po 18.00
FIAT 126p, 1985, cena:
1.500 do uzgodnienia tel.
682-64-50
FIAT 126P Bis, 1991, grana
towy, 48.600 km, 624-46-02,
348-50-33
FIAT Cinquecento
1993, 0-58/58-89-148

700;

FIAT Cinquecento 899,
1996, autoalarm, immobilizer, przebieg 25 tys, cena
17.500,- 306-70-45 po 19.00
FIAT Cinquecento 900,
1994, stan idealny, 550-62
70, 0-601/646-725
FIAT Siena 16, IV. 1998,
23.000 km, granatowy meta
lik, alufelgi, 6 głośników, ra
diomagnetofon Pionieer, ba
gażnik dachowy, 30.000 zł,
tel. 0-601/642-424
FIAT Tempra 1930 cc. turbo
diesel, ABS. CZ, S. HAK HO
LOWNICZY, ES, alarm, rocz
nik 1991. przebieg 160.000
km. 185.000 zł, 661-12-50
FIAT Tempra benzyna, la
kier, metalik, CZ, blokada
skrzyni biegów, alarm, rocz
nik 1994. przebieg 143.000
km. 17.500 zł. 661-12-50

FIAT Uno. 1996, tel. 303-5636
FIAT Uno- 45s, 1993 r, 5drawiowy, pełna dokumenta
cja, stan bd, 302-83-78

FORD Windstar, 1995,
pełne wyposażenie, 0602/379-966, 300-00-75
ŁADA 2104 kombi 1990.
przebieg 142.000, 6500,- teł.
671-82-48 po 17.00
MAZDA 626, 1.0i, serwiso
wany, 1993 r, 120 tys. km, 059/612-153
MERCEDES, S140, 350 TD,
1993 rok, 170 tys. km, bez
wypadkowy, 98.000 zł, tel.
682-73-55
MERCEDES 124,230,1988,
automat, 0-501/540-550
MERCEDES 124, 300 D,
1987, 26.500,- 343-47-84
MERCEDES 190 D, rok
1990, sprowadzony w cało
ści, cena: 25,5 tys, tel. 68764-84
MITSUBISHI Galant, 1989,
18TD, stan idealny, pilnie, ta
nio, 343-56-66
MITSUBISHI Space- Wa
gon, 2000 i, 1993/ 94
43.900,- zamiana na tań
szy, 308-09-02
MITSUBISHI Space Runner,
1993, 1.8, minivan, bezwy
padkowy, zadbany, serwiso
wany, wyposażenie dodatko
we- zdecydowanie, 306-7425, 0-602/233-813
NISSAN Bluebird, 1990, die
sel, PDW, stan bdb, 343-5666
NISSAN Micra, III. 98 r,
6.700 km, uderzony bok,
20.000
zł, 552-04-01,
0602/247-782
NISSAN Serena, 2.3 die
sel, osobowo- dostawczy,
8 osób lub 700 kg, fotele
lotnicze, elektrycznie ste
rowane lustarka, stan ide
alny, możliwość wysta
wienia rach. VAT, cena:
43.500
PLN,
tel.
0501/154-693
OPEL Astra, 1,4i, 1994, bo
gate wyposażenie, stan ide
alny, 24.900,- 348-58-39
OPEL Astra 1,4 r. 1995, EW,
AA, 82 KM, tel. 623-15-18
OPEL Corsa, 1992, 12.700 343-47-84

FORD Fiesta, 1998, 623-1836 wew. 3

OPEL Kadett, 2,0 GSi. 1988,
pełne wyposażenie dodatko
we, 5 drzwi, sprowadzony
w całości, rok w Polsce,
13.500,-302-75-37

FORD Ka 1996/97, dodatko
we wyposażenie, stan b. do
bry, 559-85-04

OPEL Omega 1991 rok, bdb
stan, 0501/048-102, po
19.00622-75-97

FORD Transit, 1988, 2,5D,
bardzo mocno uszkodzony,
cena: 6.500 zł, do uzgodnie
nia, 0-501/164-519 lub 0501/107-190

PEUGEOT 106,1.1, 5 drzwi,
bogatwe wyposażenie, lekko
uszkodzony tył, zarejestro
wany. Okazja! 0-601/66-34-

FORD Transit, 1994,8 osób,
158 tys, 30.000 zł netto, tel.
682-37-29, 683-33-23
FORD Transit, 1994, 9-osobowy, przedłużany, podwyż
szany, 302-74-83

.w kjecJv7
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POLONEZ 1987, stan
techniczny dobry, 1.700
zł, 551-47-12

RENAULT Rapid, 1992,
1.100,- stan bdb, okazyjnie,
303-98-89
RENAULT Scenic 1997, ku
piony w salonie, 0602/37-1369
SEAT Toledo, 1996,1.6 ben
zyna, pilnie, 303-91-91, 0601/69-06-10
TOYOTA Corolla, 1981 r,
1.300, cena: 4.500 zł, 68165-82
TOYOTA Corolla 1.3 1991,
16.500,0602/78-77-62,
671-21-77
VOLVO 850 GLT, 2.500 Sedan, 1994, 93.000 km, ciem
na zieleń, bogate wyposaże
nie, stan idealny, 49.800
PLN, 090-505-914

POWYPADKOWE,
najwyższe ceny, 0602/7262-96

USZKODZONY
do 30.000,0-601-888-857

0601-68-46-35

powypadkowe,
gotówka

0601/68-46-35,
powypadkowe,
gotówka

IVECO 35- 10 td, 1995,
Maxi, 0-602/379-966
JELCZ 315 Turbo + przycze
pa, 8 ton, tanio! 059/672-744
MERCEDES 814D 1994,
biały, kontener, winda, wym.
6,2 x 2,45 x 2,45 m, cena
85.000,- + vat, 058/621-4559
VW T4, Mercedes, Ford, in
ne, 344-77-55
VW Transporter blaszak,
1979, silnik 1600 benzyna
(remont, rok produkcji 1984),
cena 4.900, tel. 302-04-09

jazd

;

AUTOKARY turystyczne, za
chodnie, koncesjonowane,
(0-58)301-20-04
CIĄGNIK C-360 3P, 1988,
stan bardzo dobry; przycze
pa 5 T, wywrotka, stan bar
dzo dobry, 0-501/031-817
CIĄGNIK MTZ-82, dwa na
pędy, 1984 r, 0-601/66-34-01
SAM- ciągnik ogrodniczy
z narzędziami rolniczymi,
686-38-06 po 19.00
SPYCHARKA gąsiennicowa,
DT-75, 1988 r, nowa wersja,
0-601/66-34-01
SZTAPLARKA 3.5 t sprze
dam, Luzino, tel. 678-24-84
VW- LT 31 1992, przebieg
oryginalny 93.000 km, diesel,
długi wysoki dach, przysto
sowany do przewozu żywno
ści, stan bardzo dobry. Cena
35.000 PLN (firma) tel.
0601/643-983, 058/6640-625

SAMOCHÓD-/rup/ę
do 5 tys. zł

0-602 722-790 Gdańsk
powypadkowe/zniszczone

0-602 728-393
rozbite, do remontu • pilnie

POWYPADKOWE
uszkodzone, skorodowane.

POLONEZ Truck, 1994,
8.000 zł, tel. 343-44-57

AUTA: Fiat 126, Polonez,
Mercedes 123, VW, do re
montu, uszkodzone, powy
padkowe, Gdańsk 302-99-66

Gdynia 0-601 78 40 02

SAMOCHÓD- kupię
od 5 do 10 tys. zł
0601 784-002,
absolutnie każdy
powypadkowy
- natychmiast
AUTA po wypadku
uszkodzone skupujemy
O 602 72-27-90

0 602 728-393

powypadkowe,
uszkodzone, zniszczone
kupimy (gotówka)

POWYPADKOWE,
gotówka, 672-52-73,
0604/817-128

POWYPADKOWE,
najwyższe ceny, 0602/7262-96

USZKODZONY,
0-601/68-78-28,302-56-94

ZACHODNI,
natychmiast, gotówka, 30256-94
ZACHODNI w dobrej cenie,
0-603/226-107
sAiięiimimm
- SJfIlliMii
FIAT 126p, może być do re
montu lub po wypadku,
0601-96-11-33, 0501-14-5151
FIAT 126p, od 1987- 92 r, 0601/878-111

AUT0-P0ŚRE0NICTW0

ABC

0601/68-46-35,
powypadkowe,
gotówka

SAMOCHÓD-to/uę
powyżej 10 tys. zł

AAAI Każdy (również uszko
dzone), 0-601/620-009
DOSTAWCZE, osobowe, po
wypadkowe, gotówka, 34477-33"
NAJKORZYSTNIEJza
chodnie. Gotówka. 342-6378, 0-601/610-133
NIEMIECKI, okazyjnie, za
gotówkę, 0-601/833-339
OKAZYJNIE! Osobowe, do
stawcze. Gotówka. 0601/610-133
OKAZYJNIE- zachodni, (pła
cimy gotówką), 302-56-94
OKAZYJNIE kupię, 553-1271 w. 341, 0-601-642-181,
0602-217-666

tłumiki, zbiorniki, 346-47-88
CZĘŚCI do samochodów
francuskich- nowe- atrakcyj
ne ceny. Wysoka jakość.
Półosie- hurt- detal. Tel/ fax.
554-17-41

CZĘŚCI
samochodowe:
karoseryjne, lampy,
chłodnice, itp. (058)55280-14, (0601)63-22-93
TŁOKI, pierścienie, zawory,
panewki, 552-18-54
VW; Audi, hurt, detal. Au
to Max, Partyzantów 26,
346-02-64

samochody osobowe,
dostawcze, ciężarowe -spro
wadzam, 661-65-45

AUT0-SZYBT

DOSTAWCZE, mikrobysy, ciężarowe, inne użyt
kowe, duży wybór, skup,
sprzedaż, zamiana, komis,
import, 344-77-33

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

GIGANT autohandel, skupsprzedaż, 661-22-55

HOLANDIA
- wyjazdy po zakup samo
chodów: osobowe, dostaw
cze, ciężarowe (pierwsi wła
ściciele). Solidność, rzetel
ność, tradycja, 661-6093, 621-16-86, 62435-52
SAMOCHODY sprowadzam
z Niemiec, faktura VAT,
transport, zamówienia, 0602592-174, 0602-123-056
SPROWADZĘ na zamówie
nie nowy samochód z Kana
dy, tel. 552-47-50 lub Kana
da (416)766-5377

POWYPADKOWY Favo-

rit, Felicja inne 681-73-70

CHŁODNICE,

- sprzedam

AUTO-GLAS szyby samo
chodowe.
Profesjonalny
montaż, gwarancja jakości,
towaru i usługi. Oliwa
Grunwaldzka 487. Tel. 55222-31, 552-28-14, Gdy
nia, ul. Morska 491, tel.
664-24-24, 644-20-48, 9449 /teren Gdyni i okolic/
AUTOSZYBY
Jaan.
Sprzedaż,
montaż.
Wrzeszcz 344-12-81, Ko
ściuszki 8; Orunia 309-0251, Trakt św. Wojciecha 223;
Gdynia 620-49-77, Kapi
tańska 4; Elbląg (055)234-57-09, Metalowców
1; Kwidzyn (0-55)279-2812, Piękna 3

AKUMULATORY- tanio,
055-272-84-35

CAR- Glass expresowy
montaż, Elbląska 54/64,
305-39-39

AMORTYZATORY! Monroe,
sprzedaż, montaż gratis,
305-32-02

MECHANIKA POJAZDOWA
I ELEKTROMECHANIKA

AMORTYZATORY, hamul
ce. tłumiki, 341-68-96, 66491-22
AMORTYZATORY, tłumi
ki. katalizatory, 309-02-21
AUTA francuskie: tanie pół
osie, używane silniki, skrzy
nie,
częściwarsztat,
058/301-33-28
AUTO- Akces! Audi, VW.
Hurtownia Abrahama 1 A,
552-12-36 wew. 18

AUTO- Partner
Gdańsk- Żabianka, Subisława 50, 557-86-80, fax 55777-11. Hurt- detal części
samochodów osobowych,
ciężarowych. Badaniewymiana Amortyzatory,
tłumiki, hamulce, przeguby,
0602-280-558

AUTOALARMY. bloka
dy, immobilisery, cen
tralne zamki, radia, ze
stawy głosnomówiące.
550-30-95 raty!

AUTOGAZ
664-70-80

AUTOMATYCZNE

• skrzynie biegów- napra
wa wszystkich typów
i marek. PHU

„Zdanowicz"

Gdańsk. 552-06-57. 55206-23 ,

BLACHARSTWO, lakiernictwo, mechanika, najtaniej,
671-26-47

AS- autoalarmy- Langeford, Space, Silicon, Kartu
ska 234, 302-48-94

GAŹNIKI, pompy wodne,
347-83-10, 0603-28-47-61

AUTOALARMY, zabezpie
czenia, wulkanizacja, 20 %
obniżka! „Topcar" 341-83-37

KLIMA, wtrysk,
alarm- naprawa,
309-46-62

AUTOALARMY, zabezpie
czenia mechaniczne/klima
tyzacja, radia, zestawy gtośnomówiące. Montaż, ser
wis, sprzedaż, hurt, detal.

ROZRUSZNIKI, alter
natory, warsztat- sklepAuto
Starter
058/552-14-48

„Cerber",
554-83-04

AUTORAD
Gdańsk, Kocurfci 1

301-77-46

ALARMY,

306-46-75
ALARMY, zestawy głosno
mówiące, „Carrier", 302-5009

ALARMY

GSM. immobilisery. ra
dia. głośniki ..AMB" Orło
wo. Zwycięstwa 236.66494-55

ALARMY
Prestige
i inne.
Montaż, naprawa.
Urządzenia antyporwaniowe, blokady, znako
wanie, telefony, radio
odtwarzacze

' osobowe,
ciężarowe
„Ara"

http://avs.m
ega.com.pl
AVS
profesjo
nalne
zabezpie
czenia
samocho
dów
GPS-EUROPA.
Monitoring
pojazdów.
Gdynia, Podolska
17
621-12-00;

Tczew,
Gdańska 33
532-40-30

SIGNUS,
autozabezpieczenia, autory
zacja PIMOT
6/BLE/01/ZK/98,
tei.

Gdynia, Nowodworcowa 21, 62-94-295

678-31-96

TRANSPORT

|
n&imf

ALARMY szybko, tanio, pro

fesjonalnie, Gdańsk, Elblą
ska 54, 301-61-99

AUTO
RADIO
ALARM
TELEFON
SALON AUTO HI-FI
tel. (0-58) 552-47-49,
g
Oliwa - Kubusia Puchatka 21

301-27-97
MIKROBUSY ośmioosobowe, kraj, zagranica,
623-74-^)5

TRANSPORT
AART Mercedes. Kraj! 66470-45, 090-522-178

552-57 18, 0-601/661292

ZAREZPIECZEHIA

blokady mechaniczne, sys
temy antyporwaniowe, autogaz, „Górzny",

MIKROBUSY

ABA,

TŁUMIKI, katalizatory, 34825-25, 623-63-36, 341-63-27

AAC Auto Alarm Centrum,
302-39-61 Kartuska 214

MIKROBUS, 681-46-36, ta
nio

AUTOBUSY
20-osobowe, mikrobusy,
550-14-43

ABAKAN 2,5 kraj, zagranica,
620-70-73

CAROS
PHU dostawczy,
1,5 tony, 305-89-35/ 322,
683-00-51
CIĘŻAROWY, kontener, 2,5
tony, 348-86-48
DŁUŻYCĄ stal, budowlane,
302-09-25EUROPA, kraj, 1- 5 ton,
gabaryty, tanio, 34477-33
FROG, kraj, zagranica, 34612-80, 346-12-82
KONTENER 3-tonowy (5x 22
x 2 m), 0601-680-389
MAN z naczepą, 13.6 m,
24 T, lveco kontener 3 T,
tel. (0-55)271-32-56, fax.
(0-55)271-32-58
PORTER-Trans, 1,5 T, 62270-07
SKRZYNIOWE wywrotki
HDS, 682-22-51(227), 0602/665-437

TRANSPORT
1,2 tony, 0-601/67-39-60
TRANSPORT 1 T, dostaw
czy, 0-602/479-650
TRANSPORT 3 T, 0601/67-17-78, 682-73-59
ZIEMIA, żwir, 556-00-34,
0603-191-330
ŻWIR, 622-22-66. Transport
budowlany żurawik

TRANSPORT
mebli

BUSY, 0602-43-46-01
BUSY 8-osobowe, kraj- za
granica, 344-77-33

! ! ! Aart meblowóz,przepro
wadzki! Transport kraj! 55153-54, 0-90-522-178

KONCESJONOWANE prze
wozy mikrobusem, 550-1847, 551-14-37

11 A, ABC- Przeprowadz
ki, 556-92-18, 556-98-58

poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,20 zł netto,), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
Na wtorek do dodatku „Wokół Domu" ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 do głównego wydania do poniedziałku do godz. 13.00

Na

ZMSM/KNMCHIIIIJIłOCŁOSEŃ:

CS

e

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, telMc 683-2944, pon.- pt 8.00-16.00; Team, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tobfa 531-6346, pon- pi 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, te!Jfax 562-20-80, pon.- pt 8.00-16.00

'
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ATLAS! Bezpiecznie! Facho

A, Ami przeprowadzki,
341-91-90, 624-20-39

wo! 343-47-66, 0501/166709

AAABA- przeprowadzki,
348-72-48, zagranica

ATRAKCYJNE ceny, rzetel
ATRAKCYJNIE, 347-97ATRAKCYJNIE-

Europa,
przeprowadzki, 344-7733

GDYNIA- przeprowadzki, za

ładunek, 623-46-07, 620-0756

MEBLOWÓZI

Gwarancja
Udanej Przeprowadzki! 34289-84

ACZKIEWICZ, prze
prowadzki, 345-74-76

nek, rozładunek, 0501/022300, 0602/631-679

nie, uczciwie, 557-98-94
21

ACHILLESmeblowóz,
przeprowadzki,
343-58-59,
0-601-612-533

PRZEPROWADZKA załadu

MERCEDES
348-72-48, 0501-030-

610

PRZEPROWADZKI!
346-39-21, 556-59-48,
556-51-57,556-92-18,55698-58,340-85-33

9-OSOBOWY

AUTA dostawcze, Po
lonez Truck, Żuk, 551-26-59,

EkoCar Rumia, 0602-749-

268. Dostawcze

ABG

EkoCar Rumia 0602-749-

osobowe, 625-50-02,
0601-670-514

268. Przyczepy,
EkoCar Rumia, 0602-749-

268

ABSOLUTNIE najkorzystnej, 0-601/67-66-65

AI osobowe,

wmmuimt

ABC- osobowe, dostawcze,
307-21-03, 307-21-02

556-38-82

550-73-04, 0601-660-747
AUTA dostawczemikrobusy. Zniżki na czas
remontu z OC- Tex,
344-77-33
AUTA dostawcze Żuk,

ASTRA, 309-30-25

Polonez Truck, 551-26-59,

AUTA dostawcze, 347-99-

550-73-04, 0-601/660-747

24, 0602-258-418

1661-49-28
AAA -osobowe, 345-38-90,
0-602/631-102

I A! 621-63-93 zachodnie
& Aab, 625-14-92, osobowe,
dostawcze

ABA- 0602/730-812,
309-28-95

AUTA dostawcze, oso
bowe, „Piast", 55226-33

AUTA
osobowe, 0601-646-377,
661-36-31

AUTOFEST

PTHM Auto Plus- osobowe,
345-52-15

629-30-30, dostawcze,
osobowe.

WESELA- tanio, długie limu
zyny, 0-602-25-50-77

DOSTAWCZE 0-602/581-

WYPOŻYCZALNIA

349
LAWETY, 347-97-21
LIGA Osobowe, tanio, atrak
cyjne, 0603/186-175

NOWE osobowe, dostaw

cze, 623-38-27, 0-60165-75-13
PRZYCZEPY: wypożyczanie,
serwis, części, 552-57-04

osobowe, 301-99-86
& 302-96-40

INNE USŁUGI
MOTORYZftnYJHE

AUTOHAKI
309-40-28
AUTOHOLOWANIE,
344-77-33

MMM AUTOHOLOWANIE, 347-9721
IWULKAHIZACJA

OPONY- felgi,
Auto- Gum,
556-66-37
OPONY zimowe, tanio, 30532-02

AUTO na gaz, 550-3095, raty!

HAKI
holownicze
629-40-70

ójMEUCffOMOiCf
•
BOBOWO Rusek, 10 ha
w
tym 4 ha lasu. Pilnie! 0601/968-031
CHWASZCZYNO- Żu
kowo, tereny inwesty
cyjne 0,4 i 1,2 ha do za
gospodarowania, 30545-87, 0-602/248-522

REDA działka budowlana
pod usługi, 1700 m kw, 30 zł/
mkw 671-17-54
SITNO 108. k Żukowa. 20
km od Gdańska, działka
4800 m kw. położona bezpo
średnio nad jeziorem, dom
mieszkalny, całoroczny. 192
m kw. garaż. tel. 0-90 28-2222, (0-58 684-05-86
SITNO 108 A, sprzedam
uzbrojoną działkę budowla
ną. 2100 m kw. usytuowaną
bezpośrednio nad jeziorem,
tel. 0-90 28-22-22

GDAŃSK- Kiełpino, te
ren mieszkalno- rekre
acyjny o pow. 1,23 ha,
zalesiony, ogrodzony,
uzbrojony, 305-45-87,
0-602/248-522

ŻUKOWO, budowlane, tanio,
349-56-58,0-601/667-285

GDYNIA- Grabówek, 4000
m kw, w tym część nadającą
się pod budynek mieszkalny,
tel. 623-07-55
ŻUKOWO, centrum, działka
usługowo
-miieszkalna,
1.200 mkw, 684-14-17

DĘBOGÓRZE,
działki budowlane, 622-1648

GDAŃSK- Osowa, 10.000
m kw, uzbrojenie- prąd, wo
da, gaz, kolektor sanitarny,
z decyzją budowy 85 miesz
kań różnej wielkości,

Janus"

552-76-86

GDAŃSK- Osowa, działka

6.700 m kw, prąd, woda,
gaz, pod hurtownie, rzemio
sło, przemysł,

Janus"

552-76-86

GDAŃSK- Osowa, działki

budowlane, rzemieślnicze
różnej wielkości,

Janus"

552-76-86

GDAŃSK- Osowa, przy ob
wodnicy, działki usługoworzemieślnicze, inne, o pow.
od 1.000 m kw, do 50.000
m kw,

„Tanus"

GDAŃSKI Oliwa (koło Jele
niej, wolno stojący 350.000,-)
(Osowa, lokal użytkowy /46/ mieszkalnej 1261 105.000,-).
(Straszyn, komfortowy, wol
no stojąscy, 98.000 USD)
553-09-28, 553-38-09 Hanna!!!

GDAŃSKI Oliwa, jednoro
dzinny, 330.000,- „Rękawek"
341-90-31

ma, dom jednorodzinny
(segment), 168 m kw,
z dwoma garażami, 34520-24

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

GDYNIA- Orłowo, blisko mo
rza, 0602-813-545

powierzchnia użytkowa 110
m kw. Możliwość działalności
gospodarczej. Możliwość za
miany, 341-83-37
KOŚCIERZYNA sprzedam
dom jednorodzinny z działką
lub zamienię na mieszkanie

89-07

szereg skrajny, „Nieru
chomości" Barbara
Pawlikowska 301-6052

GDAŃSK- Niedźwied
nik,
szereg
skrajny,
450.000,- 345-24-60

KĄPINO k/ Wejherowa, 1095

szeregowe, wolno stojąceróżne. Janus", 552-76-86

GDAŃSK- Osowa, wolno
stojący, działka 500 m kw,
wolny, nowy, 95.000 USD.
Janus" 552-76-86

GDAŃSK- Wrzeszcz, Ro
mańska, szeregowy środ
kowy, 530.000,- 0-602/395255

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

domy, 0-58/561-23-46

LUBLEWO, 3-pokojowy, ład

OTOMIN- Gdańsk, bunga
low, do wykończenia, działka
2.300 m kw, 303-98-89

PŁOCIE, dom z działką, 058/687-61-40

PRUSZCZ Gdański, Rot-

manka, szereg 2 kondy
gnacje, działka 300 m kw,
dom Wykończony, żaluzje
przeciwwłamaniowe, siding, ogrodzenie, ogrze
wanie gazowe, telefon,
garaż, brama elektryczna,
tel. 682-17-22, 0-601-8326-85

SOPOT- Kamienny Potok,
bliźniak

po

remoncie,

290.000, „Kontrakt" 550-4613
STAROGARD

Gd,

0-

604/207-163
STAROGARD Gd, w stanie
surowym otwartym lub za
mienię na szereg ewentual
nie nowe mieszkanie, 090/505-416

Atrakcyjne!!!
Niedrogie!!!
553-09-28
553-38-93
Hanna!!!
GDAŃSKI Brzeźno, 3-poko-

jowe! /54/, 92.000,- (Blisko
morza, ładny rozkład), 55338-93, 553-09-28 -Han
na!!!

GDAŃSKI 2-pokojowe!

-Tanio!!!

(Rzeczypospolitej, /46/, te
lefon, 73.000,-), (k/Lenarto
wicza /56/ ładny rozkład
90.000,-) (Nowy Port, Wy
zwolenia /47/ 67.000,-)
(Gdańsk, Polna /35/ 60.000,) (Przymorze, Chłopska
/38,5/ widna kuchnia
75.000,-)

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

GDAŃSKI Chełm, (50),
96.000,- „Rękawek" 341-9031
GDAŃSKI Korzenna, dwupokojowe, „Dariusz Rękawek"
341-90-31
GDAŃSK! Morena, 4-pokojo-

we! /71/ 120.000,- 553-3893, 553-09-28

GDAŃSKI Oliwa, czteropo-

kojowe, „Dariusz Rękawek"
341-90-31

GDAŃSKI Przymorze (53),
85.000,- „Rękawek" 341-9031

GDAŃSK-Morena, l/X, 3-pokojowe, 56 m kw, bez po
średników, 95.000 zł, tel.
306-35-40

GDYNIA, oś. Moniuszki,

GDAŃSK- Oliwa, dwupoko

GDYNIA- 3-pokojowe 53

jowe, 35 m, 552-44-09

GDAŃSK- Orunia Górna,

Świechockiego, 3-pokojowe,
garażż, pilne, „Nieru
chomości" Barbara
Pawlikowska 301-6052

GDAŃSK- Osowa, 2-pokojo
we, 52 m kw, garaż, nowe,
z meblami lub bez, I p,

„Tanus"

552-76-86

GDAŃSK- Osowa, 2-pokojo
we, 60 m kw, I p, nowe,

Janus"

552-76-86

GDAŃSK- Suchanino, 1-po
kojowe, 31 m kw, Vlll/X, po
remoncie, nowa glazura, te
lefon, wolne od zaraz,
60.000 zł,

-Zadbane!!!

59.000,- „Rękawek" 341-9031

(Cieszyńskiego 1501,
91.000,-), (Gdynia, Wyspiań
skiego /38/ 78.000,-),(Sopot,
Haffnera /80/, styl zachodni
240.000,- do negocjacji)

GDAŃSKI Wrzeszcz (50),

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

89.000,- „Rękawek" 341-9031

GDAŃSKI Zaspa (61),
115.000,- „Rękawek" 34190-31
GDAŃSK, 64 m kw, na raty,

120 tys, 554-28-89

GDAŃSK, Gdynia, dużo
ofert, 341-06-45

GDAŃSKI 3-pokojowe!

-Tanio!!!

(Źabianka, Pomorska
/49,5,/ 83.000,-), (Gdańsk,
k/Toruńskiej /82/ 93.000,),(Morena, Wyrobka /64/
95.000,-), (Źabianka, Po
morska /47,5/, 85.000,- do
negocjacji)

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

GDAŃSK, Malczewskiego,
4-pokojowe, 67 m, 112 tys,
pilne, „Nieruchomo
ści" Barbara Pawli
kowska 301-60-52
GDAŃSK, trzypokojowe 56

m kw,, Gdynia dwupokojowe
63 m kw, 664-65-17

GDAŃSK- Chełm (61) trzy

pokojowe, „Unikat" 550-0532

GDAŃSK- Chełm, M-4, 63,4
m, tel. 303-67-82

GDAŃSK- ćhełm, 2-pokojo

GDAŃSKI 3-pokojowe!
Wrzeszcz, Reymonta,

we, 35 m kw, IV/X, czyste,
zadbane, wolne od zaraz,
64.000 zł, możliwość rat,

-Zadbane!!

/54/105.000,-, (Wrzeszcz,
k/Targowiska /80/, idealne
na działalność 130.000,- do
negocjacji), (OLiwa, Westarplatte /127/, biuro, mieszka
nie 250.000,-)

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

Pilne!

