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godziny
odjazdów
wszystkich
pociągów dalekobieżnych
z Gdańska, Sopotu i Gdyni
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GDYNIA, ul. Łużycka 3, tel, 822-29-24
WEJHEROWO, ul. Przemysłowa 2a, tel.672-19-74
ELBLĄG, ul. Krakusa 12, tel. 236-03-90

•12 województw
Sejmowe komisje: samorządu i ad
ministracji postanowiły rekomen
dować Sejmowi przyjęcie podziału
kraju na 12 województw. Przyjęty
wniosek jest powrotem do rządowej
koncepcji. Za 12 województwami
głosowało 42 posłów, przeciw było
39. Z dyscypliny obowiązującej ko
alicyjne kluby wyłamało się trzech
posłów: Ryszard Brejza i Kosma
Złotowski z AWS oraz Czesław Fie
dorowicz z UW.

•Rekonstrukcja
piersi

Dziennik

Bałtycki
Kulisy pewnego kontraktu

BOMBA
POCZTĘ

Skok na szpital

llwaga dzieci!
Jutro specjalny numer MOPSA, a w
nim dużo konkursów z nagrodami
oraz kupon, umożliwiający zdoby
cie dodatkowych nagród na fes
tynie z „Rodziną Nadziei" w
Sopocie.
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w
Raport
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Pierwszy zabieg
odtworzenia
piersi u pacjen
tek po amputa
cji z powodu ra
ka przeprowa
dzili wczoraj le
karze w Akade
mii Medycznej
w Gdańsku.
Uczestniczy!
w nim francu
ski lekarz dr
Michael Krizek
z Kliniki Chirurgii Plastycznej
w Lille, w której szkolą się asysten
ci z gdańskiej kliniki.

100 tys. zł,
przeznaczonych
na wypłaty, zra
bowali wczoraj
ze Szpitala
Miejskiego dwaj
bandyci. Jeden
z nich miał za
bandażowaną
W ńm
głowę i poru
Si 1721 mm 'mi
szał się o ku
lach. W szpital
nym podwórzu
policjanci odnaleźli pistolet który
porzucili bandyci; była to plastiko
wa zabawka.

Wydanie dla

29 maja 1998 r.
popełnieniu przestępstwa zawarcia
umów grożących bankructwem Dy
rekcji Okręgu Poczty w Gdańsku zawia
domiono gdańską prokuraturę. Wielkie
kontrakty z firmą Banpol podpisane
przez dwóch szefów okręgu grożą utratą
płynności finansowej zatrudniającego
ponad 10 tys. pracowników przedsiębior
stwa.
Sprawą zajmuje się Urząd Ochrony
Państwa i gdańska Prokuratura Rejono
wa. Wczoraj - traktując funkcjonowanie
Poczty jako element bezpieczeństwa pań
stwa - sprawa miała być przedstawiona
koordynatorowi służb specjalnych.
Zwolnienia odpowiedzialnych za pod
pisanie umowy z Banpolem dwóch sze
fów dyrekcji okręgu (obejmującego woje
wództwa gdańskie, elbląskie, toruńskie,
bydgoskie i włocławskie) stały się przed
miotem spotkań polityków z premierem
Jerzym Buzkiem. W obronie zwalnianych
interweniowali dwaj bardzo wysoko po
stawieni politycy.
- Zawarte umowy z Banpolem w dra
matyczny sposób obciążają pocztę i trud
no nam będzie się podźwignąć - mówi
obecny, nowy szef Dyrekcji Okręgu Pocz
ty w Gdańsku, Łukasz Żelewski.
- Czy podpisałby pan ten kontrakt
jeszcze raz? - spytaliśmy zwolnionego
w tych dniach dyrektora Okręgu Poczty
w Gdańsku, Czesława W.
- Nie wiem - przepraszam jestem bar
dzo zdenerwowany...
- Czy mam rozumieć, że czuje się pan
wmanewrowany?
- Może tak. Ale nikt tego nie załatwiał
pod stołem. Teraz jestem traktowany jak
wielki zbój. W poczcie pracuję od 30 lat,
rozpoczynałem od pracy przy okienku,
później trafiłem na tak wysoki stołek... Tak
szybko się później wszystko zmieniało i nie
udawało się poczty wyposażyć w dobry
sprzęt. Te urządzenia były potrzebne.
Jan Kreft
Szerzej
na str. 6
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Jedno z bardzo drogich urządzeń zainstalowanych na gdańskiej poczcie.

Fot. Robert Kwiatek

Raportu specjal
nego na ten te
mat „Dziennika"
i Radia Plus słu
chajcie
dzisiaj
o godz. 16.30.

M O 5!

67.07 i 101.7 MHz

REKLAMA

Moc doskonałych inwestycji.
ABB Fundusz
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Towarzystwo Funduszy Powierniczych S.A.

Szczegółowe informacje tel. (22) 606-28-71 oraz w Biurach Maklerskich banków: BGŻ, BPH, Kredyt Bank PBI, PKO BP,
a także w Biurach Maklerskich: Arabski i Gawor, Beskidzki Dom Maklerski
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Nasza infolinia

Przedwyborczy prezent

Co słychać

Mieszkania
za darmo

•Kierowca, który w stanie nietrzeźwym
siada za kierownicą jest bardzo niebez
pieczny dla otoczenia. Takiemu człowie
kowi trzeba od razu zabierać prawo jaz
dy Natomiast nasza policja pieści się
z pijanymi kierowcami i daje im tylko
punkty karne!
Z. K z Gdańska
•Bardzo dobrze, że prawo jazdy można
od ręki odebrać kierowcy, który przekro
czy limit 24 punktów karnych. Może taka
decyzja trochę zahamuje wybryki mło
dych piratów drogowych. Człowiek, który
otrzymuje prawo jazdy, musi być odpo
wiedzialny. Młodzi kierowcy nie zawsze
zdają sobie sprawę z tego, jakie skutki
może przynieść ich brawurowa jazda.
Janina Jakubowicz z Gdyni
•Tylko rygorystyczne egzekwowanie
uprawnień przez policję, włącznie z od
bieraniem prawa jazdy po przekroczeniu
limitu punktowego, powinno zadziałać
refleksyjnie na wszystkich kierowców.
Chcemy bezpiecznie chodzić do szkoły,
pracy, na spacer. Stop piratom!
Andrzej Blok z Gdyni
• To jest niedopuszczalne, aby kierowca
prowadzący samochód w stanie nietrzeź
wym, otrzymywał tylko 10 punktów kar
nych. Pijany kierowca na drodze to prze
cież potencjalny zabójca. Takim ludziom
należy natychmiast odbierać prawo jazdy.
Krzysztof Żarnowski z Rumi
•Nie zgadzam się z wypowiedzią Czytel
nika „Dziennika", który mówił o tym, aby
wycinać drzewa rosnące przy drogach.
Mieszkam przy głównej drodze w Prusz
czu. Rosnące tam drzewa pochłaniają
spaliny i kurz. Gdyby zostały wycięte, nie
byłoby czym oddychać. To nie wina
drzew, że kierowcy jeżdżą nieostrożnie.
Beata Śliwińska z Pruszcza
•„Wielkie brawa" dla ludzi, którzy przy
gotowali projekt o zniesieniu ulg PKP dla
niektórych studentów i emerytów. Myślę,
że pomysłodawcy powinni przejść do
kładne badania lekarskie. Ja natomiast
proponuję, aby do zniesienia ulg dołożyć
jeszcze podatek od starości. Starzy ludzie
płaciliby pewną sumę po skończeniu 60
lat i w ten sposób mogliby coś od siebie
dawać państwu.
W. Ś. z Gdańska
•Według mnie dawni właściciele nie po
winni mieć prawa do ubiegania się
o swoje majątki. Problem, które ziemie
komu przyznać, niech rozstrzygną wła
dze polskie oraz niemieckie.
Tomasz Ciszewski z Gdyni
(EMA)
O 800 500 39 * We wszystkich sprawach prosimy
j
_
o telefoniczny kontakt z działem
bezpłatny telefon
śmiało j Szczerze", od poniedziałku
do piątku w godz. 8-18, a w niedzielę w godz. 11-14.
Zapraszamy też do kontaktu osobistego w Domu Prasy, pok.
308 lub listownego 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7.

O 601 66 52 66

m
dobę dyżurny reporter
V, ,
.
.Dziennika Bałtyckiego* czeka na
telefon reportera
informacje o ważnych, ciekawych,
bulwersujących wydarzeniach. Na zgłaszających tematy,
które wykorzystamy na łamach, czeka nagroda do 1000 zł.

Zadzwoń!

Of9ifin
marzą dzieci?
Proponujemy dzieciom zabawę. Po
dzielcie się z nami własnymi marzenia
mi. Co chciałybyście dostać na Dzień
Dziecka? A może te marzenia są innego
rodzaju, związane z osiągnięciem czegoś
w życiu? Opublikujemy je w poniedzia
łek z nadzieją, że może znajdzie się
sponsor, który spełni któreś z tych ma
rzeń...
Dzwońcie do nas dziś pod numer bez
płatnej infolinii: 0 800 500 39.

Barbara Szczepuła
Dziennik Bałtycki"

ZA
Należy uwłaszczyć tych,
którzy przez całe lata PRL
pracowali za grosze.
To oburzające - denerwują
się ci, którzy wykupili
wcześniej swoje mieszka
nia. Myśmy płacili żywą
gotówką, a teraz AWS
chce uwłaszczyć lokatorów
i dać im na własność loka
le, w których mieszkają!
Bolszewickie podejście!
Na czym ta „bolszewia"
miałaby polegać - nie wia
domo. Bolszewicy przecież
zabierali jednym, by dać
innym. A w omawianym
przypadku uwłaszczenie
oznacza, że ludzie, którzy
ciężko i uczciwie pracowa
li w PRL, ale zarabiali tak
marnie, że nie stać ich by
ło na kupno nieruchomo
ści, otrzymają teraz ekwi
walent w postaci mieszka
nia. Sądzę, że w tej grupie
znajdą się np. nauczyciele.
Bo dlaczego właściwie
uwłaszczać się ma głównie
peerelowska nomenklatu
ra?
Żeby wszystko było jasne:
mieszkanie kupiłam już
parę lat temu.

szyscy lokatorzy
mieszkań spół
dzielczych 1 września
mają stać się za darmo
ich właścicielami - tak
chce grupa 110 posłów
Akcji Wyborczej Soli
darność.
Projektem
AWS zajmie się w przy
szłym tygodniu Sejm.
Projekt zakłada, że
osoby, którym przysłu
guje lokatorskie prawo
do mieszkania spół
dzielczego lub lokalu
użytkowego, już od 1
•września tego roku mo
głyby stać się ich wła
ścicielami - za darmo.
Oddane zostaną nie tyl
ko mieszkania, ale i ga
raże.
- Po co wykupiłem
mieszkanie, skoro teraz
AWS chce je rozdawać pyta spółdzielca An
drzej
Zarzeczny.
A może też zwróci mi
pieniądze?
- Posłowie AWS nie
mają prawa decydować
o czymś, co do nich nie
należy - twierdzi To
masz Jurdeczka, prze
wodniczący rady Związ
ku Rewizyjnego Spół
dzielni Mieszkaniowych
RP. - Prawo chroni każ
dą własność, nie tylko
prywatną, ale także
spółdzielczą.
Jak ocenia Tomasz
Jurdeczka, przegłoso

Krzysztof Grabowski
Wprost"

M

PRZECIW
Dobroczyńcy na cudzy
koszt.

Eys. Barttomiej Brosz

wanie ustawy w takim
kształcie, jak tego chce
AWS, to nic innego jak
naruszenie konstytucji.
- Posłowie AWS zro
bią to, na co będą mieli
ochotę - jeśli zechcą to
przegłosują ustawę, ja
ka będzie im odpowia
dała - mówi Zdzisław
Żydak, wicedyr. depar
tamentu polityki miesz
kaniowej w Urzędzie ds.
Mieszkalnictwa.
- Jak jednak zareagu
je na to 1,8 min rodzin,
które wykupiły swoje
mieszkania? - pyta To
masz Jurdeczka.
Spółdzielcy przy oka
zji pytają, czy w tej sy
tuacji po prawo własno-

ści (za darmo) będą mo
gli zgłosić się także lo
katorzy mieszkań ko
munalnych, zakłado
wych, wojskowych, na
leżących do PKP i służ
by więziennej.
- Im więcej własności
tym lepiej. Korzystniej
sza będzie sytuacja dla
tych, którzy zajmują
mieszkania, zapłacili za
nie, włożyli swój wkład
i jeszcze w nie wkłada
ją, żeby byli ich właści
cielami - komentuje
projekt AWS i UW An
toni Szymański, poseł
AWS.
Barbara Marszall
Wioletta Rakowska, (PK)

Jestem przeciw - dlatego,
że doświadczenie uczy, iż
nie szanuje się tego, co do
staje się za darmo, zwłasz
cza gdy się to od dawna
użytkuje. Na spółdziel
czych osiedlach nie przy
będzie gospodarzy. Nie
rozwinie się też rynek
mieszkaniowy. W" ciągu
ostatnich lat lokatorskie
mieszkania można było
wykupić na dogodnych wa
runkach. Kto tego nie zro
bił, tego nie stać na zmia
ny, przeprowadzki i grun
towne remonty, ten nie do
stanie mieszkania, lecz pa
pier bez realnej wartości.
Jestem przeciw dlatego, że
ta procedura pozornego
uwłaszczenia lokatorów
musi przecież kosztować:
jeśli coś rozdaje się za
darmo, to na pewno ktoś
za to zapłaci. Skoro nie ci,
którzy dostają, to znaczy,
że zapłacą pozostali.
Jestem przeciw, bo nie po
doba mi się zabawa w do
broczynność na nasz
koszt. Nie lubię obłudy.

Pytanie dnia

Rocznica śmierci

Opinia o projekcie

Prymas Tysiąclecia

Leszek Majewski,
prezes SM Chełm

- Nie jest to jedyny projekt, któ
ry wiele obiecuje. Jest to „mar
chewka" przed wyborami samo
rządowymi. Tym bardziej, że
w programie przedwyborczym
AWS pojawiły się sygnały
o uwłaszczeniu. Wynik był taki,
że w niektórych spółdzielniach
spadła ilość zainteresowanych
wykupem mieszkań. Robili to
tylko ci, którym zależało na
szybkiej sprzedaży. Takie roz
wiązanie jest niesprawiedliwe
w stosunku do mieszkańców,
Fot. Adam Warżawa
którzy sami się uwłaszczyli, bo
wykupili zajmowane mieszkania. Poza tym, dziwi mnie takie trak
towanie spółdzielni. Jesteśmy postrzegani jako firma, która tylko
obsługuje mieszkańców. Spółdzielnia jest jednak rodzajem stowa
rzyszenia, jednolitym organizmem. Od początku lat 90. próbuje
się rozbić duże spółdzielnie. Zarządy spółdzielni też były podda
ne weryfikacji. W tym momencie powstanie małych organizmów,
takich jak wspólnoty rozwiązałoby problem.
(VIK)

Wybierz z „Dziennikiem
„Dziennikiem"

28 maja 1981 roku zmarł w wieku
80 lat Stefan Wyszyński, prymas
Polski. W okresie nasilenia ko
munistycznych represji wobec
Kościoła i społeczeństwa stanął
w obronie tożsamości narodu,
inicjując zarazem politykę roz
ważnego układania stosunków
z władzami państwowymi. Przez
trzy lata - od 1953 r. - był więzio
ny i pozbawiony władzy kościel
nej.
W połowie lat 60. doszło do
ostrego konfliktu prymasa i Epi
skopatu z władzami państwowy
mi, w związku z orędziem bisku
pów polskich do biskupów nie
mieckich, wzywającym do pojed
nania obu narodów „... udzielamy"
rui. mr/wu'
przebaczenia i prosimy o przeba
czenie" oraz kościelnymi obchodami Millenium Chrztu Polski.
Kardynał Wyszyński - przeciwstawiając się marksistowskiej
koncepcji życia społecznego, broniąc godności i praw człowieka przyczynił się do tworzenia klimatu duchowej wolności.
(K.Ż.)
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Szczegóły już w poniedziałek
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Gdynia. Skok na szpital

Gdańsk. Unikatowa operacja

Zabandażowany ztodziej

Mowa pierś

100 tys. zł, przeznaczo
nych na wypłaty, zrabo
wali wczoraj ze Szpita
la Miejskiego dwaj
bandyci. Jeden z nich
mial zabandażowaną
głowę i poruszał się
o kulach.

Pierwszy zabieg rekonstrukcji piersi u pacjentki
po amputacji z powodu raka przeprowadzili wczo
raj lekarze w Akademii Medycznej w Gdańsku.

Wczoraj kilka minut po
godz. 9 trzej pracownicy
szpitala przenosili z kasy do
budynku administracyjne
go granatową ortalionową
torbę, w której były pienią
dze. Na podwórzu zostali
zaatakowani przez dwóch
mężczyzn. Jeden z napast
ników trzymał w ręku pi
stolet. Bandyci z torbą wy
pchaną pieniędzmi uciekli
przez podwórze w stronę
ul. Wójta Radtkego; z tere
nu szpitala wyszli bramą
przy prosektorium.
- Załatwili wszystko
w minutę - mówi pracowni
ca szpitala.
Jeden z napastników za
miast kominiarki miał za
bandażowaną głowę. Biały
bandaż poplamiony był
czerwonym płynem, poru
szał się o kulach. Towarzy
szący mu mężczyzna nie
był zamaskowany. Pracow
nicy szpitala widzieli tych
mężczyzn już godzinę
przed napadem. Jednak nie
wzbudzili oni ich podejrze
nia.
Zdaniem jednego ze
świadków zdarzenia, na
pastnicy wyciągnęli pisto
let, rzucili się na torbę

Bilion

Mimo natychmiastowej akcji policji, złodziejom udało się uciec.

i uderzyli w głowę jednego
z pracowników szpitala.
W podwórzu policjanci
odnaleźli pistolet, który
okazał się plastikową za
bawką.
Pracownicy twierdzą, że
na teren Szpitala Miejskie
go można wejść tylko od
strony ul. Wójta Radtkego.
Elektrycznie
otwierana
brama przy ul. Starowiej
skiej jest tylko dla osób
upoważnionych. Jednak re
porterowi „Dziennika" bez
problemu udało się wczoraj
przez nią przejść.
Małgorzata Skibińska

Fot. Robert Kwiatek

Na podstawie zeznań świadków udało się ustalić
rysopisy bandytów.
180 cm wzrostu. Jest szczupły. Miał zabandażowaną
głowę a na nosie przyklejony plastrem opatrunek.
Ubrany był w ciemnozieloną kurtkę i szare spodnie.

Zespół specjalistów z Kli
niki Chirurgii Onkologicz
nej AMG, w składzie: lek.
med. Janusz Zdzitowiecki
(chirurg plastyk), dr med.
Tomasz Jastrzębski, lek.
med. Jacek Zieliński, prze
prowadzili wczoraj dwie
unikatowe jeszcze w skali
kraju operacje plastyczne
rekonstrukcji piersi u ko
biet po mastektomii. Opera
cje miały poniekąd charak
ter pokazowy, uczestniczył
w nich francuski lekarz dr
Michael Krizek z Kliniki
Chirurgii Plastycznej w Lil
le, w której szkolą się asy
stenci kliniki.
Dwie operowane wczoraj
kobiety (33-letnia i 40-letnia) poddane zostały zabie
gom mastektomii, czyli am
putacji piersi z powodu raka
przed rokiem.
- Do takich zabiegów
kwalifikuje się kobiety, któ
re po zastosowanym lecze
niu powróciły do zdrowia powiedział „Dziennikowi"

prof. Andrzej Kopacz, kie
rownik Kliniki Chirurgii
Onkologicznej AMG.
- Pierś najczęściej for
muje się z najszerszego pła
ta mięśniowego grzbietu,
zabieg ten daje bardzo do
bre efekty - dodaje prof. Ko
pacz.
Jak do tej pory zabiegi re
konstrukcji piersi wykonuje
w Polsce prof. Edward Towpik z Centrum Onkologii
w Warszawie oraz kilku chi
rurgów plastyków w klini
kach tej specjalności.
W Polsce wzrasta zapo
trzebowanie na tego typu
zabiegi, stosowane dziś na
Zachodzie w bardzo wielu
ośrodkach
medycznych,
gdzie raka wykrywa się
w bardzo wczesnych sta
diach. Zdaniem prof. Kopa
cza szanse na tego typu za
bieg ma w Polsce zaledwie
30 proc. pacjentek.
Jolanta
Gromadzka-Anzelewicz

1 Jego wspólnik to mężczyzna w wieku około 30 lat.
Ma 180 cm wzrostu. Włosy ciemne, krótkie. Ubrany
pro
szony jest o kontakt z policją pod numerem teł. 9697

REKIAMA

PIERWSZA W TRÓJMIEŚCIE
NIEPAŃSTWOWA

salon firmowy

Plus GSM
Dla ucha plus dla oka

H^gdyW
Uczelnia utworzona została decyzją MEN
i wpisana została do rejestru
wyższych uczelni niepaństwowych 15 czerwca 1994 r.

Uwaga, po raz pierwszy w Polsce karta aktywacyjna sieci Plus GSM
z najnowszym telefonem Nokia 5110 oraz zestawem słuchawkowym.
Dzięki łatwo wymienialnym, kolorowym nakładkom, Twój telefon cieszy
oko, a dzięki największemu cyfrowemu zasięgowi sieci Plus GSM, poczujesz
komfort bycia niezależnym. Wszystko za jedyne 449 złotych netto.

GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 87/91
tel. 34 44 005

PRZYJMUJE
KANDYDATÓW
NA STUDIA
DZIENNE I ZAOCZNE
rok akademicki'98/99

Zatruci metanolem

Lista ofiar
W skrajnie ciężkim stanie nadal znajduje się
trzech mężczyzn, którzy pili metanol wyniesiony
z norweskiego statku stojącego w gdyńskiej stoczni
Nauta. Pozostałym nie grozi śmierć.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ PAŹDZIERNIK 1998 R.
Zajęcia prowadzone są na Wydziale Zarządzania
i Marketingu w następujących specjalnościach:
•marketing•zarządzanie gospodarcze•finanse i bankowość•
Studia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym,
co dwa tygodnie w soboty i niedziele
PRZYJMUJEMY BEZ EGZAMINÓW WSTĘPNYCH.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Wszelkich informacji udziela Dziekanat Uczelni,
81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7, tel. (0-58) 66-12 800,
fax (0-58) 62 11 270
S 2809/A/1

Operują: dr Michael Krizek z Lille z zespołem specjali
stów z Kliniki Chirurgii Onkologicznej AMG.
Adam w™

Liczba zestawów promocyjnych jest ograniczona. Telefon działa wyłącznie z kartą aktywacyjną sieci Plus GSM.

Według informacji udzie
lonej „Dziennikowi" przez
prof. Zygmunta Chodorow
skiego, kierownika I Kliniki
Chorób
Wewnętrznych
i Ostrych Zatruć AMG trzech mężczyzn nie ma
praktycznie szans na ocale
nie życia, oddycha za nich
respirator, ich kora mózgo
wa doznała nieodwracalne
go uszkodzenia.
Pozostałych sześciu męż
czyzn podłączonych jest do
sztucznych nerek, które
oczyszczają ich krew z tok

sycznych związków. Jeden
z pacjentów ma zaburzenia
wzroku, jest pod ścisłym
nadzorem lekarzy okuli
stów.
Dzisiaj będzie zeznawała
filipińska załoga statku
„Spirit Trader", z którego
najprawdopodobniej po
chodził skradziony metanol.
W ładowni tego statku poli
cja znalazła wczoraj ok.
pięćset 200-gramowych bu
telek zawierających alkohol
metylowy. Zapakowane były
w karton po żywności.
(jog, Mski)
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Korea Południowa. Strajk generalny

Indonezja

•Zatrzymani
reketierzy

SKIERNIEWICE. Skier
niewicka policja zatrzymała
grupę mężczyzn podejrze
wanych o wymuszanie od
kierowców tirów haraczy za
„bezpieczny postój" na bez
płatnym parkingu. Sześciu
mężczyzn w wieku od 20 do
27 lat wyposażonych w kije
baseballowe wymuszało od
kierowców od 20 do 40 zł za
parkowanie przy stacji ben
zynowej w Mszczonowie
przy drodze krajowej nr 8
Katowice-Warszawa.

•ŚWIAT
1 Ukryjemy
świadków
BRUKSELA. Janusz To
maszewski, minister spraw
wewnętrznych i administra
cji podpisał wczoraj z szefa
mi MSW 10 krajów Europy
środkowo-wschodniej i Cy
pru unijny Pakt o Zwalcza
niu Przestępczości Zorgani
zowanej. Pakt zobowiązuje
Polskę m.in. do przekazywa
nia Unii Europejskiej wszel
kich informacji wywiadu do
tyczących ściganych prze
stępców i przyjmowania na
swoim terytorium świadków
z innych krajów Unii zagro
żonych odwetem ze strony
organizacji mafijnych.

Wojsko
przed wyborami

Wiec związkowców w Seulu.

ifll rugi dzień strajkowali
II# wczoraj
pracownicy
południowokoreańskich za
kładów przemysłu ciężkie
go. W akcji bierze udział po
nad sto tysięcy Koreańczy
ków, głównie w zakładach
przemysłu samochodowego
i stoczniach.
Liczba uczestników pro
testów przekracza 130 tys.
łudzi. Wbrew zapowie
dziom, że rząd „zdecydowa
nie zareaguje" na akcję
związkowców,
oficjalnie
uznaną za nielegalną, jak
do tej pory nie podjął żad
nych działań wobec przy
wódców strajku. Rzecznik

prokuratury
generalnej
w Seulu Pak Czung-won
powiedział wczoraj, że wła
dze jednak „niezwykle
uważnie będą śledzić dzia
łania związkowców".
Minister pracy Czoj
Kwan-hung powiedział, iż
rząd nadal pragnie rozma
wiać ze związkami zawodo
wymi i doprowadzić do
kompromisowego rozstrzy
gnięcia sporu - jednak
związkowcy zablokowali ta
kie możliwości, opowiada
jąc się za konfrontacją
i proklamując strajk gene
ralny.

Związkowcy domagają
się
przede
wszystkim
wstrzymania planowanych
zwolnień w dużych zakła
dach, zwiększenia zasiłków
dla bezrobotnych oraz re
negocjacji z Międzynarodo
wym Funduszem Waluto
wym warunków uzyskania
przez Seul kredytu MFW
w wysokości 58,35 mld doi.
Strajk a także sytuacja na
giełdzie w Rosji oraz spadek
wartości japońskiego jena,
spowodowały powrót bessy
na seulską giełdę, gdzie
spadły ceny akcji.
(PAP)

Warszawa. Proces zabójców Tomka Jaworskiego

Zasłabł ławnik
Zasłabnięcie jednego z ławników i konieczność je
go zastąpienia stała się wczoraj przyczyną odro
czenia do najbliższego poniedziałku procesu o za
bójstwo Tomka Jaworskiego.
Przewodnicząca składu
sędziowskiego Małgorzata
Mojkowska poinformowa
ła, że ławnik Jerzy Witkow
ski zasłabł i został odwie
ziony do szpitala, w związ
ku z czym zastąpił go ław
nik zapasowy. Powstał pro
blem, czy proces ma się
rozpocząć na nowo. Do
tychczas jednak przed są
dem odczytywano jedynie
wyjaśnienia oskarżonych
składane w śledztwie, dla
tego też wszystkie strony

zgodziły się na kontynu
owanie procesu.
Tomek Jaworski został
bestialsko zamordowany
po uprowadzeniu w nocy
z 13 na 14 czerwca zeszłego
roku z parku Młocińskiego
w Warszawie, gdzie grupa
napastników zaatakowała
bawiących się przy ognisku
maturzystów. Warszawska
prokuratura wojewódzka
postawiła
dziewięciu
oskarżonym 10 zarzutów.
Trzem osobom: 24-letniej

Monice S., 34-letniemu
Markowi S. i 19-letniemu
Tomaszowi K. zarzuca za
bójstwo, pozostałym - m.in.
udział w rozboju, usiłowa
nie napadu rozbójniczego,
uprowadzenie, niepowiadomienie o dokonaniu za
bójstwa oraz fałszowanie
praw jazdy. Oskarżonym
o zabójstwo formalnie grozi
kara śmierci. Nie jest ona
jednak wykonywana w Pol
sce od 1988 r„ mimo że jest
czasami orzekana. Kary tej
nie przewiduje już wcho
dzący 1 -września w życie
nowy kodeks karny.
(PAP)

KOLUMBIA.
Prawie
ćwierć miliona żołnierzy
i policjantów postawiono na
nogi w Kolumbii przed nie
dzielnymi wyborami prezy
denckimi. Podobnie jak
w czasie lokalnych i parla
mentarnych
wyborów
w marcu 1997 roku, również
obecnie główne kolumbijskie
ugrupowania partyzanckie
zagroziły że będą podejmo
wać akcje sabotażowe.