Nieruchomości „Ewa" 30315-40

GDAŃSK- Matarnia, 63/3/

I/ II/ 1995, 150.000 zł 0501/146-725

GDAŃSK- Morena! 3-pokojowe, IV/X p, zadbane! 104
tys, 34-474-68

Pilne!

Nieruchomości „Ewa" 30315-40
GDAŃSK-

Wrzeszcz!

GDAŃSKI Wrzeszcz (33),

GDAŃSKI 2-pokojowe!

po 19.00

„Dariusz Rękawek" 341-9031

GDAŃSK, ul. Marii Ludwiki,

(Tarasy /32/ 68.000,- do ne
gocjacji), (Gdynia Dąbrówka
1261), (Gdynia- Oksywie IZM
55.000,-)

w bloku z dopłatą, 686-38-06

ny, nowy, 120.000 zł, 303-

Świętokrzyskiej), wolno sto
jący, 320 tys, „Nierucho
mości"
Barbara
Pawlikowska 301-6052

GDAŃSK11-pokojowe! -

46-13

GDAŃSKI Osowa, segment,

GDAŃSK, Łostowice, (blisko

GDAŃSKI

sprzedam

Eleganckie!!!

GDAŃSK- Złota Karcz

KOTEŻE, k/ Starogardu, dwa

GDAŃSK- Osowa, domy

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

„Extra" 550-31-01

GDAŃSKI Oliwa, pół domu,
komfortowe, stylowe wnę
trze, ogródek, „ Dariusz Rę
kawek" 341-90-31

30-07

m kw, 676-32-06

susowy, do wykończenia.

mentu skrajnego z działką,

low, stan surowy, otwarty, 7
pokoi, 2 garaże, działka 760
m kw. Janus" 552-76-86

GDYNIA- Bernadowo, 341-

na lokalizacja, nieduży, luk

GDYNIA- Orłowo, pół seg

GDAŃSK- Osowa, bunga

552-76-86

GDAŃSK- Wrzeszcz, unikal

4-pokojowe! (98). Parter.
(Idealna
działalność!)
170.000. Garaż! Pilnie! 34474-68

GDAŃSK- Wrzeszcz, (69),

komfortowe,
parter,
160.000,- 348-39-43, 8.0012.00

GDAŃSK- Wrzeszcz, kawa

lerkę, 33 m kw, 0-602/190111

GDAŃSK- Wrzeszcz, ul.
Słowackiego, 3-pokojowe, IV
p, budunek 4 piętrowy,

Janus"

552-76-86

GDAŃSK- Wrzeszcz Górny

(140) dwupoziomowe, kom
fortowe, „Unikat11550-05-32

GDAŃSK- Wrzeszcz Gór

ny, 140 m kw, 2-poziomowe, nowowybudowane,
wysoki standard, wyposa
żona kuchnia, staranność
wykończeń, 580 USD
m kw, (około 80.000
USD), 344-97-79, 0601/617-699

dwupokojowe,
cena:
78.000,- do negocjacji, 0603/227-294
m kw, ładne, blisko lasu, ce
na 89.000,-tel. 622-44-80
GDYNIA- Chylonia, 47
m kw, 664-07-30

SUJPSK, mieszkanie, 57 m,
(0-59)435-247

GDYNIA- Cisowa, 2-pokojo

SOPOT! 3-pokojowe! -

we 48 m kw, tel. 664-34-74

GDYNIA- Cisowa, M-3 trzy

pokojowe, 623-74-31

GDYNIA- Oksywie Dolne 2-

pokojowe, 48 m kw, telefon,
1 p/1625-17-25

GDYNIA
- Ortowo,
apartament,
85 m kw
z garażem,
(nowy),
(0601)634-036
GDYNIA- Orłowo, Spo
kojna, dwupoziomowe,
135 m kw, garaż, ogró
dek, 664-60-51
GDYNIA- Pusti Cisowskie 60
m kw, IV/ IV, w dobrym punk
cie, zadbane, opomiarowane. W rozliczeniu może być
mieszkanie dwupokojowe
(najchętniej na Pustkach).
Cena do negocjacji tel. 62389-44 po 20.00

GDYNIAWitomino, .

trzypokojowe
78.000,Comax, 621-94-82

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

SOPOT! Brodwino, 3pokojowe. „Dom Ltd" 552-4234
SOPOT, dwupokojowe, trzy
pokojowe, „Kontrakt", 55046-13
SOPOT- Brodwino, 4-poko
jowe, „Kontrakt" 550-46-13
SOPOT- Brodwino, jednopo
kojowe, „Kontrakt" 550-46-13
SOPOT- Kamienny Potok

(38) dwupokojowe, widok na
morze, „Unikat" 550-05-32

SOPOT- Kamienny Potok,
38 m kw, tel. 550-63-43

SOPOT- okazja! Kamien

ny Potok, Wejherowska,
2-pokojowe, 69,9 tys.
0602-37-13-69
SOPOT 1-pokojowe, (35),
jasna kuchnia, blisko plaży

Michalak
551-53-04,
551-60-77

GDYNIA Wzgórze M. 46 m.
kw. IX p. tel. 622-73-41

GNIEWINO, 3 pokoje, 60
m kw, 676-32-06

GNIEWINO k/ Wejherowa,

mieszkanie
2-pokojowe
sprzedam, 676-79-39, (061)867-36-90

GDAŃSK- Zaspa, Startowa
(76) czteropokojowe, „Uni
kat" 551-47-12

PUCK- centrum, wysoki
standard, 67 m kw, 3-pokojo
we, cena 120.000 zł, 673-1495

GDYNIA, Osiedle Zamek,
dwupoziomowe, czteropoko
jowe, 87 m, 69-90-136

(3-Maja, Ładny rozkład /87/
156.000,-), (Haffnera /81/
220.000,-), (Gdynia, Żerom
skiego -Wejść i Mieszkać!!!
1751210.000,-), (Gdynia,
Władysława IV, lip, /80/
230.000,- Mieszkanie- Lokal
użytkowy)

105.000,- „Szmidt" 620-1403, 661-18-85

PUCK , centrum, wysoki
standard, 67 m, 3-pokojowe,
cena 120.000,- 673-14-95

Źabianka,
(43), 79.000,- Vll\ X 34150-01 (11.00- 15.00)

Eleganckie!!!

GDYNIA centrum, 45 m kw,

GDAŃSK- Zaspa, 3 pokoje,
w bloku, 60 m kw, tel. 34672-23 lub 0602/480-315

GDAŃSK-

RUMIA- Spółdzielnia Miesz
kaniowa „Zagórze" Gdynia,
Gniewska 21, realizować bę
dzie mieszkania w małych
domach mieszkalnych w Ru
mi. Koszt 1 m kw 1.600 zł. +
współczynnik inflacji, 62307-55

RUMIA- Spółdzielnia „Ma
luch" sprzeda dwa ostatnie
mieszkania dwupoziomowe
nadające się na biura 92,7
102,7 m kw, Polna 10, 67132-99

STAROGARD, M-5, 75
m kw, parter lub zamienię na
mniejsze, (058)56-260-79
SZTUTOWO okolice, miesz
kanie 68 m kw do wykończe
nia w bloku, 5 km od morza,
tel. 058/532-19-87

GDYNIA- Obłuże, sklep hy
drauliczny, 623-74-31
GDYNIA Świętojańska 135na sklep, lub inną dowolną
działalność, 55 m. kw. +20
m. kw. piwnicy, własność hi
poteczna, 0-601-65-14-06,
664-97-57
RUMIA, pawilon handlowy,
0601/67-02-24
SOPOT sklep 33 m, „Adler
624-34-01
ŻUKOWO- hale, magazyny,
biurowiec, działka 6200 m,
stacja paliw, 624-34-01
ŻUKOWO- pawilon, 570 m,
podpiwniczony, parking, 62434-01

SOPOT, Władysława IV,
551-54-59, stan bardzo do
bry, kanał, elektryczność, do
uzgodnienia 14.000,sprzedam

GDAŃSK- centrum, kiosk
czynny, 0-601/637-228
GDYNIA- Obłuże 110
m kw, 220.000,- tel.
665-38-44, 0602/719820
KLESZCZEWO Kościerskie
63 ha oraz 2 obiekty gospo
darczo- przemysłowe. Cena
do uzgodnienia, 611-01-75,
551-92-27

KWIDZYN- okolice, pensjo
nat całoroczny, (0-58)30120-04

LĘBORK zabudowana nieru
chomość o pow. 7300 m kw,
położona przy obwodnicy
z wjazdem z obwodnicy, 059/633-230
TCZEW- piekarnię czynną ze
sklepem, (0-58)531-41-27
(18.00-21.00)

GDYNIA

GDAŃSK, sklep, 341-30-07

GDAŃSK- Chełm, sprzedam sklep o pow. 72 m, +
piwnica 100 m, tel.
0602/637-105, 303-00-83
wieczorem
GDAŃSK- Hala Gildia,

box, 682-70-10

CONSULTANT
661-66-17

GDAŃSK- Oliwa, Osowa,
uzbrojona, 450- 700 m kw,
552-26-33
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GDYNIA, Rumia, działkę
uzbrojoną, pod wolno stoją
cy, ok. 800 m, Oferty BO
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
nr 10837799

GDAŃSK,
301-85-99
Trójmiasto, Global
GDAŃSK, Trójmiasto, 1-, 2-,
3-, 4-pokojowe,

Impuls
305-19-97

TRÓJMIASTO! okolice,

pilnie!
341-90-31

GDAŃSK.

GDAŃSKI Dzielnice! Powra
cająca!
Zdecydowanie!
0602-73-27-41
GDAŃSKI Sopot!, obrzeża,

pilnie!

„Nieruchomości"
B. Pawlikowska
301-60-52
Gdańsk, Św. Ducha
32/34

GDAŃSK!
Sopot „Dom Ltd" 552-42-34

„A-Arcan"

GDAŃSK- Morena, szerego
wy, 340.000,- pilne, Ó602/395-255

621-63-13

GDYNIA

SOPOT! EPM

550-07-57

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

TRÓJMIASTO!
każde, 551-01-81

CONSULTANT
620-00-13
GDYNIA
Lands 622-84-97
SOPOT

MIESZKANIE

„Dom Ltd" 552-42-34

kupię

SOPOT, dwupokojowe, trzy
pokojowe, „Kontrakt", 55046-13

GDAŃSK11-, 2-,
3-pokojowe!

Natychmiast!!!

553-07-61
Zdecydowanie!!!

553-38-93,
553-09-28

SOPOT Górny, pilnie, „Kon
trakt", 550-46-13

TRÓJMIASTO!
każde, 551-01-81

TRÓJMIASTO.
okoliceszybko, 341-06-45 „Oskar"

Hanna!!!
GDAŃSKI 341-19-24,
„Ekspert-K"

341-90-31
GDAŃSK! Sopot! Abis

BOLSZEWO- do wynajęcia
mieszkanie w domu jednoro
dzinnym, 672-83-90
GDAŃSK11 - , 2-, 3-pokojo
we!

Atrakcyjne!!!
Niedrogie!!!
553-38-93,
553-09-28
Aktualne!!!
Hanna!!!
GDAŃSK!
301-85-99,
„Global"

305-36-46,
Trójmiasto.

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

GDAŃSK345-14-26
GDAŃSK- Jasień, 2 pokoje,
42 m kw, 0-601/68-44-31
GDAŃSK- kawalerka, 0501/152-794
GDAŃSK- Starówka, ul. Dłu
ga, luksusowy apartament,
450 USD, 305-23-00

GDAŃSK- Wrzeszcz, 2-pokojowe od zaraz, 623-13-93

GDAŃSK lub Gdyniacentrum, kupię lub wynaj
mę lokal 50- 60 m kw,
309-91-78

DOW
GDAŃSK! Morena, Chełm,
„Dariusz Rękawek" 341-9031

345-79-66
GDAŃSK „Anna"

GDAŃSK- Osowa, dom sze
regowy, umeblowany, 5 po
koi, garaż, wynajem na okres
od 6 m-cy wzwyż, Janus",
552-76-86

70
\

GDYNIA- M-2, tel. 621-63-93
GDYNIA- Obuże, M-3, 63
m kw, telefon, garaż, ume
blowane, tel. 665-72-95

GDYNIA, 2 pokoje, III p,
nieumeblowane, długi ter
min, telefon, 650 zł +
opłaty, kaucja, 341-12-96
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, centrum, 3-pokojowe, 1.000 zł + opłaty, 66512-78
GDYNIA, ładne mieszkanie,
niedrogo, 341-06-45

GDYNIA- „Drex"
, 620-71-51,661-63-80

GDYNIA- centrum, 3-pokojo
we, 48 m kw, 305-78-90 do
16.00

GDYNIA-

Chylonia, 2-poko
jowe, częściowo umeblowa
ne, 500 + opłaty, 620-22-53

€>OlfPtVr

w „DZ/CNN/KU 3ńt/yCK!A1
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GDYNIA- Plac Kaszubski,
pomieszczenie biurowe
43 m w nowym biurowcu,
621-79-71, 666-24-66
GDYNIA- Świętojańska I pię
tro, kawalerka na biuro, gabi
net, 0-89/541-30-63

GDYNIA

Wynajem,
621-72-75

GDYNIA 10-Lutego, pawilon
(112) 629-16-03

GDYNIA 2-pokojowe, cieka
we o! 661-37-28
GDYNIA do wynajęcia, 2-po
kojowe, blisko dworca głów
nego, dla panów niepalą
cych, tel. 621-67-97, 305-0696

REDA mieszkania
3.000 za rok, 10.000 za 5 lat
+
opłaty,
621-43-23,
0602/705-002
SOPOT, kawalerka, 750,
348-78-65

TRÓJMIASTO!
340 zł, 551-01-81
TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowe, 557-65-59
KAWALERKĘ, pilnie, 55765-59

irnmw

341-46-93

GDAŃSK- Oliwa na mieszka
nie lub biuro, 664-65-17

346-69-91

GDYNIA- Mały Kack, do
sprzedaży lub wynajmu,
„M & A" 661-47-19

GDAŃSK- Żabianka, pokój
z używalnością kuchni i ła
zienki. Gospody 8b/31

GDAŃSKI jednopokojowe,
dwupokojowe,

pilnie!

GDYNIA- Dąbrowa, ume
blowany, wygody, (obco
krajowcom lub firmie)
6818-930

GDAŃSK- Stogi, 2-pokojowe, telefon, garaż. Wiado
mość tel. 302-16-38

GDAŃSK!

GDAŃSKI Gdynia! Sopot!
550-55-72 „Nowe"

GDAŃSK- Wrzeszcz, wolno
stojący, „Kontrakt" 550-46-13

GEM

Chełm, Morena, Oliwa,
Przymorze, inne, „Dom Ltd"
552-42-34
GDAŃSK! Dzielnice!, 3-, 4pokojowe! Pilne! 34-47-468

GDAŃSK- Wrzeszcz, kom
fortowe, 110 m kw, tel. 34852-01

adnajmę
GDAŃSK 2-pokojowe! Pilnie!
34-474-68

341-90-31

GDAŃSK- Osowa, dom wol
no stojący, 6 pokoi, garaż, na
okres powyżej 1 roku, Ja
nus", 552-76-86

odnajmę

KOŚCIERZYNA- centrum,
pow. 120 m kw, na działal
ność gospodarczą, 0-604/2915-86

SOPOT,

Monte Casino,
(18.5), 551-01-81 Lenda

GDAŃSK- centrum, biuro
17 m, samodzielne, 400
zł/ m-c, 302-84-36
GDAŃSK- Dworzec PKP,
box, 552-77-54
GDAŃSK- Śródmieście, po
mieszczenia biurowe- maga
zynowe, 350 m kw, na okres
od 6 m-cy do 5 lat,

GDAŃSK- Żabianka, 150
m kw, wysoki standard,
0602/73-11-07, 0602/35-0765
GDYNIA- centrum, gabinet
stomatologiczny. Oferty z ce
ną tel/ fax 305-32-65
GDYNIA- centrum, Święto
jańska (54) 2-pokojowe,
1.000 +opłaty, 620-22-53
GDYNIA-Orłowo, Wielkopol
ska pomieszczenie 100
m kw, 623-74-31

GDAŃSK (blisko centrum),
pokoju dla pracownika

345-14-26

TCZEW- centrum, pomiesz
czenia handlowe, 0-58/68237-39

TRÓJMIASTO!
biura, magazyny, 551-

GDAŃSK-1-, 2-, 3-pokojo
we, Gdynia- Sopot, „Oliwia"

GDYNIA, 621-06-52

TRÓJMIASTO!
kawalerki, 2-pokojowe,
551-01-81

MIESZKANIE

ABC Nieruchomości. So
pot, Niepodległości 753.

zamienię

„Jodłowski"
550-30-80

GDAŃSK- Chełm, parter, 3pokojowe, 62 m, spółdziel
cze, telefon, bogato wyposarzone, zamienię na 2 kawa
lerki z wygodami, piece wy
kluczone, 303-76-37

GDAŃSK

ABIS!
Grunwaldzka 84,345-79:
66

Jasień,

mieszkanie 140 m kw,
zamienię na miejsze, 090/53-76-83

Janus"

552-76-86

AD
Drągowski
kupno- sprzedażwynajem
621-13-28
661-65-28

GDYNIA Pogórze 50 m kw,
w nowym budownictwie CO,
słoneczne z dużym balko
nem, (zadłużone mieszkanie
kolejowe) zamienię na pokój
z kuchnią (tylko z czynnym
pracownikiem kolei), 302-4252, 626-13-00
TCZEW, 50 m kw, lokator
skie (nowe budownictwo), na
Trójmiasto, na równorzędne
lub większe, tel. 532-50-69

AGENCJA!

Fair- Play
344-97-90

IBŚIEBNICTWO

- ASENCJE

AI „Polstar"!

INNA NIERUCHOMOŚĆ
odnajmę

atrakcyjne!

, „Dariusz Rękawek" 341-9031
GDAŃSK, odnajmę pomiesz
czenia na fitness- club. Ofer
ty Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
nr 10830501

MIESZKANIE

poszukuję

BIURO
Zakwaterowań
„Impuls"
Gdańsk, Heweliusz 1a,

305-30-37

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-pokojo
we!

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

TRÓJMIASTO-

mieszka
nia, 0-501/152-794

WEJHEROWO- Rumia (na
trasie) -młode małżeństwo
poszukuje mieszkania do
wynjęcia, pilnie! 672-68-78
1-2-3-POKOJOWE, 557-9702

1-2-POKOJOWE,

A-ARCAN

KAWALERKI. 553-00-95
LOKAL Bllffl.-USLUG.

poszukuję

GDAŃSK! Gdynia!- centrum-

. pilnie!
341-90-31

GDAŃSK! Sopot! Abis

345-79-66

GDAŃSK- Gdynia lokal han
dlowy min. 50 m, 0601/626586

621-63-13,
621-62-64

KOLECZKOWO-

posiadłość zamienię na miesz
kanie w szeregowcu,

090/541-618

ARGENT NieruchomościWrzeszcz, Sobótki 23,
346-08-94

ARKADA,
622-90-09,
kupno- sprzedaż- wyna
jem

46; wynajem 345-12-89; fax

AVERE- Nieruchomości, wy

341-05-33

cena, 620-22-21

622-90-09

BIURO
„Unikat"
Sopot, Haffnera 24/1

AGENCJA Nieruchomo

ści „Konieczka", Sopot,
551-66-92

551-55-59;
551-47-12

AGENCJA Nieruchomości
„TEKIELI" Przymorze, Jagie-

621-95-42

lońska 2; sprzedaż, kupno

AABI „Dariusz

AGENCJA
Nieruchomości
Kalwasiński
& Pisarek,

Rękawek"

, Gdańsk,
Miszewskiego 16,

341-90-31
,341-24-29.

kompleksowa; profesjo
nalna obsługa transakcji,
doradztwo, podatki,

AABALD-

661-41-53,
661-81-63

AGENCJA Olak, Wrzeszcz,
Żeglarska 4, 345-20-01

AKME
551-26-41 Sopot, Grun
waldzka 67/2
|

ULGA

661-70-14

620-32-04

śd „Arkada",

tel/fax

ABAKUS
Nieruchomości,
kupno- sprzedaż
348-58-59

ARENDA

AGENCJA Apeks, ul. Grun

Gdynia. Świętojańska 135,

Irena
Byczkowska
kupno,
sprzedaż,
wynajem

DOSI

00-38

AGENCJA Nieruchomo-

A.B

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

waldzka/ Dmowskiego 346-

waldzka 102; sprzedaż 345-

kupno- sprzedaż- wy
najem

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

BIURO
Kaszuby
nieruchomości, kupno,
sprzedaż, wynajem,

621-74-02

BIURO
Łączkowska,
665-53-00

EPM
Sopot,
Lipowa 12,
550-07-57

%

WARTOŚCI
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ORŁOWO

PANORAMA

i- iedv?
•* "

> za ile?
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FIKAKOWO

GDYNIA, UL. LIPOWA 5,

a

Grun

ARRHA

40; 553-86-84

GDAŃSK, sklep, pawilon,
ok. 100 m kw, wynajmę
lub kupię, 0-501/025-554

346-69-91

Gdańsk, Jana Pawła II
11 c

AGENCJA „Kontrakt"sprzedaż, wynajem, 55046-13

możliwość kredytu, 553-26GDAŃSK, pilnie poszuku
ję małego lokalu na salon
fryzjerski, tel. 302-24-28

Kupno- Sprzedaż- Wy
najem, tel / fax

12-89; 346-08-47; 346-08-

pilnie,

557-65-59

ANNA
Nieruchomości

ANTIDOTUM

344-74-68

01-81

Janus"
552-76-86

345-79-66

STAROGARD Gd, centrum,
lokal handlowy, 0-52/385-2679, 0-601/932-600

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

GDAŃSK- Biura, Magazyny;
305-35-39

GDAŃSK! Sopot! Abis

poszukuje firma, tel. 305-5525, 305-50-60

GDAŃSK! Suchanino, Zielo
ny Trójkąt, magazyny- tysiącpięćsetmetrowe,

setki

GDAŃSKI 341-19-24,
„Ekspert-K"

Dolina Gołębiewska, 53
m kw, w biurowcu wynaj
mę, dwie linie telefonicz
ne, tel. 550-74-74

GDAŃSK!
magazyny,
(1.400) „D. Rękawek" 341-2429

GDAŃSK, Gdynia,
ofert, 341-06-45

GDAŃSK! 301-85-99,
Trójmiasto. „Global" Pil
nie!

pilnie

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

GDAŃSK, DH Jantar, box
27 m kw, tel. 552-47-48
po 15.00

307-42-91

SOPOT-

TRÓJMIASTO, różne lokale,

GDAŃSKI

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe!

BUąg, Rybacka 35, tal. (055) 232-7044, tal. 233-5449, fax (055) 235-27-77, pon. - pi 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, te!Jfax 683-2944, pen.- pi 8.00-16.00; Team, Jarosława Dąbrowskiego 16a, teiJax 531-6346, pon- pi 8.00-16.00;
SbngsrdGdsńsU, Basztowa 3, taUfax 562-2040, pon- pi 8.00-16.00

Dzień
Baltycj

23
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dNmoho/c
BCTRA, Sopot, Grunwaldzka
22,550-07-77,550-31-01

GEM
341-46-93

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

MICHALAK
Sopot

551-60-77
Gdynia

661-51-77

RADIUS-

NIERUCHOMOŚCI
„Prawdzie"

obrót, wycena nieru
chomości Henryk Jan
kowski- rzeczoznawca
majątkowy, 552-04-70

kupno- sprzedaż- wyna
jem, wyceny biegtego,

620-27-17

RESTA
Nieruchomości

Rumia

671-59-32
HACJENDA,
kupnosprzedaż- wynajem, 66465-33

LENDA!
Działamy najszybciej,
551-01-81

SPRĘŻARKĘ W-E 53, 09053-67-60
BOAZERIA, deski podłogo
we, listwy, 058/342-54-31
BUDOWY, remonty, wy
kończeniowe, 629-36-37,
0601-62-10-63

KOSTKA
brukowa
bogaty
asortyment!
FA-BRUK
Orle, Ceynowy 1

058-672-42-84
PŁYTY drogowe sprze
dam, 0602/743-617
PŁYTY meblowe, niskie
ceny, 683-09-47
SIATKI, słupki, drut kolcza
sty. Transport bezpłatny 059/11-27-17,42-78-42

PALETY EUR używane, 0602/26-26-44

MALARSKIE, murarskie, tyn
ki, wylewki, 682-51-33
MALARSKIE- murarskie, tyn
ki, 0603/186-226, 305-00-33
MURARSTWO- przeróbki,
posadzki, 682-96-03
TYNKOWANIE, posadzki,
murarskie, kafelkowanie,
342-88-16, 301-61-83

m

Wejherowo

672-26-61

OSKAR dziatamy szybko,

347-02-50

341-06-45 Gdańsk

www.agmi.com.pl

CYKLINIARSKIE
621-85-23
CYKLINIARSKIE
skie, tal. 672-08-13

CYKLINIARSKIE
Parkieciarskie
671-65-41

CYKLINOWANIE!
remonty, 620-23-84,661-2785

CYKLINOWANIE,
553-09-40

PIĘKNE

Gdańsk, Matejki 6

tanio, solidnie,

MALOWANIE, szpachlowa
nie, 0-601/662-898

551-26-04
PARKIET
eksportowygwarancja

556-95-14

roczna, kompleksowa usłu
ga, 557-49-55
PARKIETY, podłogi- kom
pleksowo, 621-19-49, 0-602748-166
PODŁOGA- Stu
dio Parkietów,
303-17-13

I VK/II KSKI I /V\VM;

I EGZOTYCZNE

PODŁOGI
laminowane
szwedzkie, montaż, 556-5353

5538882
5531807

PODŁOGI szwedzkie, mon
taż, 550-20-07
PODŁOGI szwedzkie, mon
taż, sprzedaż, 682-51-33

302-06-10!

PODŁOGI
ANTYKI stołowe,
58/56-280-46

0-

KOTŁY gazowe, piece, ku
chenki, 554-19-00

CYKUNIARSKIEI

553-22-62

PARKIECIARSKIE- szwedz
ka, 672-70-87 (6 zt)

Szwedzkie montaż, 34412-27

PARKIET!
„Timber"

UKŁADANIE, przekładanie, cyklinowanie, 30216-08

MEBLE
kuchenne,
Gamma 1001

556-01-95!

348-86-48

Producent. Krótkie terminy
realizacji, 341-89-72, 62169-51. Z tym ogłoszeniem 2
% rabatu

CYKLINIARSKIE!
620-74-81,

PARKIET!
dębowy,
bukowy

CYKUNIARSKIEI

lakierowanie

ŻARÓWKI

energooszczędne
„Osram"
Hurtownia-Gdańsk,
Olsztyńska 3,

552-20-20

CYKLINIARSKIE!

budowlane- sprzedaż,
remonty, kompensata!
Żary, (0-68)374-35-01 do
03-

344-37-98,
552-56-12

UKŁADANIE i przkładanie
parkietu,
684-03-61,
0501/154-518

GŁADŹ,
malowanie,
glazura,
rigips,
553-81-16
GŁADŹMalarskie,

554-24-67

CYKLINIARSKIE, 341-73-23

lakierowanie, 553-18-40
CYKLINIARSKIE, od 1980
roku, 557-26-19
CYKLINIARSKIE, parkieciarskieluksusowo,
„Atut", 664-88-12
CYKLINIARSKIE 552-46-93,
0501/154-564
CYKLINIARSKIE 621-19-49,
0-602-748-166

PARKIET „Heban", wykona kompleksowo, 551-6335

PARKIET
„Mat-Bud" największa
hurtownia w Trójmieście,
Największy wybór. Hurtdeta!. Transport.

Nowość
- woskowanie
parkietu,
663-03-85

MALOWANIE, szpachlo
wanie. 621-85-13, 060165-84-31
MALOWANIE, tapetowanie,
341-43-63
MALOWANIE, tapetowanie,
347-77-65
MALOWANIE, tapetowa
nie, gładzenie, 0-501052-587, 664-80-60

MALARSKIE-

ogólnobudowlane,
remonty. Pełen zakres, so
lidnie, VAT, 557-48-64, 090/54-18-26

(0-58)346-31-96

wanej konstrukcji, 682-96-03

SUFITY
kasetonowe, gipso- kartony,

PŁYTY gipsowe, gładzie,
malowanie, parkiet, zabu
dowy wnęk, boazeria, pa
nele, 678-42-05

PRODUCENT

Zamki,

ŻALUZJE, ROLET1
KARNISZE, PLISSI

Tapicerka

I

„Sute" 55-77-496 po 21.00,

|
GDAŃSK - 341-89-9'
II GDYNIA - 661-23-0*

0603/211-730
SUFITY podwieszane, ścian
ki

gipsowe,

te

- ; V|a - ft71-98-08

303-03-69,

0602/687-024
TAPETOWANIE! natry
skowe, 623-18-16, 622-17-

BALKONY,
kraty,
341-12-44

66
TAPETOWANIE, malo
wanie, 624-34-25

BALKONY, okna rozsuwane,
aluminiowe, 682-95-74

BRAMY
TAPETOWANIE natryskowe,
farby fakturowe 0501 06-2659

garażowe, rolety antywłamaniowe,

„Rolux"

REMONTY, tei. 553-86-92

MONTAŻ płyt gipsowych, 0601/662-898

OCIEPLENIA mieszkań, gip
sy, remonty, 0604-201-629

Gdańsk, Jana Pawła II
11c

SUFITY gipsowe skompliko

TAPETY

MONTAŻ płyt gipsowych,
672-05-87, 0-602-723-902

Gdynia, 10-Lutego 19/7,62074-48, 621-96-53, 623-54-41

DRZWI!

natryskowe- hiszpańskie,
0602/11-55-71

MALARSKIE, płyty gipsowe,
parkiety, kafelkowanie, 62119-49, 0-602-748-166

Fides- Wójcik

WYNAJEM
„Anna"
346-70-19

0-

MALOWANIE, tapetowanie,
tanio, 306-49-84
MALOWANIE montaż płyt
gipsowych, 345-65-49

661-70-01
TKN

MALOWANIE, tapetowanie,
szpachlowanie, rigips, 55021-84

KOMPLEKSOWE wykończęnia wnętrz, sufity podwiesza
ne, ścianki działowe, kafelko
wanie, 0-602-619-578, 62253-03

UACH

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

DRZWI!
(0-58)
301-66-66
Montaż gratis.

Zamki

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

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

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

DRZWI!
(0-58)
552-31-88
„LaPuerta"
Skuteczne
zabezpieczenie.
Oferta
świąteczna!

DRZWI!
(0-58)
553-74-37,
620-19-75.
Każde
- Solidnie- Raty
Gerda gratis!

UKŁADANIE parkietów
szwedzkich, cykliniarskie, in
ne stolarskie,

346-77-67
WYLEWKI,
601/662-898

kafelki,

największy

w Polsce Półrt jcnej
materiały buoowlane dystrybutor i my

0-

PAPIER ścierny: 24- 120, 058/348-30-09

/ GLAZURA
/TERAKOTA

664-97-33

CYKLINIARSKIE,

MASZYNY

Największy skład, kom
pleksowe wykonawstwo,

bezpyłowe,

CYKLINIARSKIE, 557-55-92

MEBLE używane współcze
sne, przedwojenne, 305-5322

, układa, cyklinuje. lakieruje.

GŁADZIE- malarskie-1<
wanie, panele, tanio- solid
nie, 629-35-74 po 18.00

MALOWANIE, szpachlowa
nie, 0-601/98-66-27

remonty,

620-18-76

TKN , ,

Gdynia, Władysława IV
34b/2,620-36-22,

Skłucki- Słoński

501/034-649

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

^ .

Kancelaria

REGIPSY,

GŁADZIE,
malowanie

Gdynia, Świętojańska 66/1
661-84-00, 661-84-49

VEKTOR

Odrzywolska

MALOWANIE, gipsowanie,
tapetowanie, 346-05-05

malarskie, tapetownie, 62113-46

Odrzywolska- Wójcik

TKN

MALOWANIE, 302-86-06

układa. ćykHnuje

17 letnia firma. "

Gdynia. Abrahama 10, 62169-64, 620-98-93

Gdańsk, Piwna 61/63, 30590-37, 305-90-38

MALOWANIE, gładzenie,
kafelkowanie, 306-38-73,
0602/698-397

„Parkietus"

Kancelaria Into

i Wspólnicy

GŁADZENIE

V

TKN

Gdynia, Bema 6/1 621-0995, 661-72-70, Pułaskiego
2/4 661-39-52

PARKIET

'•>- własny, powierzony;

CYKLINIARSKIE!

CYKUNIARSKIEI

TKN

TKN

Forum

GŁADZENIE, malarskie, ta
petowanie, kafelkowanie,
346-14-04

PODŁOGI

301-66-66

www.tkn.key.net.pl

PARKIET, podłogi, układanie
kompleksowo, 683-05-34

CEKOLOWANIE, malowa
nie, tapetowanie, płytkowanie, cyklinowanie, tanio,
szybko, 671-55-48

DREWNIANE

mieszkalne, dziatki, domki
rekreacyjne,

TKN
Biura
Trójmiejskiej
Korporacji
Nieuchomości

Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 59

ADAPTACJE strychów, ścia
ny gipsowe, (0-531)78-662
BOAZERIE, podłogi płyty
gipsowe, cyklinowanie, gla
zura, rachunki VAT, 345-3302,305-80-69

(obok banku PKO)

teL 342 14 39, 342 14 41
Godziny otwarcia:

pon-pt: 8-19
soboto; 9-15
Gdańsk-Kowale 37

CEKOLOWANIE, malowa
nie, tapetowanie, płytkowanie, cyklinowanie, tanio,
szybko, 671-55-48

?

GIPSOWE ścianki, sufity, re
monty ogólnobudowlane,
302-13-78

|
i

GŁADZENIE,
305-84-77

malarskie,

(rjazd x obwodnicy no Orunię)

'

te!. 304 87 80 do 82
tei. 309 97 72
Godziny otwarcia:

pon-pt: 8 -18
sobota: 8-14

/ system
dociepleń
budynków
ATLAS STOPTER
• posadzki
samopoziomujące
SAM 200
TERPLANN
/ kleje do tapet
ATLAS ALPAN
/ farby emulsyjne
i elewacyjne
• gładzie szpachlowe
GIPSAR

K O M P L E T N E WYPOSAŻENIE Ł A Z I E N E K

f|\jkiedy?
S

za

Na ponkdzlatok ogtoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 stowo -1,20 zt netto, ekspresy 2,40), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt.
ile? ^d0 dodatku „ Wokót Domu" ogtoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 do gtównego wydania do poniedziałku do godz. 13.00

Bblig, Rybacka 35, tel. (055) 232-70-94, tei 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt 8.00-16.00; Pmam Gdański, Tysiąclecia 8; telM 683-2944, pon.- pt 8.00-16.00; Tom, Jarosława Dąbroy Mego 16a, telJfax 531-63-26, por,.-pt. 8.00-16.00;
Starogard G<kń$fd, Basztowa 3, telAsx 562-2040, pon.- pt. 8.00-16.00

fcisififfwiiir
DRZWI!
(0-58)
556-46-85
Producent
Montaż

MONTAŻ okien i drzwi, 0601/662-898

OKNA!
Dama!
produkcja montaż, 661-4888, Gdynia, Słupecka 21,
Wrzeszcz 346-08-95

OKNA!
DRZWI! 551-68-63 Do
datkowe drewniane, 389,-

DRZWI!
Antywłamaniowe 305-35-31 Pro
dukcja. Kotwiczników 10

DRZWI, (0-58)622-19-82,
drewniane, antywtamaniowe, dodatkowe

DRZWI, montaż, blokady
dwa zamki patentowe
„Gerda", 550,- 0-601/685477

DRZWI

OKNA!
PCV
(0-58)
552-31-88
„LaPuerta"
Niemiecka
jakość!
Oferta
świąteczna!
OKNA!
Uszczelnianie
metodą Eurosill, 309-0013 w. 31 do 15.00

341-18-18 Zamek

„Gerda"

OKNA, drzwi, zabudowy,
PCV, aluminium. Antywta
maniowe folie, rolety. „Janex", 551-60-22

w cenie drzwi

DRZWI

naprawa, uszczelnianie,
660-04-44

antywtamaniowe,

przesuwane, harmonijkowe,
zamki, karnisze, 341-45-92,
Politechniczna 9, Gdynia,
621-69-39, Śląska 51. Sprze
daż- Usługi

OKNA, naprawa, uszczelnia
nie, 303-60-99, 671-82-52

DRZWI
dębowe, antywtamanio
we, producent, 0501-136751

DRZWI

w 24
godziny.
Atut,
tel. 554-92-65

, Roi- producent,

Assilam- producent

OKNA PCV
KBE- Winkhaus.

DRZWI zewnętrzne + mon

Promocja

taż, gwarancja, wizjer, dwa

Szyby termiczne w cenie,
551-01-81

zamki patentowe „Gerda",

OKNA PCV

antywłamaniowa,

cena: 550,- konserwujemy
impregnatami najwyższej ja
kości, 342-25-85, 0-601/6613-19
MONTAŻ drzwi dodatkowych
z furtyną metalową, wkładka
Gerda, wizjer, blokada, cena
520 zł, 624-64-10, 0-602227-646

i

za ile?

Rolety!

GLAZURA

Producent Dama, Gdynia,
Słupecka 21, 661-48-88,
Gdańsk, 346-08-95, 302-2904

solidnie,

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

montaż, raty,
promocja
15%
345-49-98
OKNA PCV
produkcja, kulturalny, czysty
montaż. Okna typowe- od
biór od zaraz.

30-99-300

ZALUZJE!
Rolety. Producent „Hanles" Gdynia, Wielkopolska
212, 664-60-03, 0-60163-25-60
ŻALUZJE! Rolety tanio! 62355-69, 523-57-86

ŻALUZJE,
OKNA
PCV

341-82-01

rabat 10%

ŻALUZJE, rolety. 30239-84

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

ROLETY!
Tekstylne
od 25 złotych,

Żaluzje
„Amarant"
557-70-12
ROLETY, markizy, żaluzje,
okna PCV, Gdynia, War
szawska 1/3, 661-12-62,
552-45-22

ROLETY
żaluzje, okna.

OKNA
PCV
Deceuninck
683-33-05,
raty

montaż

f?11S kiedy?

Produkcja- Montaż- Raty.
„Pentra" Gdańsk, Jedności
Robotniczej 3/11,306-50-69

ŻALUZJE
301-66-66
ŻALUZJE
302-06-10

Porolet
produkcja, montaż. Gdańsk,
301-31-23, Grunwaldzka
346-10-32, Gdynia, 661-7155
ROLETY zewnętrzne, żalu
zje pionowe, poziome, marki
zy, okna PCV. Producent
„Aga" Oliwa, Kaprów
17A, 552-45-22, 66112-62

ŻALUZJE
551-66-70
ŻALUZJE
556-01-95

ZALUZJE!
550-42-72,
rolety,
producent,
tanio!

ZALUZJE
pionowe
rolety zewnętrzne. Po
lanki 11 OB

552-37-36
Producent
Dekor- System

GLAZURNICTWO, hydrauli
ka, remonty, 0-602/358-429
GLAZURNICTWO, tynki,
szpachlowanie, malowanie,
0-602-866-923
KAFELKARSKIE, hydraulicz
ne, 621-19-49, 0-602-748166
KAFELKI, 557-74-53 hy
draulika, elektryka
KAFELKI, hydraulika, 34189-30
KAFELKOWANIE! hydrauli
ka. Remonty, 664-61-44, 0602-187-105
KAFELKOWANIE, 62352-42
KAFELKOWANIE, 62434-25
KAFELKOWANIE, hydrauli
ka, 302-56-32
KAFELKOWANIE, hydrauli
ka, remonty, 624-06-19
KAFELKOWANIE, hydrauli
ka, transport gratis, tel. 68295-18

HYDRAULICZNO- gzowe,
346-34-20
557-13-75, wszelkie

USŁUG! ELEKTRYCZNE
ELEKTROENERGE
TYCZNE, 302-98-94
ELEKTROINSTALACJE!
347-43-73
ELEKTROINSTALACJE, au
tomatyka, telefony, 683-0808, 0-602/77-63-58
ELEKTROINSTALACJE,
glazura, ogólnobudowlane,
hydraulika, 3495-297
ELEKTROINSTALACJE, po
gotowie + pomiary, 348-7529
ELEKTROINSTALACJE,
siła, formalności, napra
wy, 553-11-01

SERWIS gazowych urzą
dzeń grzewczych, 341-14-50

HYDRAULICZNE,
306-12-81
HYDRAULICZNE, 551-57-15

GLAZURNICTWO

HYDRAULICZNE, 623-6177, 0601/64-29-49

GLAZURA, adaptacje, re
monty, kompleksowo,
0601/67-33-97

ZALUZJE!

GLAZURA, hydraulika, malo
wanie, 683-01-31

Producent,
556-46-85

GLAZURA, hydraulika, płyty
gipsowe, malowanie, szpa
chlowanie, podłogi szwedz
kie, parkiety, 682-25-58

HYDRAULICZNE,
CO,
ogrzewanie
podłogowe,
wod- kanaliz, kafelki, solid
nie, 682-25-58
HYDRAULICZNE, grzewcze,
elektryczne, instalacje, przy
łącza, kotłownie olejowe, ga
zowe, 672-62-64,0-601-677964
HYDRAULICZNE, remonty
mieszkań,
302-45-96,
0601/61-38-73
HYDRAULICZNO- gazowe,
302-98-56
HYDRAULICZNO- gazowe,
342-00-93
HYDRAULICZNO- gazowe,
663-36-85

BALUSTRADY, kraty, bal
kony, 341-12-44
BRAMY, ogrodzenia, kra
ty, 683-76-23

SKRZYNKI
na liczniki
i zawory
gazowe
' 344-66-11 Kocha
nowskiego 41

telefony.

„Kingpol",
Hallera 132

ALARMY!
347-43-73, 0-602/451484

ALARMY,
domofony, 0-602/593-401
ALARMY, telewizja przemy
słowa, 683-08-08, 0-602-7763-58

antywtamaniowe
Producent Dama, 661-4888, Gdynia, Słupecka 21,
Wrzeszcz 346-08-95, 30229-04

Dywanów! Tapicerki!
301-91-73

CZYSZCZENIE!
dywanów, 303-37-41, 0603/220-794
CZYSZCZENIE! Najta
niej! 345-24-63"

CZYSZCZENIE!

ROLETY

DOMOFONY,
341-66-40

Bramy

CZYSZCZENIEI

garażowe, przemysłowe.

(Vat) 346-79-82

DOMOFONY,
0601/82-12-18

665-35-60,

okien dywanów, 348-71-19

zabezpieczające.

Top

681-42-39, 684-00-

02

CZYSZCZENIE,
301-23-05,

montaż, serwis, 620-52

BEW.-BU00WL.
KOMPLEKSOWE wyko
nawstwo ogólnobudowlane,
0-602/587-076

CZYSZCZENIE, 306-1870

CZYSZCZENIE,
341-32-01

ŁAZIENKIremonty, 681-60-56
OGÓLNOBUDOWLANE,
wykończeniowe, dociepianie,
glazura, 777-53-36

ROLETY,

OGÓLNOBUDOWLANE- re
ferencje, 551-82-51

341-82-01

OSUSZANIE, 0602/250-096

ROLETY

REMONTY budowlano- elek
tryczne, 684-40-52, 0601/682-352

301-66-66

REMONTY mieszkań, biur,
ogólnobudowlane, 344-91-

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

CZYSZCZENIE,
trzepanie,

559-85-19
CZYSZCZENIE
Dekar

02

ROLETY
antywtamaniowe,

bramy, kraty
zwijane,

REMONTY mieszkań- rów
nież małe, 0-602/48-22-45
ROBOTY budowlane, wy
kończeniowe, dociepianie,
671-44-40

„Rollgate",
345-30-13

USŁUGI ogólnobudowla
ne rygipsy, solidnie, tanio,
553-33-52

ROLETY

KOMPLEKSOWE remonty
mieszkań, solidnie, 0602/780-540

antywtamaniowe, bramy

Rolux,
305-91-19,
305-91-21,
raty
ROLETY antywtamaniowe,
ociepalające, 344-91-02 Ra
ty.

ROLETY
antywtamaniowe.

Bogumił &
Górka
bramy, okna,
302-02-88,
620-21-89

ALARMY,

ROLETY

TV. „Proton" Oliwa Krzy
woustego 44, 552-20-28,
552-34-49

antywtamaniowe

671-23-79

, 343-56-96
CZYSZCZENIE
nów, 347-87-90

dywa

CZYSZCZENIE
dywanów, tapicerek, vat, 623-33-22
CZYSZCZENIE dywanów,
tapicerki, 621-07-33,661-3906

i EKSPLOATACYJNE
CZYSZCZENIEI, 62162-75
CZYSZCZENIE!
058/345-41-95. Bardzo
Tanio!
CZYSZCZENIE! 301-53-21
CZYSZCZENIE! 305-87-93
CZYSZCZENIEI 621-47-04

CZYSZCZENIE
dywanów i tapicerek meblo
wych- tanio, solidnie, VAT,
625-27-52, 340-92-52, 0501/154-517

CZYSZCZENIE
Karcherem,
349-41-38

CZYSZCZENIEI 622-6220

CZYSZCZENIEI Dywa
nów! 345-38-35
CZYSZCZENIE! dywanów!
tapicerek! 620-24-25, 66313-43
CZYSZCZENIEI Dywanów!
Tapicerek! Profesjonalnie!
557-55-68

CZYSZCZENIE wykładzin,
dywanów, tapicerki, 058344-88-05

CZYSZCZENIE
żaluzji pionowych,
0602/234-976

poniedziałek ogtoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 bez dopłaty w Biurze Ogtoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,20 zł netto, ekspresy 2,40), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl
N*wtor*k do dodatku „Wokół Domu" ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 do głównego wydania do poniedziałku do godz. 13.00

Na

mmmmmmmm

Tanio

solidnie

DRZWI izraelskie antyw
tamaniowe „Witex Super
Lock" Gdynia, ul. Jana
z Kolna 12, tel. 661-6260, 661-60-81

ZABEZPIECZENIA

ALARMY!
0-602-234-261,
344-15-78,
monitoring,
telewizja,

ROLETY

CZYSZCZENIE!

DOMOFON Serwis, „Porter",
konserwacja, 622-70-07

KUCHENKI-

KAFELKOWANIE

SIDING balkony, tynki szla
chetne, 682-51-33

ARANŻACJA łazienek, re
monty ogólnobudowlane,
302-13-78

DOZÓR, spawane, miedzia
ne, 348-70-18, 0501-183496

OGRZEWANIE 0501/060796

RENOMOWANA Firma
Kafelkarska, tel. 306-0055 Kardas

ADAPTACJE łazienek, re
monty, 553-81-16

Al „ABAGAZ", naprawa, kon
serwacja, montaż pieców,
junkersów, kuchenek, 62531-49, 66-535-66

KAFELKOWANIE- ogól
nobudowlane, 553-70-14

ekspozycji drzwi aluminio
wych zewnętrznych oraz
okna i drzwi PCV, z

PPHU „Assilam", Grun
waldzka 62, 683-33-05

USŁUGI GAZOWE

NAPRAWA, montaż, konser
wacja, 307-35-95, 0602/806932

WYPRZEDAŻ

ALARMY z powiadamianiem
telefonicznym, 0-603/23-2493

DRZWI antywtamaniowe„Donimet". Certyfikat Jakości
I. M. P. nr 42/98, zniżki
w ubezpieczeniu, dowolne
wymiary- także dwuskrzydło
we; najlepsze zamki, różne
wykończenia. Donimet Gdy
nia, ul. Starowiejska 52,
tel/fax. 620-33-71, internet
http.//www.donimet.com.pl

KAFELKOWANIE, malowa
nie, 551-57-15

KAFELKOWANIE inne ogól
nobudowlane, 629-46-31

ALARMY telewizja najno
wocześniejsze systemy,
663-45-15

Producent Dama, 661-4888, Gdynia, Słupecka 21,
Wrzeszcz, 346-08-95, 30229-04

ELEKTRYCZNE- hydraulicz
ne, 661-74-19,0501/145-018

podłączanie, 344-18-69,
550-04-96

aranżacja, hydraulika, solid
nie, rachunki VAT, tel./ fax
665-72-95

antywtamaniowe

DOMOFONY montaż, sprze
daż, alarmy, 624-00-90

ELEKTRYCZNE 665-35-60,
0601/82-12-18

ROLETY

ALARMY mieszkanio
we, telewizja przemy
słowa, 550-30-95

ELEKTROINSTALATORSTWO, 625-41-00

344-12-27

KAFELKOWANIE malowa
nie, szpachlowanie, 622-6276, 678-36-39

ŻALUZJE! 624-35-66, 62954-83, rolety, taniej!

PionowePoziome- Rolety

GLAZURNICTWO, hydrau
liczne, VAT, 557-48-64, 090/54-18-26

malowanie,

30 % rabatem.

ZALUZJE!
303-48-19
Producent

GLAZURNICTWO, hydrauliczne, remonty, wy
kończenia, referencje, gwa
rancje, doradztwo, atrakcyj
ne ceny- upusty, 664-48-37,
623-89-04, 629-21-16

KAFELKOWANIE,

ŻALUZJE Rolety, Reda,
678-30-34

ŻALUZJE! 302-97-62, 34472-27, rolety, taniej!

556-95-14

HYDRAULICZNO- gazowe,
tanio, solidnie, 681-63-67

341-51-79

Markizy,

OKNA PCV, żaluzje, 344-9102. Raty.

Gerda,

blokada

ZALUZJE!

OKNA drewniane, PCV, „Lemar" 671-44-40

682-38-62
raty

von

OKNA PCV

tekstylne, antywtamaniowe.

OKNA
PCV

-r;,«

GLAZURA, hydraulika, re
monty, referencje, 306-90-01

OKNA, rolety, żaluzje,
„Bis" Długie Ogrody 11B,
305-29-44

OKNA PCV, producent, 30210-00, 0-601/651-634

k 4 grudnia 1998 r.

Elbląg, Rybacka 35, tel. (055)232-70-94, tel. 2334449, fax (055) 235-27-77, pon. -pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telM 683-29M, pon.-pt 8.00-16.00; Tm, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax 531-63-26, pon.-pL 8.00-16.00;
Staroga/d Gdański, Basztowa 3, telJfax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00
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Plis tnm

DEZYNSEKCJA, deraty

PRZEDŚWIĄTECZNE

zacja, VAT, 551-87-59

DEZYNSEKCJA,
gwarancja!

sprzątanie, pranie dywa
nów, mycie okien, Tutto,
557-76-43, 672-56-10

niona, dowolne terminy, wy
stawianie rachunków, 0601/65-27-45, 0-501/015525

WANIEN 0602/250-096

551-91-53

DEZYNSEKCJA, VAT,
0602-25-88-47

CENTRUM

Schodów.
Producent „Oldrew" (058)682-91-83

kań, opiekunki. Biuro „Julia",
344-61-51

SPRZĄTANIE

domów,
mieszkań, biur, mycie okien,
uczciwość, solidność zapew

SCHODY- inne stolarskie,
0-602-613-043

BIURO

Rachunkowe,
625-34-09 po 16.00

BIURO
Tłumaczeń
„B&S"

BIURO Rachunkowe

Insoft.

OBSŁUGA

ABAK
- licencjonowane
biuro rachunkowe
obsługa również u klienta,
557-00-14,0-501/930-381

AGENCJA Usług
wych, tel./fax: 664-90-42,
Gdynia- Orłowo, Wierz
bowa 32a

BIURO
Rachunkowe

BIURO Rachunkowe

Licencjonowane
620-85-25

AUDYTOR- Komp, Biuro Ra
chunkowe, 346-01-16
»€ I
petna obstuga
kadrowo - pfacowa
(BHP. ZUS, PPOŻ)
oraz
konsultacje: prawo
pracy i ubezpieczeń
społecznych

BRE RACHUNKOWOŚĆ

Sp. z o.o.

• PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
• PRZEJŚCIE Z KSIĄG PiR
• OBSŁUGA KADROWA
• BADANIE BILANSÓW

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

FIN- El Biuro
Rachunkowe,
uprawnienia,

ul- Świętojańska 120/1
tel. 621-71-10

BIURO audytora i do
radcy podatkowego po
prowadzi księgi handlo
we. Tel. 305-23-76
BIURO Doradztwa Podatko

wego -obstuga komplekso
wa, 661-46-59

„Expert"

Sopot 550-73-98; „Euromarket" 629-54-46; Gdynia ul.
Zgoda 8, 621-63-43

GOTÓWKA
bez poręczycieli

Kredyty

Darchem

556-51-57

OBSŁUGA rachunkowa, praw

na; uprawnienia, 622-20-71

621-68-66
341

BIURO rachunkowe, 553-1271 w. 411

Na

0-601/61-12-34

NAJTANIEJświąteczny!
48 godzin

USŁUGI rachunkowe, doradz
two podatkowe, 345-15-74

671-54-76

556-11-87,588-23-04

SUPER kredyty,
„Continental",
305-45-55
ZAPRASZAMY do współpra
cy, sprzedaż bezpośrednia,
tel. (0-42)646-33-09

taniej, hurt- detal, gdyniaGrabówek, Mireckiego
11, „Sibi", 0-604-404-672,
661-79-12

Sopot, Kościuszki 61,55001-32, 551-72-58, 551-0076, babel@ikp.atm.com.pl

kach typ KBD 810 x 740
x 1525, metalowe, tel. 34344-57

FAJERWERKI-

Poszukiwane w dobrych
sklepach

możliwość zwrotu towaru.

Picolo- 0,55,

Pruszcz, Łukasiewicza 2,
682-22-51/ 213, Gdynia- Wi
tamino, Stawna 37, 0501/94-18-21

FUTRA
Sztuczne

„Accord". Hallera 169/15,
058/341-49-94

PROMOCJA
28X1-12X1198
a^j atlantic*
BIELIZNA OSOBISTA

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

MAJTKI damskie, slipy

męskie, spodnie dżinso
we,inne. Bezpośredni im
porter, tanio, dużą ilość,
tel. 671-16-20
łowe z importu 0-52/33-29376 lub 0-58/556-45-36

(0-59)620-236

WYBRZEŻE- odzież, rękawi

ce robocze, ochrony, konfek
cja- Gdynia, Spółdzielcza 1,
624-82-06

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

DOMINANT 712 po remon
cie, stan idealny, 345-37-04

DRZEWKO- Twoje osobiste,
familijne, dedykowane- z mikroczipowym identyfikatorem
w „Parku Tysiąclecia" 30107-94

FUTRA
Kożuchy
(Kurów), Raty!
Wrzeszcz, DH Jantar, Poli
techniczna 7 pawilon 22
dyjskie, 622-87-34

BOMBKI choinkowe- naj

KOSZE magazynowe na rol

Wrzeszcz, Biała 1E, 34463-35

FUTRO norki czarne kana

BABEL
Biuro Tłumaczeń

Brotje 20 KW, używane
zbiorniki na olej opałowy, tel.
0-602/461-885

LAMPKI
płynące

Lampki, choinki, ozdoby,
fajerwreki... Bezpośredni
importer (0-58)30-667-32,

28-41 wew. 34815.30-18.30

zadłużeń, pośrednictwo,
szybko- prawnie. Rumia, So
bieskiego 19, (12.00- 18.00)
0-501-025-400,

KOCIOŁ z podgrzewaczem

FAJERWERKI ,

KARNETY
na basen
0-601/627-813, 0-501/143113,0-501/143-090

554-92-66

MONTAŻ
karniszy,

BLACHARSTWO, lakiernic-

CHOINKI- świerk, plantacja,

do biur i zakładów, do
wóz gratis, tel. 0-601/654422

JACUZZI ®
Promocja!

POZOSTAŁE

058/532-06-02

gotówkowy 3 dni bez porę
czycieli. Starogard 561-0981; 346-39-21

KREDYTY
gospodarcze,

zabudowy, drewno budowla
ne, 341-30-64, 621-69-51

wy, 627-09-92

KREDYT

dla firm. Najtaniej!
Najszybciej! (0-58)34519-55

szybko, solidnie, kuchnie,

two, szybko, 058/531-14-71,

BULINEX
Centrum
Choinkowe

KREDYTY

DREWNOSTYL,

WNĘKI, garderoby, zabudo

RĘKAWICE lateksowe nieja-

kredyty, Tczew 532-1882, Malbork (0-55)272-3348, Starogard 56-10-981

POŻYCZKI gotówkowe, 301-

WINDYKACJA

346-39-21,

GOTOWKA

ro Rachunkowe, 303-79-31

gdf) tel/ fax

Za I le?

ART Kredyty
gotówkowe:

Biuro Rachunkowe

(ośrodek szkoleniowy

kiedy.