„Małolat" pomógł

Odnaleziona
dnaleziono

12-letnią

1P Anetę Popielę z Tar

nowskiego, która zaginęła
w środę podczas zwiedzania
warszawskiego Pałacu Kultu
ry i Nauki.
Dziewczynkę zauważył
i wylegitymował patrol poli
cyjny uczestniczący w tzw.
akcji „Małolat" ok. godz. 3.
w nocy na ul. Żelaznej
w Warszawie. Została prze
kazana opiekunce szkolnej.
Aneta Popiela wyjaśniła poli
cji, że chciała poznać miasto
i zgubiła się. Dziewczynka
zaginęła w środę, gdy weszła
do łazienki w PKiN. Mimo że
jej rówieśnicy czekali na nią
przez dwie godziny, nie wy
chodziła. - Zupełnie jakby
zapadła się pod ziemię twierdzili stołeczni policjan
ci. O zaginięciu powiadomio
no patrole policyjne, Straż
Miejską oraz taksówkarzy
wszystkich korporacji.
(PAP)

Pod gmachem parlamentu zebrało się okoto 400 stu
dentów domagających się ustąpienia prezydenta Habibiego.
FOT. PAP/CAF

Przebywający w Dżakarcie specjalny wysłannik Mię
dzynarodowego Funduszu Walutowego Hubert Neiss
prowadzi rozmowy z nowym prezydentem kraju Jusufem Habibim oraz przywódcami opozycji.
Szef państwa przedstawi
przywódcom frakcji parla
mentarnych szczegóły pro
gramu reformy politycznej
i gospodarczej, a także roz
mów z MFW w sprawie po
mocy finansowej dla kraju.
Przed spotkaniem Habibiego
z Neissem przed budynkiem
parlamentu w Dżakarcie ze
brało się kilkuset studentów,
domagających się przedsta
wienia przez rząd planów re
formy. Przywódcy demon
stracji zwrócili się do dowód
ców stacjonującego przed
budynkiem oddziału policji
o zgodę na wejście reprezen
tacji protestujących na salę

parlamentu. Jednak poli
cjanci kategorycznie odmó
wili. Grupy dziennikarzy
zorganizowały demonstrację
w obronie wolności słowa.
Od wtorku około dwa ty
siące studentów okupuje bu
dynek lokalnych władz
w portowym mieście Surabaja, domagając się ustąpienia
Habibiego. W Jogjakarcie
w środę odbył się wiec prze
ciwników nowego prezyden
ta. W czwartek rano agencje
donosiły o niepokojach na
Sumatrze, gdzie w miejsco
wości Tanjungbalai pod Medanem tłum palił i rabował
dzielnicę handlową miasta.
(PAP)

Włochy. Ekstradycja

Mafioso odesłany

W trzy tygodnie po swojej spektakularnej ucieczce,
boss włoskiej mafii Pasquale Cuntrera został areszto
wany w Hiszpanii. Wczoraj został odesłany do Włoch.
Na zdjęciu Pasquale Cuntrera pod ścisłą kontrolą poli
cyjną po wylądowaniu na rzymskim lotnisku Ciampino.

Bi silili
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Leki na targowiskach

Ostrożnie
z viagrą

100 z

teraz

Na gdańskich targowiskach można spotkać osoby
nielegalnie handlujące amerykańskim lekiem prze
ciwko impotencji o nazwie viagra i jego podróbkami.
Na trop viagry wpadliśmy
też poprzez ogłoszenia pra
sowe.
- Czy mogę u pani kupić to
lekarstwo? - pyta reporter
w rozmowie telefonicznej.
- Oczywiście - pada odpo
wiedź.
- Ale ja mam nadciśnienie
i słyszałem, że wtedy zaży
wanie viagry jest niebez
pieczne - zasugerował repor
ter.
- A leczy się pan? - pyta
handlująca. Po usłyszeniu
przeczącej odpowiedzi ko
bieta stwierdza: - Chyba nic
się nie stanie. Niech pan
przyjedzie.
Jedna tabletka viagry
kosztuje na czarnym rynku
25 dolarów, czyli 87,5 zł.
W opakowaniach z podrób
kami nie ma ulotki informa
cyjnej.
W Polsce farmaceutyk
czeka na rejestrację w Mini-

sterstwie Zdrowia. W tej
chwili nie wiadomo jeszcze,
kiedy wejdzie na rynek.
- Za obrót lekami bez po
siadania koncesji grozi kara
pozbawienia wolności do 2
lat - mówi Maria Głowniak,
wicedyrektor Departamentu
Leków w Ministerstwie
Zdrowia. - Kolejne 2 lata
handlarz może otrzymać za
sprzedaż leków nie zareje
strowanych.
W Europie lek dopuszczo
ny jest do legalnej sprzedaży
jedynie w San Marino.
W ubiegłym tygodniu z po
wodu skutków ubocznych
wywołanych viagrą (wiele
sław medycyny uważa to za
mało
prawdopodobne)
zmarło 6 Amerykanów. Pro
ducent, firma Pfizer, ostrzega
przed zażywaniem leku wraz
z nitrogliceryną i lekami ob
niżającymi ciśnienie. ( ma ś)

Zatoka Gdańska

Przypłynął delfin
Na wodach Zatoki Gdańskiej, w okolicach Sobieszewa, pojawił się delfin.
Między 5 a 6 rano spo
strzegły go dwa kutry rybac
kie, łowiące w tym rejonie.
Załogi SWA-7 i REW-9 za
wiadomiły Stację Morską
w Helu. Jak się dowiedzieli
śmy, delfin ma ok. 3 metrów
długości. Nie podpływał do
kutrów, zachowywał dystans.
- To pierwszy taki przypa
dek od dwóch lat - mówi
Krzysztof Skóra ze Stacji
Morskiej. - Na granicy naszej
strefy ekonomicznej, na pół
noc od Rozewia, żyje jeden
delfin. Wiemy jednak, że ten
„jest u siebie", czyli pojawił
się nowy osobnik.

Helska stacja czeka na
dalsze zgłoszenia o obecno
ści delfina pod numerem
6750-836. Naukowcom naj
bardziej zależy na dokumen
tacji fotograficznej.
- Otrzymaliśmy informa
cję od naszego współpracow
nika w Szwecji, że przed kil
koma dniami i tam widziano
delfina - mówi doktor Skóra.
- Chcemy prześledzić jego
wędrówkę, dowiedzieć się
czegoś więcej o tych zwierzę
tach. Niestety, polska nauka
jest niedofinansowana - ina
czej już krążylibyśmy heli
kopterem nad delfinem
i prowadzili obserwacje.
(mid)

kosztuje

1 czerwca rozpoczyna się sprzedaż obligacji
indeksowanej piątej rocznej pożyczki
państwowej serii o terminie wykupu
1 czerwca 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 90,50 złotych - nie zwlekaj!

możesz je sprzedać przed terminem

Sprzedaż rozpoczyna się 1 czerwca

wykupu nie tracąc należnych odsetek. Ren
towna, gdyż gwarantuje nie tylko godziwy
zysk, lecz także umożliwia korzystną
inwestycję oszczędności w nowe
obligacje. Należną kwotę możesz
zainwestować w obligacje nowej serii.

w biurach maklerskich.
\1 INISTF.RSTW0 FINA NSÓW

OBLIGACJE
SKARBOWE

Przekonaj się, że tak zyskujesz pewność
korzystnej inwestycji. Skorzystaj z bez
płatnej informacji biur maklerskich

wybierz obligacje skarbowe

zysk bez ryzyka

Konsorcjum: tel. 0-800 200 68,
0-800 200 70, 0-800 69 666.

Borkowo. Napadnięty taksówkarz

Paserzy w areszcie
ąd Rejonowy w Kartu
S
zach zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy
wobec dwóch obywateli Li
twy. Byli oni w posiadaniu
Mercedesa pochodzącego
z rozboju na gdańskim tak
sówkarzu.
- Nie możemy jedno
znacznie stwierdzić, czy za
trzymani są sprawcami roz
boju na taksówkarzu. Na ra
zie postawiono im zarzut pa
serstwa czyli przechowywa
nia pojazdu pochodzącego
z kradzieży - stwierdził Wie
sław Malinowski, prokurator
rejonowy w Kartuzach.
Przedwczoraj dwaj męż
czyźni
zamówili
kurs

z Gdańska do Borkowa. Gdy
dojechali na miejsce, obez
władnili kierowcę i wy
pchnęli go kradnąc Merce
desa 190. Taksówkarzowi,
w krótkim czasie, udało się
powiadomić policję, która

natychmiast

zablokowała

drogi.
Skradzione auto odzyska
no w Sitnie. Na poczet zabez
pieczenia majątkowego poli
cja zatrzymała również dwa
samochody obcokrajowców.
Nie przyznają się oni do za
rzucanych im czynów. Śledz
two trwa, a Litwini siedzą
w Policyjnej Izbie Zatrzymań
w Kartuzach.
(M.Sz.)

Łączna wartość nominalna oferowanych obligacji

wynosi 800.000.000 zł

R5272/P
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Dziennik

dodatek tygodniowy Bałtycki*

Dziennik

dodatek tygodniowy Bałtycki•
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Bałtyckie

Gdańska poczta i Banpol

Kulisy pewnego kontraktu
Dyrekcja Okręgu Poczty w Gdańsku zawarta z Banpolem SA umowę dzierżawy urządzeń skladowo - koper
tujących (z późniejszymi aneksami) o wartości ponad
12,4 min zl Umowę podpisali dyrektor okręgu Czesław
W. i jego zastępca ds. ekonomicznych, Jerzy R.
- Sprawy te wyraźnie regu
lują przepisy o zamówieniach
publicznych, a wewnętrzne
regulaminy poczty precyzyj
nie określają: tylko przetarg
może decydować o wyborze
dostawców urządzeń wartych
więcej niż 50 tys. ECU (czyli
ok. 190 tys. zł), tymczasem
umowy dzierżawy z Banpolem nie poprzedził żaden
przetarg - twierdzi Łukasz Żelewski, nowy szef Okręgu
Poczty Polskiej w Gdańsku.

proc. ich wartości netto plus
VAT.
W umowie ustalono płatną
przez pocztę kaucję równą 45
proc. wartości netto urządzeń
w dewizach (płatność ma być
dokonana w 17 czynszach
dzierżawczych, po 5,35 proc.
wartości netto urządzeń a na
stępnie miesięcznych czyn
szach równych 1,66 proc. war
tości poszczególnych urzą
dzeń wyrażonej w dewizach
na pozostały okres).
Ponieważ skala transakcji
okazała się jak na pocztę
ogromna, ustalono, że urzą
dzenia staną się przedmiotem
leasingu i pięć miesięcy po
podpisaniu głównej umowy

Umowa jak z bajki
Gdyby poczta chciała od
niej odstąpić przed przyję
ciem urządzeń, musiałaby
m.in. zapłacić karę równą 25

Z Digitalu

do Banpolu

p rzed trzema laty prokuratura zarzuciła Krzysztofowi
• S. (oficjalnie jego nazwisko nie pojawia się w doku
mentach firmy, ale występuje jako prezes Banpolu) dzia
łanie na szkodę powiązanych ze sobą spółek: Polbank,
KTS Investment, PHU Digital oraz Digital na sumę 4,4
min zł.
Wydział śledczy Delegatur}' Urzędu Ochrony Państwa
w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdy
ni zajął się spółką na przełomie 1992 i 93 roku. Śledztwo
dotyczyło zaboru mienia przez Digital na szkodę Pomor
skiego Banku Kredytowego S.A. II Oddział w Gdyni. UOP
mozolnie składał interesy szefów Digitalu pod nadzorem
gdyńskiej prokuratury
Trzy lata temu roku Prokuratura Rejonowa w Gdyni
zrezygnowała z aresztowania szefów Digitalu i zadowoliła
się poręczeniami majątkowymi. Za dyrektora Digitalu Ja
rosława J. -100 tys. zł; Krzysztofa S. - 80 tys. złotych i oso
bistego poręczenia, zaś Tomasza K. - 23 —•
objęci zos

zakazano (
graniczne.
* 1 ' finału mimo
Di-

cyjnyra.

wielu prób.
gitalu.

(J.K.)

GRUPA DIGITAL
PHU DIGITAL

n

KTS SERVICE Sopot

liczarki do banknotów,
anteny satelitarne,
oprogramowanie

DAUER ELECTRONIC
MULTIMEDIA Berlin
PHZ MTX

KTS ELEKTRONIC GmbH
Bielefeld

I

' 100%

KTS INTERNATIONAL BV
Rotterdam

właściele: Krzysztof S., Tomasz G.

(ex KTS NEDERLAND)

Źródło: Opracowanie J.K.

dzierżawy poczta zawarła
umowę leasmgową z Bałtyc
kim Funduszem Leasingo
wym (należącym do Banpolu).

Nie wszyscy
zachwyceni
Przeciw
podpisywaniu
umowy z Banpolem występo
wał m.in. podległy dyrekcji
poczty Dział Inwestycji
i Techniki: „Jednostki poczty
wcale nie chcą tak wielu urzą
dzeń, poza tym przyjęcie
przez pocztę kwoty kary rów
nej 25 proc. »jest wybitnie nie
korzystnej tak jak cała umo
wa, która wymaga pilnej rene
gocjacji" - czytamy w piśmie
z kwietnia 1996 roku do dy
rektora Okręgu Poczty
„Nie bacząc na negatywne
sygnały dotyczące treści i ce
lowości dzierżawy urządzeń
Dyrekcja Okręgu Poczty
w Gdańsku zawarła nową
umowę dzierżawy której po
stanowienia są identyczne
z umową wcześniejszą, zaś
ilości wydzierżawionych urzą
dzeń ogromne" - czytamy
w zawiadomieniu o popełnie
niu przestępstwa, które m.in.
przyczyniło się do wszczęcia
postępowania prokurator
skiego (trwają pierwsze prze
słuchania).

Uszczęśliwieni na siłę
Nowa umowa z czerwca
1997 roku przewidywała m. in.
dostawę 70 automatów pocz
towych, każdy o wartości 7,5
tys. USD. Broniły się przed ni
mi np. Rejonowy Urząd Pocz
ty w Bydgoszczy wyliczając, że
za używanie automatu przez
28 miesięcy będzie musiał za
płacić Banpolowi (Bałtyckiego
Towarzystwu Leasingowemu)
blisko 18 tys. USD za każdy
automat, a następnie 152 USD
za każdy miesiąc.
„Pytanie, jak długo? Eko
nomiczna efektywność tego
przedsięwzięcia wydaje się
bardzo wątpliwa. Nadal nie
wiemy na jakich zasadach au
tomaty będą instalowane - czy
na koszt Banpolu, co sugeruje
niezwykle wysoka cena urzą
dzeń - jakie są zasady gwa
rancji, serwisu itp. Znikąd nie
możemy się też dowiedzieć,
czy automaty te przeszły po
zytywne testy. Nie możemy
w ogóle dociec, w których
urzędach pocztowych były te
stowane" - pytał ówczesną
Dyrekcję Poczty w Gdańsku
Grzegorz Grobelski, dyrektor
poczty z Bydgoszczy Zakazał
szefom podległych mu poczt
odbierania automatów. Na je
go terenie Banpol miał pod
stawić 19 urządzeń (oprócz
Bydgoszczy w Inowrocławiu,
Chojnicach, Tucholi i Barci
nie).
„Aura niedomówień i dez
informacji, jaka towarzyszy
dostawie tych urządzeń, zmu
sza mnie do wycofania propo
zycji ich zainstalowania", chy
ba, że decyzją dyrekcji będę
zmuszony do ich instalacji,
wówczas jednak „nie mogę
ponosić odpowiedzialności za

skutki tej decyzji" - napisał
Grobelski.
Jak później obliczył Grobel
ski, przez dwa miesiące z au
tomatu w Tucholi sprzedano
karty pocztowe za 102 zł, na
tomiast dzierzawa kosztowała
2,5 tys. zł. Dyrektor Grobelski
zapowiedział, że rezygnuje
w tej sytuacji z automatu
i przestaje płacić dzierżawę.
Podobne wątpliwości miał np.
urząd pocztowy w Elblągu.

Aneksy
Tymczasem umowa rozsze
rzona o „centra pocztowe" i li
czarki do bilonu (za ponad 34
tys. marek niemieckich) pęcz
niała.
We -wrześniu ub. roku pod
pisany został kolejny aneks do
umowy i poczta zamówiła
w Banpolu 772 niszczarki do
kumentów za blisko milion
marek (bez wliczenia podatku
VAT). Według nowo powoła
nego zarządu gdańskiej dy
rekcji, na potrzeby okręgu wy
starczyłoby 20 mszczarek,
Zawarto także umowę, na
dzierżawę systemów pilotażo
wych elektronicznego prze
twarzania i archiwizacji doku
mentów (za 3,6 min marek).

Do prokuratury
- Wszystkie umowy z Ban
polem podpisane były bez za
chowania jakichkolwiek pro
cedur przetargowych tj. kon
kursów ofert, przetargów czy
zapytań o cenę. Z punktu wi
dzenia realnych potrzeb pod
ległych mi jednostek są one
w większości nieprzydatne,
a ogromne koszty dzierżawy
i leasingu doprowadziły do fa
talnej sytuacji ekonomicznej
Okręg
Poczty
Polskiej
w Gdańsku. Z prawnego zaś
punktu widzenia wypowie
dzenie umów jest bardzo
trudne z powodu zapisanych
kar - twierdzi dziś Żelewski.

Na krawędzi zapaści
Z najnowszego, kwietnio
wego raportu o sytuacji Dy
rekcji Poczty, wynika że
przedsiębiorstwo przyniosło
stratę ok. 2,8 min zł (cała
poczta jest dotowana z budże
tu państwa).
„Wyraźna tendencja po
gorszenia wyniku wystąpiła
w ostatnich miesiącach ub.
roku i może ona prowadzić do
strat w roku następnym, tym
bardziej, że będzie on obcią
żony realizacją umowy dzier
żawy zawartej z Banpolem na
dostawę urządzeń o wartości
ok. 4,6 min USD i 1 min DEM"
- czytamy w raporcie sporzą
dzonym przez firmę audytor
ską. W tej sytuacji poczta,
„w przypadku utrzymania się
lub pogorszenia wskaźnika
płynności finansowej może
mieć duże trudności w finan
sowaniu działalności jedno
stek."

Choroby i groźby
Szef Dyrekcji Okręgu
Poczty Polskiej w Gdańsku
Czesław W. złożył dymisję,
która została przyjęta (wypo-
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Dlaczego pan podpisał
Mówi Czesław W., były
dyrektor Okręgu Poczty
w Gdańsku.
- Dlaczego podpisał pan
te kontrakty?
- Uważałem, że to dobre
rozwiązanie. Poczcie brako
wało pieniędzy dzierżawa
i leasing wydawały się nam
najlepszym rozwiązaniem.
Chcieliśmy polepszyć stan
dard usług.
- Czy kontrakt jest ko
rzystny dla poczty?
-... Tak. Z ręką na sercu:
nie poczuwam się do winy.
Robiliśmy to z wyczuciem
i wybraliśmy najkorzyst
niejszego oferenta.
- A jaki jest jego wpływ
na sytuację finansową
poczty?
- ... Żaden... Decyzje
mieściły się w dopuszczal
nych założeniach... Wcze
śniej nie było uwag do go
spodarzenia w poczcie.
- Czy podpisałby pan ten
kontrakt jeszcze raz?
- Nie wiem - przepra
szam jestem bardzo zde
nerwowany...
wiedzenie trwa do końca
czerwca). Jego zastępca Jerzy
R„ jeszcze do niedawna typo
wany na dyrektora general
nego całej Poczty Polskiej, po
ważnie zachorował i przed
stawił zwolnienie lekarskie
wystawione przez lekarza
z Sierakowic.
Kilka dni temu Banpol za
groził wystąpieniem przeciw
poczcie do sądu i odmówił re
negocjacji umowy (sugerując
jednak ugodę). Poczcie udało
się natomiast zablokować
przyjęcie urządzeń za około
10 min zł.
Gdyby sędzia zablokował
konta poczty skutki byłyby
trudno wyobrażalne, na przy
kład perturbacje w wypłaca
niu rent i emerytur. Nic dziw
nego, ze sprawą zajmują się
także politycy. Ale nie tylko
z tego powodu.

Banpol
Druga strona medalu to
wstrzymane przelewy dzie
siątek milionów złotych dla
Banpolu - jednej z najciekaw-

- Czy mam rozumieć, że
czuje się pan wmanewro
wany?
- Może tak. Ale nikt tego
nie załatwiał pod stołem.
Teraz jestem traktowany
jak wielki zbój.
W poczcie pracuję od 30
lat, rozpoczynałem od pra
cy przy okienku, później
trafiłem na tak wysoki sto
łek... Tak szybko się później
wszystko zmieniało i nie
udawało się poczty wypo
sażyć w dobry sprzęt. Te
urządzenia byty potrzebne.
- Tak wiele i za taką ce
nę?
- Prokuratura otrzymała
doniesienie o popełnieniu
przestępstwa w tej sprawie.
- Nic o tym nie wiem.
- Czy poproszono pana
o złożenie dymisji?
-Tak.
- Czy wie pan dlaczego?
- Tak... Zwolnienie nie
jest związane z tym kon
traktem - nowi szefowie
mają nowe pomysły na
Pocztę.
Rozmawiał (J.K.)
szych polskich firm ostatnich
lat.
Na Wybrzeżu Banpol - jak
można wnosić z jej wyników
finansowych, jedna z bogat
szych prywatnych firm w kra
ju - jest znany z kupna przed
dwoma laty hotelu Bałtyk od
gminy Gdynia.
Kilka miesięcy temu wolta
mi Banpolu zajęła się „Rzecz
pospolita" artykułem „Dobrze
żyć z każdą władzą". Chodziło
0 regularne reklamowanie się
przez Banpol w „Trybunie",
a następnie przez wiele mie
sięcy w „Życiu" i sponsorowa
nie tygodnika „Myśl Konser
watywna".
Banpol należy także do
stałych sponsorów różnych
imprez, ostatnio mistrzostw
Europy parlamentarzystów
w Warszawie, a wcześniej
m.in. meczu dziennikarzy
1 polityków z drużyną „Or
łów" Kazimierza Górskiego.
Jan Kreft
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Gdańsk po ulewie

Archiwa pełne wody
Środowa ulewa szcze
gólnie dala się we zna
ki pracownikom gdań
skiego magistratu
i Wielkopolskiego Ban
ku Kredytowego.
Wczoraj trwała akcja
ratunkowa. Deszcz
zniszczył też część ar
chiwum Szpitala Woje
wódzkiego w Gdańsku.
Ucierpiał oddział we
wnętrzny i sala opera
cyjna.
- W piwnicach Urzędu
Miasta były miejsca, gdzie
woda sięgała 2 metrów powiedział nam wczoraj
pracownik zajmujący się
wypompowaniem wody Pracy mamy dużo, w pod
ziemiach ciągle jest woda.
Na górne piętra urzędu
petenci zmuszeni byli
wchodzić po schodach, po
nieważ woda zalała szyby
wind uniemożliwiając ich
pracę. - Najbardziej utrud
niło nam pracę zalanie po
wielarni, z której korzysta
ją wszyscy - mówił pra
cownik urzędu - ludzie
z serwisu tych urządzeń
twierdzili, że suszenie ich
potrwa 2 tygodnie.
Nie potwierdził tych in
formacji pracownik Biura
Obsługi Prasowej UM. Mamy doświadczenie po
powodzi sprzed trzech lat.
Pracownicy "widząc jak za
lewa nasz parking, prze
nieśli wszystkie urządze
nia wyżej. Niestety, nie
zdołaliśmy tego sprawdzić,
gdyż z podziemi wyproszo
no reportera „Dziennika".

Pracują
ubezpieczyciele
Zalało archiwa, warszta
ty stolarskie, pokoje elek
tryków. Straty wyceniane
są przez przedstawcieli
Towarzystwa Polisa, w kórym magistrat jest ubez
pieczony. Urzędnicy twier
dzą, że ubezpieczalnia
zwróci koszty remontu,
choć nie są jeszcze znane.
Pracownicy UM twier
dzili, że większe straty po?
niósł ich sąsiad - Wielko
polski Bank Kredytowy.
Dyrektor Oddziału Regio
nalnego, Józef Jasiniecki
oświadczył, że chwile gro
zy przeżyli wynosząc do
kumenty z piwnicy. - Zala
ne zostały urządzenia
elektryczne i baliśmy się
porażenia. Utrudnieniem
dla klientów było za-

16 przed sądem

Nierozpoznawalni
Szesnastu domniema
nych członków tzw. gan
gu „Wróbla" spotkało
się kolejny raz przed
gdańskim sądem.
Sąd kontynuował prze
słuchanie świadków.
Jeden z pokrzywdzonych,
Krzysztof U. miał problemy
z przypomnieniem przebie
gu zajść. Nie pamiętał, kto
go porwał i w jakich okolicz
nościach odniósł obrażenia.
Gang domagał się od niego
300 min ówczesnych zł i sa
mochodu.
Również Andrzej A., któ
ry wraz z trójką znajomych
stracił na rzecz gangu cięża
rówkę Renault Magnum,
nie rozpoznał na sali nikogo
z uczestników porwania

i odebrania samochodu.
Przyjechali do Gdańska
z Radomia by sprzedać cię
żarówkę. Zostali uwięzieni
przez uzbrojonych osobni
ków w Bielkówku. Jeden
z nich został postrzelony
w rękę. Na zdjęciach świa
dek rozpoznał w oskarżo
nym Tomaszu L. jednego
z uczestników porwania.
Wczoraj na sali rozpraw już
jednak nie potrafił go roz
poznać.
Oskarżonemu Jarosławo
wi W. znudził się już strój
więzienny, „przysługujący"
więźniom szczególnie nie
bezpiecznym, w którym
przychodzi do sądu. Jednak
sąd nie ma wpływu na wię
zienną modę i nie zmienił
decyzji szefa starogardzkie
go aresztu śledczego.
(ASG)

1500-lecie osady Osowa

0 złotą podkowę
sir Walentego
luby rzutu podkową
w Gdańsku Osowej
i Sopocie przyjmują zapisy
do turnieju „O złotą podko
wę sir Walentego", organi
zowanego z okazji 1500-lecia starej osady Osowa.
W czerwcu kluby organi
zują otwarty turniej w rzu
cie podkową, upamiętniają
cy wyczyn rycerza Walente
go przed jego wyprawą wo
jenną na Amazonki.
Do boju zostały oficjalnie
wyzwane kluby rzutu pod
kową reprezentujące daw
nych: Gotów, wikingów, Ga
lów, Kaszubów. Witlandię
-ziemię gdańską reprezen

mknięcie banku już o godz.
15, bez komputerów nie
mogliśmy pracować.

I tak jest remont
W Sądzie Apelacyjnym,
który również „tonął"
w środowe popołudnie,
nikt nie chciał poinformo
wać nas o stratach. Usły
szeliśmy jedynie, że woda
lała się strumieniami, ale
nikt nic nie powie, bo trwa
tu remont, za który odpo
wiada kierownictwo.
Rzecznik prasowy Sądu
Wojewódzkiego w Gdań
sku, Jacek Hyla poinfor
mował nas, że zalało 5 me
trów bieżących akt, ale...
nie jest to problem, bo
wiem w sądzie znajduje się
ich ok. 6 kilometrów.