Gdynia, Świętojańska 82/3,
661-58-59; Puck 673-38-53;
Chylonia 623-62-17; Wejhe
rowo 672-68-85; Starogard
561-07-49; Tczew 531-29-40

LICENCJONOWANE Biu

-petna obstuga
księgowa
-sporządzanie
deklaracji
GUS; ZUS; US
-doradztwa
finansowego
i kontrolingu
-szkoleń

00-76 wew. 56

ART Kredyty
gotówkowe:

KONCESJONOWANE

cy, ZUS, 345-23-42
KSIĘGOWA- księgi handlo
we, PKPiR, kompleksowo ka
dry, ZUS, tel. 0-602/746-153

Oferuje usługi w zakre
sie:

BIURO Rachunkowe,

12

Gdańsk- Wrzeszcz, ul. Grun
waldzka 146 A/5. Usługi
księgowe, doradztwo, wszel
kie uprawnienia, 345-44-96,
0501-156-252

KONSULTACJE- prawo pra

BIURO
Księgowo
Finansowe

Gdańsk
346-33-20;
Wrzeszcz „Jantar" 346-08-20
wew. 130; Pruszcz 682-35-

KANCELARIA rachunkowa,

kompleksowa obsługa, peł
na rachunkowość, 3470-220,
3470-384

341-19-34

ART Kredyty
gotówkowe:

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

Navitrans- Account

BIURO księgowe

0-

WSPÓŁPRACA

koncesja, kompleksowa ob
stuga , Gdynia, Reda, 62190-66

ALFA- Licencjonowane Biuro

Rachunkowe, 302-99-67

pisemne,
ustne,
601/68-79-21

w domu klienta, 623-74-88

CHOINKI ~

WŁOSKIE tłumaczenia,

661-43-77

TAPICERSKIE

Bielkówko, 0501/052-797

Gdynia, Starowiejska 26,
620-50-72, 661-22-17,
Gdańsk,
Grunwaldzka
102, 344-16-05

Licencja, uprawnienia.
Petna księgowość- cena
od 550,- Księgi przycho
dów i rozchodów- cena od
150,- Gdynia,

STOLARSKIE
u klienta, 556-58-63

B^SIOOWSKO

SPRZĄTANIE biur, miesz

STOLARSKIE, 341-01-37

;9eM|H

KUPNO

SESiiiSj

ojjeę

SKUP OLEJÓW

PRZEPRACOWANYCH

ZEZWOLENIE WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA

zyjnie! 671-19-46

ODZIEŻ na wagę, Gdy
nia, Śniadeckich

OKNA kompletne z żaluzja
mi, 625-36-25

PIANINA!
Fortepiany!
Nowe, używane- gwa
rancja 6-letnia! Transport
gratis, raty, strojenie,
341-52-40, 627-06-68

PLUSKWY i odbiorniki. Kon

trola podstawą zaufania. Tel.
(0-22)638-55-53 lub 0501/159-903

SOLARIA
661-35-26
SUSZARNIE drewna aerody-

namicznokontenerowe,
energooszczędne, produ
cent, tel/ fax (0-12)634-27-98

SZLIFIERKA do wałków, ce

na: 4.500 zł, 0593/113-81

WIADRA o poj. 0,50- 60 li
trów oraz skrzynki transpor
towe po nowych obniżonych
cenach oferuje Firma Plastic
Industrial Company. Zapra
szamy w godz. 8.00- 15.00.
Tel. 552-14-42

WYPOSAŻENIE
sklepów
gastronomii,
magazynów.
Przedstawiciel najwięk
szych krajowych producen
tów urządzeń chłodni
czych, mebli, elektroniki
sklepowej. Ceny fabrycz
ne, gwarancja dwuletnia!
Superwybór. Doradztwo,
projektowanie.

„Trapez"

Gdańsk, Nowiny 12, 30941-52, Koszalin, Mieszka
I 30, 094/342-68-74

medium
sp. z o.o. oferuje:

wyposażenie
sklepów,
barów, restauracji
Fabryczny sprzedawca
Byfuch, Kromet, Lozamet,
Cold. Chłodnictwo 2 lata
gwarancji. Serwis 620-3264 Gdynia, Portowa 4 (058)/620-02-47, Elbląg (055)/234-51-46,
internet
www.medium.pl

/ PORADY BUDOWLANE PRAWNE
/OBSŁUGA INWESTYCJI

54/57
teMax 30140-10,801-68-51 w. IB

LOMBARDY
AGENCJA Lombard
Komis, 663-44-52

ANEKS
samochody
działki, nieruchomości, zło
to, rtv, extraprocent, 625-2459

ANTYKI, biżuteria, samocho

PIANINA!

(0-

NORKI- piękne, długie, oka

PROJEKTY
TYPOWE

dy. Sopot, Haffnera 24, tel.
551-47-12; 0601/67-13-64

Fortepiany- kupujemy, 341 52-40

EKSTRAPOŻYCZKII Chylo

PODNOŚNIK 4-kolumno-

GDAŃSK, Dworzec Główny

wy, 551-45-41

ZŁOM akumulatorowy- skup

każdej ilości, atrakcyjna ce
na, do 220 zł za tonę przy
większych dostawach jedno
razowych. Pirostal s. c.
Tczew, ul. Czatkowska 1, tel.
0-58/531-28-49

|j|jjj|j bóżke

nia, Dworzec PKP, 628-54-54

PKP, 346-33-42

KOMIS, lombard, Sopot
Podjazd, 550-39-49

gdzie

554-92-66, 554-93-33

SPECJALISTYCZNE
prace
wysokościowo- budowlane
wykonuje Alpin Piast

553-04-68
LOMBARD,

DETEKTYWISTYCZNE,
307-43-11
DŁUGI, handel, odzysk, 307-

LOMBARD- Gdynia, 10-Lu-

DŁUGI- handel, odzysk, 307-

LOMBARD- komis, Święto

DŁUGI- Ściągam! Kupię!

LOMBARD:

ODZYSK

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

44-56, 307-45-21
347-60-69

długów skutecznie 0301/95-

17-39

PRACOWNIA futer- usłu

gi, sprzedaż, 532-63-12

SPRZĄTANIE, opieka, go
sposie, 664-65-17
SZEWSKIE,

kaletnicze,
Świętojańska 79, 0-501-010655
TAROT- Analiza problemu,
556-57-26,16.00- 19.00

WINDYKACJA zadłużeń, 0-

501-931-168

WRÓŻENIE, 621-01-71
WRÓŻĘ, 344-40-68
WRÓŻKA, 301-36-83; 301-

551-15-50

tego 35A, 620-47-77

jańska 135, 622-76-38

NIERUCHOMOŚCI

mancja, 551-63-41

POLIGRAFIA, REKLAMA

ALTEX
wizytówki, pieczątki, szyldy,
druki, naklejki, itp. GdańskWrzeszcz, Grażyny 12, 34105-67, 344-66-33
DRUKARNIA- projekty gra
ficzne, 681-17-65

BIEGŁY rewident zbada bi
lans, 302-85-77

SPRZEDAM dochodową
działalność w Gdyni z powo
du wyjazdu pilnie! (50.000,-)
tel. 0602/449-891

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

pożyczki, 661-31-76

Dojazd bezpłatny

LODOWKI
naprawy domowe, 664-0453

MIKROFALÓWKI, 553-43-79
NAPRAWA pralek, 340-80-

10

PRALKII 300-41-99

PRALKI! 302-00-06
PRALKI! 302-07-75
PRALKII303-61-61

POŻYCZKI samochodynieruchomości, 622-76-38

SUPERLOMBARD! Gdynia,
Warszawska 64, 661-31-76

FUTRO długie ze srebrnych

lisów, modny krój, sprzedam,
553-65-46

\fs

54-27

WRÓŻKA, 623-66-25
WRÓŻKA Lilith- tarot, chiro

LODÓWKI!

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

samochody, RTV, złoto. So
pot, Niepodległości 743,

42-16, 307-44-17

CHŁODNICTWO,
552-16-53,
lodówki, pralki

LOMBARD,

SPR2£T

fim-fiKTMK1,

usługi

PRALKI! 341-51-97

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

zachodnie,
krajowe

PRALKI, 349-41-60, solidnie,
gwarancja
PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 556-20-21, 55622-47, gwarancja

CHŁODNICTWO!

553-87-57
PRZYJMĘ prace budowlane
jako

podwykonawca,

620-19-75, 623-44-48, 66177-49

0-

601/662-898

ustugi
FACHOWY - SERWIS
620-42-21, 550-51-07
301-88-58

SONY, CURTIS, NEC
SAMSUNG, SANNYO
OTAKE, ROYAL, JVC
PANASONIC, ORION
WSZYSTKIE FIRMY
BEZPŁATNY DOJAZD

GWARANCJA

ADAPTACAI Głowic PTK.
Telewideoserwis,
Otake, Royal, Sony, Cur
tis, Samsung, Neptun,
Siesta... Naprawy do
mowe. Bezpłatny do
jazd
302-73-88,
553-51-52
ADAPTACJA! Analogo
wych głowic PTK. Specjali
styczne Centrum Serwiso
we. Telewideonaprawa. Wszystkie mar
ki. Bezpłatny dpjazd. 34656-03, 556-24-97
ADAPTACJAI systemów.
Telewideoserwis.
Specjalizacja: Sony,
Curtis, Samsung, Colormat, Royal, Neptun, Sie
sta... Naprawy domo
we. Bezpłatny dojazd,
302-37-30, 553-7437
ADAPTACJAI Systemów.

Wideoteleserwis.
Philips, Funai, Orion, Sa
nyo... Bezpłatny dojazd.
341-84-96, 301-17-59

ADAPTACJA systemów, na
prawa RTV, 346-29-26
ADMIRAŁ! Biazet, Curtis,
Neptun, Unimor- Sie
sta, Jowisz, Elemis, He
lios, telenaprawa- dojazd
bezpłatny, 341-69-66, 34412-84, 346-79-45, 554-16-42
ADMIRAŁ, Axion, Siesta,
Neptun, monitory
komputerowe- naprawy. Sie
sta* zwiększanie ilości pro
gramów. Dawny fabryczny
serwis Unimoru, 307-5375
AKAII Axion, Curtis, Ota
ke, Royal... Bezpłaty do
jazd.
301-17-59,
341-84-96
ANTENA! 058/664-75'-72

telitarne. Rtv.

622-29-38,623-74-27,0501-012-310

552-29-67 lodówki

ków 11

PRALKI

61-11,0501/152-110

Naprawa!
Lodówek.
Pralek
302-00-05,303-61-61
expresowo, 622-05-06

hydrauliczno- gazowe,
sprzedaż, ul. Dąbrowszcza

Wizja, Canal+

PRALKI

AEGI automatyczne pralki,

USŁUGI ogólnobudowlane,

PRALKI, 623-34-82
PRALKI 553-13-60, 556-

AEGI (0-58)300-41-99

pon/edz/a/efr ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz, 11.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,20 zł netto, ekspresy 2,40), dla osób fizycznych nie
wtorek do dodatku „Wokół Domu"ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 do głównego wydania do poniedziałku do godz. 13.00
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SAUNY

(058)344-62-33, 0601/6598-98

Bulinex

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

OŚRODEK INFORMACJI
BUDOWLANEJ

ANTENA! 624-42-74, Wi

zja, Cyfra+

ANTENA! 661-33-47, sa
ANTENA 302-97-62 sateli

tarne, RTV

ANTENY, RTV-Sat,Canal+,
Wizja Tv, 622-11-28,551-1957, 0601-683-442

ANTENY, RTV- satelitarne,
346-47-48, 0601-622-203
AXIONI Curtis,

sprzedam

KAMERA video cyfrowa Pa

nasonic, NV-DS5EN; aparat
fotograficzny cyfrowy, Pana
sonic NV-DCF3. Całość
z wyposażeniem, oprogra
mowaniem komputerowym
w atrakcyjnej cenie, 556-5330

Samsung,

Neptun,
Lexus, inne. Dojazd bez
płatny!

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

551-30-45

j 0,15 zt

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 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telJfax 531-63-26, pon.- pi 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telJfax 562-2040, pon.- pt. 8.00-16.00

piątek 4 grudnia 1998 r.
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COLORLUXI Curtis, So
ny, Samsung, Sanyo,
Philips, Royal, Neptun,
Siesta... Specjaliza
cja! Bezpłatny dojazd,
302-97-62, 551-7330
COLORMAT, SonySamsung- Sanyo- RoyalCurtis- Neptun- Siesta...
Specjalistyczny serwis
Schumana 37. Dojazd
bezpłatny, 302-37-30,
623-51-04

AUTOKARY

CIECHOCINEK

Zachodnie, wynajem, 30161-27

EIDPOL- autokary, mikrobu
sy, wynajem, 305-50-92

Komfortowe Sanatorium
„Pod Tężniami" ul. Warzelniana 7 zaprasza na zniżko
we pobyty lecznicze oraz
Turnus Świąteczny z Balem
Sylwestrowym. Informacje
i rezerwacje, tel. (0-5483)3285, fax. (0-5483)51-86

FAXY Oki

EST

EIDPOL- Sylwester- kraj, za
granica, 301-15-01

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

wynajem autokarów,
przejazdy autokaroweNiemcy. 301-55-25 Bra
ma Wyżynna (siedziba
PTTK). Biuro Brokerów,
346-20-46
(siedziba
NOT). Falcon Centrum
Handlowe Zaspa, 346-5452. Panda- Tczew
531-46-60

Austria, Włochy, Druskienniki. Bilety lotnicze, autokaro
we, promowe, wycieczki
(Wilno), wczasy, imprezy,
301-27-00, 620-42-16

sprzedam

FAXYf
kopiarki

Nowe i używane. Serwis.
Gwarancja. Tel. 552-4836, 306-56-23, 551-51-12

MONTAŻ anten TV SAT, 0-

604-209-123,

OTAKE! Curtis, Sony, Funai... Bezpłatny dojazd.
346-56-03, 556-2497
POGOTOWIE
303-99-33

usługi
KOMPUTERY- naprawa,
modernizacja, nadzór, (058)346-92-55
POGOTOWIE kompu
terowe
awarie,
0501/189-350

RTV,

SPBZĘT
POGOTOWIE telewizyjne,
sprzedam
magnetowidy, 303-43-05

BIUR.

KOMPUTERY,
drukarki,
oprogramowanie, 0602/667331

TELENAPRAWA;

341-72-72.

BREMEN- Oldenburg- Bremerhafeen,
codziennie,
(058)344-55-54

MART-TOUR
Bank najkorzytniejszych przewo
zów międzynarodo
wych, wczasy, wyciecz
ki, zniżki,

(0-58)621-92-25
OLIWA

Dojazd bezpłatny
TELENAPRAWA, przestrajanie, 306-82-00

TELENAPRAWA,

TuwTfa

przestrajanie,

629-02-33
TELENAPRAWA, Samsung, Orion, Philips, Sie
sta, Funai... Bezpłatny
dojazd, 302-97-62,
551-73-30
TELENAPRAWA- CurtisGrundig- Neptun- SiestaSanyo- Sony- inne Bez
płatny dojazd

302-91-40,556-28-66
TELEWIDEONAPRAWAI
Bezpłatny dojazd, 30273-88, 553-51-52,
554-54-39
TELEWIZYJNE, 302-0082, 301-33-30. Dojazd
bezpłatny
TELEWIZYJNE Dojazd
bezpłatny, 625-21-97,
302-37-30

ANTENY
CANAL+

CYFROWY
PROMOCJA
DOMOFONY

I «T
SPBZĘT

NARTY 90- 215,556-54-74

Centrum Informacji,
Gdańsk, Rajska 6, pokój 2,

sprzedam

PRZEWOZY

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

Autocentrala
Centrum
Przewozów
Międzynaro
dowych
301-97-75,
305-62-25
AGENCJAI

VIDEOFILMOWANIA!
Profesjonalnie! Telewizyjnie!
344-74-68
VIDEOFILMOWANIE! 62262-20

VIDEOFILMOWANIE
„Videofan"- profesjonalnie
624-68-78
VIDEOFILMOWANIE, 30284-34, 0602/804-236
VIDEOFILMOWANIE,
348-59-98

VIDEOFILMOWANIE,
559-85-19

EUROTOUR
Przewozy
międzynarodowe,
550-14-24.
Wynajem
8- 20-osobowych minibu
sów.
AGENT Touring,

346-24-31
Anglia, Benelux, Francja,
Niemcy, Włochy, Szwajcaria

AHS Koln
codziennie
Przewozy, Europa

301-51-11
Codziennie

VIDEOFILMOWANIE 67856-59
VIDEOFILMOWANIE cyfro
wo, 556-68-40

m ki€dy?
za ile?

PRZEJAZDY- wyszukiwanie
najkorzystniejszych połą
czeń, 341-07-69

PRZEWOZY
autokarowe,

TV SAT

TEL. 344-40-53

Przewozy- Najtaniej,
301-13-24, 301-79-14.
Dworzec Główny PKP
box. 6, 301-28-41 wew.
106

ALBOR
Hamburg, Bremen. Przewo
zy. Wczasy.

305-49-55

305-28-28,
346-20-46

GROMADA-

HOTEL „Dal" zaprasza na

Bal Sylwestrowy

Gdańsk- Oliwa, ul. Czar
ny Dwór 4, 556-39-44

HUBERTÓWKA
Wieżyca 684-38-96
KRAJOWY i zagraniczny wy
poczynek zimowy- Sylwe
ster, tel. 550-73-53, 551-4509

AALTOURIST
zimowe
szaleństwa
301-89-51
ANTRAVELDjerba,
Egipt, - tanio, 556-06-26

ANTRAVELSupersylwester
556-06-26

Sylwester,

550-70-29

AUTOCENTRALA,
zimowy wypoczynek: Słowa
cja, Alpy, Polska; Sylwester,
301-97-75

BALTICANASopot, Kościuszki 60,
551-20-74- zimowy wypo
czynek w górach Polski,
Słowacji, Austrii- duży
wybór ofert- Sylwester,
ferie- wczasy, zimowiska

BAŁTYKOW w Stegnie organizu
je poprawiny Sylwestro
we, wesela, ogniska, itp,
(0-55)247-82-47, 247-7237, 247-72-57

UBEZPIECZENIA komunikacyjne, majątkowe, tanio
u klienta w domu. Bilety auto
karowe, kredyty gotówkowe.
Florian 342-18-66,346-45-66

Seksuolog,

O
—T

LEKARSKIE

ALERGIAtesty- Bicomem, bezbo
leśnie, 0-602-723-005

ginekolog- położnik, gi
nekologia dziecięca,

Hotel Miramar Sopot,
230 zł od osoby, 550-0011,551-51-64. Hutnik Ja
strzębia Góra 280 zł od
osoby, dojazd, bal sylwe
strowy, nocleg, 620-0314, 661-66-50

SYLWESTER
narty, „Leotour" 664-0234
SYLWESTER w Jstrzębiej Górze. Imprezy cho
inkowe, tel. 347-12-22

ŚWIĘTA, SylwesterSopot, Jastrzębia Góra, Łe
ba, góry.

Zimowiska-

Kaszuby, Karpacz, Poronin.
„Kąpielisko Morskie Sopot"
tel. 551-18-96, 551-00-02
USA, wizy 0-602/31-3371
WCZASY
sylwester,
550-66-90

świąteczne,
zimowiska,

Ewa Stefano
wicz- Kujawa
301-58-20
GABINET gineko

logiczny,

0-604/823-164, tanio

GABINET
ginekologiczny,
szeroki zakres,

0601/63-38-74
GASTR0ENTER0L0G

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

ZIMOWISKA
Yektor 661-23-00

SPECJALISTA
Specjalista

Psychiatra,
Grzegorz Skoczkowski, 66436-61, 0601/964-278

POMOC WYJAZDOWA
AAAlkmedyk,
leczenie poalkoholowe,
esperal,
301-89-53, 621-9910, całe województwo

AALKMED,
Piotr Stefanowicz,
kwalifikowane,

specjalistyczne,
leczenie

poaikoholowe,
Esperal,
551-97-64,
0-602-33-47-16,
Trójmiasto

ABC 35,305-00-35
Wizyty chirurga, internisty,
ortopedy, urologa

j ABSTYNENT
kompleksowe
leczenie
poaikoholowe

dr Paszkiewicz

305-71-91
ACHILLES! odtruwanie
poaikoholowe, 303-1773, 553-69-86U

INTERNISTA, EKG, wizy
ty, 347-80-20, 0-601-6248-63

LARYNGOLOG
wizyty,
0501/107-875

664-51-13,

PEDIATRA, wizyty,
347-80-20, 0-601-62-4863

PEDIATRA,
wizyty, 347-99-83,
602/266-178

0-

PEDIATRARutkowska, 550-46-89,
0-601/68-08-24
PEDIATRA- wizyty, 302-8434
PEDIATRA dr med. Koziel
ska, 341-43-50

PEDIATRA
Dr med Joanna Stefano
wicz

551-97-64

OSTEOPOROZA- diagno
styka, leczenie, Osteo-Med
301-74-41

STOMATOLOGICZNE
GDAŃSK! Morena- Zacho
wawcza, protetyka,
dzieci. 345-75-96, 0601/629-013
GDAŃSK, Al. Podwale Sta
romiejskie 71, Chirurg- Sto
matolog Agata Wilska, 30579-69
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,

Centrum
Stomatologiczne
„Vis-Dent",
paradontologia, protetyka,
narkoza, sobota
13.00-18.00

GINEKOLOG,

0601-54-49-39

Wrzeszcz,

0-602/795-903
GINEKOLOG,
Wrzeszcz, 344-43-30
GINEKOLOGBerlin,
004930-691-43-03, 0049171-143-73-01
GINEKOLOGIA Kali
ningrad, 551-44-14
INTERNISTA wizyty domo
we, 302-10-07, 348-94-91
IRYDOLOG- diagnoza, leczęnie, 341-50-74

jLARYNGOLOG,
306-20-14, 0501/052-740
NEUROLOG- Niżnikiewicz. Szczecińska 32, wi
zyty, 556-12-49

CHIRURG- Rutkowski,

laseroterapia
bólów kręgosłupa, zła
mań, 550-46-89, 0602/351-044
CHIRURG Łącki, 305-00-35,
zabiegi, esperal

•codaennie
•całodobowo
•pacjenci
w każdym wieku

621-05-91
665-75-14
551-67-37
341-75-64
301-45-01

EKG, internista,
neurolog, pediatra,
301-89-53

9 stycznia 9.00 „Rotex"
305-75-30, 305-75-07
REKOMENDOWANY
przez firmy
Adobe i Apple Computer

i

OŚRODEK
SZKOLENIOWY

organizuje szkolenia DTP
Najlepszym absolwentom
pomagamy znaleźć
„
PRACĘ!!!

PUBLISHING INSTITUTE
Gdańsk, tel. 303 25 33

ASYSTENTKI, sekretarki,
komputerowe, księgowości,
maszynopisania, 345-47-50,
341-49-19

ATRAKCYJNE kursy sekre
tarek, pracownika biurowe
go, komputerowe- duże zniż
ki, Stowarzyszenie Sekreta
rek, 627-03-03

WIEL0SPECJAL.

GDAŃSK, Pańska, naprze
ciw Hali- „Curodental", 8.0020.00, również niedziele.
Protetyka, chirurgia, ortodon
cja, paradontologia, 301-6958

GINEKOLOG, 552-0833

VIAGRA 556-69-69
VIAGRA tanio! 0-603-227-896

AGENT celny

eftBIMTYUKMSKIE

BADANIE EKG interni
styczne, wizyty domowe,
dr Paszkiewicz, 301-9649
CAŁODOBOWO,
Trójmiasto, inter
nista, chirurg, la
ryngolog, pedia
tra, 96-46, 341-3291

VIAGRA,
0602-514-082

Trójmiasto

341-92-96,
341-85-04

GINEKOLOG,

POMOC w stresie, dla kręgo
słupa, Psychoterapeuci, Bioenergoterapuci, Lekarz homeopata, masaż leczniczy,
Numerolog, Centrum Virita
058/345-32-13

AGENT
celny. Stu
dium wyceny
nieruchomości
„Profil"
3460-311

ATRAKCYJNE kursy kom
puterowe, bezpłatne
ćwiczenia,Gdynia. 661-2556, 621-93-70

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

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

PHILIPS
Aparaty
słuchowe,
raty,
możliwość
częściowej,
100% refundacji,
„Marke-Med"
Gdynia,
Plac Kaszubski 1,
620-39-32

Wizyty domowe

Madaliński341-63-29,
553-12-36

GINEKOLOG,
HARCTUR- zimowiska, obo
zy: narciarskie, bojerowe,
snowboardowe, językowe.
Gdańsk, Św. Ducha 301-1329

PSYCHIATRA
specjalista Eugenia Doroszkiewicz, leczenia nerwic,
620-62-09 poniedziałek- pią
tek 14.00- 19.00, 556-54-75
po 20.00

ENDOKRYNOLOG,

SYLWESTER

PSYCHIATRA

nerwice dr med. J. ŻuradaWyrwińska. Gdynia, Krasic
kiego 11/2. 620-62-09, 0602730-437 (14.00- 19.00)

UBEZPIECZENIA,
551-00-10

SYLWESTER, narty, oferty
specjalne, 346-02-24

ATFtAKCYJNE wczasy
z ostatniej chwili, zniżki, narty,

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

STUDENCKI
Sylwester
w górach oraz Praga, 34120-11 wew. 31

Jastrzębia Góra, 674-96-00

AALTOURIST
super
Sylwester
301-89-51

INNE

Weekendy, wczasy, impre
zy, szkolenia.

SYLWESTER

: i

HOZHUlIOiC/

GDAŃSK, Waty Jagielloń
skie 24- Centrum Stamotologiczne: poniedziałek- piątek
10.00- 19.00, sobota 10.0015.00, tel. 301-99-36
GDAŃSK- Wrzeszcz, Dom
Rzemiosła. Czynne: 8.0020.00, soboty: 8.00- 15.00,
341-08-83

IME
AKUSTYKA słuchu Geersbezpłatne badania słuchu,
nowoczesne aparaty, ser
wis, raty. Promocja w grud
niu. Gdańsk, Powroźnicza
19/20 301-11-49
BÓLE kręgosłupa, głowy,
620-31-93
LECZENIE polem magne
tycznym, masażem, 627-0198
MASAŻE, paraliż mózgowy,
dojeżdżam, 552-84-26
ODCHUDZANIE lekarz,
30-30-210

i

min

BCI

GABINET kosmetyczny algiodchudzanie, modelowanie
sylwetki, redukcja cellulite,
tel. 671-17-30

STYLIZACJA
.Maja- Styl", 556-09-17

CD
m

mm, SZKOŁEHIA
ABC masażu
leczniczego, sportowego, od
chudzającego, tybetańskiego.

Kursy. Dyplom,

621-10-73(13.00-17.00)

ABC
szkoleń komputerowych
Promocja
344-40-54,
341-53-47
AGENT Celny, księgowości,
kadrowe- nowy system ubez
pieczeniowy, komputerowe,
BHP, renciści dotacja, „Cen
trum Wiedzy" 621-90-66

Profesjonalna szkoła sekre
tarek, maszynopisanie, kursy
komputerowe, księgowość,
621-71-10
BIOSTUDIO zawado
we kursy masażu leczni
czego, relaksującego, od
chudzającego, kinezyte
rapii i akupresury zakoń
czone Dyplomem z tytu
łem Masażysty Opła
ty w ratach, tel. 341-20-18
wew. 41

CREDOKursy prawa jazdywszystkie kategorie, 302-3218
DEBET- księgowości, kadro
wy, płace, 664-19-81

ISD
- komputerowe, 341-8021 wew. 328
KOMPUTEROWE, 345
47-50, 341-49-19
KOMPUTEROWE- podsta
wy- rozszerzone- Softronik,
551-72-67
KOMPUTEROWE:
Win
dows, Word, Excel, Internet;
księgowość. Centrum Kom
puterowe NEKsystem (058)346-92-53
KOMPUTEROWE indy
widualne, 620-61-53
KURS prawa jazdy, cena
600,- Rozpoczęcie 8 grudnia,
Wrzeszcz, Chrobrego 79 A,
341-36-76
KURSY, prawa jazdy,
wszystkie kategorie,

Maxel,

344-68-07, 341-72-84

SYLWESTER

„Floryda99 w Juracie
480 zł od pary
„Sopot Kamienny Potok99
540 zł od pary
dodatkowo za nocleg
60 zł od pary
Kontakt tel. 3085167,
3083293

Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku /> Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,20 zł netto, ekspresy 2,40), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 z$
Na wtorek do dodatku „ Wokół Domu" ogłoszenia drobne przyjmowane są do soboty do godz. 11.30 do głównego wydania do poniedziałku do godz. 13.00
2APRASIAH1 DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ;

CS

7

Rybacka &>łd i055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax f055) 235-27-77, pon. - pt 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJfax 683-2944, poru- pt 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telM 531-63-26, pon.-pt 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telJfax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-1§.00

R-15505

KURSY komputerowe Pro
mocja! 347-17-25
0-

ODDK zaprasza na
kursy samodzielnych
księgowych

556-66-61 wew.46, 346-7953 wew. 27

- 310 godzin, przygotowywujemy do profesjonalnego
prowadzenia księgowości,
również skomputeryzowanej,
koncepcja, materiały- dr Ro
man Nilidziński,

KURSY kosmetyczne, ma
kijażu, fryzjerstwa,
602/62-62-90

KURSY prawa jazdy

„Poldek",

NAJTAŃSZE
szkolenia

344-40-12,344-67-58

księgowych, komputerowe, se
kretarskie. Gdynia, Świętojań
ska 39/4 661-84-13: Gdańsk,
Watowa 19,301-28-51

NAUKA

JAZDY

«Express" 305-38-92

NAUKA pływania
0-601/627-813, 0-501/1431
13, 0-501/143-090

NUMEROLOGII: marketing,
biznes, 551-70-66

ODDK
koncesjonowanie
pośrednictwo pracy
prowadzi kursy: prawo pracy
dla kadrowców, kasjerów walu
towych, komputerowe, studium
doradztwa podatkowego,

344-40-12,344-67-58

STANLEY'S
języki europejskie, 550-30-30
OŚWIATA -LINGWISTA
Komputerowe:
dla początkującychDOS, Windows,
dla zaawansowanychkomputer
w zarządzaniu,
finansach, organizacji
pracy,
Excel, Word. Kosme* tyczne:
-dla^otrzeb własnych półroczny z certyfikatem
303-30-30, 302-98-88
Gdańsk,
Malczewskiego 51

POLSKI Związek Motorowy,

kat. A, B, C, D, E, 342-93-40
OŚWIATA -LINGWISTA
-zarządzanie biurem,
-księgowości kom
puterowej,
-zakładamy własną
firmę,
-pedagogiczne dla
instruktorów nauki
zawodu,
-przyuczające do za
wodu,
-na tytuły czeladnicze,
mistrzowskie,
-poddozorowe, palaczy,
SEP, spawanie, inne,
341-65-62 Gdańsk,
Waryńskiego 4

POLSKI Związek Motorowy
Abrahama 3. Kursy prawa
jazdy. Tel. 556-07-07
PRAWO jazdy, ciężarowe,
autobusy, 671-14-80
PRAWO Jazdy- III L.O. Gdy

nia, Legionów 27, 595,- roz
poczęcie 09.XII.98, 0601/2057-75

PRAWO Jazdy. Tanio!