Tonęły szpitalne
archiwa
Do późnych godzin noc
nych ze środy na czwartek
pracownicy działu tech
nicznego i warsztatów
Szpitala Wojewódzkiego
w Gdańsku usuwali szko
dy, które wyrządziła ulewa.
- Najbardziej ucierpiała
część archiwum, która
mieści się w baraku obok
Oddziału Dermatologicz-

tuje HSC Osowa. W turnieju
obowiązują stroje plemien
ne. Do organizacji rocznicy
założenia Osowej przystąpi
ła Rada Osiedla Osowa, re
dakcja „U Nas", prezesi
spółdzielni
mieszkanio
wych, dyrektorzy firm usy
tuowanych w Osowej. Prosi
się mieszkańców o zgłasza
nie swoich pomysłów na let
nie obchody.
Zgłoszenia do turnieju
prosimy kierować: Marek
Hładki, Horse Shoe Club, ul.
Nowy Świat 4, 80-299,
Gdańsk, tel/fax 552-72-28.
(ODK)

Gdańsk
U góry: Pierwsza wiosenna burza i obfite opady
deszczu zaskoczyły służby miejskie i mieszkańców
Gdańska.
Na dolnym zdjęciu: Deszcz zniszczył część archiwum
Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku.
Fot. Maciej Kostun, Adam Warżawa

nego przy ul. Kartuskiej powiedział „Dziennikowi"
Bogdan Borucki, dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego. Historie choroby byłych
pacjentów stanowią bez
cenną dokumentację, pra
cownicy szpitala robili
wszystko, by ją ratować.
Ulewa poczyniła też
szkody w głównym gma
chu szpitala - wdarła się
przez dach, nie remonto
wany od kilkudziesięciu

lat, zalała oddział interny
i przychodnie przyszpital
ne. Deszczówka wybiła
w pomieszczeniach piw
nicznych, personel oddzia
łu rehabilitacji brodził po
kolana w wodzie.
Zacieki pojawiły się na
suficie sali gimnastycznej
oraz na ścianach jednej
ze świeżo wyremontowa
nych sal zabiegowych or
topedii.
(TOM, jog)

Trzecia noga AWS
Członkowie Stowarzysze
nia ROP Razem dla Prawicy
okręgu gdańskiego zasilą
szeregi regionalne ZChN.
Wczoraj w Gdańsku podpisa
no porozumienie o połącze
niu obu organizacji. - Na
podstawie umowy zjednocze
niowej z 5 kwietnia o połą
czeniu ugrupowań, członko
wie Stowarzyszenia ROP Ra
zem dla Prawicy okręgu
gdańskiego przeszli do struk
tur regionalnych ZChN - mó
wi Jacek Kurski, wiceprezes
gdańskiego ZChN. - Do 30
czerwca 150 nowych działa
czy zasili naszą organizację.
Zdaniem wiceprezesa po

wstanie w ten sposób silny
nurt gdańskiego AWS. Poro
zumienie jest więc korzystne
dla obu ugrupowań. Jak nam
powiedziała Danuta Makow
ska, wiceprzewodnicząca Za
rządu Okręgowego ROP Ra
zem dla Prawicy w Gdańsku,
członkami formacji są ludzie
młodzi. - W tym tkwi nasza
siła - mówi Danuta Makow
ska. Na wczorajszej konfe
rencji uzgodniono stopniowy
tryb wejścia członków stowa
rzyszenia do zjednoczenia.
Ich przyjmowanie odbędzie
się na podstawie list reko
mendacyjnych dostarczanych
przez zespół negocjacyjny.
(sr)

REKLAMA
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Dzień Dziecka w Trójmieście

W Sopocie

Gdzie się bawić

ff

Cł

GDAŃSK
30 maja

konkursów „Świat Dziec
ka"- plastycznego, fotogra
ficznego, literackiego, tur
niej koszykówki, turniej te
nisa stołowego.
•Kwiaciarsko-ogrodnicza
firma Okaz przy ul. Wita
Stwosza 77, godz 10-19.
W programie: pokaz
funkcjonariuszy ruchu dro
gowego i zasady poruszania
się na drodze z konkursem
drogowym, gry i zabawy dla
dzieci. Będzie też można
zrobić zakupy w otwartych
tego dnia stoiskach z rośli
nami ogrodowymi i donicz
kowymi.
•Kino Watra-Syrena przy
ul. Za Murami 2/10, godz.
18.15. Uroczysty pokaz fil
Fot. Robert Kwiatek
mu Walta Disney 'a(czytaj
w Codzienniku).
•Boisko SP 7 przy ulicy
Okrzei, godz. 9-13.
1 czerwca
Festyn rekreacyjno•Ratusz Staromiejski przy
sportowy
organizowany
ul.
Korzennej
33/35
przez Radę Dzielnicy Gra
w Gdańsku, godz 13.40.
bówek. W programie: spo
140 dziewcząt i chłopców
tkanie ze Strażą Miejską,
z przedszkoli, ognisk opie policją. Strażą Pożarną, tur
kuńczo-wychowawczych,
nieje piłki nożnej i siatków
klubów i rodzin zastęp
ki, przedstawienie zespołu
czych, poprowadzi świą
teatralnego „Zjawa".
teczne spotkanie. Oprócz
zabawy, będzie moża poroz 30-31 maja
mawiać o swojej klasie, po •Turniej koszykówki ulicz
dwórku, osiedlu, tym co cie nej „Fila"; plac Grunwaldz
szy i niepokoi z Pawłem ki. Planowane różne atrak
Adamowiczem, przewodni cje, m.in. mecz koszykówki,
czącym Rady Miasta.
w którym uczestniczyć będą
osobistości Gdyni.
SOPOT

•P.P.H. „Okaz" przy ul. Wi
ta Stwosza 77 w Oliwie,
godz. 10. Na festyn rekre
acyjno-rozrywkowy zapra
szają gdańscy policjanci.
W programie przewi
dziano: pokazy sprzętu po
licyjnego, zupę grochową,
kiełbaski, konkursy z na
grodami, występ zespołu
dziecięcego, napoje i słody
cze. Zgłoszenia chętnych do
wzięcia udziału w festynie
przyjmowane są w siedzibie
policyjnych związkowców
nr tel. 309 53 04.
Do zorganizowania im
prezy najbardziej przyczy
nił się mł. insp. Kazimierz
Ody a, komendant rejonowy
gdańskich funkcjonariuszy.
•Pałac Młodzieży przy Zie
lonej Bramie w Gdańsku,
godz. 14-19.
W programie: występy
zespołów artystycznych,
konkursy na estradzie
z udziałem dzieci, konkurs
„Świat Dziecka"- plastycz
nego, fotograficznego, lite
rackiego, turniej koszyków
ki, turniej tenisa stołowego.
•Plac przy Domu Spokoj
nej Starości „Złota jesień"
na Zaspie, godz.12-18.
Na festyn zaprasza Dom
Kultury „Młyniec". W pro
gramie: jazda konna, poka
31 maja
zy Straży Pożarnej i policji, 30 maja
•
Polanka Redłowska,
wybory małej miss, naj
godz.11-17. „Harcerski Fe
dłuższego warkocza i naj •Molo, godz. 11.30
W programie: konkurs styn Rodzinny"; organizo
milszego zwierzątka, zawo
plastyczny, koncerty mu wany przez ZHP. Przewidy
dy sportowo-rekreacyjne.
•Pasaż Chełmski przy ul. zyczne, program „Od przed wane atrakcje: harcerskie
Cieszyńskiego 36/38, godz. szkola do Opola", spektakl gry i zabawy, wyścig rowe
„Tomek Czarodziej", cyrk rowy, poszukiwanie zagu
12-16.
bionego skarbu, konkursy
Spółdzielnia Mieszka „Latający Max".
plastyczne!, rozgrywki siat
niowa „Chełm" i Stowarzy 31 maja
kówki
oraz zapasy.
szenie „Nasz Gdańsk" za •Molo, godz. 11.30
• Ul. Żeliwna (Pogórze
praszają na IV festyn „Wa
W programie: lepienie
kacje Dzieciom". Wieńczy z modeliny, pokaz mody, Dolne), godz. 14-20.
Festyn dla dzieci i doro
on akcję charytatywną, prezentacja tańców latyno
słych,
organizowany przez
dzięki której dzieci z naj amerykańskich, przejażdż
Akademię Przygody, Cen
biedniejszych rodzin poja ka na kucykach, dyskoteka.
tralną Składnicę Marynarki
dą na obozy wakacyjne.
Wojennej. Odbędzie się
W programie prowadzonym GDYNIA
kiermasz
słodyczy i napoi,
przez aktorów Teatru „Wystrzelanie, bilard, chętni bę
brzerze" znajdą się: turniej 29 maja
tenisa stołowego, recital • Klub tenisowy „Arka" dą mogli spróbować jazdy
piosenkarski
laureatów przy ul. Ejsmonda, godz. 16. konnej
•„Euromarket", ul. Nowo„Szansy na Gwiazdkę", lo
Mistrzostwa Gdyni w te
teria fantowa i konkursy nisie ziemnym dla dzieci do wiczlińska 35, godz. 11-18.
Liczne atrakcje: pokazy ilu
z nagrodami.
lat 14. Grupy wiekowe zjonistów, występy zespo
dziewcząt i chłopców: „Kra łów muzycznych, degustacje
31 maja
snale" do lat 10, „Skrzaty" (m.in. wojskowa grochów
•Rejs statkiem wodami wiek 11 i 12 lat oraz „Kade
Zatoki Gdańskiej i Martwej ci" wiek 13 i 14 lat. Zapisy: ka), konkursy i inne niespo
dzianki.
Wisły, godz. 9.
29 maja o godz. 15.
Bliższych
informacji
1 czerwca
udziela sekretariat jacht 30 maja
•Festyn w hali Makro (uli
klubu od 26 do 29 maja •Na terenach sportowo- ca Hutnicza), organizowany
w godz.10-16, pod nume rekreacyjnych u zbiegu przez YMCA Gdynia, trwać
rem tel: 307-31-15, 305-01- ulic Kwiatkowskiego i płk. będzie w godzinach 12.0023.
Dąbka na Obłużu, godz 15 - 17.00.
•ZOO w Oliwie, godz 11.
24.
W programie gry, zabawy
Festyn „Dzieci dzie RUMIA
i konkursy z nagrodami. ciom- Dorośli dzieciom"
Dzieciom zabawę umili wy organizowany przez Radę 31 maja
stęp zespołu muzycznego. Dzielnicy Obłuże. W pla •Na rumskim stadionie od
Bilet wstępu normalny 5 zł, nach: pokazy jazdy na rol będzie się festyn „Bawmy
ulgowy 2.50.
kach i deskorolkach, „kon się razem". Wezmą w nim
• Pałac Młodzieży przy trolowane" graffiti, wystę udział uczniowie ze wszyst
kich szkół podstawowych
Zielonej Bramie w Gdań py zespołów muzycznych.
sku, godz. 14 - 19.
•Plac przed SP nr 9 przy i ich rodzice.
W programie: występy ulicy Małokackiej.
Iza Mitosek,
„Festyn Majowy" organi
zespołów artystycznych,
Olga Krzyżyńska,
konkursy na estradzie zowany przez Radę Dziel
z udziałem dzieci, finał nicy Witomino Radiostacja; Maciek Cnota, Bartek Cnota
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g;®; opockie pogotowie ra
tunkowe otrzymało no
woczesną karetkę reanima
cyjną.
- Sopockie pogotowie do
tychczas dysponowało Volkswagenem T-4 i Mercedesem,
które funkcjonowały jako ka
retki reanimacyjne - mówi
Danuta Adamonis, dyrektor
pogotowia
ratunkowego
w Sopocie.
Volkswagen T-4 jest jed
nak zbyt mały, aby spełniać
rolę „erki". Dlatego gmina
Sopot wraz z Wojewódzką
Kolumną Transportu Sani
tarnego zakupiły nowoczesną
karetkę. Koszt jej wniósł 200
tys. zł. Część sprzętu me
dycznego m.in. krzesełko
kardiologiczne, nosze szuflo
we oraz meble, była w cenie
samochodu.
- Spośród wielu propozycji
wybraliśmy nowoczesnego
Volkswagena L-T - mówi Da
nuta Adamonis. - Jest to chy
ba jedyna tego typu karetka
w Polsce, którą w Kutnie
specjalnie dostosowano do
potrzeb naszego pogotowia.
Samochód jest bardzo
szybki, wygodny dla perso
nelu medycznego i pacjenta i,
co najważniejsze, bardzo do
brze wyposażony.
Karetka była już pokazy
wana w sopockim Urzędzie
Miejskim i pogotowiu. Dzięki
temu obsługa medyczna mo
gła wskazać dokładnie, gdzie
ma być umieszczony sprzęt
medyczny.
(MaFi)

Wrzeszcz

Zjazd
Zarząd Koła Polskiego
Stowarzyszenia Chorych na
Hemofilię zaprasza człon
ków i sympatyków organi
zacji na II Walny Zjazd.
Spotkanie odbędzie' się 30
maja br. w Instytucie Ma
szyn Przepływowych PAN
we Wrzeszczu, przy ulicy Fi
szera 2. Początek zjazdu
o godzinie 12.
(sr)

Na uniwersytecie

Prof. Kulesza
W ramach cyklu wykładów
na Uniwersytecie Gdańskim
dotyczących reformy samo
rządowej, gościem będzie se
kretarz stanu prof. Michał
Kulesza, autor większości
ustaw samorządowych.
Wykład profesora na te
mat aktualnej reformy tery
torialnej obędzie się w naj
bliższą sobotę (30 maja)
o godz. 10.55 w sali Senatu
UG przy ul. Bażyńskiego 1.
Przedtem o godz 10.00 po
seł Antoni Szymański będzie
mówił o polityce rodzinnej
samorządu i państwa. Nato
miast o godz 12.00 poseł Ja
cek Rybicki opowie o kon
fliktach interesów w samo
rządowej reformie. Zaraz po
nim dr Jacek Zaucha będzie
mówił o znaczeniu integracji
bałtyckiej dla Polski północ
nej.
(bmk)
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Sopot. Będzie plac zabaw

^^

Mieszkańcy ul. Okrężnej
Okreżnei WM,-, .. ?
zaniepokojeni są faktem,
iż pobliska skarpa jest
dewastowana przez
wielkie ciężarowe samo
chody przywożące i wy
wożące sterty ziemi.
- Kiedyś to miejsce pora
stały krzewy - mówi Bogu
sław Bocheński, mieszka
niec dzielnicy. - Trzy lata te
mu uporządkowano teren,
zbudowano niskie murki.
Niestety nie ma nawet jednej
ławki dla spacerowiczów.
Od kilku tygodni na ul.
Okrężnej pojawiają się sa
mochody ciężarowe, zwożą
ce piasek i ziemię. Zdaniem
mieszkańców, ciężarówki de
wastują zagospodarowany
teren.
Jak powiedziała „Dzienni
kowi" Monika Sawicka Menkina, specjalista ds. te
renów zielonych w Zakła
dzie Komunalnym Zarządu
Dróg i Zieleni Miejskiej
w Sopocie, latem na Okręż
nej rozpocząć się ma budowa
integracyjnego placu zabaw.
- Stąd ciągła obecność
cieżarówek - wyjaśnia. - Po
zostałą ziemią zamierzamy
wyrównać skarpę, która

Zwały piachu zamienią się
w integracyjny plac
zabaw.
Fot. Maciej Kostun

dzięki temu zachowa swój
dotychczasowy kształt.
Projekt placu zabaw zo
stanie ukończony najpraw
dopodobniej w przyszłym ty
godniu. Plac wyposażony
będzie w szwedzkie urządze
nia do zabawy dla dzieci, po
ruszających się na wózkach.
- Zimą dzieci będą mogły
zjeżdżać ze stoku na sankach
- mówi Monika Sawicka Menkina. - Na dole zawie
szona zostanie siatka i posa
dzone krzewy. Turyści w dal
szym ciągu będą mogli po
dziwiać nadmorski krajobraz
Sopotu.
(MaFi)

Po Sopocie i nie tylko

Spacerkiem z PTTK
Atrakcyjną ofertę dla ama lipca, godz. 10 - cel: Zajęcze
torów sobotnich spacerów Wzgórze i Dąb Esperantystów
przygotował sopocki oddział •Gdańsk Oliwa, skrzyżowanie
PTTK wspólnie z Towarzy ulic
Opata
Rybińskiego
stwem Przyjaciół Sopotu. - Bę i Kwietnej, sobota, 8 sierpnia,
dziemy spotykali się raz godz. 10 - cel: „Kamienna
w miesiącu, w wybraną so Twarz" oraz „Siedliska w Doli
botę, w Sopocie lub w Oli nie Ewy"
wie - mówi Jan Bogucki •Sopot, pętla autobusowa na
z PTTK. - Przyjść może każ osiedlu Przylesie, sobota, 12
dy. Dokładny program letnio - września, godz. 10.30 - cel: po
jesiennych spacerów wygląda mniki i osobliwości przyrody
następująco:
lasów sopockich
•Sopot, ul. 1 Maja (obok są •Gdańsk Oliwa, skrzyżowanie
du), sobota, 13 czerwca, godz. ulic
Opata
Rybińskiego
10.30 - cel spaceru: Łysa Góra i Kwietnej, sobota, 10 paździer
i Opera Leśna
nika, godz. 10.30 - cel: Góra
•Sopot, stadion lekkoatletycz Kościuszki i źródła potoku
ny, ul. Wybickiego, sobota, 11 Gdynia.
(oka)
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Gratką

kolację przy

"CL.

Mam na imię Ania,
a to mój chłopak Piotrek.
Spotykamy się już pół roku.
Wszyscy mówią, że pasujemy
*
do siebie...

świecach

Wybierz z „Gratką"
najsympatyczniejszą

* "O

Parę Miesiąca.

Szczegóły
znajdziesz
w „Gratce".

*
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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To proste, skorzystaj z TPO.
Terminowy Program Oszczędnościowy to prosty sposób na wysokooprocentowane
oszczędzanie z prawem do wypłaty pieniędzy w każdej chwili. Odsetki sięgają 20,97%* w skali
roku i nie znikają, gdy chcesz wypłacić pieniądze. Dzięki temu, TPO stwarza o wiele większe
możliwości gospodarowania pieniędzmi niż tradycyjny Rachunek Osobisty lub sama
Lokata Terminowa. TPO to teraz, również nowa, wyższa stopa procentowa.

Bank Śląski

'Efektywne oprocentowanie, uwzględniające
dopisywanie odsetek co trzy miesiące
(dla rocznego rachunku TPO).

Otwórz TPO, a otrzymasz atrakcyjny upominek.

Nie trać czasu, tej oferty nie możesz przegapić! Aby otrzymać komplet materiałów informacyjnych
oraz niezbędne dokumenty do otwarcia TPO wypełnij i wyślij poniższy kupon do:
Oddziału Banku Śląskiego w Gdyni, skr. poczt. 227, 81-969 Gdynia 2

1*

Imię i Nazwisko
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Ulica / Numer domu / Numer mieszkania
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Wszyscy, którzy otworzą rachunek TPO w naszym Oddziale do dnia 30.06.98 r.,
otrzymają atrakcyjny upominek.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZBI:

X
Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarostawa Dąbrowskiego 16a, tel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
jśda.? gtar0gar(1 GdarisW, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16,00

AN

Zaspa. Dom Kultury

m GDAŃSK:
' ul. Targ Drzewny 3/7, tel. (0-58) 301 45 17.
Oddział czynny od godz. 9 do 17.
s« GDYNIA;
ul. Starowiejska 17, tel/fax. (0-58) 621 05 11, tel. 621 78 32
Oddział czynny od godz. 8 do 18.
SOPOT:
' ul. Kościuszki 61
tel. (0-58) 550 42 38, czynny w godz. od 8 do 16.
i . PRUSZCZ GDAŃSKI:
tel (0 58) 682 23 25, czynny w godz. od 8 do 16.
RUMIA:
tel. (0-58) 671 24 47, czynny w godz. od 8 do 16.

Taniec bez tremy

Rąbnęli
w rurę

Premierowym wystę
pem, nieco spóźnione
obchody Dnia Matki,
uświetnił zespół wokalno-taneczny z Domu
Kultury „Młyniec" na
Zaspie.

Moja dzielnica
moja ulica
•ZASPA. Piaskownica na schodach

WIADUKT KOLEJOWY. Nasza Czytelniczka, codziennie
dojeżdża do pracy kolejką SKM. Aby dojść na przystanek
na Zaspie musi wejść na schody
- Walają się na nich zwały piachu - mówi kobieta. - Kie
dy jest sucho robi się na nich piaskownica, kiedy pada
deszcz, brodzi się po kostki w błocie.
Mieczysław Kotłowski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
obiecał zająć się tą sprawą i schody oczyścić.

•Dla zdrowia

PARK JANA PAWŁA II. W dniach 30-31 maja, w godz.
11-19 organizowane będą Dni dla Zdrowia', podczas któ
rych odbędzie się festyn prozdrowotny Poświęcony on bę
dzie zdrowiu i walce z paleniem. Na terenie festynu
umieszczone będą punkty informacyjne, w których będzie
można otrzymać ulotki antynikotynowe, promujące zdrowy
styl życia.
Będzie też stworzona możliwość porady lekarskiej doty
czącej wad postawy u dzieci, skontrolowanie ciśnienia tęt
niczego i wagi ciała.

PRZYMORZE. Dziury na wodę

UL. OBRONCOW WY
BRZEŻA. Mieszkaniec falowca przy ulicy Obrońców
Wybrzeża skarży się na dziu
ry, znajdujące się w wewętrznej drodze biegnącej wzdłuż
bloku.
- Po każdej ulewie są one
dosknałym zbiornikiem na
wodę - skarży się nasz Czy
telnik. - Poza tym jadąc sa
mochodem trzeba uważać, by
nie uszkodzić samochodu.
Jak dowiedzieliśmy się od
Józefa Krzysztofka, kierow
nika administracji nr 4, osie
dla Przymorze, nie może on Dziury w asfalcie są
samodzielnie podjąć decyzji utrapieniem mieszkańców.
Fot. Robert Kwiatek
0 remoncie drogi. Problem
ten przedstawi natomiast na
najbliższym posiedzeniu Rady Osiedla, gdzie zapadnie de
cyzja. Najbliższa rada zbierze się na przełomie czerwca
1 lipca.

301 45 17 •
rubryce MOJA DZIELNICA - MOJA ULICA codziennie przedstawiamy informacje z gdańskich dzielnic. Informacje z Moreny

Najpierw były śpiewane
życzenia dla mam, a później
prezentacja tańców.
Polonez, walc, rockandroll. Kiedy na scenę we
szły maluchy, tańcząc frag
ment „Dziadka do orze
chów" większość rodziców
z dumą westchnęła. Naj
większe jednak brawa wy
wołał kankan, w wykonaniu
najstarszej grupy dziewcząt
i ... Katarzyny Ostrowskiej,
kierowniczki Domu Kultury.
Przed występem maluchy
były pozbawione tremy. De
nerwowały się chyba tylko
te starsze dziewczęta.
- Mimo tego strachu
przed występem, to wspa
niała zabawa
- mówi
Agnieszka Maton. - Nie po-

Rura pękła, gdy robotnicy
uderzyli w nią kilofami.
Fot. Maciej Kostun

Dziewczęta tańczyły specjalnie dla mam.
Fot. Maciej Kostun

trzebne są nawet wielkie
umiejętności. Najważniej
sze są chęci. Od lutego
w „Młyńcu" istnieje zespół
taneczno-wokalny. Utwo
rzono pięć grup wiekowych.
W programie zajęć jest
śpiew, taniec, praca z cho
reografem i spotkania
z trójmiejskimi aktorami.

i Wrzeszcza przygotowała Marzena Świtała. Jutro napiszemy
o Śródmieściu, Ujeśrisku, Siedlcach, Chełmie, Jasieniu, Oruni.

Parlament
ekologicznych przykazań

woje 10 urodziny obchosiP dzi w tym roku Spół
dzielnia
Mieszkaniowa
„Brzeźno", przy ulicy Korze
niowskiego 22 w Gdańsku
Brzeźnie. Powstała jako
odłam Sopockiej Nauczyciel
skiej Spółdzielni Mieszkanio
wej.
Do teraz funkcjonuje za
rząd w nie zmienionym skła
dzie, powołany na pierwszym

zgromadzeniu. Dzisiaj na
Walnym Zgromadzeniu, de
legaci członków spółdzielni
podsumują swoją dziesięcio
letnią działalność.
Spół
dzielnia szczyci się prawie 90
nowymi mieszkaniami, wy
budowanymi w okresie sa
modzielnej działalności. Sytuacja finansowa jest bar
dzo ciężka, szczególnie ze
względu na zaległości czyn

(K.N.)

(IM.)

szowe sięgające 200 tys. zło
tych. Dbamy o estetykę i wa
runki techniczne naszych bu
powiedziała
dynków
„Dziennikowi" Maria Koziń
ska, z-ca prezesa i jednocze
śnie kierownik spółdzielni.
Spółdzielnia dysponuje 1369
lokalami mieszkalnymi i ma
nadzieję w najbliższych la
tach tę liczbę powiększyć.
(zuz)

Pracownicy firmy budują
cej w Pruszczu przy ul.
Obrońców Pokoju sieć tele
foniczną posługiwali się kilo
fami i siekierami. Gdy trafili
na azbestowo-cementową
rurę silny strumień wody
wytrysnął na ulicę i chodnik.
Po chwili na miejscu awarii
byli już pracownicy WiK,
którzy zamknęli dopływ. Wo
da jednak dalej spływała
z górnych odcinków sieci. Kto zapłaci za wylaną wodę pytali przechodnie.
- Straty pokryje firma pro
wadząca wykopy - wyjaśniał
mistrz do spraw sieci wodo
ciągowej WiK, Piotr Kraw
czuk. - Przyjedzie przedsta
wiciel inwestora, aby ustalić
winnych - mówili robotnicy
wykonujący roboty ziemne. Nie ma jeszcze jednoznacz
nej odpowiedzi, czy rura bie
gła zgodnie z dokumentacją
i na odpowiedniej głęboko
ści.
Pracownicy WiK wymie
nili odcinek rury i po dwóch
godzinach w górnej części
Pruszcza znów pojawiła się
woda w kranach.
(war)
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INVEST-MED S.A. OFERUJE PAŃSTWU:

senackich
zebrało
się
w Centrum Edukacji Na
uczycieli w Gdańsku. Deba
towały one nad przykaza
niami Dekalogu Ekologicz
nego św. Franciszka z Asy
żu.
Wyniki obrad zostaną za
prezentowane dzisiaj, pod
czas spotkania plenarnego,
0 godz. 11 w sali Sejmiku
Samorządowego w Urzędzie
Wojewódzkim. Zaproszono
parlamentarzystów ziemi
gdańskiej,
wiceministra
edukacji narodowej, a także
władze miast i gmin.
Organizatorami Młodzie
żowego Parlamentu Ekolo
gicznego są Komunalny
Związek Gmin „Dolina Redy
1 Chylonki" w Gdyni oraz
Zakład
Utylizacyjny
w Gdańsku.

66-61.

Jubileusz mieszkaniowy

JUŻ OD DZISIAJ
MOŻNA LECZYĆ ZĘBY
NA RATY!

Młodzież i św. Franciszek

W czerwcu rozpocznie się
drugi nabór.
Zainteresowani rodzice
szczegółowych informacji
mogą zasięgnąć w Domu
Kultury przy ul. Pilotów 3
na Zaspie lub telefonicznie,
dzwoniąc pod numer 556-

Spółdzielnia „Brzeźno'

w

Dzisiaj, o godzinie 11 roz
poczynają się plenarne ob
rady pierwszego Młodzieżo
wego Parlamentu Ekolo
gicznego. Weźmie w nich
udział około 200 dziewcząt
i chłopców ze szkół średnich
oraz podstawowych z woj.
gdańskiego.
- Tematyka obrad doty
czy przykazań Dekalogu
Ekologicznego ułożonego
przez św. Franciszka z Asy
żu - powiedziała „Dzienni
kowi" Ewa Kordzińska
z agencji Educator, która
przygotowała parlamentar
ne spotkania od strony or
ganizacyjnej. - Najpierw
przez dwa dni pięć komisji
młodzieżowego sejmu obra
dowało w Szkole Podstawo
wej nr 46 na Karwinach
w Gdyni. Tyle samo komisji

W Pruszczu

•SZYBKI KREDYT NA LECZENIE
BEZ PORĘCZYCIELI
•KORZYSTNE OPROCENTOWANIE
•DOGODNE ROZŁOŻENIE RAT
•STAŁĄ STOPĘ PROCENTOWĄ
ZWRÓĆ SIĘ DO SWOJEGO LEKARZA
STOMATOLOGA
INFORMACJE:
INVEST-MED S.A., 80-309 GDAŃSK
AL. GRUNWALDZKA 469
TEL./FAX 552 20 56, TEL 552 20 57-58

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
„HYDR0INSTAL"
- Cz. Drewa
84-239 Bolszewo,
ul. Chłopska 20
672-41-81,672-29-87
przyjmie do pracy

KIEROWNIKÓW BUDÓW

wymagane
- wykształcenie średnie lub wyższe
- aktualne uprawnienia budowlane w
branży sanitarnej

^REKIAMA

można
REKLAMA DUO to rodzaj

reklamy okazyjnej się jednocześnie
w DZIEŃ N)KU BAŁTYCKIM
I WIECZORZE WYBRZEŻA

SSL

MECHANIKA MASZYN
BUDOWLANYCH
wymagana dobra znajomość hydrauliki
maszyn budowlanych
zapewniamy atrakcyjne zarobki

zgłoszenia osobiście
w siedzibie przedsiębiorstwa
poniedziatek-piątek od 8.00 do 17.00
dojazd MZK autobusami nr 3,7,10, R

SUPER HALLO TAXI GDAŃSK 91-91 INFORMUJE
i przeprasza Szanownych Klientów, kśślSUPER|^ o

za tymczasową zmianę znaku
X ///y/7\o
umieszczonego na przedniej części
\*jTJry Sm
świetlika na znak, jak obok, co jest
^
skrótem w/w nazwy. Zmiana dokonana jest ze względu
-j
na wzrastającą liczbę podszywających się pod nas taksówek.^
Jednocześnie informujemy kolegów taksówkarzy, że w/w
£
znak jest chroniony patentem NR 00341 wydanym przez
^
Departament Patentów I Praw Ochronnych w Warszawie, a w
UŻYWANIE GO BEZ ZEZWOLENIA POCIĄGNIE ZA SOBĄ £
SANKCJE PRAWNE.