Rozpoczęcie 02. 12.
1998, godz. 16.00,
Wrzeszcz Matki Polki 3a,
tel. 341-47-13, 344-32-44

PRAWO
jazdy
Ośrodek Szkolenia

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

Auto-Uno

duży plac manewrowy,

622-70-00622-07-00

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 30 listopada 1998 r. zmarła po długiej
i ciężkiej chorobie w wieku 49 lat

EWA MARIA CHMIELEWSKA
z domu GŁOWACKA
Pogrzeb odbędzie się w Mannheim 4 grudnia 1998 r.

Pogrążona w smutku
Rodzina

110065393/A/5

Z głębokim żalem żegnamy tragicznie zmarłego
naszego Kolegę

WITKA
SOBIECHOWSKIEGO
Wychowawcę wielu pokoleń czeladników stolarskich.
Człowieka prawego, pełnego ciepła i życzliwości.

Cześć Jego pamięci
Cech Rzemiosł Różnych w Kościerzynie

R 15525/A/905

JĘZYKI OBCE
ANGIELSKI, 620-03-97
ANGIELSKI, niemiecki-

MATEMATYKA maturzy
stom* studentom, egzaminy
wstepne- kierunki: technicz
ne, ekonomiczne+ zarzadzanie, 664-32-37

OWCZARKI niemieckie, ro
dowodowe, 300,- 671-17-26

BIURO „Amor"- ciekawe
oferty, 0-602/805-297

OWCZARKI niemieckie,

BIURO Wenus, 306-09-90,

Petna organizacja wesel,
bankietów, imprez okoliczno
ściowych

POLSKI, 341-53-31
POLSKI, matematyka, 629-

PIESKI rottweller sprzedam.

JULIA, 344-61-51. Matrymo

DYSKOTEKA na każdą oka

10-90

FLUENT

nowy trymestr- wszystkiew
poziomy. FCE CAE, TOEFL,
ZDaF. ZMP. Przedpołudnio
we, popołudniowe, sobotnieWrzeszcz „Conradinum",
Niedźwiednik. Zapisy: ponie
działki, wtorki, środy, czwart
ki, (15.00- 19.00). Gdańsk,
Fiszera 14, pok. 534, 34151-78

665-20-78

MATURA, Studia,

bez metryk, 665-20-78

intensywne kursy przygo
towawcze „Wiedza" 30246-89, 552-95-40

amerykańskie pochodzenie.
0-501/146-515

ÓSMOKLASIŚCI, testyprzygotowanie „Wiedza",
302-46-89

wodowe, 347-80-83,
501/144-050

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

WOLNE miejsca. Zaoczne
Studium Marketingu, Rekla
my. Gdańsk, Miszewskiego
12, 344-96-78

DOGI niemieckie, szczenię
ta, 686-64-22

KOREPETYCJE

JAMNIKI długowłose, minia

SZUKAM PARTNERA

JAMNIKI długowłose minia

WDOWA, lat 62, pozna pana

turowe, 551-03-53

turowe, 664-76-44

CHEMIA, matematyka, 627-

03-81, historia, 627-03-81

MATEMATYKA, 556-13-76
MATEMATYKA 302-94-29
MATEMATYKA maturzy

MWWK

NAGI chiński grzywacz,
suczka, 664-76-44

OWCZARKI

kaukaskie,
szczenięta zaszczepione,
cięte uszy, 059/611-986

OWCZARKI niemieckie, jam
niki miniaturowe, 551-13-53

w odpowiednim wieku w celu
matrymonialnym,
tel.
(094)343-34-68

75-11, 0601/610-616

Przyjaciołom, Kolegom i Znajomym za okazane nam serce oraz uczest-

j nictwo w ostatniej drodze, Nieznajomym, którzy w sobotę, 21 listoppa-

|da 1998 r. na Przymorzu bezinteresowanie udzielili wszelkiej pomocy

ZENONOWI
DASZKIEWICZOWI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 1 grudnia 1998 r.
odszedł po długiej i ciężkiej chorobie nasz Kolega

lek. med.

żył lat 76

składa firma „Groblewski".

R-15555/A/936

w Hotelu Piast! Tradycyjnie
wspaniała kuchnia. Szam
pańską zabawę poprowadzą
- Zdzisław Szczypior i Zespół
Muzyczny „Effekt", dla pierw
szych 100 gości-pokój

gratis,

cena 195 zł, 553-75-63

0501/102-232

Zapewniamy atrakcyjną
zabawę, ciekawe konkur
sy. niespodzianki. Cena
380.- od pary. Ilość miejsc
ograniczona! Sopot. Aleja
Niepodległości 712

550-78-88

SYLWESTER, 135 ZŁ od
osoby, tel. 0501/146-103
SYLWESTER, 303-39-54,
684-38-91

SYLWESTER,
342-94-80

SYLWESTER100 zł od osoby, Szkoła
Podstawowa
nr
31,
Gdańsk- Wrzeszcz, Ko
ściuszki 8B, tel. 341-49-15.
Zapraszamy.

305-68-14, 301-13-29

SYLWESTER w gdyńskiej

„14", 620-56-55

ŚWIĘTA, Sylwester, „Olech",
305-48-12, 661-47-28

VIDE0FILM0WANIE
55-44-111
WYPOŻYCZALNIA zastawy
stołowej „Waza", Sopot, tel.
0-501-92-53-60, i po 19. tel
550-67-02

mm
i mmi
KUCHNIA
Polska
Dowóz bezpłatny, 347-1617, 347-13-25

RESTAURACJA

Chińska,

Sopot, 550-78-88

1
1
1
I STANISŁAW KORCZAK
•

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 1 grudnia
odszedł nagle nasz Kochany Mąż, Ojciec i Dziadek

1

1
• Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 grudnia 1998 r.
zmarł nasz ukochany Mąż, Ojciec, Teść i Dziadek

KONRADA
BRUSKIEGO

Pogrzeb tego samego dnia na cmentarzu Srebrzysko
o godz. 12.00.

Pogrążona w smutku

10065374/A/5

Drogiemu Koledze SERGIUSZOWI DEREWIANKO
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają
Koleżanki i Koledzy z Działu Sprzedaży Gazet „Prasy
Bałtyckiej".

R-15 522/A/5 .

Wszystkim Kolegom, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Krewnym i Znajomym, którzy uczestniczyli w pogrzebie
naszego Kochanego Męża, Ojca, Dziadka i Pradziadka

ul. Jagiellońskiej dnia 5 grudnia 1998 r. o godz. 9.00.

"n>-

v

„China- Town"
Zaprasza na Bal
Sylwestrowy.

SYLWESTER

lat 60
Wspaniały Człowiek, oddany lekarz,
adwokat
ceniony działacz związkowy.
1 Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 grudnia
Pogrzeb odbędzie się dnia 4 grudnia 1998 r. o godz. 14.30 I
1998 r. o godz. 14.30 na cmentarzu Centralnym na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.
Srebrzysko.
O czym zawiadamiają Współpracownicy ze Szpitala I
Pogrążona w smutku
MSWiA w Gdańsku. 1
10065403/A/5
•|ioo65432/a/i 15
Rodzina

STANISŁAW WÓJCIK

ID n"&ne7EM«RN«w£Aiv^UUWFLWYUF Dl)
mm
uGlOSZBI,

prasza na szampański Bal
Sylwestrowy przy orkiestrze,
tel. 621-97-25

301-96-16, 0-601/974-572

TADEUSZ ANTONIAK 1
I STANISŁAW JAKITOWICZ

MĘŻA

7APRAQ7AM¥ rtfl MńOTl/PU

KAWIARNIA „Arkadia" za

SYLWESTER- 120,-/ os.

mgr inż. architekt
I I Msza św. odprawiona zostanie 5 grudnia o godz. 9.00
w kościele pw. NSPJ przy ul. Mireckiego 3.
•
|Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.45 na cmentarzu Srebrzysko.
mojemu ukochanemu Mężowi i naszemu Ojcu 1
serdeczne „Bóg zapłać" składa 1
Żona, Córka i Syn z Rodziną
Żona, Córeczka Marysia i Syn Marcin z Rumi. I
• 10065466/A/5 Prosimy o nieskładanie kondolencji.

ś.f p.

11006 5384/A/5

v

BALS |weslrow

BANKIETY,
przyjęcia,

ANIA Wigilia, Sylwester, 346-

najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Rodzina

308-04-80

MATRYMONIALNE

kochany Mąż, Tatuś, Dziadziuś i Brat

pw. św. Józefa na Przymorzu przy

Uaczfswci
BAL Sylwestrowy

po rodzicach rodowodowych,
058/621-10-77

KATAMARAN Rubin za
prasza na Bal Sylwestro
wy, tel. 058/301-49-26

RESTAURACJA Chińska

sprzedam

BERNARDYNY szczenięta

zję, 341-97-08

PENSJONAT Angela w Łe
bie, Bal Sylwestrowy, 059/662-647, 0-58/681-61-49

0-

I §§W

1998 r. zakończył życie pełne troski o dobro rodziny nasz

Msza św. odprawiona zostanie w kościele

58)674-16-00

YORKSHIRE Terriery, rodo

Pani MAŁGORZACIE KALISTA

Narodowego.

SKANIA- Weekendy, tel. (0-

(056)46-380-82, 341-48-22

kuję, Starogard, 56-122-88

Ogólnokształcące, kwalifika
cja od 15. 02.1999, Gdańsk,
Miszewskiego 12, 344-96-78

S-4934/A/1006

624-64-41

YORKSHIRE, szczenięta,

SZKOŁY

stom, 557-98-17

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

SZNAUCERY miniaturowe,

PUDEL czarny- suka, poszu

FRANCUSKI, 559-80-38

NOWE
Prywatne Liceum

nialne- Partnerskie- Zagra
niczne- Sylwestrowe- Videooferty- Internet. Pięcioletnie
doświadczenie.

RODWAJLERY szczenięta

Z sercem pełnym bólu zawiadamiamy, że dnia 1 grudnia

Odznaczony Krzyżem Partyzanckim i Krzyżem Czynu

wartościowe oferty

rodowodowe, 551-03-53

BIURO „Julia" 344-61-51

serdeczne podziękowania składa Rodzina.

Z wielkim bólem zawiadamiamy,
że po ciężkiej chorobie zmarła

IRENA TATARCZUK

przeżywszy 72 lata
Msza święta zostanie odprawiona w kościele pw. NMP
Królowej Różańca Świętego na Przymorzu przy ul. Śląskiej
w dniu 5 grudnia 1998 r. o godz. 8.00.
Pogrzeb w dniu 5 grudnia 1998 r., godz. 11.00
na cmentarzu Srebrzysko.
Rodzina

10065396/A/5

Gdańsk. Targ Drzewny 3/7, fax 301-8042,346-35-68. tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217, fax 346-35-68 catą dobę; pon.-pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61. tel. 551-54-55, pon.-pt. 8.00-16.00; Gdynia. ŚmtojafiskB 141, telJfax 622-74-79, pon.-pt. 8.00-16.00,

j

Odnawianie „Podlasie" Między Grecją
„Pogoni"
i Bałtykiem
F
Na Antypodach

lagowy żaglowiec Gdyni ku (olinowania) stałego,
„Pogoria", którego ar które podtrzymują maszty,
matorem jest Sail Traning naprawę urządzeń pokła
Association - Poland (pol dowych i napędowych. Na
ski oddział Stowarzyszenia doku pływającym przepro
Szkolenia pod Żaglami wadzono już przegląd
z siedzibą w Londynie), i konserwację podwodnej
przechodzi okresową odno- części jego kadłuba. Po re
wę w Gdańskiej Stoczni Re moncie „Pogoria" będzie
montowej.
mogła znowu wyruszyć na
Prace remontowe na ża morza i oceany z młodzie
glowcu obejmują sprawdze żowymi załogami.
nie i wymianę lin takielun- (JAS)

Bursztynowy szlak

Statek „Podlasie", wio
zący kolejną ekipę pol
skich polarników na
Antarktydę, jest już
u celu swego rejsu. Wy
ładunek sprzętu parali
żuje panujący tam
sztorm.

ałtyk i Morze ŚródtU! ziemne zostaną połą
czone bursztynową auto
stradą. Na krańcach tego
„Podlasie"
wypłynęło szlaku znajdą się miasta
z Gdyni 5 listopada. W rejon Aleksandropolis w Grecji
wyspy Króla Jerzego na An i Gdynia. Nad urządzeniem
tarktydzie dotarło 28 listo takiej trasy, pełnej tury
pada - po 23 dniach spokoj stycznych atrakcji, pracują
nego rejsu. Niestety, na specjaliści z kilku krajów.
miejscu pogoda się zepsuła. Wsparcie otrzymują z Unii
Załoga pod dowództwem Europejskiej.
W Gdańsku odbyła się
kpt. Henryka Kamińskiego,
konferencja,
wieńcząca
oraz naukowcy muszą zno pierwszy etap prac nad
sić dolegliwości sztormu - bursztynową autostradą.
dowiedzieliśmy się od Dawi Przybyli na nią przedstawi
da Galwana, kierownika ciele Szwecji, Grecji, a także
Działu Eksploatacji Przed z Litwy i Łotwy - krajów
siębiorstwa „Transocean" w uczestniczących w realizacji
Szczecinie, które jest właści programu o nazwie „Amcielem „Podlasia". Na pokła ber".
Gdańsk ma się stać świa
dzie znajduje się 16-osobotową stolicą bursztynu. Tu
wa ekipa badaczy stref pod
tejsi artyści byli współtwór
biegunowych z Polskiej cami Bursztynowej Komna
Akademii Nauk. W jej skład ty W Gdańsku znajduje się
wchodzą także naukowcy też największy, z wykona
z Wybrzeża.
nych po wojnie, bursztyno
Wymiana ekip i sprzętu wych wyrobów. Był prze
stacji im Henryka Arctow- znaczony dla Stalina - po
skiego zakończy się naj wiedział Wiesław Gierłowprawdopodobniej10 grud ski, przedstawiciel Zarządu
nia. W drodze powrotnej Głównego Stowarzyszenia
Bursztynników w Polsce.
„Podlasie" zawinie do które
„Bursztynowa" autostra
goś z portów w Ameryce Po da ma przebiegać z Alek
łudniowej, po ładunek. Do sandropolis w Grecji wy
Gdyni dotrze w II połowie brzeżem Morza Czarnego,
stycznia.
a dalej wzdłuż rzek, głównie
(KM.) Dniestru i Wisły do Gdyni.

Uzupełnieniem bursztynowych atrakcji mogą być że
glarskie wyprawy po Bałtyku. Nasze wybrzeże szczegól
nie interesuje mieszkańców Skandynawii. Fot.KazimierzNe&a
Druga trasa projektowana
jest m.in. dolinami Dniepru
i Dźwiny do Rygi.
W tworzenie tego szlaku
turystycznego włączają się
Bałtycka Komisja Tury
styczna, która wraz z Fun
dacją Agencji Rozwoju Re
gionalnego w Gdańsku, była
organizatorem spotkania.
Obie te instytucje koordy

nują przedsięwzięcie w re
alizacji projektu.
Arne Ellefors, dyrektor
generalny Biura Bałtyckiej
Komisji
Turystycznej
w Szwecji, jest przekonany,
że bursztyn skusi turystów.
Podobnie, jak przed wieka
mi przyciągał nad Bałtyk
kupców znad Morza Śród
ziemnego.
Kazimierz Netka

REKLAMA

Żaglowiec „Pogoria" na doku pływającym w Gdańskiej

StOCZni RemOntOWej.

Fot. Andrzej Bielachowicz

Marynarka Wojenna

Z naturą
do NATO
Karabiny i druty kolczaste lepiej chronią przyrodę
niż prawo. Przykładem jest Półwysep Helski mię
dzy Juratą i Helem, będący pod pieczą helskiego
garnizonu Marynarki Wojennej.
W celu ochrony rzadkich
gatunków roślin i zwierząt
na poligonach lądowych
i morskich, planowane jest
utworzenie stanowisk ofice
rów ds. ekologii, którzy bę
dą doradzać dowódcom.
Szkolenie kadry i żołnierzy
najbardziej zaawansowane
jest w Marynarce Wojennej
- mówi dr Krzysztof Skóra,
kierownik Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii Uni
wersytetu
Gdańskiego
w Helu. Marynarka Wojen
na służy pomocą oceano
grafom w przeprowadzaniu
badań.

Dr Krzysztof Skóra ape
luje do żołnierzy, by powia
damiali naukowców o poja
wianiu się w morzu morświnów - spokrewnionych
z delfinami, ssaków, które
jego zdaniem, są „płochli
we" jak na lądzie zające.
Na mapach poligonów
będą zaznaczane miejsca
cenne pod względem przy
rodniczym czy kulturowym.
Za ćwiczenia na takich tere
nach będą pobierane wyż
sze opłaty. Zwłaszcza od
wojsk NATO.
(KM)

Disney Print Studio

Miwr?rupiQl

LEXMARK 3200
•

Color Jetprinter'

1^x^^5700
C*U\

DOSTĘPNE W SIECIACH
SPRZEDAŻY DETALICZNEJ:
GEANT, OFFICE CENTRE, OPTIMUS, V0BIS.

piętek 4 grudnia 1998 r.

Łodzie i kutry

Z łowisk morskich

Saperska flotylla
prócz Marynarki Wojennej, w naszych si
łach zbrojnych jednostkami
pływającymi dysponują woj
ska inżynieryjne. Nie są to
rzecz jasna okręty bojowe,
ale liczna flotylla małych ło
dzi, pontonów i kutrów sa
perskich, bez których nie
możliwe byłyby działania
wojsk lądowych.
Dostawcą łodzi saperskich
dla polskiej armii jest niedu
ża Stocznia „Żuławy" w Pia
skowcu k. Ostaszewa. Stocz
nia ta - budująca seryjnie
jachty, łodzie żaglowe i rowe
ry wodne - zajmuje się także
generalnymi remontami sta
lowych kutrów saperskich,
które zbudowała w latach 80.
Stocznia „Wisła" w Gdańsku.
Jednostki te przeznaczone są
do montażu wojskowych,
pływających mostów ponto
nowych.
- Łodzie saperskie są jed
nostkami specjalnymi, cha
rakteryzującymi się bardzo
mocną konstrukcją - twier
dzi Mirosław Molski, dyrek
tor „Żuław". - Testy tych jed
nostek polegają na ich uno
szeniu przez dźwig i zrzuca
niu z dużej wysokości na
twarde podłoże. Wytrzyma
nie przez łódź uderzenia
świadczy o odporności jej
kadłuba na uszkodzenia.
Może one trafią do odbior
ców. Obok wojska, łodzie sa
perskie kupują również straż
pożarna i komitety przeciw-

1 grudnia będzie
I obowiązywał zakaz
łowienia ryb w morskich
* wodach wewnętrznych na
obszarze
województwa
szczecińskiego. Wydał go
Urząd Morski w Szczecinie.
Zakaz ma ochronić przede
wszystkim okonie i trocie
w okresie tzw zgrupowań zi
mowych. Zabronione będzie
łowienie ryb m. in. na wo
dach portowych, w Świnouj
ściu, na Dziwnie (w rejonie
Wolina), w Zatoce Karpinka,
Jeziorze Wrzosowskim i rze
ce Gunicy.

|jpj|

Mniej mintajów

Łodzie saperskie podczas testowania na Wiśle, w warunkach zimowych.

Fot. Przemysław Świderski

powodziowe. Rocznie budu
jemy ok. 70 łodzi.
Kadłuby łodzi formowane
są z laminatu poliestrowo szklanego, czyli tworzywa
sztucznego. Wytrzymałość
i niezatapialność zapewnia
im konstrukcja przekładko
wa. Polega ona na stosowa
niu do budowy tworzywa
piankowego, które jest po
kryte z obu stron warstwami
laminatu.
Do napędu łodzi wykorzy
stuje się silniki zaburtowe
(przyczepne) o mocy od 20
do 45 KM. Na przybrzeżnych

płyciznach rzek lub jezior
używa się wioseł. Na łodzi
można przewozić 12 osób lub
ładunek o masie do 1,2 tony
- Na zlecenie wojsk inży
nieryjnych remontujemy też
kutry saperskie. Na skutek
ciągłych uderzeń kutrów
o pontony, które one holują
albo dopychają w czasie
montownia mostów, kadłuby
ulegają różnym uszkodze
niom. Najczęściej są to głę
bokie wgniecenia. Zaradzili
śmy temu, wzmacniając ka
dłuby jednostek specjalnymi
odbojnicami. To ulepszenie

konstrukcyjne zostało zaak
ceptowane przez wojsko.
Obecnie remontowane kutry
przechodzą również moder
nizację - dodaje dyrektor
Molski.
Jacek Sieński

Łódź saperska typu ŁS 76 M
5m

Szerokość całkowita!,8 m
Wysokość
0,62 m
Zanurzenie
0,25 m
Masa kadłuba
235 kg
Napęd - wiosłowy i motorowy

Polscy rybacy dalekomor
scy będą mogli złowić
w przyszłym roku, w rosyj
skich strefach Morza Berin
ga i Morza Ochockiego, tylko
70 tys. ton mintajów. Tak
ustalono na posiedzeniu
Międzyrządowej Rosyjsko Polskiej Komisji Mieszanej
do Spraw Rybołówstwa, któ
ra ostatnio odbyła się w Mo
skwie. W bieżącym roku pol
skie trawlery mogły złowić
w rosyjskich strefach mor
skich 85 tys. ton mintajów.
Nie określono jeszcze ce
ny za 1 tonę ryb z wynego
cjowanej kwoty połowowej.
Nastąpi to w ciągu dwóch ty
godni. W tym roku polskie
przedsiębiorstwa płaciły za
tonę tych ryb po 175 dolarów.
Rosjanie podkreślają, iż
zmniejszenie kwot połowo
wych dotyczy również wła
snej floty rybackiej i statków
rybackich innych państw.
Zmniejszono je w sumie o 30
proc. Obniżenie limitów tłu
maczono malejącymi zaso
bami mintaja. W związku

z zasadniczym pogorszeniem
tegorocznych wyników poło
wowych, polskie firmy ry
backie wnioskowały, żeby
płacić za odłowione ryby,
a nie - za kwoty limitowane.
W sprawie tej osiągnięto
kompromis. Za ryby odło
wione w 1998 roku polskie
przedsiębiorstwa zapłacą
według obowiązujących sta
wek. Za ryby nie odłowione
wniosą one opłaty według
cen o połowę niższe. Termi
ny płatności rozłożone zosta
ną na raty Strona rosyjska
zgodziła się również na
współpracę polskich firm
połowowych z rosyjskimi
przedsiębiorstwami rybacki
mi z Dalekiego Wschodu.
Stworzono więc możliwość
dodatkowego pozyskiwania
ryb.

Ryby z aukcji
Krajowa Izba Rybacka
(KIR) stała się udziałowcem
spółki Aukcja Rybna w Ust
ce. Izba jest czwartym udzia
łowcem firmy, którą tworzą:
Zarząd Miasta w Ustce, Po
morska Agencja Rozwoju
Regionalnego w Słupsku
i Towarzystwo Hodowców
Łososi. Aukcja powstaje
w usteckim porcie, na terenie
należącym do Przedsiębior
stwa Połowów i Usług Ry
backich „Korab" w Ustce.
Przedsiębiorstwo to przej
mowane jest za długi przez
władze miasta. Jak poinfor
mował Maciej Dlouhy, prezes
KIR, zakres działalności au
kcji ma obejmować skupo
wanie ryb od rybaków po ce
nach konkurencyjnych i or
ganizowanie ich zbytu.
(PAP), (JAS)

REKLAMA .

Jakim transportem wyjeżdżają
towary z Twojego miasta?
Odpowiedzi szukaj wśród ogłoszeń w branży „Transport" w Panoramie Firm! Jest to nowoczesna książka
teleadresowa - rzetelne źródło informacji o firmach w Twoim regionie. Tak łatwo i wygodnie z niej korzys
tać. Ma przejrzysty podział branżowy, a na każdym etapie poszukiwań prowadzi Cię indeks alfabetyczny.

Nie zawężaj sobie poła 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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Bractwo św. Piusa

Potępieni przez Episkopat

Ksiądz Karl Stehlin, odprawił mszę św. i poświęcił
krzyże na żwirowisku w Oświęcimiu.