OD 23.05.1998 NAPRAWDĘ NAJTANIEJ 91-91. SPRAWDŹ.

piętek 29 maja 1998 r.

Młodzieżowy Parlament Ekologiczny

Bez konfrontacji

Do Unii

Sprzeczne
zeznania

Migracje
radnych

roje radnych Rady Mia
sta Gdyni zmieniło bar
wy klubowe. Wstąpili do
Unii
Wolności.
Swoje
oświadczenia o przystąpie
niu do klubu radnych UW
Dwaj bandyci, którzy w niedzielę grozili śmiercią
i podziękowania za dotych
i spaleniem, pili z ofiarą wódkę.
czasową współpracę w po
Mężczyzna, któremu ban Pracuje jako ochroniarz w fir przednich klubach, złożyli
dyci grozili śmiercią i wkłada mie „Scorpion". Obecnie stara na sesji Rady Miasta Gdyni
27 maja.
li mu pistolet do ust, boi się się przebywać u przyjaciół.
Irena Piotrowska była po
mieszkać w swoim mieszka
Zna swoich napastników.
niu. - Gdzie masz giwerę, py Przed napadem pił z nimi przednio w klubie radnych
tali - opowiada moment napa wódkę. O napadzie powiado niezależnych. Nigdy nie na
du mieszkaniec Grabówka. - mił policję dopiero w ponie leżała do żadnej partii.
Mówili, że moich rozkawałko działek rano.
- Program klubu UW ma
wanych zwłok nikt nie znaj
Zatrzymani twierdzą, że podobne założenia i cele, ja
dzie w lesie. Grozili spaleniem tylko pili razem z poszkodo kimi kierowałam się jako
mieszkania. Wkładali mi pi wanym alkohol. Nie przyzna radna niezależna, a liberal
stolet do ust. Kazali mi pisać ją się, aby napadli na ochro ne poglądy członków Unii
oświadczenie, że zrzekam się niarza. Ponieważ zeznania miały bezpośredni wpływ
magnetowidu w zamian za ja poszkodowanego i napastni na moją decyzję - napisała
kieś długi. Trwało to trzy go ków były sprzeczne, prokura w oświadczeniu. Wiesława
dziny Zabrali mi pistolet ga tor zaproponował konfronta Zaleska przez całą kadencję
zowy Nawet gdy napastnicy cję obu stron. Poszkodowany reprezentowała Konwencję
Gdyńską.
strzelili, nikt z sąsiadów nie był jednak temu przeciwny
- Identyfikuję się jednak
zadzwonił po policję.
W mieszkaniu jednego
Do napadu doszło w nie z zatrzymanych policja znala z programem, stylem i sku
dzielę w nocy W poniedziałek zła magazynek z broni gazo tecznością Unii Wolności policjanci z komisariatu wej należącej do ochroniarza. twierdzi. Zbigniew Klegerw Gdyni Chyloni zatrzymali Zatrzymany tłumaczył się Rudomino startował w bar
bandytów i oddali ich w ręce tym, że dostał go od byłej wach SLD, niemal całą ka
dencję był radnym niezależ
prokuratora.
konkubiny ochroniarza.
Napadnięty to 42-letni
(MSki) nym, by teraz wstąpić do
UW.
(JAGA)
mieszkaniec ul. Kordeckiego.
REKLAMA

——

w dobrym
stylu

W trosce o Ziemię
TYLKO LUDZIE GkUPI TWIERDZĄ
ŻE NAUKA JEST NUDNA.
.1. SKŁODOWSKA- CURIE:

Młodzi parlamentarzyści pot zas pierwszego dnia obrad.

Młodzieżowy Parlament
Ekologiczny zainaugu
rował kolejne posiedze
nie w czwartek, w Szko
le Podstawowej nr 46 na
Karwinach.
Przez trzy dni uczniowie
wytypowani przez kilkanaście
szkół podstawowych z Gdyni
oraz okolicznych gmin, oma
wiać będą problemy związane
z zagospodarowaniem odpa
dów Inicjatorami tego spotka
nia są Komunalny Związek
Gmin „Dolina Redy i Chylon
ia" i Gdański Zakład Utyliza
cyjny. Nadmierna ilość odpa
dów to bolączka naszych cza
sów - mówi Aleksandra Bodnar, przedstawiciel KZG.
-Nasze przedsięwzięcie ma
na celu podniesienie kultury
ekologicznej społeczeństwa.
Zaczęliśmy od młodzieży po-

nieważ chcemy, aby młode
pokolenie było świadome po
trzeb ekorozwoju i mamy na
dzieję, że przekaże ono naby
tą przez trzy dni wiedzę star
szym pokoleniom.
Zajęcia podobały się
uczniom. - Ziemia jest na
szym wspólnym domem
i warto ją chronić - mówi Ję
drzej Jeziorowski, trzynastola
tek z Gdyni.
- Na warsztatach dowie
dzieliśmy się, że takie odpady
jak plastyk można zmielić
i przetworzyć. Unika się wte
dy spalenia i tworzenia tok
sycznych gazów - dodaje
Aleksandra Honik, uczennica
SSP nr 9 w Rumi Janowie. - Te
zajęcia są inne niż wszystkie.
Można mieć swoje zdanie, nie
trzeba wykonywać poleceń,
jeśli się nie chce... - mówi Do
rota Serhej, uczennica SSP nr
9 w Rumi.

Fot. Elżbieta Chylińska

Organizatorzy zapowiada
ją, iż owocem trzydniowych
obrad będzie książeczkaprzesłanie, która dziś, podczas
spotkania
plenarnego
w Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku zostanie przeka
zana wszystkim gospodarzom
miast i gmin, aby utrwalić
główne myśli, jakie młodzi
zdecydują się przekazać doro
słym. Na zakończenie obrad
parlamentu obiecali przybyć
wiceminister MEN Wojciech
Książek, kurator oświaty Jerzy
Ochotny dyrektor Lasów Pań
stwowych Jan Szramka, nad
leśniczy Nadleśnictwa Wejhe
rowo Jan Mikoś, wiceprze
wodniczący Komisji Edukacji
SSWG Witold Bobrowski oraz
przedstawiciele władz samo
rządowych Gdyni, Gdańska,
Sopotu, Redy, Rumi oraz Wej
herowa i Kosakowa.
(LUV)

Obluże

Bank Pocztowy S.A. na wiosenne zakupy oferuje
atrakcyjną obniżkę stóp procentowych kredytów
konsumpcyjnych i na zakup samochodów.

Od Ciebie zależy, czy z tego skorzystasz.

Nasze kredyty dostępne są w oddziałach, filiach
oraz w ponad tysiącu urzędów pocztowych, które
przyjmują wnioski i realizują spłaty bez dodatkowej
prowizji pocztowej.
Zapraszamy

Gdynia

ul. 10 Lutego 10 (budynek poczty),
tel. 621 84 12, 620 3 I 20
Gdynia
Al. Zwycięstwa 226, tel. 624 85 89 (99)

Elbląg

Plac Dworcowy 2, tel. 233 67 41; tel./fax 233 42 41

Budowa bez właściciela
:;| . ulicy
Perłowej
-" w Gdyni od kilku
tygodni prowadzona jest
budowa. Trudno jednak
ustalić przez kogo, gdyż bra
kuje tablicy informacyjnej.
Mieszkańcy ulic Jantarowej i Perłowej zauważyli
pęknięcia na ścianach swo
ich domów. Uszkodzenia te
łączą z budowami, które od
bywają się niedaleko ich do
mów. Na ulicy Jantar owej
prace prowadzi Spółdziel
nia Mieszkaniowa „Posej
don". Jej prezes mówi, że to
małe remonty, które w ża
den sposób nie mogą zagra
żać okolicznym domom.
Natomiast
niebezpie
czeństwo może grozić ze
strony placu budowy za do
mami na ulicy Perłowej, od
strony Estakady Kwiatkow
skiego.

Podkopana skarpa
Plac budowy usytuowany
został u podnóża skarpy, na
szczycie której stoi szereg
domków jednorodzinnych.
Skarpa jest prowizorycznie
zabezpieczona przed obsu
nięciem się, ludzie obawiają
się o naruszenie fundamen
tów swoich domów. Miesz

Czy wyjaśni się, kto i co buduje, zagrażając mieszkań
com?
Fot. Elżbieta Chylińska

kańcy twierdzą, że powstają
tu garaże. Budowa nie jest
ogrodzona, nie ma też tabli
cy informującej

kto buduje.
Prezes SM „Posejdon"
twierdzi, że jego spółdziel
nia nie ma nic wspólnego
z prowadzoną, na ulicy Jantarowej, budową. Swoich
lokatorów uspokaja, że nic
im nie grozi. Mieszkańcy
zgłosili się ze swoimi wąt
pliwościami do Urzędu Mia
sta. Od zeszłego tygodnia

sprawa jest przedmiotem
prac Komisji Rewizyjnej
Wydziału
Architektury
i Nadzoru Budowlanego.
- Zbadamy, czy ściany pę
kają i czy można za to winić
prowadzących budowy na
ulicach Jantarowej i Perło
wej - mówi Jan Przybyszew
ski, kierownik Wydziału
Architektury UM. - Jeżeli
budowa na Perłowej jest
rzeczywiście samowolką,
wszczęte zostanie postępo
wanie w tej sprawie.
(air)

piątek 29 maja 1998 r.

10 km wśród drzew

Gdyńskie wędrówki

Rowerem Kolibkowski kościół
po ścieżce
W sobotę udostępniona zostanie leśna ścieżka ro
werowa prowadząca z Demptowa przez Leszczynki, Działki Leśne i Witomino na Chwarzno.
Uroczyste otwarcie odbę
dzie się 30 maja, o godz 11
na końcu ul. Rybińskiego na
Demptowie. Jest to typowa
ścieżka leśna, o długości 10
km. Strzec jej będzie dwóch
strażników również na ro
werach.
Ścieżka będzie oznako
wana, tablice informacyjne
będą harmonizowały z le
śnym otoczeniem. Umiesz
czone na nich zostaną rów
nież informacje o otaczają
cej przyrodzie, np. o gatun
kach drzew rosnących w da
nym rejonie.
- Uzgodnienia w sprawie
powstania tej ścieżki pro
wadziliśmy z Lasami Pań
stwowymi i Zarządem Parku
Krajobrazowego od listopa
da '97 - informuje Bogdan
Moniuszko z Wydziału Dróg
i Komunikacji UM. - Koszt
wykonania tych 10 km wy
niósł 30 tys zł. Chcieliśmy
połączyć ruch na świeżym
powietrzu z edukacją przy
rodniczą.
- Przybywa nam nie tylko
samochodów, ale również
rowerów - przypomina na-

czelnik Wydziału Dróg i Ko
munikacji UM, Stefan Benkowski. - Jeszcze w tym ro
ku będzie kontynuowana
budowa ciągu rowerowo pieszego wzdłuż ul. Zielo
nej, na odcinku o długości
550 m. Przymierzamy się do
wybudowania ścieżki z Or
łowa, wzdłuż plaży, w stronę
Sopotu. Chcielibyśmy zinte
grować sąsiednie miasta.
Zawsze jednak musimy wy
bierać: czy wydać na kolejną
ścieżkę rowerową, czy na
dziury w ulicy. Dodatkowo
mamy w Gdyni jeszcze ok.
100 km dróg nieutwardzo
nych.
Eksperymentalnie wyty
czono ścieżki na bulwarze
i alei Piłsudskiego. Miasto
wytycza i urządza również
ścieżki zdrowia. Cieszą się
one dużym zainteresowa
niem mieszkańców. Nieste
ty, interesują się nimi rów
nież wandale. Drewniane
fragmenty przyrządów do
ćwiczeń są notorycznie de
molowane. Zostaje to, co
jest metalowe, a więc części
wandaloodporne.
(JAGA)

Gdynianie i sport

Minął turniej
środę w późnych go
dzinach wieczornych
zakończył się ogólnopolski
Turniej Miast i Gmin. Impre
za ta, na terenie Gdyni zor
ganizowana przez Gdyński
Ośrodek Sportu i Rekre
acji wypadła niezwykle oka
zale. Wczoraj trwało podli
czanie wyników. Do chwili
zam-knięcia gazety naliczo
no 23 930 uczestników. - To

jednak z pewnością nie
wszyscy - mówi Marcin Woj
ciechowski z GOSiR. - Ciągle
nadchodzą do nas faksy z ko
lejnymi zgłoszeniami i liczba
gdyńskich sportowców przy
puszczalnie przekroczy 25
tys. Najwięcej ćwiczących
naliczyliśmy w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 4 1472 osoby.
(szad)

Obowiązkowo

Przeciw wściekliźnie
- Mimo że w ostatnich la
tach nie było zachorowań
na wściekliznę, szczepienia
są obowiązkowe - mówi
miejski lekarz weterynarii,
dr Roman Szmidt.
W Gdyni do wykonywa
nia obowiązkowych szcze
pień przeciw wściekliźnie
uprawnione są następujące
lecznice:
Śródmieście: Lecznica
dla Zwierząt, ul. Lelewela
12; Gabinet Weterynaryjny,
ul. Paderewskiego; Całodo
bowa Lecznica dla Zwierząt,
ul.Batorego 27; Lecznica dla
Zwierząt, ul. Świętojańska
53; Lecznica dla Zwierząt,
ul. Kopernika 23.
Wzgórze św. Maksymi
liana: Przychodnia dla
Zwierząt, al. Zwycięstwa
62/16.

Orłowo: Lecznica dla
Zwierząt, ul. Inżynierska

102.

Redłowo: Lecznica dla
Zwierząt, ul. Stryjska 25.
Witomino: Gabinet Wete
rynaryjny Chwarznieńska 2a.
Grabówek: Lecznica dla
Zwierząt, ul. Morska 112c.
Działki Leśne: Lecznica
dla Zwierząt, ul. Olsztyńska
13.
Chylonia: Lecznica dla
Zwierząt, ul. Chylońska 248;
Lecznica dla Małych Zwie
rząt, ul. Chylońska 27; Cało
dobowa Lecznica dla Zwie
rząt, ul. Kartuska 9.
Pustki Cisowskie: Gabi
net Weterynaryjny, ul. Cze
remchowa 10.
Karwiny: Gabinet Wete
rynaryjny, ul. Korzenna 15.
(Cnota)

Nazwa Kolibki pojawiła
się w 1323 r. jako Colybka, ale później wy
stępowała jako Kolipke
(1438) lub w polskim
brzmieniu Kolebka.

Dopiero w 1920 r. urzędo
wo przyjęto obecną nazwę.
Jest to określenie topograficz
ne, oznaczające wgłębienie
terenu przypominające ko
lebkę.

J

Wrota
Rzeczypospolitej
Na gruntach dóbr rycer
skich Kolibek wyrosło w XIX
w kąpielisko nazwane Orło
wem, które w okresie mię
dzywojennym stało się siedzi
bą gminy obejmującej trzy
jednostki administracyjne:
Kolibki, Mały Kack i Orłowo.
Od 1935 r. gmina nosząca na
zwę Orłowo Morskie weszła
w granice miasta Gdyni.
Kolibkom, jako „wrotom
Rzeczypospolitej", poświęco
ne były „Gdyńskie wędrów
ki" w kwietniu ub. roku. Ale
poza opisanym już pałacem
i parkiem godny przypomnie
nia jest kolibkowski kośció
łek, zbudowany jako trzeci
w granicach miasta. Ufundo
wał go syn kasztelana elblą
skiego, Józefa Przebendowskiego, który nabył majątek
od królewicza Jakuba Sobie
skiego w 1720 r. Owym synem
był polski generał Józef A.
Przebendowski, który w 1763
r. wybudował kościół. Sześć
lat później świątynia została
konsekrowana. Od 1794 r. był
to kościół filialny Wielkiego
Kacka, a samodzielną stację
duszpasterską ustanowił tu
biskup morski ks. St. W. Oko
niewski, dekretem z 15 listo
pada 1927 r. Kuratusem wów
czas został ks. Anastazy Ku
rowski. Następnego roku pa
rafia liczyła już około pół ty
siąca wiernych, a jej granice
dochodziły do Wolnego Mia
sta Gdańska i obejmowały
późniejsze Orłowo Morskie.

Powstała parafia
Według ewidencji kościel
nej w obrębie parafii miesz
kało 440 katolików Polaków
i 34 Niemców oraz 47 lute
ranów niemieckich. Przyjmu-

Kościół stoi przy starej drodze do Sopotu.

jących komunię św. było 346
osób.
Systematyczny rozrost ką
pieliska orłowskiego oraz po
wstające w jego sąsiedztwie
nowe osiedla sprawiły że do
tychczasowa stacja, z począt
kiem 1933 r., podniesiona zo
stała do rangi parafii, której
proboszczem był ks. Roman
Wiśniewski. W ostatnim roku
pomocą służył mu emeryt ks.
Paweł Wilemski. W 1938 r.
parafię zamieszkiwało ok.
2030 wiernych.

Z Kolibek do Pelplina
Księdza Wiśniewskiego
pamiętają jeszcze najstarsi
parafianie. Urodził się w 1902
r. w powiecie Nowe Miasto,
święcenia kapłańskie otrzy
mał w 1926 r. w Pelplinie,
a kuratusem został w 1932 r.
W czasie okupacji wpierw
aresztowany wkrótce powró
cił do Gdyni, gdzie został ad
ministratorem parafii św. Ro
dziny na Grabówku. Jego "wi
kariuszem był wówczas ks.
Stefan Kwiatkowski. Po woj
nie gdyński proboszcz został
wykładowcą
matematyki
w pelplińskim Seminarium
Duchownym. Znany był z te
go, iż zażywał tabakę, a do
wycierania nosa używał dużej
chustki. Zdarzyło się, że pod
czas prawienia kazania zaczął
kichać i właśnie wtedy korzy-

stał z tej „wielachnej chusteczki. Ks. Wiśniewski zmarł
w Pelplinie w 1981 r. i został
tam pochowany w kwaterze
profesorskiej.

Niemcy rozebrali
Kolibkowski kościół zbu
dowany został przy szosie
Gdańskiej (przy starej jezdni
prowadzącej do Sopotu) z ce
gły i był otynkowany Poza oł
tarzem głównym miał dwa oł
tarze boczne. Wewnątrz znaj
dowało się cenne wyposaże
nie, jak np. gotycki obraz na
malowany na drzewie przed
stawiający Matkę Boską, ob
raz Matki Boskiej Piaseckiej
wykonany na polecenie kró
lowej Marysieńki Sobieskiej
oraz dobrego pędzla obraz
św Rodziny Świątynia była
pod wezwaniem św. Józefa.
Na początku wojny na po
lecenie władz niemieckich,
kościół został rozebrany.
Uznany został bowiem jako
„baufallig" (grożący zawale
niem) podobnie jak kościoły
w Chyloni i Oksywiu. Ale
tamte udało się uratować
dzięki
wstawiennictwu

Fot. z albumu .Gdynia miasto z morza i marzeń"

mieszkańców i kapelana
Kriegsmarine.
Rozbiórka
świątyni kolibkowskiej miała
podtekst polityczny i związa
na była zapewne z uznaniem
granicy polskiej w 1920 r.
Część wyposażenia kościel
nego została zdeponowana za
zgodą okupacyjnego burmi
strza Gdyni w pomieszcze
niach Zarządu Miejskiego.
Zabezpieczono w ten sposób
m.in. feretron, skórzane antepedium, drewnianą chrzciel
nicę, cynowe lichtarze,
świeczniki, żyrandol, kamień
ołtarzowy i inne, przy czym
elementy z metali stanowiły
materiał wojenny Później zo
stały rozmieszczone po róż
nych kościołach, m. in. w spa
lonej w 1945 r. świątyni na
Witominie i wieść o nich zagi
nęła.
Za kościołem urządzony
został cmentarz parafialny na
którym ostatniego pochówku
dokonano w 1946 r. Obecnie
dawny teren kościelny jest na
wyspie między zbudowaną po
wojnie drugą szosą z Sopotu
do Gdyni.
Kazimierz Matkowski

Czytelników, którzy mogliby uzupełnić o własne wspo
mnienia tematy poruszane w każdy piątek w .Gdyńskich
wędrówkach" - prosimy o kontakt z redakcją w Gdyni teł. 621 - 05- 11. W kaidą sobotę zamieszczamy .Pocztę
Gdyńskich wędrówek" - gdzie Kazimierz Małkowski przy
tacza ciekawostki z listów i telefonów od Państwa.

Psia kupa a problem gdyński

Ulepszone torebki
V emat sprzątania po psich
I pupilach powraca po
nownie, tym razem jednak
miejmy nadzieję, że akcja
okaże się skuteczniejsza dzię
ki udoskonalonej torebce.
Wydział Ochrony Środowi
ska i Rolnictwa Urzędu Mia
sta prosi wszystkich zaintere
sowanych o wzięcie udziału
w akcji rozdawania właścicie
lom psów torebek do zbiera
nia odchodów. Mimo, że prze
pis nakładający obowiązek
sprzątania obowiązuje od
czerwca ub. roku, jest on
uparcie ignorowany Dlatego
urząd zwrócił się do dyrekto
rów szkół średnich, by namó

wili uczniów do udziału
w dyscyplinowaniu niesubordynowanych -właścicieli psów
- i w pierwszym tygodniu
czerwca wręczali torebki
wszystkim napotkanym wo
kół szkół osobom z psami.
Zwłaszcza na bulwarze Nad
morskim i skwerze Kościusz
ki. Torebki wykonane z pa
pieru makulaturowego i za
opatrzone w kartonowe „podbieraki" są zdecydowanie do
skonalsze od poprzedniego
modelu i bardzo praktyczne.
Naprawdę warto przekonać
się, jak bardzo łatwe w uży
ciu.
(MS)

Rys. Bartłomiej Brosz

CodziennikM

997 policja
998 strat pożarna
•999 pogotowie
0 800 500 39 bezpłatny telefon
| AUTOPOMOC
GDAŃSK - AGS - Wrzeszcz, te!.
341-82-03, 0-601/62-48-09; As
Transport, tel. 302-66-67, 0 601
61-01-23, Atest, tel. 301-99-86,
Auto-Hol, tel.556-98-10, Auto-Pomoc, tel. 301 -77-36, 0 90
52-19-59 (całą dobę), Dąbrow
ski Mirosław, tel. 302-28-40,
Dąbrowski Piotr, tel. 553-61-65,
0 90 50-35-92 (całą dobę), Dy
ków Jerzy, tel. 309-42-72,
Express, tel. 341-46-17, HolService, tel. 552-29-87, 556-64-98,
0 90 50-39-10, Mulex, tel. 55698-10, Panta, tel. 343-50-60,
343-44-11 (całą dobę), Pomoc
drogowa, tel. 305-88-88, 0 602
35-44-44 (całą dobę), Wujek
SC, tel. 302-40-57
GDYNIA- Autoholowanie,tel,
664-69-56,0601 61-16-13, Auto
holowanie, tel. 664-05-52, Auto
holowanie, tel. 620-54-68, 96-37,
0 90 50-40-05, Glob-Hol, tel. 62071-41, Inter Hol, tel. 621-14-27,
Mado, tel. 0 90 550-80-47, Pomexim, tel. 0601 61-24-80
SOPOT-Transwheel, tel. 551-1177, 0 602 25-56-84
PRUSZCZ GD. -Majster,
ul. Młodzieżowa 3, tel. 0-90 5043-15

APTEKI
GDAŃSK- Apteka w Pogotowiu Ra
tunkowym, al. Zwycięstwa 49, tel.
302-47-01, „Dworcowa", Dworzec
Główny, tel. 346-25-40,301-28-41 do
45 w. 210, ul. Pilotów 21, tel. 556-9271; ul. Grunwaldzka 52, tel. 345-4301; „Przymorze", ul. Opolska 3;
„U Figurskich", ETC Zaspa, sob. g. 921, niedz. g. 11-20, tel. 346-48-03
GDYNIA- „Pod Gryfem", Starowiejska
34, tel. 620-19-82;
SOPOT- „Zdrojowa", al. Niepodległo
ści 791, tel. 551-23-84
PRUSZCZ GD.,- „Centralna", ul. Woj
ska Polskiego 9, tel. 682-24-53

BUDZENIE
Budzenie telefoniczne - 908

|
IMF. TELEFON.
Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
Numery kierunkowe międzyna
rodowe 950
BIURO NAPRAW
GDAŃSK- dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 343, 3464...
tel. 343-12-21 552... tel. 55212-21, 553, 556, 557... tel. 55312-21, 302, 303... tel. 302-1221, 301, 305, 306, 3070, 3073,
30807, 30805, 3090, 6294,
3462, 346... tel. 301-12-21, 341,
344, 345, 3475, 3477, 34780,
34783, 34787, 34789... tel. 34112-21, 3460, 3461... tel. 34612-21, 3476 , 3479... tel. 34102-66,348... tel. 341-02-66
GDYNIA- dla numerów zaczyna
jących się od cyfr: 623... tel.
623-00-21, 6291, 6292, 6293,
6294, 6295, 664... tel. 629-1221, 625, 665... tel. 625-12-21
620... tel. 620-12-21, 621,627,
6290, 6297, 661 ...tel. 621-6651, 624... tel. 624-12-21, 622...
tel. 622-12-21
SOPOT- dla numerów zaczynają
cych się od cyfr: 550, 551... tel.
551-12-21

INF. LOT
GDAŃSK, tel. 301-11-61
GDYNIA tel. 620-13-58

INF. PKP
GDAŃSK, tel. 308-52-60, 301-11-12
GDYNIA, tel. 621-67-01,620-09-92
SOPOT, tel. 551-00-31, 551-54-11
PRUSZCZ GD., tel. 682-25-31

INF. PKS
GDAŃSK, tel. 302-15-32
GDYNIA, tel. 620-77-47
MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY
AUTOKAROWE, PTH Prima-Tour,
Gdynia, Pasaż Dworca PKP, tel.
620-13-42, 661-25-02

piątek

29 maja 1998

Bałtycki Uniwersytet Tańca

Tańcujące uniwersytety
już edycja Bał
Trzecia
tyckiego Uniwersytetu

Tańca opanuje w przy
szłym tygodniu Gdańsk.
Festiwal rozpocznie potrój
ny spektakl Teatru Dada
von Bzdulow, Gdańskiego
Teatru Tańca i Teatru Tań
ca Współczesnego Pierekatipolie (Rosja) - wystawio
ny na wielkiej scenie Te
atru Wybrzeże w niedzielę,
31 bm. Zakończą tamże
spektakle goście specjal
nych spotkań: Nomadi Productions (Finlandia) i Mo
dern Dance Group Olgi Zitluhiny (Łotwa) w przyszłą
sobotę, 6 czerwca. Pozosta
łe spektakle (jedenastu
grup) - w Kościele św. Jana.
BUT to również warsztaty
taneczne, edukacja mło
dych tancerzy Stworzą oni
wspólny spektakl „Last Mi
nutę Dance". O wszystkich
będziemy informować na
bieżąco. Bilety: teatr 8 i 12,
kościół 8 zł.

PIĄTSK

29,05.98 r.