Rozmowa z ks. Karlem
Stehlinem, przełożonym
Bractwa św. Piusa
X w Polsce.
- Jaki jest cel istnienia
Bractwa św. Piusa X? Co
Ksiądz rozumie przez zacho
wywanie tradycji?
- Chcemy kontynuować
to, czego Kościół zawsze na
uczał. Nauka Kościoła nie
zmienia się w sposób istotny
i ma być przekazywana z po
kolenia na pokolenie. „Prze
kazanie" po łacinie nazywa
się tradycją, traditio. Być tra
dycyjnym znaczy przekazy
wać to, czego zawsze w Ko
ściele nauczano. Natomiast
dzisiaj dzieje się coś wyjąt
kowego, bo od około 30 lat
wszystko w Kościele zostało
zmienione. My jesteśmy te
mu przeciwni, ponieważ te

zmiany nie zgadzają się z na
uką Kościoła. Taka orienta
cja prowadzi po prostu do
ruiny Kościoła. Zresztą nie
tylko my, ale także wybitni
przedstawiciele samej hie
rarchii to stwierdzają, jak np.
kardynał Joseph Ratzinger.
- Czym wasza lituigia róż
ni się od liturgii posoborowej
Kościoła rzymskokatolickie
go?
Przede wszystkim używa
my języka sakralnego, czyli
łaciny. Ale także kapłan
w czasie mszy św. jest zwró
cony do tabernakulum,
a więc do Boga, a nie tak jak
dzisiaj w kościołach zwróco
ny jest raczej ku ludziom.
Według tradycji kapłan od
prawia kult Boży, tzn. składa
ofiarę. Dzisiaj natomiast kła
dzie się nacisk na ucztę, na
zgromadzenie ludzi. Rów
nież kościoła już nie nazywa

Komentarz
do Ewangelii
ntinam

się Domem Bożym, ale ra
czej domem Ludu Bożego.
Jakie jest stanowisko Ko
ścioła rzymskokatolickiego
wobec Bractwa św. Piusa X?
Wspomniał ksiądz o kardy
nale Ratzingerze mówiąc, że
on was popiera. Ale jak to
wygląda generalnie?
Oczywiście, w tej chwili
znane jest oświadczenie bi
skupów polskich, którzy wy
raźnie potępiają bractwo
i nazywają nas nawet schizmatykami. Przeciw temu
protestujemy i takie potępia
nie nas nazywamy ducho
wym morderstwem. Oskar
żanie nas, że nie uznajemy
Ojca Św., jak to jest napisane
w tym oświadczeniu, po pro
stu przeczy prawdzie. Każdy,
kto chociaż cokolwiek o nas
wie, widzi co robimy, zna
chociażby jednego z nas mu
si dostrzec, że mamy nawet
miłość do Ojca Św., modlimy
się codziennie za niego. Jak
można powiedzieć, że go nie
uznajemy? Skąd są te infor
macje? Biskupi mówią, że
atakujemy Kościół katolicki.
My bronimy Kościoła kato
lickiego, który jest naszą
Matką.
Ksiądz mówi, że w Polsce
jest teraz 3 kapłanów, a ilu
jest wiernych? Czy ta wspól
nota ma swoich własnych
wiernych, czy wszyscy wier
ni Kościoła katolickiego mo
gą do was przychodzić?
Wierni bractwa są wier
nymi Kościoła katolickiego.
Jesteśmy otwarci na wszyst
kich, któr, v zdają sobie

sprawę, że w Kościele jest
kryzys, że istnieje zagrożenie
utraty wiary. I przede
wszystkim wśród młodych
ludzi pojawia się myśl, że
u samych hierarchów Ko
ścioła brak logiki. Np. z jed
nej strony mają oni wielkie
nabożeństwo do Matki Bo
żej, a jednocześnie prowadzą
dialog z protestantami. Każ
dy kto myśli logicznie widzi,
że coś się tutaj nie zgadza. To
właśnie albo brak logiki albo
dwulicowość. W ten sposób
młodzi ludzie zdają sobie
sprawę, że muszą coś wy
brać. Są zdezorientowani
ponieważ postępowi księża
np. w Niemczech domagają
się usunięcia celibatu, w Sta
nach są śluby homoseksuali
stów i inne zbrodnie i wtedy
katolicy tym bardziej przy
chodzą do naszych kaplic.
- W Polsce też macie swo
ją kaplicę?
- Tak, ale tu dopiero za
czynamy pracę. W Polsce
jest szczególnie trudno pra
cować, dlatego, że każdy kto
ma coś przeciw nam może
powiedzieć, że jesteśmy
przeciw Ojcu św. I to działa,
nawet jeśli nie jest to praw
dą. Z drugiej strony Polska
w porównaniu z innymi jest
jeszcze krajem konserwa
tywnym, dlatego nasze pla
cówki są jeszcze słabo rozwi
nięte.
- A dlaczego w ogóle przy
jechaliście do Polski?
- Dlatego, że nawet tutaj
różne grupy wiernych prosi
ły nas o to. Prawo kanonicz

ne mówi, że jeśli wierni po
trzebują księdza i proszą
o jego pomoc, to musi im po
móc. I w tym sensie wierni
z całego świata prosili nas
0 pomoc. Teraz widać, że
liczba tych wiernych bardzo
się zwiększa. W Polsce jest
już kilka tysięcy wiernych.
Księża zaangażowali się
w
sprawę
Żwirowiska
w Oświęcimiu. Dlaczego?
Ja sam dwa razy odpra
wiałem tam Mszę św. Ale zo
stałem tam zaproszony przez
wiernych, nie przez komitet.
Wiernych, którzy wiedzieli,
że już nikt im nie pomoże.
Całe nasze zaangażowanie
na Żwirowisku było czysto
religijne. Tam Polacy mogą
zobaczyć, że rzeczywiście
w Kościele jest bardzo wielki
kryzys. Ludzie są bezradni
widząc, że przez dwa tysiące
lat Kościół wzywał do na
wrócenia, do Chrystusa
Ukrzyżowanego i teraz oka
zuje się, że w imię dialogu
trzeba krzyż usunąć. Jeśli
ktoś rozumie, że słowo Polak
jest niemal równoznaczne
ze słowem katolik, że to
znak tożsamości narodowej
1 religijnej, to jak można
w imię dialogu usuwać
krzyż? Teraz w Kościele
dzieje się coś zupełnie in
nego niż przez cały okres
jego istnienia. I to chcieli
śmy pokazać, jak bardzo ten
kryzys Kościoła jest dla nie
go zgubny.
Marek Zalewski, Radio ZET

REKLAMA
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PEWNEGO RAZU

Wokół Ewangelii

Beata Pawlak dyrygent chó
ru Wydziału Zarządzania
UG „Non Seńo".

Lwgmi fAM. przesyłanie informacji aa zwykłym
papierze nareszcie jest; możliwe.
m

technologia atramentowa
Bubbłe-jet

„Głos wołającego na pustyni:

* 360 x 360 dpi

Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie
ścieżki!".
Idąc przez pustynię na
szego miasta, oglądam wy
stawy sklepów pełne lam
pek, świecidełek, czerwo
nych krasnoludków i reni
ferów.
Czy ktoś, kto nie usłyszał
nigdy o Jezusie Chrystusie,
wśród gwaru festynów
i handlowych promocji
opatrzonych szyldami „Wesołych Świąt", domyślił
by się, o jakie święta cho
dzi? Czy w świecie, w któ
rym św. Mikołaj jest tylko
rubasznym przebierańcem,
czekamy jeszcze na przyj
ście Jezusa Chrystusa? Ile
miejsca pozostaje dla niego
wśród zapachu wigilijnych
potraw, domowych perząd-

f prędkość transmisji:
6 stron/min 'm^mKKBmL.
64 odcienie

Fot. Adam Warżawa

ków, czasu spędzonego
przed telewizorem...?
Czym więc dla mnie jest
owo „prostowanie ścieżek",
do którego nawołuje Jan
Chrzciciel słowami proroka
Izajasza?
Może zmianą kierunku
myślenia, zawróceniem
z drogi, uznaniem, że jest
jeszcze inny świat rzeczy
niewidzialnych. Świat
ważniejszy, którego odkry
cie pozwala mi więcej wi
dzieć i więcej słyszeć. Do
strzec w wystawach na
szych sklepów, że nie
o krasnoludki chodzi, ale
o BOGA ŻYWEGO.
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POHUKIWANI, ZAGINIENI
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ
Wyszła z domu

On się włamał

Złodziej
Policjanci z Pruszcza
Gdańskiego poszukują
złodzieja, który włamał
się do jednego z domów
jednorodzinnych na tym
terenie. Podejrzany jest
mężczyzna z publiko
wanego rysunku.
Funkcjonariusze z Ko
mendy Rejonowej Policji
z Gdańska Pruszcza prowa
dzą w tej sprawie dochodze
nie. Na podstawie zeznań
świadków odtworzono por
tret pamięciowy jednego ze
sprawców
Rysopis poszukiwanego:
z wyglądu ok. 17 lat, ok. 175
cm wzrostu, szczupła budo
wa ciała, owalna twarz, ja
sna cera i jasne oczy.
W chwili dokonania prze
stępstwa miał on włosy
schowane pod wełnianą,
czarną czapką z białym na
pisem. Włamywacz ubrany

był w puchową, zieloną
kurtkę zapinaną na błyska
wiczny zamek.
Ktokolwiek potrafi ziden
tyfikować tego mężczyznę
proszony jest o pilny kon
takt osobisty z funkcjona
riuszami z Komendy Rejo
nowej Policji w Pruszczu
Gdańskim przy ul. Wita
Stwosza 4, pok. 37 lub tele
foniczny pod nr. 682-22-41
do 44 wew. 224 lub z najbliż
szą jednostką policji 997.

Czeka
rodzina

blisko tygodnia roU O dżina oczekuje na
panią Janinę.
65-letnia Marianna Anuszewska 17 października
wyszła z domu. Od tamtej
pory nie znane są jej losy
Kobieta mieszka w Gdańsku
Wrzeszczu przy ul. Grun
waldzkiej 132 a. Z mieszka
nia wyszła w samo południe.
- Mama nie wzięła nawet
dokumentów ze sobą - mó
wi pani Ewa Anuszewska,
córka zaginionej.
Poszukują kobietę poli
cjanci z komisariatu przy ul.
Białej. Na razie nie udało się
im ustalić jakie są losy zagi
nionej. Po naszej publikacji,
czytelnicy poinformowali, że
pani Marianna była widzia
na w pociągu. Z Gdańska do
Tczewa. Kto inny widział
kobietę w Gdyni.
- Ubrana była w bordową
kurtkę i ręcznej roboty beret.Miała też szarą spódnicę.
Zaginiona od kilku lat
leczy się na jaskrę i nerwi

Aleksiej Litwinow

Piotr Długi

26-letni Aleksiej Litwi
now, obywatel Rosji jest po
szukiwany listem gończym
wydanym przez Prokuratu
rę Rejonową w Gdyni. Jest
podejrzany o dokonanie 20
stycznia 1994 roku napadu
rabunkowego z bronią pal
ną. Do zdarzenia doszło
w Gdyni Chyloni. Czterech
mężczyzn obrabowało za
kład złotniczy. Bronią ster
roryzowali obsługę i ukra
dli wyroby jubilerskie
o wartości kilkudziesięciu
tysięcy złotych.
Poszukiwania Litwinowa
prowadzą funkcjonariusze
z Wydziału Kryminalnego
Komendy Rejonowej Policji
w Gdyni, którzy proszą oso-

41-letni Piotr Długi, syn
Antoniego i Agnieszki, za
meldowany w Jastarni przy
ul. Bałtyckiej 10 jest poszu
kiwany przez policję. Sąd
Rejonowy w Gdańsku wy
dał za nim list gończy.
Rysopis, 182 cm wzrostu,
szczupły, oczy niebieskie,
włosy ciemnoblond czesa
ne z przedziałkiem.
Za pomoc w ukrywaniu
się Piotra Długiego grozi
kara pozbawienia wolności
do 5 lat.
Ktokolwiek może pomóc
policji w ustaleniu miejsca
pobytu poszukiwanego lub
ma jakiekolwiek informacje
o jego losach proszony jest
o kontakt z Komendą Rejo-

by mogące się przyczynić
do ujęcia poszukiwanego
o kontakt pod nr tel. 62069-01, wew. 230, 237.

Wyszedł
po stypendium
odzice 24-letniego stu- denta nie mają od poło
wy listopada wiadomości od
syna.
Bogdan Rewiński, student
II roku chemii na Uniwersy
tecie Gdańskim 10 listopada
przed południem wyszedł
z akademika przy ul. Do Stu
dzienki w Gdańsku Wrzesz
czu. Miał pojechać do kasy
rektoratu w Oliwie odebrać
stypendium.
Nie wiadomo, co się póź
niej stało. Bogdan nie ode
zwał się do rodziców. W aka
demiku pozostawił swoje
rzeczy. Nie pojawił się też na
uczelni.
Pani Celina Rewińska,
matka chłopca wraz ze swo
im szwagrem na własną rękę
poszukują Bogdana. Zagi
nięcie zgłosili 13 listopada
policji.
W dniu zaginięcia student
ubrany był w zieloną kurtkę
z materiału, brązowe buty,
czarną wełnianą czapkę i be
żowe spodnie.
Jj

cę depresyjną. Kobieta ma
zaburzenia pamięci.
Rysopis zaginionej: 155
cm wzrostu, szczupła, braki
w uzębieniu - górna proteza,
włosy koloru ciemnoblond.
Ktokolwiek może pomóc
policji w ustaleniu miejsca
pobytu zaginionej lub ma
j akiekolwiek inf ormacj e
o pani Mariannie proszony
jest o pilny kontakt z funk
cjonariuszami z Gdańska
Wrzeszcza pod nr tel. 341
00 36 lub z najbliższą jed
nostką policji pod nr 997.

Policji w Gdyni pod nr tel.
620 69 01, wew. 22.8,571 lub
z najbliższą jednostką poli
cji 997.

31-letni Rosjanin Jew
gienij Grabieniuk, syn
Anatola i Ludmiły jest po
szukiwany od czterech lat
listem gończym wydanym
przez gdyński Sąd Rejono
wy. Ostatnio mieszkał przy
ul. Schumana 3 w Gdańsku.
Obcokrajowiec jest ścigany
za wymuszenie haraczu.
Grożąc pozbawieniem ży
cia zmusił Ireneusza B. do
zapłacenia 5 tys. zł. Do
przestępstwa doszło 15
września pięć lat temu
w Gdyni.
Od tego czasu jest po
szukiwany przez funkcjo
nariuszy z Wydziału Kry
minalnego Komendy Rejo-

Rysopis: 178 cm wzrostu,
szatyn, krótkie włosy.
Ktokolwiek może pomóc
rodzinie w ustaleniu miejsca
pobytu Bogdana lub widział
go w ostatnich dniach pro
szony jest o kontakt pod nr
tel. (015) 86-82-126 w Opa
towie lub (015) 82-30-536
w Tarnobrzegu oraz z poli
cjantami z Wrzeszcza pod nr
tel. 341-00-34 albo z najbliż
szą jednostką policji 997.
Matka obiecuje nagrodę
za informacje, które przyczy
nią się do odnalezienia jej
syna.

REKLAMA-

Teraz wakacje
w słońcu
a

CO TYDZIEŃ

•

WYLOTY Z WARSZAWY •

nową Policji w Pucku pod
nr tel. 673-20-31 lub z naj
bliższą jednostką policji
997.

z większych miast zapewniamy transfery
autokarowe na lotnisko
Ilydz
cena "od" w zł
Tunezja
pt., pn. 699
Gran Canaria pt., pn. 1048
Teneryfa
pt.,sob. 1048
Djerba
pt.
869
Dominikana* pt.
2799
Egipt
niedz. 1048
Cypr
niedz. 899
Majorka
pn.
699
Cypr-Izr.-Egipt niedz. 1299
Tajlandia
śr.
2449
Bali
śr.
4199
Singapur-Hongkong
•Wietnam
śr.
3999

•

.2 lyg.

•
•

1048 •
1399 i
1399 g
1048
•
3499
1229 •
1228 •
1269 •
1678 •
2799 •
4549 •
•
4549 •
Zarezerwuj teraz wakacje, a u zyskasz do
•
•

175 zl rabatu plus super zniżki dla dzieci.
* wylot z Berlina, transfer z Poznania i W-wy •
Ceny w zł "od" zawierają przelot, transfery, |
zakwaterowanie, opiekę polskiego pilota.

Sergij Shiyan

34-letni Sergij Shiyan,
syn Aleksandra i Walenty
ny, obywatel Ukrainy, ostat
nio zamieszkały w Kartu
zach przy ul. Wybickiego 24
od roku jest poszukiwany
przez policję. Sąd Rejono
wy w Gdyni wydal za nim
list gończy. Ukrainiec jest
podejrzany o dokonanie
przestępstwa, ma też do
odbycia zastępczą karę
aresztu.
Ktokolwiek może pomóc
policji w ustaleniu miejsca
pobytu poszukiwanego lub
przyczynić się do jego za
trzymania proszony jest
o pilny kontakt z funkcjo
nariuszami z Komisariatu

Bogdan odezwij się

GRUPY
I KONFERENCJE

Organizujemy konferencje za granicą na
3 lub więcej dni dla grup 10 do 1000 osób
Informacje-nr tel. (61) 851 9915

LAST MINUTĘ
www.scanholiday.com.pl

BOŻE NARODZENIE ,
I NOWY ROK
\
• Zarezerwuj wakacje już dziś!

• Zostało niewiele miejsc.

Ilydz

16.12 Bali
4136
16.12 Tajlandia
2584
18.12 Teneryfa
sprz.
18.12 Gran Canaria 1031
19.12 Teneryfa
1376
20.12 Tunezja
1200
20.12 Cypr
11Ś8
20.12 Egipt
1376
20.12 Djerba
1131
21.12 Gran Canaria 1545
21.12 Majorka
1200
21.12 Tunezja
1200
23.12 Tajlandia
3274
25.12 Gran Canaria 2066
25.12 Teneryfa
sprz.
26.12 Teneryfa
1890
27.12 Gran Canaria 2066
27.12 Cypr
1376
27.12 Tunezja
1376
27.12 Djerba
1542
27.12 Egipt
1545
28.12 Majorka
1324
28.12 Tunezja
1376
30.12 Tajlandia
3964
1.1 Gran Canaria 1031
2.1 Teneryfa
1376

.2tyg.

4785
3619
sprz.
2399
2411
1721

2011
2580
1721
1721
4299
2580
sprz.
2066
2411
sprz.
1721
1999
2066
1721
1721
4299
1376
1721

KATALOG GRATIS

Zamów katalog 'Zima 98/99', pod nr
tel. (61) 852 75 91,8519195.

nowej Policji w Gdyni. Poli
cjanci proszą osoby, które
mogą przyczynić się do uję
cia przestępcy o kontakt
pod nr tel. 620-69-01 wew.
230, 237.

Biura Scan Holiday czynne (pn-pt 10.00 •
19.00, sob. 10.00 -14.00)

Biura Scan Holiday czynne (pn-pt 10.00 19.00, sob. 10.00-14.00)

Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40,
tel. (058) 301 17 79

Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40,
tel. (058) 301 17 79

Agenci: Gdynia, tel. (58) 664 93 19
R-15343/A/97

Agenci: Gdynia, tel. (58) 664 93 19
R-15342/A/97

Superliga

Piłka nożna. Liga Mistrzów

II seria
na AWF

Remis w Sta

piątek

4 grudnia 1998 r.

Lista kandydatów

W najbliższy weekend
odbędzie się II seria
spotkań w trójmiejskiej
superlidze. Tym razem
mecze odbędą się jesz
cze w hali gdańskiej
AWF, ale od następnego
razu piłkarze rywalizo
wać będą już na Wy
brzeżu.

Lista kandydatów do 46 plebiscytu „Dziennika Bał
tyckiego" na 10 najlepszych sportowców wojewódz
twa pomorskiego w 1998 roku (w alfabetycznym
porządku dyscyplin i nazwisk sportowców):

W ubiegły weekend od
były się dwa bardzo ciekawe
spotkania Unisoft - Hotel
Nadole (2:5) i Unisoft - Nata
RMF (6:4). Teraz też nie za
braknie emocji. W sobotę
nie powinny paść żadne za
skakujące wyniki, bowiem
drużyny uważane za fawo
rytów grają ze słabszymi ze
społami. W niedzielę jednak
bardzo ciekawie będzie
w spotkaniach Nata RMF Hotel Nadole i Pub Scruffy
Murphy's - Unisoft.
HE kolejka: DPJ-Technik
- Pub Scruffy Murph/s (14),
Finball - Nata RMF (15),
Geodom - Unisoft (16), BT
01ivia - Hotel Nadole (17).
IV kolejka: Nata RMF Hotel Nadole (14), Finball BT 01ivia (15), DPJ-Technik
- Geodom (16), Pub Scruffy
Murphy's - Unisoft (17).
(Bed)

Zawodnicy Juventusu Turyn - Mark luliano (z lewej) i Didier Deschamps (z tyłu)
walczą o piłkę z Gheorghem Hagim (z prawej) z Galatasaray Stambuł w zaległym
meczu Ligi Mistrzów.
Fot PAp/c
zaległym spotkaniu
grupy B piłkarskiej
Ligi Mistrzów Galatasaray
Stambuł zremisował z Juventusem Turyn 1:1 (0:0).
Zespół turecki objął prowa
dzenie w tabeli.
Zawodnikom
włoskim
pozostały już tylko teore
tyczne szanse na awans do
ćwierćfinałów.
Bramki: dla Juventusu Nicola Amoruso (76); dla
Galatasaray - Suat Kaya
(90).

Olimpizm

Wzajemne
poparcie

Pierwsza połowa meczu,
ochranianego przez ponad
20 tysięcy policjantów, mi
nęła bez incydentów i skoń
czyła się bezbramkowo. Do
piero wejście Nicoli Amoru
so w 66 min ożywiło ataki
gości, którzy po strzale wła
śnie tego piłkarza objęli
prowadzenie. Gospodarze
rzucili się desperacko, aby
wyrównać straty. Na gola
czekali jednak aż do dodat
kowego czasu gry doliczo
nego za przerwy. Dla Wło

chów był to prawdziwy
szok. Rezerwowy Suat Kaya
wbił piłkę zaraz po rzucie
wolnym a był to efekt agre
sywnej, ambitnej postawy
gospodarzy.

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA: Anna Kwitniewska.
GIMNASTYKA SPOR
PŁYWANIE:
Marek
Krawczyk, Alicja Pęczak.
TOWA: Leszek Blanik.
HOKEJ: Mariusz Prze
RUGBY: Marek Janulewoźny.
wicz, Andrzej Jermakow, Ja
JEŹDZIECTWO: Jacek kub Szymańslti.
STRZELECTWO: Mag
Krukowski.
KICK BOXING: Rafał dalena Lis, Sławomira
Szpek.
Kałużny.
SZERMIERKA: Sylwia
KOSZYKÓWKA.: Michał
Hlebowicki, Roman Ol Gruchała,
Magdalena
szewski, Olga Pantelejewa , Mroczkiewicz, Anna Rybic
Dorota Szwichtenberg, Sła ka, Ryszard Sobczak.
womir Zieniewicz.
TENIS ZIEMNY: Michał
L E K K O A T L E T Y K A : Chmela.
Piotr Pobłocki, Katarzyna
WIOŚLARSTWO: Adam
Radtke.
Korol.
PIŁKA NOŻNA: Adam
ŻEGLARSTWO: Paweł
Fedoruk.
Kacprowski/Paweł Kuźmic
PIŁKA RĘCZNA: Anita ki, Marzena Okońska.
ŻUŻEL: Marek Dera.
Augustyniak, Magdalena
(ko)
Pawłowska, Sebastian Suchowicz, Agnieszka Truszyńska, Damian Wleklak.

Tabela grupy B
1. Galatasaray

5 8 8-7

urnammmmmm®
3. Juventus

M

m

h

5 5 5-5

h

i

Pozostałe mecze (9 grud
nia): Athletic - Galatasaray,
Juventus - Rosenborg.
(kast)

KUPOM
KONKURSU-PLEBISCYTU
na najlepszych sportowców
woj. pomorskiego 1998 roku

Piłka nożna

Zakopane będzie współ
pracować z Popradem
i wspierać się w walce
o prawo do organizacji
Zimowych Igrzysk
Ten tydzień to okres rywalizacji we Włoszech
Olimpijskich w 2006 r. - i Niemczech o piłkarskie puchary tych krajów.
poinformowały na
W Anglii grają o Puchar Ligi. Część meczów
czwartkowej konferencji ćwierćfinałowych już się odbyła.
prasowej władze Zako
Nas najbardziej urado - Juskowiak 2 (6, 45), Reyna
panego.

Krajowe puchary

Stosowna umowa została
podpisana 27 listopada. Na
jej podstawie, w razie zwy
cięstwa Zakopanego, kon
trowersyjny bieg zjazdowy
mógłby się odbyć w Dolinie
Demanovskiej na Słowacji.
Dolina ta jest oddalona o ok.
100 km od Zakopanego. Po
prad jest dla Zakopanego
jednym z miast partner
skich. Obydwie miejscowo
ści rozważały dwa lata temu
możliwość wspólnego kan
dydowania do prawa organi
zacji igrzysk Tatry-2006.
Ostatecznie władze obu
miast zdecydowały się wy
sunąć oddzielne wnioski.
(PAP)

lik

- 52,00 zl

1> I ^ bezpłatny telefon

- 9% taniej niż w kiosku

(63); Rot-Weiss Oberhau
sen (II liga) - Borussia Moenchengladbach 2:0 (0:0).
Bramki: Toborg (71), Weber
(83); Werder Brema - Ten
nis Borussia Berlin (II liga)
2:1 (0:1, 1:1). Bramki: Wer
der - Flo (86), Wojtala (108);
TeBe Berlin - Kovacek (10);
Bayern Monachium - VfB
Stuttgart 3:0 (1:0). Bramki:
Jancker (26), Basler (71)
i Zickler (79).
We Włoszech do sensacji
doszło w Bergamo. Tamtej
sza drugoligowa Atalanta liderująca Serie A Fiorentinę
3:2 (1:2). Bramki: Atalanta Torricelli (29-samob.), Ros
sini (65), Carrera (83); Fiorentina - Rustico (8-sa-

wypełniony kupon należy wysłać pod adresem redakcji:
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Brydż w Sopocie
jiyj ależący
do polskiej
llH czołówki wybrzeżowi
brydżyści (36 zaproszonych
par) wezmą udział w 4 tur
nieju par o Puchar Prezy
denta Sopotu. Impreza od

będzie się w sobotę 5 bm.
o godz. 10 w budynku Urzę
du Miasta przy ul. Kościusz
ki 25/27. Planowane zakoń
czenie turnieju i wręczenie
nagród - około godz. 17.

(ko)
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wały informacje zza Odry
Andrzej Juskowiak potwier
dził wysoką ostatnio formę
strzelając dwie bramki
w wygranym przez jego VfL
Wolfsburg 3:1 (1:1) meczu
ćwierćfinałowym Pucharu
Niemiec z zespołem Sportfreunde Siegen. Natomiast
grający w Werderze Brema
Paweł Wojtala przesądził
o awansie swojego zespołu,
zdobywając rozstrzygające
go gola w dogrywce meczu
z drugoligowym Tennis Borussia Berlin.
Wyniki meczów 1/4 fina
łu: Sportfreunde Siegen (li
ga regionalna) - VfL Wolfs
burg 1:3 (1:1). Bramki: Sie
gen - Cirba (22); Wolfsburg

mob.), Edmundo (34). We
wtorek Udinese pokonało
Parmę 3:2.
W Anglii grano o Puchar
Ligi. W ćwierćfinałach do
szło do jednej niespodzian
ki. Oto bowiem niedocenia
ny Wimbledon pokonał
u siebie lokalnego, acz
o wiele bardziej renomowa
nego rywala, Chelsea 2:1
(1:0). Wyniki: Wimbledon Chelsea Londyn 2:1 (1:0).
Bramki: Wimbledon - Earle
(20), Hughes (74-karny);
Chelsea - Vialli (85); Leicester City - Blackburn Rovers 1:0 (0:0). Bramka: Lennon (67); Tottenham Hotspur - Manchester United
3:1 (0:0). Bramki: Totten
ham - Armstrong 2 (48, 55),
Ginola (86); MU - Sheringham (70); Sunderland Luton Town 3:0 (1:0). Bram
ki: Johnson (41-samobójcza), Bridges (89), Quinn
(90)(kast)
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Koszykówka: Trefl w Toruniu

Koszykówka

Słupsk.

Wracają
na parkiety

Ustawić się
do play off

Nożna
w hali

||
j g- przerwie przeznaiJP czonej na występy
reprezentacji w elimina
cjach mistrzostw Europy do
rywalizacji powracają ko
szykarze ekstraklasy, któ
rym pozostały do rozegrania
dwie kolejki pierwszej run
dy.
W najbliższą niedzielę
sopocki zespół, który po
wejściu nowego sponsora
zmienił nazwę na Prokom
Trefl, wybiera się do Toru
nia na spotkame z AZS Ela
na.
Podopiecznych trenerów
Arkadiusza
Korneckiego
i Krzysztofa Koziorowicza
czeka ciężka przeprawa. Nie
tylko z racji tego, że rywal
osiąga w tym sezonie bardzo

dobre wyniki. Głównie dla
tego, że sopoccy szkole
niowcy muszą po raz kolej
ny zgrywać zespół.
Jeszcze pięć kolejek
Jak wiadomo wyjechał
spotkań pozostało koz Trójmiasta kierujący do
tychczas poczynaniami Tre szykarkom ekstraklasy
fla - Duane Cooper. W Toru do zakończenia pierw
niu zastąpi go prawdopo szej części rozgrywek.
dobnie Ronnie Hendersson,
W sobotę (godz. 17) Fota
który w ostatnich dniach
Porta
podejmuje w Gdyni
przyjechał do Sopotu na te
Wisłę Cristal Kraków. Bick
sty.
Poza tym pod znakiem Black Start Gdańsk zmierzy
zapytania stoi występ inne się w Łodzi z ŁKS Sommer
go obrońcy - Bartosza Pó^ Komfort.
Mecz w Gdyni koszykatulskiego. Nabawił się on
rek
Foty Porta z Wisłą praw
kontuzji podczas spotkania
zadecyduje
towarzyskiego młodzieżo dopodobnie
0
drugim
miejscu
w tabeli.
wych reprezentacji Polski
Pierwsze
spotkanie
tych ze
i Węgier.
(pol)
społów w Krakowie było
bardzo zacięte. Zakończyło
się sukcesem Wisły (85:84)
dopiero po dwóch dogryw
kach. W rewanżu mistrzy
nie Polski będą jednak fa
worytkami tego meczu.
Każde zwycięstwo pozwoli
ŁKS Łódź, bo o nim mowa, im wyprzedzić krakowską
zajmuje lokatę tuż przed drużynę w tabeli. Ostatnie
gdynianami, mając na kon cztery kolejki nie powinny
cie zaledwie jedną wygraną. już wiele zmienić w ukła
Życzymy powodzenia, a ki dzie czołówki.
biców zapraszamy do sali
Iluzoryczne szanse na
Szkoły Podstawowej nr 47 poprawę ostatniej pozycji
w Gdyni Dąbrowie przy ul. w tabeli przed play off mają
Nagietkowej.
Początek koszykarki Bick Blacka. Nie
przewidziano o godz. 18 znaczy to, że gdańskie ko
w sobotę.
szykarki składają broń. Bro
Emocje będą przeżywać nić ekstraklasy przyjdzie
także sympatycy koszyków 1 w barażach z zespołem,
ki w Słupsku. Miejscowi który zajmie 9 miejsce w ta
Czarni, którym marzy się beli. W lidze pozostanie zeawans do pierwszej ligi, po
dejmą starogardzki Pakmet.
Mecz w hali „Gryfia" roz
pocznie się o godz. 18.

uż od najbliższej soboty
J
w hali jednostki wojsko
wej na ul. Westerplatte roz

poczynają się rozgrywki
I halowego turnieju piłki
nożnej o puchar dowódcy
jednostki
Wojskowej
w Słupsku. W sobotę
o godz.16 spotkają się: Serkop - Słupia.16.35: Groma
da - No More. 17.10: Skotavia - Taxi City,17.45:Sparta Taxi City,18.20: DomplastGryf, godz.18.55: Roto Molding - Jawor, godz. 19.30:
Błękitni - Czarni, 20.05:
Straż Pożarna - J.W. 18 - 72.
W niedzielę grają: godz.12:
Gromada - Słupia,12.35:
Sparta - Serkol.13.10: Margo
- Straż Pożarna., godz.13.45:
Gryf - Skotavia, 14.20: J.W.
18 - 72 - Błękitni, 14.55: Skotawia - Jawor 15.30 Czarni Roto - Molding, 16.05: Kanonierzy - Piast Box, 16.40 Ja
wor - Domplast, 17.15: No
More - Kanonierzy,17.50:
Taxi City - Piast Box.18.25:
Gromada - Gryf
(res)

Koszykówka - II liga

Szansa Meduzy

jy* oszykarze drugiej ligi
zakończą w sobotą
pierwszą rundę. Przed
szansą
na odniesienie
pierwszego zwycięstwa sta
nie zespół beniaminka - Pa
noramy Firm Meduza Gdy
nia.
Podopieczni Jarosława
Królikowskiego do tej pory
w 15 spotkaniach nie zazna
li smaku zwycięstwa. MiejmY nadzieję, że wreszcie po
sobotniej konfrontacji bę
dzie inaczej i Meduza opu
ści ostatnie miejsce w tabe
li.
Przeciwnik będzie bo
wiem nałatwiejszy do poko
nania z dotychczasowych. (pol)

Hokej: Stoczniowiec - KTH Krynica

Nie będzie lekko
zisiaj w o godz.18 w ha
li „01ivia" rozpocznie
się spotkanie hokejowe gru
py 1-6 pomiędzy Stoczniow
cem Gdańsk i KTH PZU
S.A. Krynica. Czy gdańsz
czanie sięgną po pierwsze
zwycięstwo w II rundzie
rozgrywek?
W bilansie dotychczaso
wych spotkań pomiędzy ty
mi zespołami o jedną bram
kę lepsi są gdańszczanie.
Przypomnijmy, że mecz
w Gdańsku Stoczniowiec
wygrał 3:0, a w Krynicy
uległ 3:5. Wszystko wskazu
je na to, że poprawi się sytu
acja kadrowa Stoczniowca.
Do drużyny powrócą obroń
ca Krzysztof Dolny i napast
nik Wojciech Heltman.
Możliwy jest także występ
w gdańskiej bramce Aleksieja Szczebłanowa oraz po
wrót do pierwszego ataku
Mariusza Przewoźnego.
Z
ostatniego meczu
w Nowym Targu dwa szwy
na powiece przywiózł Ma
riusz Justka, ale nie elimi
nują go one z udziału w spo
tkaniu z Krynicą. Dzisiejszy

Czy koszykarki Bick Blacka wykorzystają swoją
szansę?
Fot. Robert Kwiatek
spół, który wygra cztery
spotkania.
Trener Marek Gotartowski dużo uwagi poświęca
poprawie obrony. W niektó
rych meczach jego pod
opieczne z tego zadania wy-

wiązują się lepiej, w innych
gorzej. Od pracy i zaangażo
wania koszykarek Bick
Blacka w najbliższych tygo
dniach zależeć będzie przy
szłość gdańskiej drużyny.
Adam Suska

Koszykówka: Fota VBW Clima - Łączność

W samo południe

Ijtj niedzielę o godz. 12
1 I w hali przy iii. Na
gietkowej koszykarki Foty
VBW Climy rozpoczną spo
tkanie II ligi z Łącznością
Olsztyn. Oba zespoły zaj
mują miejsca w czołówce
tabeli.

Najbliższy przeciwnik
gdyńskiej drużyny zajmuje
czwarte miejsce w tabeli.
Fota Clima jest druga. Jed
nym z najmocniejszych
punktów drużyny niedziel
nych rywalek gdynianek
jest doświadczona Alicja

przeciwnik
Stoczniowca
w ostatniej kolejce spotkań
zanotował spory sukces.
Kryniczanie
pokonali
w Warszawie po dogrywce
REKLAMASMS 2:1 po bramkach Mar
tina Voźnika i Rafała Pie
karskiego i awansowali na
trzecie miejsce w tabeli.
- Oni będą bronić trzecie
go miejsca, a my nie mamy
nic do stracenia. Myślę, że
oba zespoły mają w tym me
czu jednakowe szanse na
zwycięstwo powiedział nam
trener Stoczniowca Henryk
Zabrocki.
Tylko dzień przerwy będą
mieli po piątkowej kolejce
BRANIEWO, ELEKTRONIKA. KOŚCIUSZKI 67
spotkań hokeiści. Już w nie
ELBLĄG, UNITRUS, LESZNO 6
dzielę odbędzie się następ
na kolejka, która zakończy
GDAŃSK, ELMIX, AL. JANA PAWŁA I111C
pierwszą rundę spotkań
GDAŃSK, DOMAN, SZCZECIŃSKA 23
w drugiej części sezonu.
Stoczniowiec będzie grał
GDAŃSK, A&Z, HEWELIUSZA 33
W Katowicach z KTH 100%
GDYNIA, MAXI, CHYLOŃSKA 42A
Hortex. Raz już gdańszcza
KARTUZY, SATPOL, PARKOWA 12
nie w małej hali przy Ron
dzie pokonali swoich rywali
KOŚCIERZYNA, T.J. ELECTRONICS, 8 MARCA 5
rzutami karnymi 3:2. Nie
PASŁĘK, ELZET, KOŚCIUSZKI 3
mielibyśmy nic przeciwko
WEJHEROWO, DOWI HANDLOWY, KLASZTORNA 5
temu, aby historia się po
wtórzyła.
(sus)

€L€fT)l5

Dobry wybór w każdym calu

Oziembłowska. Liczym jed
nak, że po słabszym, ale wy
granym (75:73) spotkaniu
w Koszalinie z AZS gdynianki pokażą się przed
własną widownią z lepszej
strony.
(sus)

Bilety
na Grubbę
W
poniedziałek
o
godz. 19.00, o czym już in
formowaliśmy, w nowej hali
AWF w Gdańsku Oliwie od
będzie się benefisowa im
preza Andrzeja Grubby. Or
ganizatorzy informują, że
posiadacze legitymacji, upo
ważniających do wolnego
wstępu na imprezy sporto
we mogą wymieniać je na
bezpłatne wejściówki w biu
rze klubu AZS AWF (w go
dzinach 8.00 - 16.00). Tam
także można nabywać bilety,
ale pozostała już ich tylko
niewielka ilość. Radzimy się
więc pospieszyć.
(kast)
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Gimnastyka sportowa

Od młodzika
do Blanika
Pokazy zawodników sekcji gimnastyki sportowej
MKS AZS AWF Gdańsk zakończą pełen znaczą
cych sukcesów sezon klubu w tej dyscyplinie spor
tu. Początek imprezy w sobotę o godz 11 w hali nr
3 Akademii Wychowania Fizycznego w Oliwie.
Gdańscy gimnastycy byli
w tym roku bezkonkuren
cyjni w kraju. Wygrywali ry
walizację drużynową we
wszystkich kategoriach wie
kowych. Najlepszy gimna
styk tego klubu Leszek Blanik zalicza się do światowej
czołówki w skoku przez ko
nia i w ćwiczeniach na kół
kach. Łącznie w tym sezonie

KOTŁY (gazowe, olejowe)
BRÓTJE,
Io
GRZEJNIKI BRÓTJE
:
(panelowe).
GEMINI
Gdynia ul. Legionów 69
tel./fax 622-17-22

WIELKA PROMOCJA !!!

A

do 30.12.98

JKlkJL^ n Atesty:ITB, PZH,
•**

Okucia ROTO

PCV 1 500 x 1500 - 620 zt
Z szybą TERMOFLOAT - 685 zł
Al drzwi 900 x 2100 - 1015 zt
Gdynia, ul. Morska 4 A. tel.7fax 661-71-73
PROFIL

tel
- 621~15"06
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 209. p. 4. tel. 341-21-23

zawodnicy MKS AZS AWF
Gdańsk zdobyli 51 medali
w mistrzostwach Polski.
Podczas uroczystości su
mującej tak udany sezon,
najlepsi zawodnicy otrzy
mają nagrody rzeczowe,
ufundowane przez licznych
sponsorów i sympatyków
klubu.
(sus)

Siatkówka

Przepłynąć Bzurę
W ligach siatkówki nasze zespoły rozegrają kolej
ne spotkania. Przed własną publicznością zagrają
siatkarze drugoligowego Baczewskiego. Starogardzianie podejmą inny zespół z czołówki - Bzurę
Ozorków.
Nasi siatkarze zmierzą
się z zespołem, który w ta
beli zajmuje drugie miejsce,
mając na koncie jedno zwy
cięstwo więcej od Baczew
skiego.
Konfrontacje odbędą się
w sali nr 8 Szkoły Podstawo
wej w Starogardzie o godz.

18.30 w sobotę i o godz. 11
w niedzielę.
Walczące o awans do serii
siatkarki Gedanii DGT tym
razem wystąpią w Łodzi
przeciwko Startowi. Biorąc
pod uwagę miejsca zajmo
wane przez oba zespoły
przyjezdne nie powinny
stracić punktu.

(pol)

Zapasy

wiąteczną

Dwa turnieje
Zapaśnicy naszego regionu będą mieli w najbliższą
sobotę dwa turnieje w stylu klasycznym.
W hali LKS Żuławy Nowy
Dwór Gdański (ul. War
szawska 77) rozegrany zo
stanie makroregionalny tur
niej kadetów. Jest to impre
za okazjonalna, gdyż w tym
roku przypada 25-lecie sek
cji zapaśniczej LKS Żuławy.
Początek zawodów o godz.
10.

Drugą imprezą będzie
makroregionalny turniej
młodzików „O Puchar św.
Mikołaja" w hali SP 16 przy
ul. Ubocze 3 w Gdańsku
Oruni. Początek zawodów
o godz. 10.30. Pół godziny
wcześniej
spotkanie
z olimpijczykiem z Rzymu,
Janem Kuczyńskim.
(ko)

T

yle pomysłów na Święta,
ale który z nich wybrać?

Bank Śląski może Ci w tym pomóc.

Tak, chcę otrzymać na podany poniżej adres Informacje dotyczące:

Proponujemy Pożyczkę Świąteczną,

Piłka ręczna

( p r o s z ę

z a k r e ś l i ć

o d p o w i e d n i o )

której oprocentowanie wynosi 17,8%.

Puchar z węgla
Puchar z węgla otrzyma zwycięska reprezentacja
w XXIII turnieju o Puchar Śląska w piłce ręcznej
kobiet, który dzisiaj rozpocznie się w Chorzowie.
Startują drużyny: Czech, Słowacji, Rumunii i Pol
ski.
Przed tygodniem pod
opieczne trenera Jerzego
Cieplińskiego brały udział
w silnie obsadzonym tur
nieju w Metzu. Porażki
z Francją i Danią oraz wy
grana. nad Chorwacją dały
im trzecie miejsce. Turniej
w Chorzowie to kolejny etap
w przygotowaniach do

Spraw radość swoim najdroższym

styczniowych mistrzostw
Europy. W narodowej re
prezentacji występują trzy
zawodniczki z wybrzeżowych klubów. Iwona Błaszkowska i Magdalena Chemicz z EB Startu Elbląg oraz
Agnieszka
Truszyńska
z Naty AZS AWF Gdańsk.
(sus)

O kredytu na. zakup samochodu

Każdy może z nią zrealizować
nawet te najbardziej szalone pomysły

(3 pożyczki pieniężnej

na Gwiazdkę. Święta już za pasem,
więc nie czekaj!
Nazwisko

Wszystkim naszym Klientom
życzymy Wesołych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku!
Podane oprocentowanie
nie zawiera prowizji bankowej.
Oferta ważna od 1 grudnia 1998 r.
do 8 stycznia 1999 r.

Ulica

Nrdomu

Nr mieszkania

t

Bank Śląski
Dziś lepszy niż wczoraj.
Jutro lepszy niż dziś

Kierunkowy

Kod

Miasto

Numer telefonu

............

Zgadzam się na przetwarzanie i wykorzystywanie
moich danych osobowych w celach marketingowych
oraz umieszczenie ich w bazie adresowej Banku śląskiego S A.

Wypełnij, wytnij ł wyślij na adres:

Bank Śląski S.A., Departament Marketingu Bezpośredniego
skr. poczt 137, 40-061 Katowice 2

g

J
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Spójnia - Metalplast

REKLAMA

Szanować
rywala
W sobotę o godz. 18.30
i w niedzielę o godz. 11
dwa kolejne spotkania
serii A rozegrają w hali
na Przymorzu piłkarze
ręczni
gdańskiej Spójni.
Rywalem będzie tym raZe*n beniaminek - MeWplast Oborniki Wlkp.
G°ście przyjadą do Trój
miasta podbudowani ostatn
inii dwoma sukcesami nad
Czuwajem Przemyśl. Dru
żyna Metalplastu zdobyła
Jednak komplet punktów na

PRZETARG NIEOGRANICZONY
DUOPAK S.A. 80-516 Gdańsk, ul. Sybiraków 4 B
tel. (058) 343 43 73, fax (058) 342 17 12

najsłabszej drużynie, stąd
trudno w tym przypadku
mówić o zaskakujących roz
strzygnięciach.
Nie znaczy to wcale, że
gdańszczanie będą mieli ła
twą przeprawę. Wprost
przeciwnie! Spójniści przy
zwyczaili już swoich sympa
tyków do nieprzyjemnych
niespodzianek.
To już jednak przeszłość.
Jeżeli nasi szczypiorniści
chcą włączyć się do walki
o medale w ten weekend nie
mogą stracić nawet punktu.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb.
Oferty należy składać w sekretariacie, w siedzibie zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 11.12.1998 r.
r-issoi/a/s

ć*

kompleksowo

Gdynia, ul. Morska
^

(vis a' vis obwodnicy) j
pawilon ogrodniczy

pilarki

V?

pompy
agregaty
Gdynia, ul. Morska

(vis a' vis obwodnicy)
pawilon ogrodniczy

(do hurtu rabaty) j

95,90 zł

(Paw)

Zostanie Hutnik

pojadą jeszcze do Hutnika
Kraków.
Początek spotkania za
planowano o godz. 18 w ha
li przy ul. Mickiewicza. Tra
dycyjnie faworytami będą
gospodarze, którzy jeszcze
nie przegrali na własnym
parkiecie.
(pol)

II liga

Panowie na półmetku

Naj ciekawiej powinno
być w Kartuzach, gdzie
w sobotę o godz. 16 miejsco
wa Cartusia Almar podej
mie lidera tabeli - AZS AWF
Warszawa. Mecz odbędzie
się tradycyjnie w sali spor
towej Zespołu Szkół Ogól-

9*

o
z
d
o
b
y

dzielę nie może spodziewać
się od św. Mikołaja prezentu
w postaci zwycięstwa nad
gdańszczanami.
Najlepszymi szczypiornistami przemyskiej druży
ny są dwaj doświadczeni za
wodnicy: rozgrywający Ja
cek Pyś oraz skrzydłowy To
masz Paluch. Ten drugi
przeszedł do Czuwaju
z Iskry Kielce.

Seria B mężczyzn

Pierwszą rundę spotkań
zakończą w ten wee
kend piłkarze ręczni
drugiej ligi. w grupie B,
gdzie występują nasze
zespoły, dwa spotkania
odbędą się na naszym
terenie.

\r

C
'
0

(pol)

Do Przemyśla kosztuje
po komplet

|wie kolejki do zakoń^ czenia pierwszej run
dy pozostały szczypiornistom serii B pierwszej ligi.
W najbliższej, którą zapla
nowano w tę sobotę nasz
jedynak w tej klasie MMTS Kwidzyn podejmie
u siebie - Wisłę Puławy.
Na koniec kwidzynianie

/"V

100 zł

teraz

Czuwaj - DGT Wybrzeże

1H iffe serii bardzo trudnych
spotkań
z drużynami czołówki tabe
li piłkarzy ręcznych DGT
Wybrzeże czekają w najbliż
szy weekend nie tak ciężkie
mecze - wyjazdowe z Czuwajem w Przemyślu.
Czuwaj nie zdobył jesz
cze punktu, jest zdecydowa
nym outsiderem ligi, spo
dziewać się więc należy, że
również w sobotę oraz nie

10-602 663 560

0-602 663 560

ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę 60 000 litrów oleju
opałowego na sezon grzewczy 1998/99.

IKONTRAST
IMPORT-EXPORT

KONTRAST
IMPORT - E X P O R T

nokształcących w Kartu
zach - osiedle Wybickiego.
W rozgrywkach wciąż
bez punktu pozostaje AZS
Środowisko Gdańsk. Być
może podopiecznym Ed
warda Wierzbowskiego uda
się wreszcie wygrać lub zre
misować. W sobotę o godz.
15 w hali AOS Politechniki
Gdańskiej przy ul. Zwycię
stwa zagrają z przeciętną
Warmią Olsztyn.
Trzeci nasz przedstawi
ciel - Elzam Elbląg udaje się
do Piotrkowa na mecz
z Piotrkowianinem.
(pol)

Od 1 grudnia trwa sprzedaż obligacji
indeksowanej piątej rocznej pożyczki
państwowej serii o terminie wykupu
1 grudnia 1999 roku

Obligacje skarbowe to bezpieczna i zyskowna forma

Za obligacje nabywca płaci dzienną cenę sprzedaży.

inwestowania. Bezpieczna, ponieważ po pierwsze

Cena ta ulega zwiększeniu o wartość przypadających na

Twoim dłużnikiem i gwarantem zainwestowanych

dany dzień odsetek. Jeśli chcesz kupić sto złotych

pieniędzy jest Skarb Państwa, a po drugie

płacąc tylko 95,90 złotych - nie zwlekaj!

możesz je sprzedać przed terminem

Sprzedaż

wykupu nie tracąc należnych odsetek. Ren

w biurach maklerskich.

towna, gdyż gwarantuje nie tylko godziwy
zysk, lecz także umożliwia korzystną
inwestycję oszczędności w nowe
obligacje. Należną kwotę możesz
zainwestować w obligacje nowej serii.

M!MSTI:.kS,TVVOf l\ WSuU

OBLIGACJE
SKARBOWE

rozpoczęła się

1

grudnia

Przekonaj się, że tak zyskujesz pewność
korzystnej inwestycji. Skorzystaj z bez
płatnej informacji biur maklerskich

zysk bez ryzyka

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

Konsorcjum: tel. 0-800 630 67,
0-800 200 63, 0-800 660 27.

wynosi 900.000.000 zł

W Geant najtaniej!
TYLKO

od 04.12 do 08.12

SZYNKA

CENA ZA 1 KG

PSTRĄG

CENA ZA 1 KG

CHŁODZIARKOZAMRAŻARKA
AMICA AK 2660.001

POJEMNOŚĆ CAŁKOWITA 246 L,
GWARANCJA 12 M-CY

ODTWARZACZ
OSOBISTY
AIWA HS-GS 173

FORMUŁA 10*

B A T Y - CENA TOWARU
BEZ ODSETEK

jednorazowa prowizja bankowa
pobierana przy zakupie

'jfGcnnt
wszystko i tanio

H I P E R M A R K E T M
i CENTRUM HANDLOWE TRÓJMIASTO ~JL

GDAŃSK OSOWA
ul. Spacerowa 48

Pon.-Sob. 9.00-21.00
Niedziela 9.00-19.00

•
•

• 997 policja
• 998 strai pożarna
'Ę;:!0$iĘ#ir wm
• 999 pogotowie
• O 8001500 39 bezpłatny telefon „Dziennika

|
POGOTOWIA
POCOTOWIA RATUNKOWE
CZIUCHÓW- ul. Szczecińska 11,

teł. 422-81

SŁUPSK -teł. alarmowy - 999
Ul. Obrońców Wybrzeża 3. tel.
423-611
USTKA- ul. Dartowska 2, tel.
147-009
ul- Wolności 5, tel. 999
LĘBORK- ul. Węgrzynowicza 13,
tel. 621-884

SŁUPSK „Nowobramska"
ul.Mowobramska 4, teł.428-723.
USTKA - „Herba Vłtae" ul.
Grunwaldzka 16, tel. 14-70-48.
BYTÓW- „PodOrtem" uł.
Wojska Polskiego 27 teł. 25-55.
LĘBORK - „Bluszczowa" ul.
Czołgistów 33, tel. 62-17-05.
ŁEBA - „Słowińska" ul. Kościusz
ki 70a, teł. 661-365.
CZŁUCHÓW - „Nowa", ul.
Sobieskiego 1, teł. 411 - 78
DEBRZNO - „Nowa", ul.
Tadeusza Kościuszki 3/5, tel.
(0597) 354-08 ; „Wspólna" pł.
Pocztowy 3.
BYTÓW - „Pod ortem", ul.Wojska
Polskiego 27, teł. (0593) 25-55
CZARNE - „Pod Jarzębiną", pl
Wołności 12, teł. (0597) 323-52
MIASTKO - „Piastowska" ul.
Długa 8, teł. (0595) 22-45

SŁUPSK, Szpital Wojewódzki im.
J. Korczaka uł. Obrońców
Wybrzeża 4, teł. 428-471, Oddz.
Laryngologii uł. Lelewela 58, teł.

422-211, Wojewódzki Szpitał
Zespolony uł. proUotha 26 teł.
428-867, Szpitał Wojewódzki ul.
Kopernika 28, teł. 428-481,
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej ul.
Morcinka 20, teł. 422-784.
BYTÓW, Zespół opieki
Zdrowotnej uł. lęborska 73, tel.

(0593)24-46.

Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej ul.
Zwycięstwa 12, teł. 622-008,

Szpital - Samodzielny Publiczny
Zaktad Opieki Zcbowotnej ul
Węgrzynowicza 13, tel 625-066.

INF. TELEFON.
Miejscowa - 913

Zamiejscowa-912
dowe - 901
BIURO NAPRAW
SWSK-914,Slup*. .
tel. 433-914, Biuro Obsługi Klien
ta uUagietly 2, tel. 422-200.
USTKA -914
BiutoC
3, tel. 145-1!
BYTÓW-914
9. tel. 21-15.
IPORK-914
Krajowej 11,

BYTÓW - tel. 23

caucHów-t

SKWSIC-tó.4
przyjeżdżające t

SŁUPSK-925. tel. 427-049.

piątek
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lllusion w Słupsku

dłuższej ciszy na słupskim rynku koncertowym wreszcie
przyszła nagroda dla cierpliwych. Ulusion zagra w naszym mieście! Nie trze
ba dodawać, że grupa należy do „pierw
szej ligi" rockowego grania w Polsce.
Zespół w tym roku wydał kolejny, regu
larny album, nie wiedzieć czemu na
zwany „6", skoro tak charakterystyczne
odliczanie na płytach lllusion zakończy
ło się na „czwórce" (koncertowej zresz
tą). Jakby nie patrzył, najnowsze dzieło
chłopaków z „Wyobraźni" dalej potwier
dza ich wysoką formę, którą wypraco
wali sobie przez te kilka lat działalności.
Tutaj należy złożyć hołd twórcom kon
kursu „Marlboro Rock", której jedną
z edycji wygrał właśnie lllusion i mógł
wówczas bezpośrednio zaistnieć na
ogólnopolskiej scenie. „6" nie przynosi
może rewolucyjnych zmian, ale nie oto
przecież idzie. W takim układzie najlep
szym przykładem jest szwedzki Tiamat,
który niby poszedł do przodu (zerwał
z „death'ową" przeszłością i udał się na
wet w rejony „ambient"), ale zabłądził,
lllusion kocha się za to, że Lipa ma od
powiednią chrypkę, a gitary brzmią
ciężko z dużą ilością brudu. Tacy z pew
nością będą w Słupsku. Zapraszamy do
WOK przy ul. Braci Gierymskich już ju
tro o godz. 18.00. Bilet tylko 12 zł.
(WU)

Miastko
1. Człowiek w żelaznej
masce - przygodowy
2. Krzyk 2 - horror
3. Kochaj i rób co chcesz komedia
4. Lekcja przetrwania - sen
sacyjny
5. Air Force One - sen
sacyjny

Fot. Robert Kwiatek

|
AUTOPOMOC

WYSTAWA
6. Amistad - historyczny
7. Paragraf 187 - dramat
sensacyjny
8. Wysłannik przyszłości fantastyczny
9. Lepiej być nie może komedia
10. Bez twarzy - sensacyjny
(WP)

uwolnienia się z nałogu oraz
życie tych, którym nie udało
się to, a z czasem zarazili się
HIV później AIDS. Podsu
mowano również konkursy
0 problematyce AIDS oraz
1 Ogólnopolską Olimpiadę
Wiedzy o AIDS. W ramach
hasła „Radość życia" wystą
piły: kabaret „Szpilka", ze
społy taneczne „Fleks" i „Ti
me" oraz grupa gimnastyczna„Piramida".
Anita Elaryk

Urodzeni...
Barbaiy

CZłUCHÓW - Centrala Produk
tów Naftowych CPN SA, ul.
Plantowa 19, tel. 433-21, 432-77
„Arbi", uł. Jerzego z Dąbrowy,
tel.446-78
uł. Koszalińska 27a, tel. 448-45
„Canpoł", teł. 433-48
SŁUPSK - całodobowo;
CPN SA. uł. Gdańska, tel. 427640, ul. Szczecińska, teł. 415396.
CPN SA. uł. Bałtycka, tel.426596, nieczynny
PKS, teł. 621-475.
USTKA-CPN.SA ul.
Grunwaldzka, teł. 144-349.
BYTÓW-CPN.SA ul. Gdańska,
teł. 47-69; ul. Lęborska, tel.3031; ul. Miastecka, tel. 30-32; ul.
Przemysłowa, tel. 58-48; ul.
Zielona, tel. 23-28.
LĘBORK - „Arkada" ul. Boi.
Krzywoustego 15a, teł. 631-366.
ŁEBA - CPN.SA, uł. Kościuszki
122, tel. 661-480.

lllusion w Słupsku! Jutro w WOK o godz.18.00.

Koncert wiedzy o AIDS
W sali kina „Grażyna" odbył
się koncert, którego tema
tem była problematyka HIV
i AIDS. Kolejne występy
uczniów miały na celu sze
rzenie wśród młodzieży
świadomości zagrożenia
oraz likwidowanie powsta
łych wokół tej choroby ste
reotypów. Z Chrześcijań
skiego Ośrodka Uzależnio
nych w Broczynie gościnnie
wystąpiła Ewa Urbaniak. Jej
prelekcja obrazowała życie
narkomanów, ich próby

SŁUPSK-„łtałia" ul. Starzyń
skiego 6 (Podkowa), tel. 426010; „Kaspertino" ul. Szczeciń
ska 61a, tel. 434-633; „Marco
Polo" ul. Wojska Polskiego 21,
tel. 426-642; „Pinokio" ul. Sta
rzyńskiego, tel. 411-998.
LĘBORK - Pizzeria „Gowid" u).
Zwycięstwa 16, tel. 620-202;
Bar „Apis" ul. Staromiejska 19,
teł. 625-655; „New York City
Pizza" (NYCP) ul. Słupska (przy
stacji paliw DEA), tel. 620-466.
CZŁUCHÓW -Pizzeria „Piekieł
ko", Rynek 5, tel. 446 - 45 (sa
łatki, dania obiadowe, spagetti,
pizza)

|
PALIWO

WIDEO TOP TEN

tel.

INF. LOT

BIB BHI

Koncert

caucHów-

LĘBORK - tel.
ŁEBA - te). 661
SŁAWNO - tel.
SŁUPSK tel. 4

Iftf
•

4grudnia-sąimpulsywni
i wyniośli łatwo ich zdener
wować, ale i szybko potrafią
poskromić swój gniew. Lu
bią dalekie podróże, smacz
ną kuchnię.