Spektakl Teatru Dada von Bzdiilów. Dysponujemy czterema wejściówkami na
wszystkie spektakle festiwalu. Na zgłoszenia czekamy dziś w godz. 11-11.15
pod tel. 305-35-28.
Fot. arch. BUT-a <

10.00

Dziś w Bazylice św. Miko
łaja będzie rozebrzmiewała muzyka cerkiew
na Państwowego Kameral
nego Chóru Republiki
Białoruś pod dyrekcją Igo
ra Matjuchowa.
W niedzielę, 31 bm.,
w gdańskim Dworze Artu
sa Polski Chór Kameralny
Schola Cantorum Gedanensis pod dyr. Jana Łuka-

Drukarska
trzydniówka

29 maja
Magdaleny
i Teodozji

CHORY

Chóry kameralne

Pół wieku
temu
została wy
drukowana
w Gdańsku
pierwsza
książka

Uroczyste otwarcie sesji
naukowej w Ratuszu
Głównego Miasta rozpocz
nie dziś trzydniowe ob
chody 500-lecia wydania
pierwszej książki w Gdań
sku. Tamże (sala morska)
o godz. 14.00 otwarta zo
stanie wystawa gdańskiej
sztuki drukarskiej. Dzień
powagi. W sobotę w samo
południe „Pasowanie na
drukarza" uczniów, po nim

GDAŃSK - Familia, ul. Powstania Li

stopadowego 2e, tel. 348-84-77; La
Pasta, Szeroka 32, tel. 301-51-91
(pn.-nd. 11-22); Lido, ul. Kartuska 20,
tel. 302-97-65; Lunch Service, al.
Hallera 107, tel. 341-80-11 w.207,
0-602 666-220 (pon. -pt 8-15);
Marco, Lelewela 16, tel. 344-88-65
(pn.-nd. 11-23); Margherita, Cyster
sów 11, tel. 552-37-16 (pn.-nd. 1122); Mastrojani, Traugutta 1, tel.
345-49-27 (pn.-nd. 12-22); Napoli,
Długa 62/63, tel. 301-41-46 (pn.-nd.
12-24); Pizza Bella, Pilotów 9a, tel.
556-66-70 (pn.-nd. 11-22); Pizzeria
Królewska, Targ Węglowy (Pasaż
Królewski), tel. 301-58-90 (pn.-pt
10-20, sob./nd. 10-22); Pizza Hut,
KFC. Zaspa, J. Pawia II21A, tel.
346-66-75 (pn.-nd. 11-23.00); Mo
rena, Marusarzówny 2, tel. 342-1313 (pn.-nd. 11-22); Rimini, ul.Skarżynskiego 4, tel. 346- 36 -66, Rimi
ni, ul. Damroki 1, tel. 303- 05- 16;
GDYNIA - AMD, Abrahama 13, tel.
620-14-47 (pn.-sob. 11-20, nd. 1220); Bistro Prima, 3 Maja 21, tel.
621-09-23 (pn.-sob. 12-20, niedz.
13-20); Monte, ul. Świętojańska 50,
tel. 661-26-46 (pon.-niedz. 11-22);
SOPOT - Brawa, Grunwaldzka 18,
tel. 551-25-39 (pn.-nd. 12-22), Piz
za Sapri, Podjazd 2, tel. 551-57-22
(pn.-nd. 11-22), Bar Imbis, ul. Polna
57, tel. 551-77-25 (g. 12-19)

FALACH

(tas)

OBCHODY

JEDZENIE
NA TELEFON

szewskiego da o godz.
19.30 „Koncert zielono
świątkowy", który wypełni
muzyka inspirowana se
kwencją „Veni Creator
Spiritus" (Przyjdź Duchu
Święty). Na ten koncert
mamy dwa podwójne za
proszenia; na zgłoszenia
czekamy dziś w godz. 1111.15 pod tel. 305-35-28.
(at)

PT, -

FESTIWAL

pokazy sztuki drukarskiej,
konkursy: wiedzy poligra
ficznej i rysunkowy dla
dzieci, Długi Targ. Wie
czorem w Teatrze Minia
tura (19.00) spektakl
„O początkach typografii".
Dzień rozrywki. W nie
dzielę (12.00) - msza św.
w intencji drukarzy. Bazy
lika Mariacka. Dzień
święty.
(tas)

Urodzeni...

NIEDZ.

29*31.05.98 r.

CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWE:
Program I całą dobę na fali długiej
o częstotliwości 225 kHz oraz przez
satelitę EUTELSAT HF 6 (HOT
BIRD)polaryzacja pozioma, częstotli
wość nośna 11.474 GHz. Gdańskie
70.31 MHz, Program II fale UKF w pa
śmie 95.7 MHz, Program III UKF
wszystkich rozgłośni PR 99.9 MHz,
66.41 MHz, 70.97 MHz, ESKA N0RD
Gdańsk UKF 68.63 i 96.4, Gdynia UKF
72.92 i 106.7, RADIO GDAŃSK UKF
67.85 i 103.7 MHz stereo, RADIO MA
RYJA Gdańsk UKF 88.90 i 72.29 MHz,
Gdynia UKF 102.30 MHz, RADIO
GŁOS 71.09 i 91.4 MHz, RADIO PLUS
UKF 67.07 i 101.7 MHz, RMF FM UKF
98.4 i 73.52 MHz, TREFL 103 i 99.2
MHz, ZET UKF 71.69 i 105 MHz, WAWA, 104.4 MHz

f OSTRE DYŻURY
GDAŃSK, Chirurgia: Instytut Chirurgii,
ul. Dębinki 7, tel. 347-82-22; Inter
na: Instytut Chorób Wew., ul.
Dębinki 7, tel. 347-82-22; OkulistykaSzpital św. Wojciecha, al. Jana
Pawia II50, tel. 556-45-15;
GDYNIA, Szpital Miejski, ul. Wójta Radtkego 1, tel. 620-75-01, Morski, Redlowo,
ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 6220fr51; * Wizyty lekarskie, EKG, tel. 55369-86; 303-17-73;* Wyjazdowa pomoc le
karzy specjalistów, tel. 557-33-33; * Cało
dobowe wizyty lekarskie - Family Medical, tel. 661-69-62.341-75-64,551-6737,305-85-31;" Weterynaryjne w izy[y
całodobowy Trójmiasto, tel. 559-89-56;
* Pogotowie weteiynaryjne - tel. 983;
0601/62-36-70 (całodobowo);* Wetery
naryjne wizyty - tel. 559-89-56 (całodo
bowo);* Pogotowie weterynaryjne - tel.
622-21-48 w Gdyni

Musica Mariana |
PALIWO
II Festiwal Muzyki Maryj
nej rozpocznie się dziś o
godz. 19 w Gdańsku w ko
ściele św. Anny (ul. Św.
Trójcy 4) i potrwa do nie
dzieli. Dziś - Łucja Prus
(śpiew) i Leszek Potasiński (gitara) w koncercie
„Psalm majowy". Jutro
tamże o tej samej porze
wystąpi Cappella Gedanensis z koncertem „Sanc-

29 maja - są na ogól powolni
i flegmatyczni, nie działają
spontanicznie a każdą ich re
akcję poprzedza długi namysł.

ta Maria". Pojutrze kontra tenor Richard Berkeley
(Anglia) z kwartetem
smyczkowym Vive; kon
cert „Salve Regina". Orga
nizuje Dom Pojednania
i Spotkań im. św. Maksy
miliana przy udziale Urzę
du Wojewódzkiego i Nad
bałtyckiego Centrum Kul
tury.

(tas)

Waine daty 29 maja
1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków
1792 - koniec obrad Sejmu Czteroletniego
1953 - Hillary i Tenzing zdobywaja Mount Everest

GDAŃSK - Aral Serwice Center, al.
Grunwaldzka 235/37, tel. 348-99-64,
Artus s.c„ Miałki Szlak 14, tel. 301-6066; BP, ul. Witosa, róg Milskiego, tel.
303-36-68; CPN SA, Grunwaldzka 341,
tel. 552-28-13 (przerwa 22-23.00),
CPN SA, Dąbrowszczaków 16, tel.
553-11-70, Petra, Żaglowa 2, tel. 34310-59, Port- Trans, Rakoczego 7, tel.
347-66-25 (przerwa 23-24); GDYNIA CPN SA, Morska 495, tel. 623-68-68
(przerwa 8.00-9.00), Kolibki, Zwycię
stwa, tel. 624-86-77, Shell, Morska 58,
tel. 620-22-93, Rafineria Gdańska SA,
Kontenerowa 2, tel. 621-34-89, Ser
Pan SC, stacja tankowania gazem,
Hutnicza 2A, tel. 623-2141, Statoil,
Zwycięstwa 132, tel. 622-62-02;
SOTOT - Neste, al. Niepodległości
627/637, tel. 551-33-61,
Stacja paliw, 3 Maja 51, tel. 551-39-

61
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Baltfctósw

KIMA
POGOTOWIE RATUNKOWE
GDAŃSK WRZESZCZ, al. Zwy
cięstwa 49, wypadki - 999,
nagłe zachorowania: tel. 30229-29, 341-10-00, Ambulato
rium chirurgiczne - czynne całą
dobę.
Zaspa, ul. Pilotów 21, tel. centr.
556-69-95, 347-82-51 - nagłe
zachorowania, wypadki, ambu
latorium chirurgiczne (całodo
bowo)
* FALCK - Pogotowie, wizyty lekarzy
96-75
GDYNIA ul. Żwirki i Wigury 14,
czynne całą dobę, ambulato
rium stomatologiczne czynne
w g. 20-7. Nagłe zachorowania
i wypadki, tel. 620-00-01, 62000-02. Przewozy chorych, tel.
625-19-98; 625-19-99,
Obtuże - Podstacja Działu Po
mocy Doraźnej, ul. Białowieska
1 (tel. 625-19-99), dla mieszk.
dzielnic: Obłuże, Pogórze, Oksy
wie, gm. Kosakowo - lekarz
ogólny, gabinet zabiegowy,
w dni powsz. 15.30-7; ambula
torium pediatryczne, w dni. po
wsz. w g.17-7
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wejście od ul. Mieszka I. Telefo
ny: 551-11-56, 551-24-55 i tel.
alarm. 999. Ambulatorium chi
rurgiczne czynne całą dobę.
RUMIA - Pogotowie Ratunko
we, ul. Derdowskiego 24, tel.
671-08-11
PRUSZCZ GD., ul. Wojska Pol
skiego 9, tel. 682-24-00

Skala ocen:

c

w:

n. - normalny, u. - ulgowy

bacz koniecznie *** warto pójść ** można obejrzeć * na własną odpowiedzialność Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
Miejscowość

Tytuł / Ocena

Reżyser, wykonawcy

Produkcja

Godzina

Cena

Kino

GDAŃSK

Mała syrenka **

reż.: John Musker

n!lOzF
u. 8 zł

Neptun

Dzień zagłady **

animowany
USA, 82 min.
sensacyjny (151.)

14.30,16.15

Ron Clemente
reż.: Mimi Leder
wyk.: Robert Duvall

m

Królestwo Zielonej
Polany ***
Dzień zagłady **

%3S5%-&3

Dzień zagłady

Wielkie nadzieje ***

Młoda reporterka zostaje porwana przez
urzędników rządowych i w największej
tajemnicy spotyka się z prezydentem Sta
nów Zjednoczonych. Ten przekazuje jej
sensacyjną informację: Ziemi grozi zde
rzenie z kometą, rząd planuje misję ko
smiczną, która ma zapobiec katastrofie.

Dwaj młodzi ludzie mieszkają kątem na
przedmieściach Londynu, zdobywają pie
niądze niezbyt uczciwymi metodami i marzą o przyszłym ustabilizowanym ży
ciu. Poznana studentka medycyny, wy
wodząca się z dobrego domu, chętnie im
pomaga, mimo że podejrzewa ich
o brzydkie rzeczy.

PRZYCHODNIE
Przychodnie Międzyrejonowe
i Nocna Obsługa Chorych: ul.

Aksamitna 1, tel. 301-81-41
(Śródmieście, Nowy Port, Stogi,
Letniewo, Brzeźno, Orunia, Suchanino, Chełm) w dni robocze
lekarz ogólny, por. dla dzieci
chorych, gab. zabiegowy, pe
diatryczny i dla dorosłych godz. 20-7;

ul Startowa 1, tel. 556-66-81

(Zaspa, Przymorze, Żabianka,
Oliwa, Wrzeszcz): pediatra
i ogólny godz. 8-20, stomato
log godz. 8-14, gab. zabiegowy,
dziecięcy i ogólny godz.8-20;
chorzy z tego rejonu przyjmo
wani będą w Nocnej Obsłudze
Chorych przy ul. Aksamitnej 1;

reż.: Barry Levison
wyk.: Dustin Hoffman

Cudze szczęście **

reż.: Mirosław Brok
wyk.: Danuta Stenka
reż.: Stefan Schwartz
wyk.: Kate Beckinsale
reż.: Clint Eastwood
wyk.: Kevin Spacey

reż.: Robert Gliński
wyk.: Rafał Olbrychski
reż.: Ridley Scott
wyk.: Harrison Ford
reż.: Lars von Trier
wyk.: Emily Watson

Wielkie nadzieje ***

reż.: Alfonso Cuaron
wyk.: Robert De Niro

Film płaszcza i szpady nawiązujący do po
wieści Aleksandra Dumasa. Trzej muszkie
terowie spotykają się po długim niewidze
niu. Czwarty, d Artagnan, jest osobistym
strażnikiem króla. Król planuje wiele
zbrodniczych akcji, jego brat - bliźniak
więziony jest w lochach.

Kameralne

animowany (b.o.)
Polska
sensacyjny (15 I.)
USA, 121 min.
sensacyjny (15 I.)
USA. 111 min.
komedia satyryczna (15 I.)
USA, 97 min.

14.30

n. 8 zł
u. 7 zł

16

10 zł

18.15

10 zł

20.15

10 zł

obyczajowy (15 1.)

1430

n. 10 zł
u. 8 zł

Helikon

16.15

n. 10 zł
u. 8 zł
n.10 zł
u. 8 zł

tel. 301-53-31

Polska
komedia (15 I.)
USA, 112 min.
sensacyjny (15 I.)

18

USA, 155 min.
wojenny (151.)

20.30

n.10 zł
u. 8 zł

16.45

n. 10 zł
u. 8 zł

W. Brytania/USA, 100 min.
komedia muzyczna (15 I.)

Polska, 95 min.
s.f.
18.20
USA, 120 min.
sensacyjny
20.30
Dania/Francja/Szwecja, 158 min.

n. 8 zł
u. 7 zł
n. 7 zł
u. 6 zł

sensacyjny (15 I.)

16,20

10 zł

18.15

10 zł

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

ul. Długa 57

Żak
ul. Wały
Jagiellońskie 1
tel.301-61-25

Watra-Syrena
Za Murami 2-10
tel. 305-45-64

reż.: John Musker
Ron Clemente

Człowiek w żelaznej
masce ****
Krzyk 2***

reż.: Randall Wallace

kostiumowy (15 I.)

16

10 zł

wyk.: Leonardo DiCaprio
reż.: Wes Craven
wyk.: Courtney Cox
reż.: Brett Ratner
wyk.: Cris Tucker

USA, 132 min.
horror (18 I.)

18.15

10 zł

USA, 120 min.
komedia sensacyjna (15 I.)
USA, 95min.

20.45

10 zł

reż.: Woody Allen
wyk.: Kirstie Alley

komedia (15 1.)

16

10 zł

USA, 96 min.
kostiumowy (15 I.)

17.45

10 zł

20.15

10 zł

12.45

8 zł

Zawisza

14.15

8 zł

Słowackiego 3
tel. 348-25-93

15.45

15 zł

19

8 zł

20.30

8 zł

wyk.: Matt Damon

Polowanie na mysz **

reż.: Gore Verbinski
wyk.: Nathan Lane

Farba **

reż.: Michał Rosa
wyk.: Agnieszka Krukówna

Titanic ****

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

Goło i wesoło ****

reż.: Peter Cattaneo
wyk.: Robert Cartyle
reż.: Jerzy Stuhr
wyk.: Jerzy Stuhr

Historie miłosne ****

W'

ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Mała syrenka **

Człowiek w żelaznej
reż.: Randall Wallace
wyk.: Leonardo DiCaprio
masce ****
Buntownik z wyboru **** reż.: Gus van Sant

Człowiek w żelaznej masce

USA, 121 min.

10 zł

USA, 111 min.
animowany
USA, 82 min.

Przejrzeć Harry*ego ***

•

reż.: Michael Winterbottom
wyk.: Stephen Dillane

Kochaj i rób
co chcesz ***
Łowca androidów
- wersja reżyserska **
Przełamując fale ***

Kasamowa **

ul. Jesionowa, tel. 341-02-60

(Wrzeszcz, Morena) - lek. ogól
ny, gab. zabiegowy - w dni powszed. g. 19-7; pediatra -w dni
powszed. ul. Aksamitna 1

Fakty i akty **

Polowanie
na qrube ryby ***
Północ w ogrodzie
dobra i zła **
Aleja snajperów **

Polowanie na grube ryby

reż.: Krzysztof Kiwerski
i Longina Szmyda
reż.: Mimi Leder
wyk.: Robert Duvall
reż.: Alfonso Cuaron
wvk.: Robert De Niro

18,20.15

USA, 132 min.
psychologiczny (15 I.)
USA, 126 min.
komedia (b.o., dubbing)
USA, 99 min.
obyczajowy (15 I.)
Polska, 83 min.
katastroficzny (15 I.)
USA, 3 godz. 14 min.
komedia (15 I.)
W. Bryt., 92 min.
psychologiczny (15 I.)
Polska, 90 min.

Znicz

Szymanowskiego
tel. 341 -09-11

Bajka
Jaśkowa Dolina
tel. 341-22-94

POGRZEBOWE
GDAŃSK- Centrum pogrzebowe
SC, Partyzantów 67, tel. 341-5284, Charon, Ceglana 6A, tel.
345-22-96, Hades, 3 Maja 21,
tel. 302-34-54, 551-96-12, Miej
ski Zakład Zieleni, Partyzantów
27A, 345-12-99, Ostatnia posłu
ga, Jaskółcza 4A, tel. 305-89-30,
Syriusz, Ceglana 6, tel. 348-4569; Pogotowie Pogrzbewowe, ul.
Partyzantów 27 A, tel. 345-1299; Tanatos, ul. Jaskółcza 1, tel.
305-56-37; Vivero, Kartuska 61
lok. 9, tel. 302-04-33, Zieleń,
Partyzantów 76, 341-20-71, 34173-35; GDYNIA- Charon, Witomińska 76, tel. 621-19-44, Con
cordia, Powst. Styczniowego 4A,
tel. 661-48-62, Orszak, Witomińska 26, tel. 621-14-24, Sleep Ti
me, Traugutta 2 E/2, tel. 620-5640, Zarząd Cmentarzy Komunal
nych, ul. Witomińska 76, tel.
620-22-60; SOPOT- Cmentarz Ko
munalny, ul. Malczewskiego, tel.
551-03-50, 551-65-06; Obol,
Morska 8, tel. 551-32-45

[ POLICJA

GDYNIA

Titanic
Historia wielkiej miłości na tle najbar
dziej znanej w dziejach ludzkości kata
strofy.
Ponad 80 lat po wypadku grupa nurków
bada wrak statku. Znajdują rysowane
portrety, dzięki którym nawiązują kon
takt z pasażerką uratowaną z katastrofy.
Ona opowiada im o rejsie w kwietniu
1912 r.

Wielkie nadzieje ***
Dzień zagłady **

Północ w ogrodzie
dobra i zła **
Złote runo **
Krzyk 2 ***
Kasamowa **

Krzyk 2
Młoda kobieta kończy rok studiów. Przed
dwoma laty o mało nie zginęła z rąk
młodych ludzi, maniakalnych wielbicieli
kina grozy. Lecz oto na miejscowe ekra
ny wchodzi film, nawiązujący do tamtych
wydarzeń. Podczas premiery dochodzi do
skrytobójczego zamachu.

SOPOT

animowany
USA, 82 min.
sensacyjny (151.)

reż.: Clint Eastwood
wyk.: Kevin Spacey

sensacyjny (15 I.)
USA, 155 min.
komedia (15 I.)
Polska. 123 min.
horror (18 I.)

reż.: Janusz Kondratiuk
wyk.: Stanisława Celińska
reż.: Wes Craven
wyk.: Courtney Cox
reż.: Brett Ratner

10,11.30,13.15,15

USA, 111 min.
sensacyjny (15 I.)
USA, 121 min.

USA. 120 min.
komedia sensacyjna (15 I.)

10 zł

16.30

10 zł

18.30, 20.45

10 zł

14.30

10 zł
10 zł

18.30

10 zł

20.30

10 zł

Flubber***

reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams

komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.

15

Piąty element ****

reż.: Luc Besson
wyk.: Bruce Willis

Historie miłosne ****

reż.: Jerzy Stuhr
wyk.: Jerzy Stuhr

fantastycz.-naukowy (15 I.)
Francja, 126 min.
psychologiczny (15 I.)
Polska, 90 min.

Przodem do tyłu **

reż.: Frank Oz
wyk.: Kevin Kline

Mała syrenka **

tel. 621-67-16

Fala

16.30

8 zł

tel. 620-69-63

18.30

8 zł

komedia (15 I.)
USA 90 min.

20

8 zł

reż.: John Musker
Ron Clemente
reż.: Les Mayfield
wyk.: Robin Williams

animowany
USA. 82 min.
komedia (b.o.)
USA (dubbing), 93 min.

12.30

Dzień zagłady **

reż.: Mimi Leder
wyk.: Robert Duvall

16,20.15

Fakty i akty **

reż.: Barry Levison
wyk.: Dustin Hoffman

sensacyjny (15 I.)
USA, 121 min.
komedia satyryczna (151.)

14.15

ul. Mireckiego

10 zł

Titanic ****

Bałtyk
Monte Cassino 30

10 zł

tel. 551-18-56

18.15

USA, 97 min.

Polonia
Boh. Monte
Cassino 55/57
tel. 551-05-34

Flubber

PRUSZCZ

Goplana

8 zł

NIECZYNNE
Roztargniony profesor wytwarza tajemni
czą substancję, która ma właściwości
sprężynujące i potrafi dać z siebie więcej
energii, niż pobrata jej z otoczenia. Miej
scowy przemysłowiec próbuje przywłasz
czyć sobie jego wynalazek.

Warszawa
Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Skw. Kościuszki 12

17

USA, 95min.

Flubber ***

f.

reż.: John Musker
Ron Clemente
reż.: Alfonso Cuaron
wyk.: Robert De Niro
reż.: Mimi Leder
wyk.: Robert Duvall

wyk.: Cris Tucker

s

GDAŃSK, oficer dyżurny
Komendy Wojewódzkiej, tel.
309-53-33; oficer dyżurny ruchu
drogowego, tel. 301-92-12; ofi
cer dyżurny Komendy
Rejonowej, tel. 308-62-22
GDYNIA, Komenda Rejonowa,
Gdynia, ul. Portowa 15, oficer
dyżurny - 620-63-43
SOPOT, oficer dyżurny
Komendy Rejonowej, tel. 55130-51, 997
RUMIA Komenda Rejonowa,
ul. Derdowskiego 43, tel. 67102-15
PRUSZCZ GD., Komenda Rejo
nowa Policji ul. Wita Stwosza 9,
tel. 682-22-41 do 43

Mała syrenka **

reż.: James Cameron
wyk.: Leonardo DiCaprio

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

16,1930

5 zł

Ikar
Powstańców W-wy

Dliewirtic
Bałtycki j%i

COOZIENNIK

piętek 29 maja 1998 r.
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POMOC TECH.

TEATRY
Miejscowość

GDAŃSK

GDYNiA

SOPOT

15

Tytuł

Brcydkie kaczątko

Baśnie japońskie

Brzechwałki

Opis

Godzina

Hans Christian

Historia królewskiego łabędzia

9.30,11.30

Andersen

urodzonego na kaczym podwórku

reż.: M. Tokarska Paludan

wg Urashima Taro

Podróż do Krainy Kwitnącej Wiśni.

wyk.: Mariusz Żarnecki

Momo Taro

reż.: Jacek Tomasik

Jan Brzechwa

Reżyser, wykonawcy

Autor

reż.: Aleksander Skowiński
muz. Jaków Wajsburg

reż.: Grzegorz Chrapkiewicz

• GDAŃSK

AUCHAN, ul. Szczęśliwa 3,
pon. - sob. 8.30 - 21.30, CI
TY FORUM, ul. Podwale

Grodzkie 8, pon. - sob.
9.00-21.00, ETC, al. Rzecz
pospolitej 33, pon. - sob.
9.00 - 21.00, GILDIA, ul.
Targ Sienny 7, pon. - pt.
10.30-18.30, sob.9.00 15.00, HALA TARGOWA
W GDAŃSKU, plac Domi
nikański 1, pon. - pt. 9.00 18.00, sob. 9.00 - 15.00,
IKEA, ul. Złota Karczma
26, pon. - pt. 11.00 - 20.00,
sob. 10.00 - 20.00, NOMI
DOM I OGRÓD, ul. gen. J.
Hallera 132, pon. - pt. 9.00
- 20.00, sob. 9.00 -17.00,
OFFICE DEPOT, ul. Grun
waldzka 211, pon. - sob.
10.00 - 20.00,

Miniatura

ul. Grunwaldzka 16

6-8 zł

Młoda publiczność bierze czynny udział

6-8 zł

podczas spektaklu

Eugene Ionesco

Miejski

Scena Kameralna

Boh. Monte Cassino 55/57

Antysztuka łamiąca tradycyjne

7-14 zł

17

konwencje teatru.

wyk.: Ewa Kasprzyk

TRÓJMIEJSKIE
SUPERMARKETY

5 zł

Gdzie

ul. Bema 26

wyk.: Maryena Niecyuja - Urbańska

Łysa śpiewacka

Cena

12.00

14.00

Pod gwiazdą
Conrada
Uroczyste „wodowanie"
książki kpt. ż.w. Wiszniew
skiego „Pod gwiazdą Con
rada" odbędzie się dziś na
pokładzie „Daru Pomorza"
zacumowanego w Gdyni
przy Skwerze Kościuszki.
Zapraszają Centralne Mu

zeum Morskie i Stowarzy
szenie Działaczy Kultury
Morskiej. Kpt. Piotr Dymitr
Wiszniewski ur. się w 1931
na Wołyniu. Wiele razy
opłynął świat. To jego pa
miętnik podróży.
(at)

Mała syrenka

Porcelitowa
kobieta

|
STRAŻE
STRAŻ POŻARNA 998

Komenda Wojewódzka Państwo
wej Straży Pożarnej,Gdańsk, So
snowa 2, tel. 341-00-56
PRUSZCZ GD., Komenda Rejono
wa Państwowej Straży Pożarnej,
ul. Gdańska 1, tel. 682-30-23

Galeria Sztuki Sień Biała
(Długi Targ 36, Gdańsk)
otwiera wystawę ceramiki
Krystyny Wiejak po ha
słem „Kobieta". Składa się
na nią kilkadziesiąt porce
litowych figurynek o fanta
zyjnej kolorystyce szkliwa.
Artystka nie korzysta
z matryc gipsowych; każda
figurka jest niepowtarzal
na. Tamże do obejrzenia
również malarstwo Alek
sandry Nocnej oraz biżute
ria artystyczna Janusza
Sznycera.
(at)

STRAŻ MIEJSKA
GDAŃSK, Elbląska 54/60, tel.
301-30-11; GDYNIA, Zakręt do
Oksywia 10, tel. 621-61-22
SOPOT, Kościuszki 25/27, tel.
551-37-99; RUMIA, ul.
Abrahama 17, tel. 671-01-34

TAXI

•GDYNIA

EUROMARKET, ul. Nowo-

wiczlińska 35, pon. - sob.
8.00 - 21.00,
stoiska z art. przemysło
wymi 10.00 - 21.00, HALA
TARGOWA W GDYM, ul.
Jana z Kolna, pon.- pt. 8.00
- 18.00, sob. 8.00 - 15.00,
H3T, ul. Kcyńska 27, pon. sob. 8.00 - 21.00, KLIF, al.
Zwycięstwa 256, pon. - pt.
9.00 - 21.00. MAKRO
CASH AND CARRY, ul.
Hutnicza 8, pon. - sob. 6.00
-21.00, WOODY, ul.
Chwaszczyńska 64, pon. pt. 8.00 - 19.00,

•SOPOT

BILLA, ul. Sikorskiego 8,
pon.- pt. 9.00 - 21.00,

•REDA

MEBLOMARKET, ul. Wejherowska 65, pon. - pt.
10.00 - 19.00

PONADTO ZAPRASZAJĄ DZIŚ

Kadr z filmu „Mała syrenka'
fot. materiały promocyjne

W dniu 31.05.98 o godzinie
18.15 kino Watra-Syrena,
które znajduje się przy ul.
Za Murami, zaprasza
wszystkie DZIECI na spe
cjalny uroczysty pokaz fil
mu Walta Disneya „Mała
syrenka". Pokaz ten odbę
dzie się z okazji Dnia
Dziecka.
Przed projekcją filmu każ
de dziecko otrzyma upomi
nek:

- puzzle z bohaterami fil
mu „Mała syrenka"
- gadżety filmów Disney'a,
książeczki, balony
- ciasteczka
Dla naszych Czytelników
mamy dwa podwójne za
proszenia, które można
potwierdzić dziś telefo
nicznie pod numerem 30135-66 między godziną 1111.15.
(Ni.)