Szkice wigilijne
MIASTKO. W galerii
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w
Miastku będzie można
oglądać wystawę grafiki
pt.: „Szkice wigilijne".
Prezentowane prace wyko
nane są przez Stefana
Morawskiego. Artysta jest
instruktorem plastyki w
ośrodku kultury w
Słupsku. Jest także

założycielem amatorskiego
ruchu plastycznego,
działającego przy
Wojewódzkim Ośrodku
Kultury w Słupsku. Swoje
prace przedstawiał na
wielu wystawach w Polsce
i za granicą. W tym roku
|
POGRZEBOWE
Morawski prezentował
swoje prace na wystawach
CZŁUCHÓW - Zakład Pogrzebowy,
we Francji.
uł Wojska Polskiego 32, tel. 41249
(Pola)

SŁUPSK - „Hades" ul. Kopernika
15, teł. 429-891; „Hermes" uł.
Tuwima 3, teł. 428-495; „Kalla"
ul. Armii Krajowej 15, uł.
Kopernika, tel. 428-196;
USTKA - „Dąbek" uł.
Sprzymierzeńców 20, tel. 147-007.
LĘBORK - „Hermes" uł. Targowa,
teł. 626-965.

WYSTAWA

Burza i wiatr
Od wczoraj od godz.14.00 w
Wojewódzkim Ośrodku
Kultury w Słupsku można
już zwiedzać wystawę pt.
„Burza i wiatr". Ekspozycję

pokazano w ramach Galerii
Twórczości Plastycznej
Dzieci.
(WU)

lftlr|4nA Mili—••>i»ni
WQ2V1w •OCZIłlwCs
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1942

Człuchów.Pomoc drogowa.
PL Bohaterów 4; teł.414 -12
SŁUPSK - Zbigniew Adkonis ul.
Grottgera 14, tel. 432-555; uł.
Słowackiego 8, teł. 427-940
(całodobowo).
Autoholowanie PPKS uł. Piłsud
skiego 74, teł. 090-542-496
(całodobowo).
USTKA - Zakład Mechaniki
Pojazdowej ul. Krasickiego 34,
teł. 145-233.
BYTÓW - ul. Miastecka, teł. 4032; uł.Pogodna, teł. 27-28.
LĘBORK-Zakład Mechaniki
Pojazdowej ul. Spółdziełcza 7a,
tel. 627- 271.

zakończenie Soboru Trydenckiego
ukazał się „Observer", najstarsze pismo niedzielne w W. Brytanii
ur. Wassily Kandinsky, twórca abstrakcjonizmu
ur, Rainer Maria Mke, poeta niemiecki
ur. Ksawery Pruszyński, pisarz, publicysta
ur. Andrzej Szalawski, aktor
ur. Gerard Philipe, aktor francuski
powstaje rada Pomocy Żydom („Żegota")

POLICJA
Alarmowy -997
CZfUCHÓW - uł. Juliusza Słowac
kiego 2, tel. 422-31

SŁUPSK - Komenda Wojewódzka

Policji ul. 3-go Maja 1, teł. 426001; oficer dyżurny KWP teł. 424473; Komenda Rejonowa Policji uł.
Reymonta 7, tel. 426-061.
USTKA - Komisariat Policji ul.
Grunwaldzka 13, teł. 144-071.
BYTÓW - Komenda Rejonowa Poli
cji uł. Styp-Rekowskiego 2, teł. 2051.
LĘBORK - Komenda Rejonowa Po
licji uł. Toruńska 5, teł. 621-955.
ŁEBA - Komisariat Policji ul. Ko
ściuszki 106, teł. 661-600.

1 •CODIIElilK
| POMOC TECH.
SŁUPSK - energetyczne 991;
gazowe 992; ciepłownicze 993;
wodno - kanalizacyjne 994; c
gowe 981, tel. 440-431,
940.
USTKA-energ
136; gazowe 992; p
WOPR tel.144-551.

zne
991;gazowe 992; ciepłownicze
tel. 621-181; wodno - kanaliza
cyjne tel. 621-473; drogowe 981.

SŁUPSK
- Muzeum Pomorza Środkowego
ul. Dominikańska 5 (środa niedziela godz. 10.00-16.00),

Zamek Książąt Pomorskich:
„Skarby Książąt Pomorskich",
„Sztuka Pomorza XlV-XVIH 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 u!. 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
(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 uł.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, teŁ 424-001 ;
Komenda Rejonowa Państwowej
straży Pożarnej ul. Rynek
Rybacki 2, tel. 424-001.
USTKA - uŁ Westerplatte 1, teł.
144-966.
BYTÓW - ul. Wybickiego 7, tel.
20-74.
LĘBORK - ul. Stryjewskiego 37,
tel. 621-777.

STRAŻ MIEJSKA
SŁUPSK-998, teł. 433-217.
USTKA-teł. 146-761.
LĘBORK - 986.
ŁEBA - teł. 661-677.

KINA

piątek 4 grudnia 1998 r.

f

s

Bałtycki^

Skala OCen*. **** zobacz koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
•

'

'

Kino / miejscowość

' '•

Tytuf

Produkcja / wiek

Godzina

••

•

Cena

Zagubieni w kosmosie

Rewolwer i melonik4

I science fiction
I reż.: Stephen
Hopkins
I wyk.: Gary
Oldman
I USA
1130 min

Zagubieni
w kosmosie

USA (15 lat)

Uciecha

Rewolwer
i melonik

USA (15 lat)

16.30,19

6 zł

Fregata

Magiczny mieć
Zabić Sekala

USA (15 łat)
Polska (15 lat)

16
19

7 zł n. 6 zł u.
10złn. 8 zł u.

Albatros
ul. Wojska
Polskiego 12
tel. (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.

Z Archiwum X***

CZŁUCHÓW
ul. Szczecińska 4
teł. (0-597) 411-11

ul. Gdańska 11
tel. 622-084

•sensacyjny
•reż.: Rob Bowman
•wyk.: Dawid
Duchowny,
Gilian Anderson
•USA
•112 min

Rybak
ul. Morska 1
tel. 661-443

Dwaj agenci FBI przeszukują budynek swojej firmy, w
którym została podłożona bomba. Mimo ich wysiłków
dochodzi do eksplozji. Po jakimś czasie agenci dochodzą
do wniosku, że współsprawcą wybuchu był ich szef.

•fantastycznonaukowy
•reż.: Jeremiach
Chedrik
•wyk.: Uma Thruman
•USA
•89 min

Grażyna

ul. Kazimierza
Wielkiego 5
tel. (0-595) 29-09

Magiczny miecz ***
•animowany
• reż.: Frideridc
DuChau
• USA
• 86 min

nieczynne

Mali żołnierze
Z Archiwum X

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.

USA (12 lat)
USA (15 lat)

17
19

6 zł
6 zł

Film nawiązujący do legend staroangielskich. Król Artur
panuje nad swymi ziemiami, źródłem jego siły jest ma
giczny miecz. Jeden z notabli przygotowuje zamach sta
nu, porywa miecz, zabija wiernego rycerza. Miecz ginie
w lesie, na jego poszukiwanie wyrusza córka zamordo
wanego rycerza.

... -

Zabić Sekala ***

Milenium
Stary Rynek 4
tel. 425-191

•psychologiczny
•reż.: Vładimir
Michałek
•wyk.: Bogusław
Linda
• Czechy/Polska
•109 min

Mulan
Dr Dolittie
U Pana Boga
za piecem
Morderstwo
doskonałe

Polska (15 łat)

19

10 zł
12złn. 10 zł u.
12zł n. 10 zł u

USA (15 łat)

20.45

12 zł n. 10 zł u

ilil!

Dramat psychologiczny. II wojna światowa. Bezwzględny
Sekal szantażuje okolicznych chłopów. Jedynym wyj
ściem jest pozbycie się go, ale nikt nie chce wziąć na
siebie takiej odpowiedzialności.

Delfin
ul. Marynarki
Polskiej 82
tel. 144-677

Pinokio
Maska Zorro
Miasto aniofów

PROGRAM RADIA KOSZALIN
Piątek
Dyżur redakcji wiadomo
ści: tel. 42-23-62
Telefon w studio: 0-800157-006 oraz 401-401
Wiadomości: co godzinę
od 5.00 do 21.00 oraz
0 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
1 16.30
Pogoda na morzu: 6.45,
9.05, 13.05, 19.05 i 21.05
Tranzytowe Radio Kosza
lin: 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 - rol-info
6.15 - osobowości sportu
w regionie
6.45 - prognoza pogody
dla rybaków
7.25 - English! On Route
66
7.45 - wiadomości sporto
we
8.20 - przegląd prasy
9.00-13.00
- Studio Kontakt, w tym
m.in.:
9.10 - konkurs sienkiewi
czowski
9.45 - powieść w odcin
kach
11.57 - English! On Route
66 (powt.)
12.10 -1 kto to mówi? konkurs filmowy
13.00-15.00
- Popołudnie z nami - na
spacerze, w tym m.in.:

USA (b.o.)
16
USA (dubbing, b.o.) 17.30

14.15 - powieść w odcin
kach (powt.)
14.30 - Radiowy magazyn
wędkarski
14.45 - kącik melomana
14.55 - English! On Route
66 (powt.)
15.05-16.00 Magazyn mło
dzieżowy
16.10-17.00
- ATUT - popołudniowy
magazyn informacyjny,
w nim m.in.:
16.45 - wiadomości spor
towe
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 - Muzyka,
która kołysze
19.05-20.00 - Barometr aud. publicystyczna reali
zowana z innymi Rozgło
śniami Polskiego Radia
20.05-21.00 - Nie lubię
jazzu?
21.10-22.00 - Radiowy
Klub Muzyki
22.00-23.00 - BBC
23.00- 2.00 - Radio Ko
szalin nocą
2.00 - 5.00 - Muzyka no-#
cą
(WU)

USA (bo.)
USA(15 lat)
USA (15 lat)

12
17

19.15

Mali żołnierze*
•sensacyjny
• reż.: Joe
Dante

•wyk.: Krisgen
Dunst
•USA
•108 min

7 zł
9 zł
9 zł

W małym miasteczku w stanie Ohio życie płynie powoli,
ludzie są spokojni i przyaźni. Pojawia się jednak nowa
generacja skomputeryzowanych zabawek, zdolnych do
samodzielnych akcji. Zabawki rozpoczynają walkę mię
dzy sobą, zwracają się także przeciw ludziom.

RADIO CITY
Piątek
- Wiadomości
- 6.00-22.00 co godzinę
- Skróty wiadomości
- 5.30-8.30 co godzinę
- Wiadomości dla kierowców
„Z drogi" - 6.35,11.35,14.35,
17.35
- Prognoza pogody - 5.3017.30 oraz 20.30-0.30 co go
dzinę
- Wiadomości sportowe zawsze po 9.00,14.00,19.00
- Magazyn bliżej sportu
20.30
- Kursy walut 10.20,12.20,
15.20
- Wiadomości giełdowe „Po
ra dla inwestora" 13.20
- Giełda samochodowa

11.35.00-7.00 - Do góry no
gami (prowadzi Przemek
Brosz)
7.00-10.00 - Jeizy Izdebski
Show (dzwonisz nie płacisz:
0-800-153-003)
10.00-15.00 - Pół żartem pół fartem (prowadzą Arek
Mięczewski i Przemek Woś)
15.00-18.00 - „Muzyczny
prysznic Radia City" (prowa
dzi Robert Skoczypiec)
18.00-20.00 - „Na topie" - Li
sta przebojów Radia City
(prowadzi Przemek Woś)
20.00-1.00 - „Gramy w ciem
no" (prowadzi Maciej Goździelewski)
1.00-5.00 - „Gwiazdozbiór
Radia City" -muzyka nonstop

RADIO VKOR FM
Piątek
- Serwis BBC od 6.00 do 23.00
co godzinę
- Komunikaty reklamowe
10.35,12.40,14.40
- Ogłoszenia drobne
9.50,11.20,13.20
- Poweiplay od 6.00 do 22.00
co dwie godziny
-Kartka z kalendarza od 6.15
co godzinę
- Pogoda od 6.15 co godzinę
- Horoskop od 6.15 co trzy go
dziny
- Motoserwis 7.40, 9.20,12.20,
15.20
-Mix walutowy 9.35,14.20
- Porady prawnika 7.50
- Ubezpieczenia inaczej 9.50
6.00-9.30 - „Śniadanie z ka
wiorem i Yigorem"

9.30-10.00 - Muzyka non-stop
10.00-12.00 - konkurs „Tele
foniczna ruletka"
10.00-15.00 - „Piątek bez po
wtórek"
12.30,1430 - Serwis lokalny
1250 - magazyn radiowy
„Machina'7
12.55 - konkurs „Wokulski"
13.40 - konkurs „Radiocross"
15.40,23.30 - „Kalendarz mu
zyczny"
15.00-18.00 - „Twoja muzyka
na naszej antenie"
1825 - konkurs „Zgrzyta pły
ta"
18.30-19.00 - „Maxicorner muzyka non-stop"
20.00-2.00 - „Prywatka z ra
diem Vigor"

(WU)

I TELEWIZJA
VECTRA
Piątek 4.12.1998
17.15 Obserwator
17.30 Gość STK
18.00 Santa Barbara
19.00 TV shop
19.30 Jednym śladem - moto
ryzacyjny
20.00 Larry i Balki
20.30 Bunt - sensacyjny
21.00 Obserwator

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE
- Radio Koszalin: 67,73 oraz
103,1; 95,3 MHz (Słupsk) 91,1
MHz (Lębork, Łeba)
- Radio Vigor: 65,9 oraz 91,5
MHz (Słupsk) 102,9 MHz
(Lębork)
- Radio CHy: 66,5 oraz 100,9
MHz (Słupsk) 92,8 MHz
(Koszalin)
Program 1 całą dobę na fali długiej
0 częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT11F 6 (HOT BIRD)
polaryzacja pozioma, częstotliwość
nośna 11.474 GHz. Gdańskie 70.31
MHz
Program 11 fale UKF w paśmie 95.7
MHz,
Program 111 UKF wszystkich
rozgłośni PR 98.8 MHz, 66.41 MHz,
70.97 MHz,
RADIO GDAŃSK UKF 67.85 i 103.7
MHz stereo,
RADIO MARYJA Gdańsk UKF 88.90
1 72.29 MHz, Gdynia UKF 102.30
MHz,
RAMO GŁOS 71.09 i 91.4 MHz,
RADIO PUB UKF 67.07 i 101.7 MHz,
RMF FM UKF 98.4 i 73.52 MHz

COOZłENMK
TEATRY
Miejscowość

|
TEL. WAŻNE
Realizatorzy

Obrazki z wystawy

reż.: Tomasz Brzeziński

Brzydkie kaczątko
GDYNIA

Godzina

Tytuł

Teatr Miniatura

Tomasz Brzeziński

wyk.: Jolanta Darewicz

ul. Grunwaldzka 16

reż.: Aleksander Skowroński

Hans Christian

muz. Jaków Wajsburg

Andersen

Sknera

reż.: Maciej Korwin

Dickens

(Duża Scena)

wyk.: Andrzej Śledź

Balladyna

reż.: Robert Czechowski

Teatr Muzyczny
pl Grunwaldzki 1

Teatr Miejski

Juliusz Słowacki

ul Bema 26

wyk.:Robert Florczak

|
MUZEA
GDAŃSK

Centralne Muzeum Morskie
ul. Szeroka 67/68, tel. 301 69 38
Ołowianka 9/11, teł. 301 8611
Muzeum Archeoloępczne
czynne: wtorek, czwartek, piątek:
9-16, środa: 10-17, sobota, nie
dziela: 10-16, poniedziałki-nieczynne. Bilety w cenie 3 zł normalny, 2
zł uigowy, wieża widokowa 2 zł.
Wystawy: Pradzieje Pomorza
Gdańskiego, 1000 łat 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, niedz. 11-17, środa-dzień
bezptatny, Ratusz Głównego Mia
sta, Wystawa stała: Tysiąc lat
z dziejów Gdańska, ul. Długa 47,
tel 301 4871, bilety n. 4 zł i u. 2
zł, Dwór Artusa, Wystawy: Z dzie
jów Dworu Artusa i Sień w gdań
skiej kamienicy mieszczańskiej,
u!. Długi Targ 43/44, tel. 301 43
59, bilety n. 4 zł i u. 2 zł.
Dom Uphagena, Wystawa: Histo
ria rodziny Uphagenów, uł. Długa
12, tel 301 13 63, bilety n. 5 zł
i u. 2,5 zł, Twierdza Wisłoojście
tel 343 14 05, Katownia
Przedbramie ul Długiej, teł. 301
49 45, Muzeum Sportu i Turystyki
Ziemi Gdańskiej, uł. Podmurze 2
teł. 305 76 61

Muzeum Narodowe
uł. Toruńska 1, teł. 301 70 61
Oddział Sztuki Współczesnej. Pa
łac Opatów, ul. Cystersów 15, teł.
55212 71, Muzeum Etnograficz
ne. Spichlerz Opacki, ul. Opacka
12, tel 552 12 71, Dział Fotogra
fii. Gdańska Galeria Fotografii
i Studium Fotografii Artystycznej
uł. Grobla 13/5, teł. 301 71 47
Muzeum Hymnu Narodowego.
Dworek J. Wybickiego. Będomin
gm. Nowa Karczma, teł. 687 71 83

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
pł. Obrońców Poczty Polskiej 1/2,
tel 301 7611

Zabytkowa Kuźnia Wodna
ul Bytowska la, teł. 552 51 51

Słupsk. Jarmarczny „Pinokio" w Teatrze Lalki

BYTÓW - Urząd Miasta i Gminy ul,
1 Maja 15, tel. 20-11, teł 20-16.
CZŁUCHÓW - Urząd Miasta, al.
Wojska Polskiego 1, tel. 422-91
Urząd Gminny, ul. Szczecińska
33, tel. 410-01
LĘBORK - Urząd Miasta uf. Armii
Krajowej 14, tel. 624-280.
ŁEBA - Urząd Miasta ul. Kościuszki
90, tel. 661-513, tel. 661-492.
SŁUPSK - Urząd Wojewódzki ul.
Wałował, teł. 411-008; Urząd
Miejski w Słupsku pl. Zwycięstwa
3, tel. 423-236.
USTKA - Urząd Miasto ul. Dunina
24, tel. 146-041; Urząd Gminy ul.
Dunina 24, tel. 146-044.

Długi nos,
marionetki i „Tęcza"
„Pinokio" w opracowaniu
scenicznym Grzegorza
Kwiecińskiego, to przedsta
wienie utrzymane w duchu
wędrownego teatru jar
marcznego, ze specyficzną
dla tego typu widowisk za
bawą i maskaradą. Sceną
dla improwizowanych dzia
łań aktorskich jest estrada
z zawieszonymi dokoła ko
lorowymi płachtami mate
riału. Na estradę wjeżdża
drewniany wóz załadowany
lalkami i rekwizytami, któ
ry jest rodzajem prostej
scenki teatralnej. Zgodnie
z zasadami ludowej "kome
dii, wszystkie zmiany akcji
oraz przeistaczanie się bo
haterów odbywają się na
oczach widzów. Należy do
dać, że w przedstawieniu
oprócz żywo planowej gry
aktorskiej pełnej popisów
i skeczów, będzie można
zobaczyć maski, proste lal
ki (szmacianki) oraz mario
netki. Twórcy zapewniają,
że nikt nie będzie się nu
dzić. Spektakl jest niesły
chanie żywy i atrakcyjny.
Będzie okazja do śmiechu
i zabawy, a także zadumy
i wzruszenia. Każdy znaj
dzie coś dla siebie.
Teatr Lalki „Tęcza" zapra
sza dzisiaj na godz.10.00
oraz jutro na godz.9.00
i 11.00 do swojej siedziby
w Słupsku przy ul. Waryń
skiego.

SUPERMARKETY

Dzisiaj o godz.10.00 Teatr Lalki „Tęcza" zaprasza wszystkich na sztukę „Pinokio"
Carlo Collodiego.
Fot. Archiwum Teatru Lalki .Tęcza"
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Zachmurzenie małe lub umiarkowa
ne, wzrastające do dużego, miejscami
słabe opady śniegu, zamglenia i lokal
nie marznąca mgła. AA iatr południowy,
umiarkowany.

SŁUPSK - Alkoholowy telefon
zaufania tel. 414-605;
Alkoholowy Telefon Zaufania
(wtorki i czwartki, godz. 16-20)
teł. 424-278; Poradnia dla
uzależnionych (poniedziałki,
wtorki, czwartki, godz. 10-16)
teł. 427-432; Informacje o AIDS
teł. 958; Telefon dla ofiar prze
mocy (godz. 15.30-19.30) teł.
414-046; Poradnictwo dla
młodzieży i rodzin (godz. 16-20)
tel. 400-770.

r

Zachmurzenie
duże i opady
-śniegu ocharakterze cią-

f5™'mslista
IjjitTetnp. maks. od
-3°C nad sa
mym morzem
do -7°C w głębi
lądu, min. od
-6°C do -10°C.
Wiatr słaby
zmienny, w no
cy przechodzą
cy na kierunki
północne
i wzrastający
do dość silnego
i porywistego.

• Władysławowo

• Chojnke

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, tel 431-724,
pon. - pt 8.00-22.00, sob. 8.0020.00. HALATARGOWA „WO
KULSKI", ui. Kołłątaja 1, tel. 413652, pon. - pt. 10.00-20.00.
TIP, ul. Szczecińska 108, tel. 435631, pon. - pt. 8.00-22.00, sob.
8.00-20.00. TIP, 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. 9.00-15.00
BIEDRONKA, Plac Dąbrowskiego
3, tel. 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.10.0020.00. 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,
płac Dominikański 1, pon. - pt 918, sob. 9.00 -15.00, niedz. - nie
czynna. IKEA, uf. Złota Karczma 26,
pon.-pt 11-20, sob. 10.0020.00, niedz. 10.00 -18.00. NOMI
DOM I OGRÓD, ul. gen. J. Hallera
132, pon.-pt.9-20, sob. 9.0017.00, niedz. 10.00 -16.00. OFFICE
DEPOT, ul. Grunwaldzka 211, pon. sob. 10-20, niedz. 10.00 -18.00.
GDYNIA
EUROMARKET, ul. Nowowiczlińska
35, BOM1 pon. - sob. 8-21, pawi
lony handlowe od 10 do 21, niedz.
10.00 -19.00, pawilony handlowe
od 11.00 do 19.00 HALA TARGO
WA W GDYNI, uł. Jana z Kolną
pon.- pt 8-18, sob. 8.00 -15.00,
niedz. - nieczynna.
HfT, ul. Kcyńska 27, pon. - sob. 8 21, niedz. 9.00-18.00. KIJF, al.
Zwycięstwa 256, pon. - pt 10 - 22,
sob. 9.00 - 21.00, niedz. 11.00 21.00. MAKRO CASH AND CARRY,
ul. Hutnicza 8, pon. - sob. 6 - 21,
niedz. 8.00 -18.00. WOODY, ul.
Chwaszczyńska 64, pon. - pt 8 19, sob. 9.00 -16.00, niedz. 11.00 -

16.00.
SOPOT
BIUA uł. Sikorskiego 8, pon.- pt 9
- 21, sob. 8.00 - 20.00, niedz. 9.00 -

16.00.

Zachmurzenie zmienną okresami
przelotne opady śniegu, lokalnie in
tensywne. Wiatr północny, silny
i bardzo silny, porywisty

REDA
MEBLOMARKET, uł. Wejherowska
65,pon. - pt 10 -19, sob. 10.0015.30, niedz. 11.00 -15.30.

¥
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W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
W% PRZYJMUJĄ
ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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OKNA PCV

Osiedle „LAGUNA" w Pucku

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

SUPER OFERTA
me
bez dopłaty (Ic-1,5)
Wysoka jakość
Kompleksowa obsługa

mm
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grzejniki Convector są:

bezpieczne - nie parzą

wbudowany ogranicznik temperatury, bryzgoszczelne

•

oszczędne - wbudowany regulator

mierzą temperaturę z dokładnością do 0,5 °C i reagują na
najdrobniejsze wahania temperatury

—,

TEL./FAX 3430721
TEL 3430380

I

,

81-963 Gdynia,

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.

Tnfnrmaęje i sprzedaż

^L,* J ul. Marsza. Piłsudskiego 32-34
OKNO tel.661-12-91
system tel./fax 661-56-95

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

S-4833/A/995

wlalecz/ia pwmocya

Zdrowe - nie przypalają kurzu
nie wydzielają zapachów, bezszelestne

VI
W naszej ofercie:
grzejniki wodne
wodno-elektryczne
łazienkowe
ła
m Dod
Dodatkowo każdy system "pod
K
klucz"
klucz jest objęty
promocyjnym montażem.
Bf prom
Oferujemy również system
Oferuje
H^ratalny
ratalny bez żyrantów do 36 rat.
M

I

mW

Filia l

Family

•IPERGO

1 31 XII

od do

GDAŃSK, ul.Uczniowska 52, tel./lax 058/342 77
22, fax 557 85 52; Punkt handlowy: Gdynia, Inżynierska 111,
tel./fax 058/6647332

Wybierz swój wzór spo
śród wielu interesują
cych modeli podłóg
PERGO Family
i połóż go rodzinie
pod choinką.
I Tylko teraz od 1 do 31 grudnia 98 możesz
I kupić podłogę w specjalnej
świątecznej cenie

STIHL

Prezent świąteczny
od dealerów firmy STIHL

• pilarki STIHL w promocyjnej cenie:
STIHL 017 -

649,00 zł
STIHL 023 - 999,00 zł

• od 5.10.1998 do 29.12.1998 r.
bezpłatnie dodatkowy tańcuch tnący
i prowadnik z pilnikiem przy zakupie
pilarek STIHL, 023 oraz 025.
Zapraszamy•
ANDREAS STIHL, ul. Poznańska 16, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne

Sprzedaż prowadzą wyłącznie autoryzowani dealerzy firmy STIHL.

Człuchów - Batorego 18, tel. 447 41; Chojnice - Dworcowa
13, tel. 741 84# Składowa 9, tel. 729 76; Elbląg - Browarna
12, tel. 232 59 11, Brzeska 33, tel. 236 18 24; Gdańsk - Jaśkowa
Dolina 37, tel. 34 52 259, Kołodziejska 2, tel. 30 19 760;
Gdynia - Morska 122a, tel. 66 34470; Grudziądz - Piłsudskiego
88, tel. 228 15; Inowrocław - Tupadły 55, tel. 353 79 36;
Kartuzy - Kościuszki 4, tel. 68 14 737; Koszalin - Marii Ludwiki
9, tel. 342 31 27, Górskiego 8, tel. 34 57 294, Okrzei 1, tel. 34
57 398, 0602 64 12 04; Kościerzyna - Wojska Polskiego 1a,
tel. 68 64 095; Nowe n/Wisłą - Tczewska 16, tel. 277 13;
Pasłęk - Kościuszki 21; Pruszcz Gdański - Krótka 13, tel. 68
21 943; Słupsk - Deotymy 24, tel. 42 49 47, Grottgera 17d,
tel. 432 893; Świecie - Żwirki i Wigury 2, tel. 33 11 191,
Wojska Polskiego 129, tel. 33 11 191, Duży Rynek 10; Tczew
- Żeromskiego 6B, tel. 35 10 662; Toruń - Grudziądzka 85,
tel. 62 389 42, Warszawska 1, tel. 62 107 29; Wejherowo Przemysłowa 3a, tel. 672 13 49, 672 14 75.
71PRfi^BIUiY im fti£Q7VPM
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Najwyższa jakość, wieloletnia
gwarancja., ciekawe wzornictwo i
ekologia sprawiają, że ten prezent
będzie Was cieszył przez wiele lat.

PERGO zaprasza do punktów sprzedaży:

"BAZA - CENTRUM PERGO" s.c., Gdańsk, ul. Kołobrzeska 28, tel.
(058) 557-22-15 w. 370; "BAZA - CENTRUM PERGO" s.c., Gdynia, ul.
Chwaszczyńska 21, tel. 629-36-67; "EURODOM", Gdańsk, ul.
Kilińskiego 52a (hangar nr 2), tel. 557-31-25; "VALENCf A" sp. z o.o.,
Sopot, ul. Kościuszki 66, tei. 551-56-22; "OMEGA CENTRUM" s.c.,
Gdynia, ul. Morska 37, tei. 661-33-01; "OMEGA CENTRUM" s.c.,
Gdynia, ul. Kartuska 218, tel. 0501-01-28-11; "OMEGA CENTRUM"
s.c., Gdańsk, ul. Grunwaldzka 142, tel. 344-89-13; "EXTRADOM" sp.
z o.o., Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1, tel. 552-04-18; "BEL-POL" s.c.
Export-import, Oddział Wejherowo, ul. Graniczna 1, tel. 672-50-31.
PRZY ZAKUPIE PODŁOGI ŻĄDAJ WYDANIA KARTY GWARANCYJNEJ !
Tylko ten kupon
Imię l Nazwisko.
upoważnia do zakupu
PERGO Family
Adres
w prom )cyjnej cenie
.... ,
59,92 zł. brutto za 1m2.
vvieK
Wył lij kupon
i okaż przedawcy.

KUPON RABATOWY * KUPON RABATOWY * KUPON RABATOWY

f-j}-?
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 i
CO--*' Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax 562-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

pon.- pL 8.00-16.00;
ek