•Opera Bałtycka; Uniwer
sytet Gdański etc. na stu
dencką sesję naukową
„Wydarzeniowa historia
Opery Bałtyckiej", w jej sie
dzibie (al. Zwycięstwa 15)
godz. 10-18. Prowadzenie:
Andrzej Żurowski, Jan Ciechowicz; podsumowanie
dziewięciu referatów i dys
kusji - Michał Błażejewski.

•Dworek Sierakowskich
(Sopot) na spotkanie z po
etą Henrykiem Banasiewiczem; godz. 18.

•Wojewódzka Biblioteka
Publiczna na zakończenie
konkursu szkolnego „Po
znajemy patrona naszej
szkoły" (Josepha Conrada).
Gdańsk, Targ Rakowy
godz. 10.

• CottonClub
w Gdańsku ul. Złotników I
na promocję Pall Maili. |
Również w sobotę, wieczo
rową porą.
Wstępy całkiem wolne.

•Galeria .Refektarz"
w Kartuzach na wystawę
ceramiki i rzeźby Julity
Wójcik, Marcina Plichty,
Tomasza Sobisza; zespół
klasztorny, godz. 19.

Al-ta

POGODA MA JUTRO
POGODA MA DZIS

POGODA NA POJUTRZE
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Zachmurzenie małe do
umiarkowanego, miej
scami przelotne opady
deszczu. Wiatr połu
dniowo-wschodni, sła
by i umiarkowany.

u

yM

•

8° — 12°C

hPa

achmurzenie
małp do umiarko
wanego, w ciągu
dnia duże, w godz.
popołudniowych
i wieczorem prze
lotne opady desz
czu i lokalne bu
rze. Wiatr połu
dniowo-wschodni
umiarkowany,
w czasie burzy
dość silny i pory
wisty.

991 - energetyczne; 992 - gazowe;
993 - ciepłownicze; 994 - wod.-kan.;
995 - techniczne
GDAŃSK - ciepłownicze: 344-16-20,
energetyczne: 341-23-23, - gazowe:
301-18-68, 552-14-62, techniczne
PKM: wod.-kan.: 301-20-67; GDY
NIA - ciepłownicze: tel. 623-19-41;
dźwigowe: tel. 263-36-65; 623-4024; energetyczne: tel. 620-45-50;
gazowe: tel. 620-44-73; 620-44-79;
wod.-kan.: 621-90-19; SOPOT gazowe: 551-10-68 (czynne w g. 622); - wod.-kan.: 551-40-55; RUMIA
- gazowe: tel. 671-18-82; wodno
kanalizacyjne: 671-00-30; PRUSZCZ
GD.,- energetyczne: ul. Powstańców
Warszawy 12, dyżury nocne i w dni
wolne od pracy (w godz. 6 - 22), tel.
682-26-43,682-29-51, w dni wolne
od pracy (w godz. 22 - 6), gazowe:
ul. Nowowiejskiego 18 b, tel. 68236-75 (całą dobę), wodociągów i ka
nalizacji: ul. Grunwaldzka 71,
w godz. 7-23 tel. 682-34-17, 68224-50, od23-7, tel.682-01-88.
0602-24-35-91.

luL / ^
66 — 10°C *

Zachmurzenie małe
do umiarkowanego,
możliwe przelotne
opady deszczu i bu
rza. Wiatr umiarko
wany wschodni.

GDAŃSK-ALFA super HTG, 91-91.
Naprawdę najtaniej. Sprawdź, 301-9191,0-602-31-91-91, Cara MILAN0,9627,307-30-30,307-08-00, najtaniej 80
gr. 1 km; City Taxi, 91-93,346-46-46,40
proc. - telefon, 50 proc. - karta z posto
ju!; 306-00-00 Dajan Taxi, stare ceny;
Hallo Taxi, 91-97,301-59-59,0601-3159-59. Rabat do 40 proc. (również karty
kredytowe); Neptun, 96-26, Najwięcej
dajemy! Najmniej bierzemy! Skorzystaj,
przekonasz się sam!; Escort, 341-14-11
SUPER CHR0N0S 91-92 ATRAKCYJNE
CENY!; Komfort, 96-21; Super Hallo Taxi,
91-91; Taxi Plus, 96-25;
GDYNIA - Admir Radio Taxi, 624-18-18;
Auto Taxi, 629-11-11; Euroschool Taxi,
629-80-0; Expres Taxi, 624-16-24; Hallo
Komputer Taxi, 623-18-18; Medyk Taxi,
625-07-77; Nord Radio Taxi, 661-17-77;
Port-Trans-Taxi, 621-50-50; Non-Stop Taxi-Radio, 625-01-01; Tele Taxi Trójmiasto,
91-95; Taxi Plus, 622-66-66; Taxi Radio
Gdynia, 625-21-21; SOPOT - Inter Taxi,
551-01-01, Taxi Sen/ice, 91-94, Taxi So
pot, 551-02-70, Tele Taxi, 551-08-08;
PRUSZCZ GD., ul. Krótka, tel. 682-25-26;
ul. Niemcewicza, tel. 683-10-00;
RUMIA, Axel Computer Taxi, tel. 671-5201,671-01-23

TEL. WAŻNE
Ogólnoproblemowy, tel. 301-00-00,
Anonimowych Alkoholików, tel. 30151-32, Centrum pomocy poszkodowa
nym w wyniku przemocy, al. Zwycię
stwa 27 (pomoc nieodplatmie), tel.
341-73-77,341-43-41, Młodzieżowy,
tel. 988, Centrum Pomocy Rodzinie,
tel. 341-27-12, AIDS, tel. 302-04-42,
Dla kobiet i dzieci maltretowanych,
tel. 301-92-62, Niebieska linia (bez
płatna), tel. 0 800 200-02, Monar,
tel. 302-04-42, Antymafijny, Gdańsk,
tel. 302-27-30, Gdynia, tel. 620-6529,8-15.15; Policyjny Telefon Anty
narkotykowy 309-52-77 (całodobowy);
Punkt Informacji Niepełnosprawnych
pon.-pt., g. 9-16 tel. 341-11-27; Za
ufania Straży Granicznej, tel. 343-34-33
(całodobowy), Pruszcz Gd.- Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.
Grunwaldzka 25, tel. 682-33-04, Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Niepodległości 11, tel. 682-27-55

URZĘDY
GDAŃSK- Urząd Wojewódzki, Oko
powa 21/27, tel. 307-72-74, 307-7294, Urząd Miejski, Nowe Ogrody
8/12, tel. 302-30-41,302-20-61;
GDYNIA- Urząd Miejski, Piłsudskie
go 52/54, tel. 620-72-71,620-97-98;
SOPOT- Urząd Miejski, Kościuszki
25/27, tel. 551-20-21, PRUSZCZ GD.Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 20,
tel. 682-36-24, fax. 682-34-51
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KTOKOLWIEK WIDZIAŁ
Policja poszukuje 12-latka

Gdzie jest Janek
ub. tygodniu zaginął
w Warszawie 12-letni.
Janek Dżon. Policja poszuku
je go w całym kraju.
Opiekunka chłopca, sio
stra Małgorzata Chmielew
ska poszukuje Janka sama.
Pytała o niego na dworcach
i w sklepach - była zawsze
przed policją.
- Telegram wysłaliśmy
do komend wojewódzkich mówi Paweł Biedziak,
rzecznik KGP w Warsza
wie. - Stamtąd informacja
powinna zostać przekazana
do komend rejonowych
i komisariatów.
Jak już informowaliśmy,
gdyńscy oficerowie dyżurni
nie wiedzieli o poszukiwa
niach.
- Nic o tym nie wiem,
zresztą sprawa nie dotyczy
naszej jednostki - stwierdził
oficer dyżurny z gdańskiego
Suchanina.
Kom. Gabriela Sikora,
rzecznik KWP w Gdańsku
wyjaśnia, że telegramy mo
gły przyjść wcześniej, a tych
dyżurnych nie było na zmia
nie.

Policja prosi

świadkowie
wypadków
Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Rejonowej Policji w Gdańsku przy ul
Kurkowej 8 starają się wyjaśnić okoliczności wy
padków drogowych.

12-letni Janek Dżon

Siostra Małgorzata otrzy
mała już informacje o chłop
cu z Bydgoszczy, Krakowa,
Lublina i Warszawy
- Jest on samodzielny
i mógł wejść do pociągu uważa opiekunka.
Janek pochodzi z Mołda
wii, ale mówi dobrze po pol
sku. Z wyglądu ma 10 lat,
śniadą cerę, 142 cm wzrostu.
Ktokolwiek go widział,
proszony jest o kontakt z po
licją pod nr. tel. 997 lub z sio
strą Małgorzatą pod nr.
(0-22) 846 66 44.

W związku z tym świadko marki Ford potrącił jadącego
wie zdarzeń o których pisze na rowerze chłopca, który
my, proszeni są o kontakt doznał licznych obrażeń.
osobisty lub telefoniczny pod •30 kwietnia o godz. 8
nr. tel. 308-62-58 lub 308-62- w Gdańsku przy ul. Subisława, na wysokości posesji nr
51.
•26 kwietnia br. ok. godz. 32, samochód osobowy marki
5.30 w Gdańsku przy ul. Sa BMW potrącił kobietę, która
dowej, na wysokości posesji doznała obrażeń.
nr 5 ul. Reduta Żbik, kierują •23 marca br. ok. godz.7.30,
cy samochodem ciężarowym w Gdańsku, na ul. Święto
marki Ford Transit stracił krzyskiej (skrzyżowanie z ul.
panowanie nad pojazdem, Wieżycką) Fiat Tipo potrącił
zjechał na torowisko tram kobietę, która doznała obra
wajowe i uderzył w słup. Kie żeń ciała.
rujący doznał licznych obra •W Gdańsku, 18 kwietnia
br, ok. godz. 20.30, na
żeń ciała.
•30 kwietnia br. o godz. ul.Smęgorzewskiej kierowca
17.45 w Gdańsku przy ul. Fiata 126p potrącił idących
Puckiej, na wysokości pose jezdnią dwóch mężczyzn,
sji nr 2B, samochód osobowy którzy doznali obrażeń ciała.

Poszukiwany Władysław

Zaginął w marcu
Władysław Strzelec wy
szedł w marcu z domu,
zrezygnował z pracy;
nie odebrał wynagro
dzenia. Nie wiadomo, co
się z nim stało.
O zaginięciu 54-letniego
Władysława Strzelca poli
cjantów z gdańskiego Przy
morza powiadomiła 25 mar
ca br. żona mężczyzny, Hali
na Strzelec. Mieszkali przy
ul. Chłopskiej. Zeznała, że
od początku marca mąż nie
pojawia się w domu. Gdy
zaginiony wyjeżdżał na
dłuższy czas mówił, że nie
będzie go w domu. Nie stało
się to tym razem...
Strzelec pracował w agen
cji detektywistycznej. Tam
też był po raz ostatni widzia
ny 1 kwietnia zwolnił-się na
własną prośbę.
- Nie utrzymywał z nikim
bliższych kontaktów, ale był
koleżeński - mówi Zbigniew
Arciszewski, szef agencji.
Po naszej publikacji poli
cja nie otrzymała o nim żad
nej informacji.

Salecki Waldemar

Jan Gtobmiowski

iarosfaw Liżewski

32-letni Salecki Walde
mar, syn Wacława i Elżbie
ty, zameldowany w Gdań
sku przy ul. Świętokrzy
skiej 52 jest poszukiwany
listem gończym wydanym
przez Sąd Rejonowy w El
blągu. Mężczyzna osiem lat
temu włamał się do maga
zynu w Bogaczewie, skąd
zabrał bęben z drutem mie
dzianym o wartości ponad 4
tys. zł. Jest on również po
szukiwany za dokonanie
innych przestępstw przez
Prokuraturę
Rejonową
w Bydgoszczy.
Pomimo stałego miejsca
zamieszkania poszukiwany
od kilku lat się tam nie po
jawia.

37-letni jan Głobmiowski
syn Jana i Brygidy zamel
dowany w Gdańsku przy ul.
Wejhera 9 A/l jest od
sześciu lat poszukiwany.
Sąd Rejonowy w Gdańsku
wydał za nim list gończy
Dotychczasowe czynności
poszukiwawcze
nie
przyniosły
pozytywnego
rezultatu. Mężczyzna nadal
ukrywa się przed wymiarem
sprawiedliwości.
Rysopis poszukiwanego:
176-180 cm wzrostu, włosy
uczesane do góry, owalna
twarz, średnie czoło, oczy
jasne, widoczne ubytki w
uzębieniu.
Ktokolwiek może pomóc
policji w ustaleniu jego

34-letni Jarosław Liżew
ski syn Witolda i Krystyny
zameldowany w Gdańsku
przy ul. Malczewskiego
82/11 od dwóch lat jest po
szukiwany. Sąd Wojewódz
ki w Gdańsku wydał za nim
list gończy za dokonanie
kradzieży zuchwałej.
Rysopis poszukiwanego:
186 cm, szczupła budowa
ciała, włosy ciemnoblond,
twarz prostokątna, cera
śniada, czoło wysokie, czy
niebieskie, nos duży i gar
baty uszy duże, lekko od
stające, blizna na prawym
łuku brwiowym.
Poszukiwania prowadzą
funkcjonariusze z komisa
riatu na Suchaninie.

Funkcjonariusze proszą,
więc osoby które przyczy
niłyby się do ustalenia jego
miejsca pobytu, o pilny
kontakt telefoniczny z naj
bliższą jednostką policji
pod nr. 997.

miejsca pobytu proszony
jest o kontakt z funkcjonar
gdańskim
iuszami na
Przymorzu pod nr tel. 553
00 21 łub z najbliższą jed
nostką policji pod nr. teł.
997.

Piotr Trusiński

Robert Sobolewski

Teresa Sikora

30-letni Piotr Trusiński
zameldowany w Gdańsku
przy ul. Bzowej 1/70 jest od
sześciu lat poszukiwany.
Sąd Wojewódzki w Elblągu
wydał za nim list gończy.
Z
kolei
Prokuratura
Gdańsk-Północ bez skutku
usiłuje ustalić jego miejsce
pobytu. Trusiński ukrywa
się przed wymiarem spra
wiedliwości, a dotychczaso
we poszukiwania nie przy
niosły pozylywnego rezul-

40-letni Robert Sobolew
ski syn Franciszka i Jadwigi
zameldowany przy ul. Sza
rej 27b/67 w Gdańsku od
czterech lat jest poszukiwa
Sąd
Wojewódzki
ny.
w Gdańsku wydał za nim
list gończy za popełnienie
rozboju.
Rysopis poszukiwanego:
wzrost 181 cm, szczupła
budowa ciała, włosy jasnoblond, owalna twarz, blada
cera, czoło wysokie, oczy
niebieskie, nos i uszy śred-

39-letnia Teresa Sikora
vel Cendrowska, córka
Henryka i Heleny, która
w Gdańsku nie miała za
meldowania, mimo że się tu
urodziła poszukiwana jest
listem gończym za popeł
nienie groźnego przestęp
stwa.
Poszukiwania od trzech
lat prowadzą funkcjonariu
sze z komisariatu na gdań
skim Suchaninie.

ęm, średnia budowa ciąła,
oczy zielone. Ktokolwiek
może pomóc w ustaleniu
miejsca jego pobytu pro-

szony jest o kontakt z poliPrzymorzu pod ar. teł 553
00 21 lub z najbliższą jed
nostką policji pod nr 997.

funkcjonariusze z komisa
riatu policji na gdańskim

wi• •• ••"•••••••>;*

może pomóc w ustaleniu
jego miejsca pobytu pro
szony jest o kontakt z naj
bliższą jednostką
pod nr tel. 997.

wzrost 164 cm, szczupła
&oblond,
blada cera, uszy lekko od-

Władysław Strzelec

- Kilka dni temu sądzili
śmy, że znaleźliśmy jego
ciało - mówi funkcjonariu
szka zajmująca się sprawą. Jednak syn zaginionego nie
rozpoznał zwłok.
Rysopis poszukiwanego:
165 cm wzrostu; włosy krót
kie, proste, koloru ciemny
blond; twarz owalna, bez za
rostu; cera śniada; oczy nie
bieskie.
Ktokolwiek może pomóc
w ustaleniu miejsca pobytu
poszukiwanego, proszony
jest o kontakt z policją na
gdańskim Przymorzu pod
nr. tel. 553-00-21.

Ktokolwiek może pomóc
policji w ustaleniu miejsca
pobytu
poszukiwanego
proszony jest o kontakt
z najbliższą jednostką poli
cji pod nr tel. 997.

Ktokolwiek może pomóc
w ustaleniu miejsca jej po
bytu lub w jęj ujęciu, pro
szony jest o kontakt z naj
bliższą jednostką policji
pod nr teł. 997.

„Ktokolwiek widział" (tel. 301-50-41 wew, 335), cotygodniowy cykl „Dziennika" poświęcony osobom zaginionym i poszukiwanym przygotował Jarosław Włostowski
we współpracy z jednostkami policji regionu gdańskiego, elbląskiego i słupskiego.

g
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WTC Gdynia - Expo

I Liceum Ogólnokształcqce
Zaoczne w Gdyni

w y n a j m i e

przyjmuje słuchaczy
na rok szkolny 1998/99
(nauka trwa 3 lata)

DLA STAWÓW OGRODOWYCH
30-31 MAJA 1996
Q
GDYNIA, AMONA 23
10.00-16.00

powierzchnię biurową - 329 m2,
IV piętro, winda

©

O

pod działalność gastronomiczną
- 122 m2, parter.

oraz

• PROFESJONALNA TECHNIKA
•FMM
o

Z a p i s y :
81-384 Gdynio, ul. Władysława IV/54, tel. 346-39-66 lub 620-56-55, 620-72-55.

R-6482/A/5

• POMPY
• LAMPY U.V.

^
W

Tel. 628 61 50, 628 61 67.

Fofilaktyka
nic nie kosztuje
i

•

•

i

• •

Zbliżają się wakacyjne wyjazdy, dlatego Twój samochód musi być sprawny.
W ramach Akcji Lato w dniach 30 i 31 maja oraz 27 i 28 czerwca zapraszamy właścicieli
ze znakiem Volkswagena do skorzystania z bezpłatnych przeglądów technicznych
w Autoryzowanych Stacjach Dealerskich VW.

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy konkurs
rysunkowy z atrakcyjnymi nagrodami.

\

ELMOT, ul. Zagonowa 13, Elbląg, tel. 055 232 70 60
GAJOS, ul. Kasztanowa 4, Sopot, tel. 058 551 33 17
GROBLEWSKI, ul. Jagiellońska 12a, Gdańsk, tel. 058 557 55 15

Volkswagen.
Czujesz się pewnie.

PROGRAM OPEL

BEZPŁATNIE!
PRZEDŁUZONY DO TRZECH

O
PJ

S
O
£
t—
U

LAT PROGRAM OPEL
ASSISTANCE

a

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW

u

£

o

Q
<
CT
O
S

ASSISTANCE

Casco

YECTRA

NAPRAWY PRZEZ DWA LATA
PO WYGAŚNIĘCIU GWARANCJI

2
O-i

ZAPRASZAMY

Serwis Haller

Motor Centrum

Konocar

Gdańsk-Osowa, Obwodnica trójmiejska

80-717 Gdańsk, ul. Miałki Szlak 4/8

80-314 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 303

tel. (058) 5 525 525
71H1U7MIY M M1S7YM MB ""flłTTfr
ŁMlMoillni] l)U fł/toi TW! &Wn MkJJmDK

tel. (058) 301 04 22

tel. (058) 55 23 406

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, lel./fax (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
CS*-" Starogard Gdański, Basztowa 3, teWax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

AN

m

;e;

ei>§:
•Z'

•:•:•"'«?»:
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Policealne Studium Ubezpieczeń Bankowości i Biznesu

Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych z siedzibą w Gdaósku-Oliwie

przy Gdaikkim Towarzystwie Edukacyjnym

przy ul. Subistawa 5, tel. 552-12-51, fax 552-45-12

OGtfiSZft NfiBÓfi m ROK SZKOlNV 1998/99 - 8€Z 6GZRMINÓUJ UUSTąPNVCH

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 20 000 ECU na

DUDUl€TN)fl POUCefitNR SZKOŁA

wykonanie opracowania ..Projekt Budowlano-Wykonawczy budowy
akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych
przez drogi krajowe nr 1.6 i 222".

7ou,ńd: technit* akono-wsto

Instrukcję dla oferentów można odebrać w tut. dyrekcji w pokoju nr 20 w godz. 8.00-14.00.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest mgr inż. Robert Marszałek. Termin
składania ofert upływa dnia 8.06.1998 roku o godz. 10.30 (pokój nr 20).
Otwarcie ofert nastąpi 8.06.1998 roku o godz. 11.00 w siedzibie DODP w pokoju nr 12. R-6727/A/5

ROCZNE POUC€fllN€ STUDIUM

roi< 2o(oŻ6nto

FINftNSC
I ftflCHUlllfOWOŚĆ

Pi-

FINffNS€ I CKONOMIKft
FIAM¥

nomy kierunek szkoły duuułetniej:

fidres:

ul. Sioło 1
80-435 Gdańsk-UJfzeszcz

tel. 341-44-17
341-14-57

flDMINISTfiflCJf)
zcutód: technik odftunśsfrocji

ekonomiczno

szkoło

intfegrocji

europejskiej

SKLEPY

A-Z

Sp.
z 0.0.
SD. Z

oferują
Nasz serwis to opieka i bezpieczeństwo w okresie gwarancji
oraz w okresie pogwarancyjnym - stale ceny na robociznę
i części zamienne.

TtUNtA

fllf

m

0800-162729

Dąbrówka Wielkopolska
Dębno
Golczewo
Gorzów Wiekopolski
Gryfino
Łobez
Stargard Szczeciński
Szczecin
w
A 0
Zielona Góra ^

;
I
•
•
:

Kwidzyn
Mrągowo
Olsztyn

1^69/kostka

olej

4,29/1 litr

śmietana 12% 1,09 zł/kubek
Adresy:

Tczew, ul. Gdańska 7 A
31-22-15

Oechanów
A Gdynia
^Kościerzyna
; lipusz

masło

302-04-41

a

A

1,85 zł/kg

Gdańsk, ul. Kartuska 73 A

0800-154035
Brodnica
Bydgoszcz
Chojnice
Grudziądz
Koszalin
Nowe Miasto Lubawskie
Piła
Płock

cukier

Wyszków
Żuromin

S1

wm \

-•CSASiM!/" li ILU VuAoXoj
Biała Podlaska
Białystok
łomża
Międzyrzec Podlaski
Węgrów

REKLAMA

Z DUŻYM

•

można taniej
0800-1623061
Gniezno
Inowrocław

)nu^m ******
LUBLIN

Kraśnik
Lubartów

Środa Wielkopolska
Wieluń
Włocławek
Zduńska Wola

0800-166059
Bolesławiec
Głogów
Jelenia Góra
Legnica
Leszno
Lubin
Środa Śląska
Wrocław

Puławy
Radom
Ryki

0800-163088
Bielsko Biała
Byczyna
Cieszyn
Gliwice
Jastrzębie Zdrój
Kędzierzyn Koźle
Kluczbork
Kłodzko
Opole

Ozimek
Racibórz
Toszek
Ustroń
Wałbrzych
Wołczyn
Ząbkowice Śląskie
Żywiec

BEZPŁATNE
POŁĄCZENIE NA
TERENIE CAŁEGO
KRAJU
7ADDflQ7)IMV Ml W/IOWni

Łowią
Mińsk Mazowiecki

mec BlgKO ZDRÓJ ^

DIIIR flCI flQ7nU>

ŁflrKflOŁAmT UU nlfloŁlln Diun UblUOŁtN.

•

Tomaszów Mazowiecki

REKLAMA DUO
to rodzaj reklamy
ukazującej się

Andrychów
Busko Zdrój
Chrzanów
Częstochowa
Gorlice
Katowice

Kraków
Kęty
Nowy Sącz
Rabka
Ruda Śląska
Sosnowiec

Tarnów
Zabrze
Zakopane
Zawiercie

(0/
Rzeszów
Jarosław
Sanok
Krosno
Mielec |f)B
Tomaszów Lubelski
Nisko
Ropczyce Zamość

Jeśli czegoś nie wiesz, masz problem lub wątpliwości zadzwoń! pod odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania

jednocześnie
w DZIENNIKU BAŁTYCKIM
I WIECZORZE WYBRZEŻA

Dziennik

Bałtyckie

nr thJFOLtNIt. Połączenie jest bezpłatne
NIE JESTEŚ SAM. ODPOWIEMY NA KAŻDE TWOJE PYTANIE. NASZE
SERWISY SĄ DO TWOJEJ DYSPOZYCJI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

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

wybrzeża
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Seriaściśle
limitowana!

Teraz tylko w BIG-u
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Escort Bolero

M&S Gdańsk
tel.058 3039492
M&S Gdańsk
tel.058 3029642
M&S Gdańsk
tel.058 3452248
M&S Gdańsk
tel.058 5548295
M&S Gdynia
tel.058 6234841
M&S Gdynia tel.058 6230060w331
M&S Gdynia
tel.058 6217059
M&S Elbląg
tel.055 2354996
M&S Lębork
tel.059 628469
M&S Rumia
tel.058 6710510
M&S Wejherowo tel.058 6720325
M&S Kościerzyna tel.058 6867614
M&S Żukowo
tel.058 6817557

AIRBAG

dla kierowcy
. immobiliser
regulowane
zagłówki tylne
centralna
zamel

BIG Autohandel
Główny Autoryzowany Dealer

WKŁADY
SZYBOWE
WYPEŁNIONE
ARGONEM

Odbiór
natychmiastowy!

Salon Sprzedaży Samochodów, ul. Grunwaldzka 256 (róg Abrahama) tel.(058) 552 06 60 fax (058) 554 13 13
Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 553 36 43, fax (058)553 05 21
Hurtownia i sprzedaż detaliczna części zamiennych - dostawy bezpośrednio z fabryki

032-033 (1165 X 14351 430il7

034-035 U 46$ I 1435}
M | N | DOPŁATA DO TERMO
OB5-OB6 f$6512195 z p.} 528zł5 w OKNACH NIETYPOWYCH

WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ
Ogłasza nabór na Uzupełniające studia magisterskie prowadzone w trybie zaocznym.
Studia będą prowadzone na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalnościach:
1. Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
2. Projektowanie maszyn
3. Technologia maszyn
Oprócz dotychczasowych kierunków dyplomowania Wydział proponuje dwa nowe kierunki dy
plomowania:
1. Pojazdy i silniki spalinowe
2. Inżynieria przemysłu spożywczego, chłodnictwo i klimatyzacja
0 uruchomieniu specjalności i kierunku dyplomowania będzie decydowała liczba zgłoszeń.
Studia będą trwały cztery semestry. Zajęcia będą się odbywać co tydzień w piątki, soboty
1 niedziele w czasie 15-tygodniowych semestrów. Studia są płatne.
Kandydaci posiadający dyplom inżyniera ukończonych studiów na Wydziale Mechanicznym
kierunku mechanika i budowa maszyn lub na pokrewnych wydziałach politechnicznych lub
w kierunku mechanika i budowa maszyn lub na pokrewnych wydziałach politechnicznych lub
w innych szkołach nie politechnicznych posiadających wydziały mechaniczne proszeni są
o dostarczanie podań do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego (pokój 228) w godzinach
8.00-15.30 lub pocztą pod adresem:
Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny
ul. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonu 347-28-67,347-16-85,347-16-86.
Do podania należy dołączyć
• oryginał lub odpis dyplomu inżynierskiego,
• 3 fotografie,
• zaświadczenie lekarskie,
• kserokopię 2 i 3 strony dowodu osobistego
• indeks studiów inżynierskich.
Druk podania i zaświadczenia lekarskiego należy pobrać z dziekanatu.
DZIEKAN

R-6467/A/5

50,100,200,300 dni

- nowe lokaty terminowe
w Pomorskim Banku Kredytowym

Ml 1050,- do 1150,2300,"
2500,895,-

Londyn 6 lub 7 dni
Szkocja 10 dni
Irlandia 12 dni
•
Paryż 6 dni

Jeżeli!pomiędzy
18 maja a 31 sierpnia
zdeponujesz na jednej
z naszych nowych lokat
co naimniei
otrzymasz Imienny
Certyfikat Gwarancyjny.

Paryż i Zamki «ad Loarą 7 dni

Paryż, Zamki i Normandia 8 dni

Fk^Norwe&łSdni
Lazurowe Wybrzeże 8 dni
Rzym 7 lub 8 dni
Włochy Północne 6 dni
Wiochy z Sycylią 13 dni
Włochy 10 dni

Dzięki certyfikatowi

w ciągu 12 miesięcy
od założenia lokaty
masz szansę otrzymać

kredyt tańszy o 2%

* szczegółowy regulamin promocji dostępny w placówkach Banku

1339,'Xviv ¥

1319,od 960,- do 1435,od 790,- do 885,2050,1520,-

Alzacja, Alpy i Lazurowe Wybrzeże JO dni
1635,Alpejskim Szlakiem 8 dni
od 1425,- do 1535,/vusinałozwa|C«ntt^iO(^y o
i
Holandia-Belgia-Luksemburg 7 dni od 1145,- do 1265,Zamki nad Renem 7 dni
|
§ 1250,Praga 4 dni
490,Szlakiem Piwoszy 6 dni
1?OC,690,Budapeszt - Heviz 5 dni
Grecja 10 dni
od 1795,- do 1925,Wiedeń 4 dni
600,Wilno 3 dni
410,oraz wiele innych atrakcyjnych tras. Pytaj o katalog!

W cenę każdej imprezy wliczony jest przejazd autokarem, opieka pilota,
pobyt w hotelach kategorii turystycznej lub dwugwiazdkowych, w pokojach
2 osobowych z łazienkami, śniadania kontynentalne lub typu bufet (ew. kolacja),
ubezpieczenie i atrakcyjny program zwiedzania miast.

POMORSKI BANK KREDYTOWY S.A.
Grupa PEKAO S.A.

to bank
beipiecirty

Placówki w województwie gdańskim:
I O/Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 36,1 O/Gdynia ul. Hutnicza 3a,
Ekspozytura Gdynia ul. Unruga 39, II G/Gdyra? u! 10 i.utego 8,
Fillia Gdynia ul. J. Waszyngtona 34/36, Ekspozytura Gdynia ul. Narcyzowa 1/18.

NISKIE €Bm - OEBISOWSKA JAKOŚĆ
Zapraszamy do salonów PBP Orbis. Na życzenie wysyłamy katalog.

™'Z" ™iii*swEn i i nrfciu# 5) 232 72 42,
Gdynia (0 58) 620 48 44, Sopot (0 58) 551 41 42/

R-6205/B/10

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ:

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, tel./fax 682-23-25, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tel./fax (
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./fax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
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Z Niemiec do Rosji

Na pontonie przez Atlantyk

Ma matym
katamaranie

Szalona wyprawa

P

wóch młodych żegla
rzy niemieckich, pły
nących na małym katama
ranie sportowym „Rhein
Gold" z Lubeki do St. Pe
tersburga, 'wylądowało na
plaży pod Łebą bez odpra
wy granicznej. Od środy
przebywają w Gdańsku.
Dymitr L. i Raik L. - stu
denci Wyższej Szkoły Spor
towej w Kilonii - 15 maja
wypłynęli z Lubeki na
dwukadłubowej, otwartej
łodzi żaglowej o długości 6
m. Niebezpieczny rejs
wzdłuż brzegu Bałtyku jest
ich dość niecodzienną pra
cą dyplomową, mającą
udowodnić możliwość od
bywania dalekich wypraw
na małych jednostkach ża
glowych. Ponieważ na ka
tamaranie nie ma kabiny
i miejsca na bagaż, żegla
rze płyną od portu do por
tu. Nocują w wynajętych
kwaterach.

- Łódź dopłynęła do plaży,
nieopodal portu w Łebie mówi kmdr ppor. Grzegorz
Goryński, rzecznik prasowy
komendanta Morskiego Od
działu Straży Granicznej. Funkcjonariusze straży po
mogli im, ale pouczyli też
o obowiązkach "wynikających
z żeglowania po polskich,
morskich wodach terytorial
nych. Po odprawie granicz
nej młodzi Niemcy kontynu
owali rejs. We wtorek wpły
nęli na Zatokę Gdańską. Do
portu gdańskiego przyholo
wała ich jednostka patrolowa
straży. Do środy przebywali
w bazie Kaszubskiego Dywi
zjonu Straży Granicznej
w Gdańsku Westerplatte,
w której umożliwiono im na
prawienie łodzi.
Obecnie katamaran cu
muje w porcie jachtowym
nad Motławą. 1 czerwca stu
denci zamierzają wypłynąć
do Bałtyjska.
jAS^

JłllHl:

Arkadiusz Pawełek z Wrocławia chce samotnie
przepłynąć na ożaglowanej łodzi pneumatycznej
przez Atlantyk. Zakończył już jej próby na Zatoce
Puckiej, które trwały pięć dni. Z Pucka wyjechał pe
łen optymizmu, choć swój ponton nazwał „Cena
Strachu".
Pawełek, mający 29 lat,
byłby pierwszym Polakiem
i drugim człowiekiem na
świecie, który przebyłby
Atlantyk na łodzi pneuma
tycznej. Jego poprzednik
Francuz Alain Bombart
przepłynął w 1952 roku na
pontonie Atlantyk, aby udo
wodnić, że zaradny rozbitek
może przetrwać na morzu
wiele tygodni. Wrocławianin
nie ma uprawnień żeglar
skich, ale odbył kilka dale
kich wypraw, m. in. do Afry
ki, Azji i w rejon koła podbie
gunowego. Jest też nurkiem
1 grotołazem.

Szlakiem Kolumba
- Zamierzam wypłynąć
w czerwcu z hiszpańskiego
portu Kadyks i wylądować na
karaibskiej wyspie Barbados,
pokonując 3,6 tys. mil mor
skich w ciągu dwóch, trzech
miesięcy - powiedział nam
Pawełek. - Na razie mój wy
jazd do Hiszpanii opóźnia
oczekiwanie na obiecany te
lefon satelitarny Będę żeglo
wał śladami Kolumba. Przed
wyruszeniem na otwarty
Atlantyk odwiedzę jeszcze
Wyspy Kanaryjskie. Potem
popłynę trasą pasatów czyli
ciepłych wiatrów wiejących
w kierunku zachodnim z siłą
2 - 4 stopni w skali Beauforta.

Pawełek konsultował się
m. in. z Jackiem Pałkiewiczem. Ten znany żeglarz
i podróżnik w 1975 roku po
konał samotnie Atlantyk na
5-metrowej szalupie z ża
glem o nazwie „Paty".

Ponton
ale z żaglami
- „Cena Strachu" jest ty
pową, motorową pneuma
tyczną łodzią ratowniczą
ŁR 6 o długości 4,4 m i szero
kości - 1,8 m - mówi Jacek
Centkowski,
konstruktor
jachtowy. - Posiada ona
sztywne dno z tworzywa
sztucznego, które zmodyfi
kowałem, dodając długą i za
głębioną na 30 cm płetwę.
Płetwa ta będzie stabilizować
kurs łodzi na atlantyckiej fali
i umożliwi jej pływanie pod
żaglami. Ponton wyposażono
w aluminiowy maszt o wyso
kości 4,5 m, składny z dwóch
części - górnej i dolnej. Gór
na część pełni funkcję bomu,
pozwalającego na podnosze
nie dwóch żagli o powierzch
ni 4,5 m kw. Na złożonym
maszcie będzie można pod
nosić lekki żagiel tzw. blister
o powierzchni 3,5 m kw, do
żeglugi w pasatach.
W razie braku wiatru, co
nie jest rzadkością w strefie
podzwrotnikowej, żeglarz

Łódź pneumatyczna „Cena Strachu", przygotowana do
przepłynięcia Atlantyku, została wypróbowana na
wodach Zatoki Puckiej.
Fot. Jacek Centkowski

będzie mógł posłużyć się
dwoma wiosłami. Oprócz
stałego steru, na pontonie
jest ławeczka, która pełni
także funkcję steru awaryj
nego.

Sposób na przeżycie

Pawełek zabiera na pon
ton 125 1 wody (25 1 w zbior
niku dennym, 801 w workach
foliowych i 20 1 w dwóch ka
nistrach). Posiada też dwa
małe destylatory wody mor
skiej. Zakłada zużywanie 4
1 wody dziennie, a oszczęd
nościowo - 21.
- Będę żywił się produkta
mi liofilizowanymi, czyli od
wodnionymi, wykorzystywa
nymi na statkach kosmicz
nych - opowiada Pawełek. Jest to 100 porcji, m. in. woło
winy mięsa drobiowego, wa

rzyw i owoców, ważących
łącznie 40 kg. Mam dwie ku
chenki gazowe - lekkie
i o dużej wydajności energe
tycznej - z nabojami gazowy
mi, używanymi przez wypra
wy wysokogórskie. Kuchen
ka będzie zawieszana na
kardanie, co pozwoli gotować
na pontonie rozkołysanym
przez fale.
Ponton wyposażony został
w radioboję ratowniczą, na
dającą automatycznie przez
satelitę radiokomunikacyj
nego sygnały wzywania po
mocy i dane o pozycji jed
nostki na morzu. Na maszcie
umieszczono światło strobo
skopowe i reflektor radaro
wy, aby ponton był widoczny
w nocy przez statki..
Jacek Sieński
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Dwa dni wcześniej,
dwa razy dłużej!

Katamaran niemieckich studentów cumuje
w gdańskiej marinie.

30 - 31 maja 1998
Jut w ostatni majowy weekend czekamy

Fot. Wojciech Lędzion

na Ciebie uTATI. Przyjdt
x rodziną i zrób zakupy uTatl, a
TWoje dzieci będą bawić sif
świetnie na placu

Mało śledzi
egoroczny sezon poło
wowy na Bałtyku nie
T
jest najlepszy. Rybacy koń

czący tegoroczne, wiosenne
połowy śledzi na Bałtyku na
rzekają na brak tych ryb. Za
powiadają się też mniejsze
połowy dorszy.
Na gorsze wyniki połowo
we wpłynęło m. in. opóźnio
ne wyjście kutrów na łowi
ska, spowodowane nie
sprzyjającą pogodą.
Polscy rybacy twierdzą, że
ceny śledzi bałtyckich są zbyt
niskie i spadają. W tym roku
otrzymywali oni za 1 kg ryb
od 75 do 90 gr, gdy w ubie
głym roku - 1 zł. Według ry
baków spadek cen śledzi wy
nika ze zmniejszonego zain
teresowaniem ryb z ikrą. Da

lekowschodni odbiorcy ikry
kupują ją obecnie w więk
szych ilościach u skandy
nawskich kontrahentów. Po
nadto rybacy ze Skandynawii
dostarczają śledzie po kon
kurencyjnych cenach do pol
skich przetwórni.
Bardzo przeciętne, mniej
sze od spodziewanych, są
również połowy dorszy.
Zgodnie z decyzją Międzyna
rodowej Komisji Rybołów
stwa Morza Bałtyckiego,
w tym roku polscy rybacy
mogą złowić na Bałtyku 29,5
tys. ton tych ryb, czyli o 8,4
tys.ton mniej, niż w roku
ubiegłym. Wyniki dOtycłlCZSsowych połowów wskazują
jednak, że limit ten może być
nie wykorzystany
(M. K.)

zabaw, pod opieka przemiłej
hoMełty.Ma każde dziecko
w wieku od 3 do 14 lat
czeka wiele atrakcji:
e występy cyrkowego artysty,
e malowanie na twarzach
zabawnego makłjaiu,
• konkursy, w których nagrody
funduje restauracja Me Donald'*!
Dla rodziców specjalnie na ten weekend
przygotowaliśmy wspaniale stroje po promocyjnych
cenach, niższych nawet o 80 %, a każdego,
kto zrobi zakupy na sumę ponad 50 złotych zaprosimy

na deser naprzeciwko - do cukierni "Wóńczait'

Zapraszamy na Dzień Dziecka uTATI
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Malejące
lodowce
Międzynarodowa ekspedycja glacjologiczna, zorga
nizowana przez Instytut Geofizyki Polskiej Akade
mii Nauk, zakończyła trwające ponad sześć tygo
dni badania lodowców Spitsbergenu.
Sprzyjająca pogoda umoż
liwiła naukowcom wykona
nie całej serii sondaży lo
dowców
Warenskjoelda
i Hansa na Spitsbergenie.
Zbadano ich wewnętrzną
strukturę, zmiany objętości,
kształtu i zasięgu. Szczególne
znaczenie miały obserwacje
lodowca Hansa - jednego
z 50 lodowców na świecie,
uznanych za międzynarodo
we poligony glacjologiczne.
Badania tych lodowców służą

określaniu zmian klimatycz
nych na globie ziemskim.
Pierwsze pomiary lodow
ca Hansa polscy polarnicy
wykonali już w 1936 roku. Od
roku 1957 prowadzą tam sys
tematyczne badania. Po
twierdzają one niepokojące
zjawisko globalnego ocieple
nia klimatu. Lodowiec cofa
się w tempie około 100
m rocznie. Od czasu pierw
szych pomiarów skurczył się
o ponad 6 km.
(M. K.)

Podniesienie
bandery

^ 0 wybuchu w Czarnobylu

Napromieniowany Bałtyk

roczystość chrztu i pod
niemieckiej
bandery na statku kontene
rowym „Classica", zbudowa Promieniotwórcze pozostałości wybuchu elektrow
ny w Stoczni Gdynia SA., od ni jądrowej w Czarnobylu ciągle są w wodach Bał
była się w środę. Statek ma tyku. Natomiast mniej substancji radioaktywnych
długość 188 m i może prze na lądowym obszarze zlewiska tego morza. Zostały
wozić 2000 kontenerów.
bowiem stamtąd już wypłukane.
Kontenerowiec zamówił
niemiecki armator ReedeDo takich wniosków do spodarki Wodnej w Gdyni,
rei Gebr. Winter z Hambur szli uczestnicy obrad Gru powiedziała, że dopływ
ga, który będzie eksploato py Roboczej Komitetu substancji radioaktywnych
wał go na trasie Wielka Ochrony Środowiska Ko rzekami do Bałtyku znacz
Brytania - Stany Zjedno misji Helsińskiej EC - nie się zmniejszył w po
czone - Australia.
MON, zajmującego się oce równaniu z ilością notowa
„Classica" jest czwartym nami stanu środowiska ną pod koniec lat 80. Pozo
statkiem zbudowanym w tym Bałtyku i wytyczaniem no stałości po wybuchu zosta
roku przez gdyńską stocznię. wych zasad monitoringu. ły wymyte ze zlewni. Od
Portfel jej zamówień wypeł Spotkanie odbyło się we awarii w Czarnobylu minę
ło pod koniec kwietnia 12
nia 16 uprawomocnionych Wdzydzach Kiszewskich.
lat.
kontraktów na kontenerow
Główna organizatorka,
ce, samochodowce, zbiorni Elżbieta Łysiak Pastuszak
Zauważalny jest spadek
kowce i gazowce.
z Oddziału Morskiego In stężeń niektórych metali
(M. K.) stytutu Meteorologii i Go ciężkich w rybach. Zanoto

li# niesienia

wano też zmniejszenie do
pływu fosforu do Bałtyku.
W konferencji we Wdzy
dzach uczestniczyli przed
stawiciele organizacji po
zarządowych i rządów
państw
nadbałtyckich
oprócz Rosji. Spotkanie
sfinansował Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku. Zakończyło
się ono przyjęciem raportu
z wnioskami dotyczącymi
dalszych prac nad zasada
mi połączonego monitorin
gu wód otwartych Bałtyku
i stref przybrzeżnych. Do
niedawna, stan środowiska
zatok i zalewów nie był ob
jęty międzynarodową kon
trolą - ze względów poli
tycznych.
(K.N.)
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już od 299 zt* i

SUPERMARKET ART. BUDOWLANE

GLAZURA, TERAKOTA PODŁOGOWA
Cena od

m2

19)95 zt
Volvo S 40

APLAUSE • EMULSJA AKRYLOWA BIAŁA

Cena

18 L

85,50 zł

wycieczki do Tajlandii lub na
Wyspy Kanaryjskie
nawary górskie, kurtki

Ondulind - BITUMICZNE

nagrody!

POKRYCIA DACHOWE
m2

Cena.

14,95 zł
m

Ericsson
GA 6S8

WSZYSTKIE CENY Z VAT

z aktywacją

GDYNIA, CHWASZCZYŃSKA 64,
TEL. 629-32-32, FAX 629-54-54
ZAPRASZAMY PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU
PN.-PT. 8.00-19.00, SOB. 9.00-16.00, NIEDZ. 11.00-16.00
T

O

R

E

z aktywacją

CQQPLN*

OUUłVA7

I Ericsson
GF 768
z aktywacją

<3 SM

wycieczki db fftjlitttiłi lub te

W

499*$*
Ericsson
GH 688

J

l&Hitfjlitity

K

kto wybletet jeden z telefdhów Eritssori z aktywacją w naszej :§le# Wygraj1
najwyższą jakość usług i doskonały telefon. Era dSM. Więcej Hit sieć Wiery)
•Podane

s-stefc iw*

M W pny wytor* taryfy

W pnypsdte feb

^

:

wm
Ilość zestawów objętych promocją ograniczona. Sprzedaż do wyczerpania zapasów. Niektóre telefony objęte promocją zawierają SIM Lock, tzn. działają
z kartą sieci Era GSM. Szczegółowy regulamin promocji i loterii promocyjnej .Promocja na 602" dostępny w salonach firmowych i autoryzowanych punktach sprzedaży
sieci Era GSM. W loterii nie mogą brać udziału pracownicy PTC, sieci dealerskiej oraz agencji reklamowej. Zapraszamy do salonu firmowego Era GSM: Gdynia-Orłowo,
Al. Zwycięstwa 256 (Centrum Handlowe Klif) oraz do dealerów Era GSM.

dodatek tygodniowy

infolinia: O SOO 22 SOO

Internet: http://www.eragsm.com.pl

telegazeta: etr 602

. nernanona

' wr
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NASZE BIURA OGŁOSZEŃ
W GDAŃSKU, GDYNI I ELBLĄGU
łzx°™ j. PRZYJMUJĄ ZAPŁATĘ KARTAMI KREDYTOWYMI
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Powierz Swój samochód
profesjonalistom.
• kompleksowa obsługa
• nowoczesne urządzenia

K#L R WE
Gdańsk Południe, uL Niepotomicka
- 7 km od centrum
oferujemy do zasiedlenia jeszcze w tym roku
domy: atrialne
szeregowe

diagnostyczne
• profesjonalny personel
• montaż oryginalnych części.

od 95 m2
od 113 m2

do 147 mz
do 164 m2

103 m2

i 151 m2

(cena promocyjna do 30.06.1998)

wolno stojące

finansowanie: środki własne płatne w czasie cyklu
realizacyjnego w 4 ratach

mieszkania

do 76 m2
od 32 m2
finansowanie: 20% wkład własny
80% kredyt długoterminowy
po otrzymaniu kluczy

j0*

•garaże w podziemiach budynków wielorodzinnych

Dzień Otwartych Drzwi

6.06.98

SEFWICE

Nie ma lepszego
serwisu dla Twojego samochodu.

Serwisy:
DAB, ul. Łęczycka 29, 82-300 Elbląg, tel. (055) 233-98-14, fax (055) 233-61-68
Hrecki, ul. Leśna 9, 80-293 Leźno/Gdańsk, tel./fax (058) 681-86-96
Tuchołka & Schmidt, ul. Gdyńska 83, 80-209 Chwaszczyno/Gdynia, tel./fax (058) 552-83-31

Współpracujemy z I Oddziałem PKO BP
w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 59
w oparciu o zawarte porozumienie.

Biuro obsługi klienta
Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
GIPSBLOK» tel. 305-37-71
czynne od 8.00 do 16.00

ZARZĄD MIASTA REDY

84-240 Reda, ul. Pucka 9, tel. 678-31-26 wew. 314

/

OGŁASZA
drugi publiczny pisemny (ofertowy) przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowa
nych, nie uzbrojonych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy:
obszar
wm2

Księga
wieczysta

cena
wywoławcza
wzf

wadium
wzt

przeznaczenie
w planie

62/69
87/18

932

39757
22528

20 000,-

2000,-

ustugi nieuciążliwe z
funkcją mieszkaniową

62/68
87/17

946

39757
22528

20 000,-

2000,-

jw.

62/70
87/19

932

39757
22528

20 000,-

2000,-

jw.

1204

657

33370

13 000,-

1300,-

usługi nieuciążliwe
z budynkiem
socjalnym na cele dozoru

1315

1408

22658

25 000,-

2500,-

usługi nieuciążliwe z
funkcją mieszkaniowy

1986

22658

34 000,-

3400,-

jw.

1317

1897

22658

33 000,-

3300,-

jw.

1318

1410

22658

24 500,-

2500,-

jw.

1320

1483

22658

25 500,-

2500,-

jw.

1321

1857

22658

32 000,-

3200,-

jw.

1322

1583

22658

27 500,-

2800,-

jw.

1326

1148

22658

20 000,-

2000,-

jw.

1327

1516

22658

26 000,-

2600,-

jw.

1329

1328

22658

23 000,-

2300,-

jw.

N F Mm

IM.

numer
dziatki

1316

i, f

PRZYJDŹ JUŻ DZIŚ
- CZAS PROMOCJI
OGRANICZONY,

SKŁADY
HANDLOWE:
Gdańsk

ul. Litewska 1
tel. 301-12-07

Gdynia

ul. Hutnicza 15
tel. 623-08-51

Tczew

ul. 30 Stycznia 38
tel. 31-06-94

Wejherowo

ul. Ofiar Piaśnicy 1
tel. 672-15-54

Elbląg

ul. Piaskowa 13
tel. 232-41-14

Dla nieruchomości powyższych ustalono terminy rozpoczęcia zabudowy na 3 lata i jej zakończenia na 7
lat licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 czerwca 1998 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Miasta
w Redzie, ul. Pucka 9.

Oferta w zamkniętej kopercie z napisem „dziatka nr..." powinna zawierać:
- imię i nazwisko (obojga małżonków), nazwę firmy, adres oferenta (osoby prawne załączają upoważnienie
do udziału w przetargu i wypis z rejestru),
- datę sporządzenia oferty,
- określenie działki, rodzaju zabudowy i oferowaną cenę (wyższą od wywoławczej),
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- dowód wpłacenia wadium.

Sklep Branży
Drzewnej - Gdańsk

Obniżamy cgnv
na wszystkie towary:
OKNA • DRZWI • PARAPETY •
PANELE ROAZERYJNE •
DESKI PODŁOGOWE • PARKIET •
DESKI „RAR" • PODŁOGI LAMINOWANE
PŁYTY MEDLOWE • PŁYTY OSD, V-100 «
PROGRAM OGRODOWY • TARCICA •
PŁYTY GIPSOWE • PŁYTY ONDULINE •
CHEMIA HODOWLANA •

ul. Krzywoustego 25
tel. 553-18-61
(pon.-sob.)

Wadium należy wpłacać w gotówce w kasie Urzędu, najpóźniej do godziny 15.00 w dniu 12 czerwca 1998 roku.
Ww. oferty należy mm W I

MigSta w Redzie, ul. Pucka 9, w pokoju nr 10, najpóźniej do dnia 12

czerwca 1998 roku do godziny 15.00.
Wskazanie lokalizacji działek w terenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 1998 r. w godzinach
od 13.00 do 16.00.
Informacji dotyczącej nieruchomości oraz przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta w Redzie,
pokój numer 10.
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Raport ministra Kazimierza Kapery

Plan pomocy polskiej rodzinie
Kiedy w ostatni wtorek związkowcy z „Solidarno
ści", manifestowali w Warszawie, domagając się re
alizowania przez rząd prorodzinnej polityki, mini
ster Kazimierz Kapera, pełnomocnik rządu ds. ro
dziny, przedstawiał Komitetowi Społecznemu Rady
Ministrów raport o sytuacji polskich rodzin. Dziś
raport ten powinien być zatwierdzony przez rząd.
Nad raportem pracował
zespół specjalistów, powoła
ny przez min. Kaperę. Ob
szerny, liczący 350 stron do
kument zawiera wiele nie
pokojących danych. Po 1989
roku w Polsce bardzo wy
raźnie spadła liczba uro
dzeń.
Demografowie
stwierdzają, że obecnie nie
jest już zagwarantowana tak
zwana prosta zastępowal
ność pokoleń. Spada także
liczba zawieranych mał
żeństw, niepokojąco rośnie
liczba rozwodów. Według
danych GUS w 1997 r. liczba
rozwodów przekroczyła 40,3
tys. (dla porównania 38 tys.
w 1995 r.).

Polska bieda
Najbardziej niepokojące
są dane dotyczące ubóstwa

prasowy
pełnomocnika
rządu do spraw rodziny,
Kazimierza Kapery.

Przeciw przemocy

Barbara Bednarz poin
formowała również, że re
alizacja
opracowanego
przez poprzedni rząd pro
gramu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, kry
rodzin wielodzietnych. Po
tycznie ocenionego przez
niżej minimum socjalnego
ekspertów
biura ministra
żyje około dwóch trzecich
rodzin z trójką dzieci oraz. Kapery, został na początku
około 80 proc. rodzin 1998 r. czasowo wstrzymany.
Po dokonaniu korekt
z czwórką dzieci lub wię
rząd przyjął program na
cej.
posiedzeniu 26 maja. Bę
Szacunki wskazują, że dzie on realizowany we
co dziesiąte dziecko jest współpracy z ONZ, wdro
niedożywione, ok. 15 proc. żony zostanie do końca
dzieci przychodzi do szko czerwca.
ły bez pierwszego śniada
Podstawowym założe
nia, a 24 proc. nie je żad niem jest pomoc całej ro
nego posiłku w szkole.
dzinie, zarówno ofiarom
Na wtorkowym posie przemocy, jak i jej spraw
dzeniu rządu zgłoszono kil com.
ka uwag do przedstawione
Przewiduje się, wspólnie
go wówczas raportu. - z samorządami, stworzenie
Wszystkie zostały uwzględ dziewięciu specjalistycz
nione i przesłane na piśmie nych, "wyłonionych w dro
premierowi - powiedziała dze konkursu ośrodków
„Dzienikowi Bałtyckiemu" (Centrum Pomocy Rodzi
Barbara Bednarz, rzecznik nie). Program przewiduje

również tworzenie miejsc
schronienia ofiarom prze
mocy, a także pomoc finan
sową.

Największa wartość

Przytoczone w raporcie
badania wskazują, iż do naj
wyżej cenionych przez mło
dzież wartości należą przy
jaźń, miłość oraz rodzina.
Najczęściej wymienianym
przez młodzież autorytetem
są członkowie rodziny (są
oni autorytetem dla około
jednej trzeciej badanych).
Autorzy raportu wmieniają
wiele zagrożeń dla właści
wego rozwoju młodego po
kolenia: brak zainteresowa
nia ze strony rodziców, pro
pagowanie konsumpcyjne
go stylu życia, upadek auto
rytetu szkoły zły wpływ me
diów a także sekt.
- Rząd z pewnością przyj
mie dzisiaj raport, a następ
nie stanie się on podstawą
do opracowania przez zespół
międzyresortowy Programu
Polityki Prorodzinnej Pań
stwa - powiedziała „Dzienni
kowi" Barbara Bednarz.
Anna Pellowska

Jak pomóc polskiej rodzinie?
Kapera.

zastanawia się minister

REKLAMA

MYŚLAŁEM, ŻE WSZYSTKIE SYSTEMY RATALNE SĄ PODOBNE...
NA SZCZĘŚCIE PORÓWNAŁEM JE Z OFERTĄ AUTOTAK!
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Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że systemy zakupu na raty sq podobne.
Trzeba przyznać, że ja też tak myślałem.
Na całe szczęście przed podjęciem ostatecznej decyzji porównałem oferty istniejące na rynku.
Okazało się, że systemy się różnią. Ja wybrałem AUTOTAK.
Dlaczego? - Sprawdź sam, a nie pożałujesz.

•BEJ
Tak kupisz na raty

infolinia 0 800 63333

Elblqg: AUTO EL Sp. z o.o. ul. Nowodworska 46, tel. 232 4814, 232 50 31 •AUTO TOP ul. Giermków 5, tel. 232 ól 60 • D.H. JANTAR ul. Odrodzenia 10, tel. 235 60 80
Gdańsk: Dworzec Główny, ul. Podwale Grodzkie 1•Teatr Wybrzeże, ul. Świętego Ducha 2, tel. 305 35 1 8, 301 70 21 •P.T.H.M. AUTO-PLUS, ul. Hallera 132, tel. 341 05 09, 341 30 62
Gdańsk-Oliwa: ul. Grunwaldzka 489, tel. 552 30 31 Gdynia: Hala Targowa, ul. Wójta Radtkego 36/40, tel. 661 51 04 •Hala Chylonia, ul. Gniewska 21, tel. 623 62 17
• DIAMYKON, ul. Poznańska 1-3, tel. 661 12 50, 661 43 22 • AUTO-MOBIL, ul. Węglowa 22, tel. 661 50 95, 661 51 35
Kwidzyn: Centrum Handlowe, ul. Piłsudskiego 45, tel. 792 236 Lębork: P.AUTO ADAL, Plac Pokoju 23/25, tel. 62 17 92
Starogard Gdański: P.Z.MOT - Stacja Obsługi, ul. Norwida 2, tel. 162 22 30 Tczew: D.H. Retman, ul. Wojska Polskiego 22, tel. 312 940 w. 35
Wejherowo: AUTO-MOBIL, ul. Gdańska 17, tel. 721 635, 721 472
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HANDLOWCÓW, sortowaczy,

SPEDYTORA -wyższe
wykształcenie, do*
bra znajomość języ
ka angielskiego, tel
0-602-793-784

zaopatrzeniowców, 0-602-455ABSOLWENTÓW szkół handlo
wych i średnich zatnidni na se
zon lub na state hurtownia mu
zyczna. Mile widziane wtasne au
to, 557-40-47; 557-40-48
ABSOLWENTÓW szkót śred
nich i zawodowych, 664-80-99

713, Gdańsk
OPIEKUNKI mtode, USA, 55169-78

TAPICERÓW- uczni, Al. Zwycię

SEKRETARKĘ zatrudni firma,

stwa 289, tel. 0602-232-449

tel.307-31-55,0602-455-713

4PliiCł

ABSOLWENTA Liceum, Techni
kum Budowlanego, z dobą zna
jomością angielskiego, tel. 34116-27,341-86-31
MŁODE, energiczne osoby. Pizza
Hut, Długa 75/76, tel. 346-38-10
MŁODE, komunikatywne osoby
do reklamy kosmetyków w skle
pach, na targach, wystawach,
przyjmie Firma „G&B Perfum", 0602-663-103

MŁODYCH, energicznych na
stanowisko pracownika kuchni,
obsługi klienta oraz kierow
cy z własnym samochodem.
Praca w dogodnych godzinach,
tel. 551-20-46, Pizza Hut, Sopot,
al. Niepodległości 753

MŁODYCH, stała, sezonowa,
30-385-69
UCZNIA do Zakładu Złotniczego,
664-94-77

UCZNIA do Zakładu Złotniczego
przyjmę, 624-56-64

11|
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KONSERWATORA- „złotą rącz
kę", emeryta lub rencistę, 30149-38

MĘŻCZYZN do pracy fi
zycznej z badaniami do
branży spożywczej, tel. 30526-60

INSTRUKTORA aerobicu i ma
sażystę zatrudnię w Ośrodku dla
odchudzających w Jastrzębiej
Górze od zaraz, 0-601-65-43-55

PANIĄ z doświadzceniem do
sklepu odzieżowego w Juracie
„Summer Time" 664-64-25 po
20.00

DOZORCĘ- emeryta z okolic lostowice, Ujeścisko zatrudnię
w hurtowni piwa, praca nocna,
kontakt: Gdańsk, ul. Łódzka 1

PRACOWNIKÓW ochrony, wiek
do 45 lat, 341-32-51

EMERYTA- malarza na
umowę, tel. 625-09-48

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

• BU

Gdańska Stocznia Remontowa zatrudni:

bałtycka

monterów
kadłubów okrętowych

PRACOWNIKÓW W BIURZE OGŁOSZEŃ

osoby

Wymagaj

- WYKSZTAŁCENIE MINIMUM ŚREDNIE
- ZNAJOMOŚĆ KOMPUTERA (WINDOWS, EXCEL)
- UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE
- KOMUNIKATYWNOŚĆ

z wykształceniem zawodowym
do przyuczenia

w zawodzie montera

Oferujemy:

- PRACĘ W MŁODYM ZESPOLE
- PO OKRESIE PRÓBNYM STAŁY ANGAŻ
- MOŻLIWOŚĆ SZKOLENIA
- MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU ZAWODOWEGO

Informacje: tel. 307-13-25, 307-17-25

M7t

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

zatrudni

oraz

GDAŃSKA

bałtycka

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego"
i „Wieczoru Wybrzeża"

wam

STO
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80-958 Gdańsk
ul.Na Ostrowiu 1

Pisemne c.v. i list motywacyjny + zdjęcie prosimy
składać do 5.06.1998 r. w Dziale Personalnym
„Prasy Bałtyckiej", 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
z dopiskiem „Pracownik Biura Ogłoszeń".

im. Józefa Piłsudskiego

zatrudni w Dziale Promocji i Sprzedaży
pracownika na stanowisko:

SPECJALISTY DS. PROMOCJI

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

Wymagania:
* wykształcenie min. średnie (najlepiej w kierunku marketingu)
* doświadczenie w organizacji imprez
* znajomość obsługi komputera (Windows, Excell),
* dyspozycyjność,
* kreatywność,
* doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
* pracę w młodym zespole,
* po okresie próbnym stały angaż,
* wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska,
* możliwość podnoszenia kwalifikacji.
Pisemne c.v. i list motywacyjny prosimy przesyłać do dnia 6.06.1998 r.
pod adresem: PRASA BAŁTYCKA sp. z o.o.
Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk, Dział Personalny, pok. 220

SPECJALISTĘ DS. MARKETINGU
ZAKRES: SPRZEDAŻ ART. GRZEWCZYCH

M4ftCOP®L

ZATRUDNI
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE Z GDYNI
tel 661 22 77; 661 26 13

Czołowy producent śrub i elementów złącznych na rynku Polskim w związku z dynamicznym rozwojem firmy
poszukuje kandydatów na stanowiska:

Kierownik Sklepu

i za kompleksom prowadzenie sklepu,obroty handlowe w i
wymagania: wykszt. min. średnie, mężczyzna, doświadczenie handlowe, znajomość branży metalowej, umiejętność zarządzania personelem, zdolności or-

WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE:

- wiek 30-40 lat
- wtasny samochód
- doświadczenie w handlu art. grzewczymi (grzejniki, instalacje c.o.)
- znajomość tematyczna rynku i inwestycji w wymienionym zakresie

Sprzedawca - projektant mebli

poszukujemy osoby do sklepu,która będzie odpowiedzialna zasprzedaż mebli
wymagania: umiejętność projektowania, doświadczenie handlowe w branży meblarskiej, komputer

MOSTOSTAL GDAŃSK SA

Sprzedawca - ogrodnik

pilnie poszukuje
kandydatek do pracy na stanowisko

wymagania: doświadczenie w branży ogrodniczej

t

MOSTOSTAL

GDAŃSK

Technolog
wymagania: wykszt min. średnie, znajomość systemów montażowych firm Panorama i Yawal, znajomość oprogramowania Stolcad, doświadczenie na po
dobnym stanowisku.

Handlowców w dziale produkcji okien
wymagania: wykszt min. średnie, umiejętność negocjacji handlowych, znajomość rynku, doświadczenie w branży, znajomość oprogramowania Stolcad.

Kosztorysant

wymagania: wykszt. mm.

•KIEROWNIKA

SEKRETARIATU ZARZADU
Wymagania

wraz z I
staż min. 3 lata, umiejętność kontrolowania wykonawstwa robót bud.

Sekretarka

wymagania: wykszt miru średnie, znajomość j. niemieckiego, doświadczenie zawodowe, dobra znajomość środowiska Windows, umiejętność organizacji
pracy, prezencja, dyspozycyjność.

• co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku sekretarki,
• znajomość języka angielskiego,
• znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
• wykształcenie wyższe preferowane
• wiek powyżej 30 lat

Oferujemy pracę w profesjonalnym zespole,
szansą na rozwój zawodowy oraz atrakcyjne waranM pracy.

Pracownik budowlany

wymagania: staż pracy min. 5 lat, dyspozycyjność, układanie glazury

Osoby zainteresowane prosimy o przesianie c.v. wraz z listem motywacyjnym jak najszybciej pod adresem firmy lub faxem w terminie 10 dni od momentu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji
(list motywacyjny, c.v., świadectwa kwalifikacyjne) pod adresem:

„Mostostal Gdańsk" SA,
80-955 Gdańsk, ul. Marynarki Połskłsj 96
z dopiskiem: „Kadry • oferta pracy".

Zakład Produkcji Śrub .MARCOPOL"
ul. OHwska 100
80*209 Chwaszczyno k. Gdyni
Att: Robert Kuchta, tel7fax (0-58) 552-82-03

Informacje pod nr. tal. 343-16-61 w. 314,222.

E-mali: board@mostostal.gda.pl

Tlkiedy?

»pom*u+k ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00- 10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
.. . ogłoszenia przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zt netto).
fjg ufc^ ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo • 0,96 zl netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
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Dziennik

SZWACZKI- kaletniczki, dobrze
szyjące z grupą inwalidzką za
trudnię, tel. 343-17-13.

MURARZY, tynkarzy, płykarzy,
stawka 6 zł + 20% premia, za
trudnię, 678-66-97,625-09-96

OSOBY niepełnosprawne w za
wodach: plastyk komputerowy,
mechanik samochodowy, spa
wacz argonowy, elektryk, trakto
rzysta oraz bez kwalifikacji zawo
dowych. Pruszcz Gdański ul. Za
stawna 34. Zapewniamy dowóz
pracowników z dworca kolejowe
go Gdańsk- Gtowny do zakładu
pracy

MURARZY- ptytkaizy, malarzy,
wymagane badania lekarskie,
wskazane wysokościowe, tel.
kom. 0501-145-095

••"fi' '

PARK1ECIARZY, kafelkarzy za
trudni Firma „Budmir", 0602-478-

166

BLACHARZY, dekarzy- roboty
dekarskie- technologia pap ter
mozgrzewalnych, 306-17-35
HYDRAULIKA, 301-15-31 po
20.00
HYDRAULIKÓW, spawaczy ga
zowych, tel. 682-13-40, po 20.00
INŻYNIERA hydrotechniki, mło
dego, z dobrą znajomością języ
ka angielskiego, tel. 341-16-27,
341-86-31
INŻYNIERA
sanitarnego
z uprawnieniami na stanowisko
kierownika robót zatrudni od za
raz Budimex S.A. Dyrekcja Bu
dowy Oczyszczalni Ścieków,
Gdańsk, Benzynowa, 305-28-08
KAFELKARZA, 0601-64-06-54
KAFELKARZY, malarzy, tel. 34536-38 po 16.00
KIEROWNIKA budowy z upraw
nieniami, murarzy, malarzy, kafelkarzy, 676-00-68,676-01-55
KIEROWNIKA do prowadzenia
prac antykorozyjnych- poszukuje
spółka Konserwator, tel. 556-2075

PIASKARZY, malarzy, 627-7921,627-78-38
PIASKARZY- malarzy z do
świadczeniem przy remon
tach statków w delegacji
w Szczecinie, 344-80-34
(8.00- 16.00)
RZEMIEŚLNIKÓW, murarzy wy
soka płaca, 621-80-21 wew. 300
STOLARZA (drzwi suwane, za
budowy wnęk), tel. 554-17-49
STOLARZY do produkqi i mon
tażu okien, zatrudni firma „Vetrex", Pszczółki, ul. Tczewska 2,
tel. 683-91-26 wew. 24
ZBROJARZY, betoniarzy zacieraczy posadzek na terenie Gdań
ska zatrudni Firma Agmet, tel.
554-55-40,0602-73-91-91
BUDOWLANO -remontowa 0700/61060
PRACOWNIKÓW budowlanych,
wykwalifikowanych, tel. 622-6301 9.00-15.00
PRACOWNIKÓW do remontu
mieszkań, biur, 556-68-79
ROBOTY wykończeniowe, tynkizlecę, 342-69-07, 0-602-64-8334,0-501-152-736

MALARZY, 345-21-43
MISTRZA budowlanego, budo
wa na terenie Gdańska zatrudni
Firma Agmet, tel. 554-55-40,
0602-73-91-91
MURARZA, dekarza, 0601-6406-54
MURARZY, cieśli, zbroja
rzy, na stałe, 552-72-81
MURARZY, pracowników bu
dowlanych, 306-46-78, 0602-6480-44
MURARZY, robotników budow
lanych, PBK, 342-59-85
MURARZY, tynkarzy, 343-11-91

-mio

ELEKTRYKA z podstawo
wymi uprawnieniami SEP
do pracy w charakterze
sprzedawcy sprzętu oświe
tleniowego, Top Meble,
341-00-71 wew. 118

PRACOWNIKA do biura
handlowego- panią ze zna
jomością programu kompu
terowego Geosoft Gnom
z todzi, tel. 554-54-60,55454-61,0602-744-088

KIEROWCĘ do hurtowni napoi
oraz sprzedawców do sklepu
spożywczego, tel. 343-31-85

KSIĘGOWĄ- doświadczoną, sa
modzielną- zatrudni Hotel Szy
dłowski, 345-70-40

KIEROWCĘ kat „C" i magazynie
ra, uprawnienia na sztaplarkę,
tel. 306-59-62, 346-74-30 po

KSIĘGOWĄ książki
przychodów- rozchodów,
księgi handlowe, komputer,
zatrudni Kancelaria Doradz
twa Podatkowego, 0-60245-60-20,345-17-53

16.00

KIEROWCÓW- Casino Po
lonia Wrocław filia w Gdań
sku. Zgłoszenia 30- 31 maja
Hotel „Hanza" ul. Tokarska
6(16.00-19.00)
KIEROWCÓW konwojentów
z prawem jazdy kat C, E, z Wej
herowa i okolic zatrudni dystrybu
tor Elbrewery, 672-77-53 Wejhe
rowo, ul. Przemysłowa 21
LAKIERNIKA samo
chodowego z doświadcze
niem zatrudni autoryzowany ser
wis, tel. kontaktowy 345-14-54
SZTAPLARZA zatrudnię, 09053-66-33
PRACOWNIKA do warsztatu sa
mochodowego, Gdynia- Kolibki,
Światowida 52

KRAWCOWE „Summer Time"
Witomino, 664-24-91
KRAWCOWE, pomoce, 671-2621
KRAWCOWE, pomoce krawiec
kie, Gdynia, 628-52-95
KRAWCOWE i uczennice do za
kładu, 623-63-23

ELEKTOMONTERÓW z upraw
nieniami SEP do 40 lat, tel. 62017-61 wew. 130 po godz. 15.00
ELEKTROINSTALATORÓW, elektromonterów, pomiarowców zatrudni Lema, 55217-46
ELEKTROMECHANIKA
urządzeń chłodniczych, do
świadczonego, wykształce
nie min. średnie, tel. 55651-51, kom. 0601-657-655

PPMiD „MAT"
ZATRUDNI
HANDLOWCA
AKWIZYTORÓW
MAGAZYNIERÓW
ROZBIERACZY
W BRANŻY MIĘSNEJ
GDYNIA. UL. PUCKA 28

KRAWCOWE szwaczki,
Komandorska 18, Gdynia,

KSIĘGOWĄ zatrudni firma
w Oliwie, 552-20-29
KSIĘGOWĄ z dobrą znajomo
ścią komputera zatrudni firma
budowlana, tel. 550-68-14
KSIĘGOWĄ z doświadczeniem,
624-88-66 >*
KSIĘGOWYCH
atrakcyjna praca, po prze
szkoleniu. 301-48-59(820)
POMOC księgowej pizyjmę. Wy
magana znajomość podstaw
księgowości i obsługi komputera,
tel. 341-68-96,346-13-12
PRACOWNIKÓW do działu fi
nansowo* płacowego zatrudni fir
ma zagraniczna. Oferty Gdańsk,
Targ Drzewny 3/7 nr 10642479
PRACOWNIKÓW do pro
wadzenia samodzielnych
ksiąg handlowych zatrudni
biuro rachunkowe doradcy
podatkowego. W pierwszej
kolejności będą przyjmowa
ne osoby niepełnosprwane.
Pisemne C.V oraz list moty
wacyjny prosimy składać
w Gdańsku ul. Stajenna 5
(wejście obok apteki)

620-66-21

KROJCZEGO „Summer Time"
Witomino, 664-24-91
KROJCZEGO- szwaczażaglomistrza do produkcji
plandek oraz szefa produk
cji, tel. 309-08-28
SZWACZKI- zatrudni Spółdziel
nia Pracy Wyrobów Skórzanych
w Gdyni, tel. 623-49-74

FAKTURZYSTKĘ zatrudnię, 090/53-66-33
SEKRETARKĘ w banku za
chodnim- studentkę, wiek
do 26 lat, znajomość języka
angielskiego i niemieckiego,
od zaraz na kilka miesięcy,
8 h dziennie. Tel. 305-26-63
SEKRETARKI asy
stentki, atrakcyjna praca, po
przeszkoleniu. 301-48-59

R-6726/A/5

AKWIZYTORA do sprzedaży biżuteri srebrnej, wymagane do
świadczenie i samochód, 66494-77
AKWIZYTORÓW zatrudni
hurtownia odzieży dziecię
cej „Galata"; 301-13-17
EKSPEDIENTKĘ,
GdańskWrzeszcz, Al. Legionów róg Ko
ściuszki, pawilon 2
EKSPEDIENTKĘ, spożywczy,
kasy fiskalne, 346-46-27
EKSPEDIENTKĘ, tel. 344-59-89
EKSPEDIENTKĘ do kwia
ciarni, z doświadczeniem,
Sopot, ul. Grunwaldzka, tel.
0-90/364-262
EKSPEDIENTKĘ do lat 30 w cu
kierni, Gdańsk- Żabianka, tel.
672-10-15
EKSPEDIENTKĘ do pracy na
stoisko ze słodyczami zatrudni
my od zaraz, 301-28-41

EKSPEDIENTKĘ do sklepu
przemysłowego, 301-31-78
EKSPEDIENTKĘ do sklepu spo
żywczego- warzywniczego do lat
35, tel. 345-49-83,0602-336-387
EKSPEDIENTKĘ do sklepu
spożywczego we Wrzesz
czu, 0602-771-225
EKSPEDIENTKĘ do sklepu
z biżuterią na state zatrud
nię. Wymagana znajomość
jęz. angielskiego lub nie
mieckiego.
„Michel"
Gdańsk, Długie Pobrzeże 4

EKSPEDIENTKĘ zatrudnię do
sklepu ogólnospożywczego, tel.
306-93-14
EKSPEDIENTKĘ zatrudni Firma
Handlowa do D. T Chylonia, tel.
678-46-67
EKSPEDIENTKĘ z praktyką do
kwiaciarni, 552-47-07
EKSPEDIENTKI, uczennice,
sklep spożywczy, Gdańsk ul.
Słowackiego 37 d
EKSPEDIENTKI do ozdob
nego pakowania zatrudnię
w Gdańsku i Gdyni, tel. 34653-30 19.00-21.00

SPRZEDAWCÓW do salonu
meblowego w Gdyni i na Przy
morzu- zatrudnię, tel. 0601-6244-34,0601-62-11-99
SPRZEDAWCÓW na stałe, se
zon, 0-601-66-50-32
SPRZEDAWCZYNIĘ, sprzedaw
cę, Delikatesy Gdynia, minimum
30 lat, wykształcenie średnie,
przyuczymy, 664-44-09
PANIE do działu sprzedaży w fir
mie odzieżowej (tylko z doświadzceniem) „Summer Time"
Witomino, 664-64-25 po 16.00
PRACOWNIKÓW
do
promocji kosmety
ków zatrudni firma han
dlowa, tel. 061-868-41-81
do godz. 15.00 lub 0601670-673

EKSPEDIENTKĘ do Grill- Baru,
Gdańsk, 301-59-80
KELNERA zatrudnię, Restaura
cja Big Johny, Gdańsk, Targ
Rybny 6, tel. 301-56-73
KELNERKI, barmanki, B. O.
Oferty Gdańsk, Targ Drzewny
3/7 nr 10642846

HANDLOWCA w branży wypo
sażenia wnętrz i mebli- kulturalną
osobę w średnim wieku, niepalą
cą, wykształcenie średnie- praca
na terenie Zaspy, tel. po 18.00
303-91-87

KELNERKI, kelnerów, sprząta
czy, kabin stewardessy- 21- 28
lat; kucharzy 21- 40 lat zatrudni
na statki pasażerskie do kompa
nii Princess Cruises firma SPC
International- komunikatywny an
gielski, tel. 622-32-88

HANDLOWCA z praktyką, bran
ża okna, 058/678-63-69

KELNERKI od zaraz, pilnie po
trzebne- tel. 551-15-03

HANDLOWCÓW zatrudni firma
spożywcza, tel. 682-74-36

V3 > BIURO HANDLOWE w GDAŃSKU

ul. Grunwaldzka 139, tel./fax (058) 346-01-18
ZATRUDNI

PRZEDSTAWICIELI
HANDLOWYCH

AGENTA ochrony- konwo
jenta. Kurs zawodowy na licenqę
I-go stopnia. Centrum Szkolenia
Służb Ochrony „Cobra", Heweliu
sza 11/820, 305-22-99, bezpłat
na infolinia 0-800-15-11-11
(9.00-15.00)
AKWIZYTORÓW z samocho
dem, do sprzedaży chemii go
spodarczej dla hipermarketu Hit,
0-602-18-37-43,0-602-63-20-22
ARCHITEKTÓW- absolwentów
na stanowisko projektantów. Wy
sokie zarobki, zwrot kosztów za
mieszkania. „Sosak i Sosak"
Olsztyn, tel. 089/534-23-21
ARCHIWISTĘ na state zatrudni
firma, tel. 308-77-07, godz. 8.00-

10.00

BLACHARZY okrętowych, cieśli
okrętowych, monterów kadłubów
i spawaczy elektrycznych ręcz
nych od zaraz, tel. 663-97-52
CHAŁUPNIKÓW- zatrudnimy, 0700-71-738
CHAŁUPNIKÓW:
składanie
montaż, itp. Adresowanie kopert
(1000 kopert 350 funtów). Plat
formy wiertnicze 400 DM dzien
nie. Zgłoszenia pisemne+ znacz
ki za 5,30 zł, „Nord-02" 99-300
Kutno, skr. 65
CHAŁUPNIKÓW poszukujemyzbyt, zaopatrzenie, umowa. Za
robki 2.500 zł. Inooferta. Znaczek
4.90,-"Gudi" 66-413 Gorzów 15
skr. 967
CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy, 0700-71-471
CUKIERNIKÓW i czeladników,
oraz pracowników niewykwalifi
kowanych do produkcji lodów,

MAGAZYNIERA do hurtowni
książek, osoba młoda, nieucząca
się. Zebranie kandydatów ponie
działek 01.06 godz. 16.00, Skład
Księgarski Centrum II, Partyzan
tów 74

KELNERÓW! Wykwalifiko
wanych kelnerów do 30 lat
ze znajomością języka an
gielskiego, zatrudni kompa
nia Princess Cruises. Za
gwarantowane 1800 dola
rów miesięcznie, tel. 62232-88

MAGAZYNIERA z praktyką, wy
kształcenie techniczne, upraw
nienia na sztaplarkę- zatrudni fir
ma APV Therm Poland spółka
z o.o. tel. 343-01-98

KELNERÓW, kelnerki, młodych
na stałe zatrudni Restauracja
Neptun, 301-19-60, ul. Chlebnicka 26

FRYZJERKĘ, tel. 557-42-91

KIEROWCÓW z własnym samo
chodem. Pizza Hut, KFC Zaspazatrudni, tel. 346-66-75

FRYZJERKĘ męską zatrudnię,
twl. 344-55-64

MGR farmacji, technika far
macji apteka w centrum
Gdyni, 0601-612-246, 62059-29
MGR farmacji po stażu zatrudni
Apteka w centrum Gdyni, tel.
(dom) 622-77-13
PRZEDSTAWICIELA
handlowy, atrakcyjna do
datkowa dobrze płatna praca, tel.
kontaktowy 622-79-32
PRZEDSTAWICIELI handlo
wych i do działu reklamy, 664-8061
SPRZEDAWCĘ do salonu kom
puterowego zatrudnię, wymaga
na znajomość tematu, 628-53-38
po 14.00
SPRZEDAWCĘ przyjmie sma
żalnia w Cetniewie, 67-41-947
SPRZEDAWCÓW, magazynie
rów do działu części zamien
nych- Ford, tel. 0-601-625-104

KUCHARZY, kelnerki, recepcjo
nistki, Kawiarnia Lido, Gdańsk,
ul. Kartuska 20
PIEKARZA- zatrudnię, 341-0600

PIEKARZA z prawem jazdy,
Gdynia, Wielkopolska 32
POMOC kuchenną na state,
możliwość zakwaterowania, tel.
303-93-50
PRACOWNIKÓW kuchni, do 35
lat. Pizza Hut, KFC Zaspa- za
trudni, tel. 346-66-75
PRACOWNIKÓW obsługi klien
ta, do 35 lat. Pizza Hut, KFC Za
spa- zatrudni, tel. 346-66-75
PANIĄ około 45 lat do gastrono
mi (kuchnia domowa). Znajo
mość dań Garmażeryjnych od
zaraz. Pełny etat, tel. 66445-52
po godz. 19.00

661-18-82

FREZERA zatrudni firma do pracy
w narzędziowni. Tel. 683-29-50
FRYZJERKĘ, 629-12-55
FRYZJERKĘ, fryzjera, bar
dzo dobre warunki, 683-4468,305-01-66
FRYZJERKĘ damską, 303-3577

FRYZJERKĘ zatrudnię, tel. 62040-10
FRYZJERKI, 620-37-41,623-6225
FRYZJERKI damsko- mę
skie, 341-57-10
JUBILERA, tel. 0601-62-95-54
po 20.00
KIEROWNIKA budowy z upraw
nieniami «»hydrotechnicznymi,
operatora koparki Unikop, moto
rzystę, st. marynarza zatrudni
Firma Hydronautic, 661-32-64,
661-35-60

KOSMETYCZKĘ profesjonalną:
zatrudni AbacoSun, Gdynia,
Abrahama 24, tel. 661-35-26
KOWALI okrętowych, spawaczy,
PRS, monterów kadłuba, 55180-27

PANIE w wieku 30- 40 lat przy
rozpakowywaniu i kontroli jakości
towaru zatrudni hurtownia odzie
ży, praca w Sopocie, 551-72-73
PRACOWNIKA- ferma lisów,
mieszkanie, 626-19-31 po 17.00

LABORANTA, Kodak Express,
Gdynia, poszukuję. 0-602-316002

PRACOWNIKA- produkcja biżu
terii srebrnej, z doświadczeniem.
Żukowo, 681-84-74"wew. 45

MGR farmacji zatrudni ap

PRACOWNIKA do produkcji
okien PCV, tel. 305-32-08

teka w Wejherowie. Bar
dzo korzystne zarobki (do
uzgodnienia), 0-601-62-90-

26

MODELI, statystów, kobiety,
mężczyzn i dzieci w celu zatrud
nienia, poszukuje Agencja Re
klamowa. Fotoofertę kierować:
00-968 Warszawa 45 skr. poczt.
66. Info: /0-22/ 834-65-40
MONTERA płyt gipsowych, ma
larza przyjmę, tel. 0602-39-67-86
MONTERÓW, spawaczy PRS.
Gwarant Gdańsk, Leczkowa 27,
341-23-52
OCHRONIARZY, 346-0976:348-44-69

OCHRONIARZY

najchętniej emerytów munduro
wych z bronią, tel. 346-09-76
RATOWNIKA-Hotel Faltom, Ru
mia, tel. 671-57-11
SPAWACZA, argon, stal nie
rdzewna, tel. 343-83-69
SPAWACZY, monterów zatrudni
„Instal" S. A. Gdańsk- Kokoszki,
ul. Budowlanych 19, Tel. 347-54SPAWACZY elektrycznych,
CO 2 z uprawnieniami PRS
(rejon Gdynia), tel. 627-7949,0601-629-079
SPECJALISTĘ d/ s likwidacji
szkód komunikacyjno- majątko
wych. Min. wykształcenie śred
nie, znajomość komputera, mile
widziany język angielski, zatrudni
Szwajcarska firma ubezpiecze
niowa Winterthur S.A. tel.
305-38-36
SREBRNIKÓW zatrudni firma ju
bilerska, tel. 0602-231-510,34452-14 po 20.00
STEWARDESY na katamarany,
tel. 301-63-35 i oficerów mecha
ników, tel. 301-12-86, zatrudnimy
TELEFONOZLECENIOWCAzatrudnię, 554-56-83
ATRAKCYJNA praca w godzi
nach popołudniowych, do sprze
daży chemii gospodarczej, sa
mochód niezbędny, 0-602-632022,0-602-183-743
DYSPOZYCYJNY, do lat 40,
bardzo dobra znajomość języka
niemieckiego, kontakt z młodzie
żą. Praca poza Trójmiastem,
058/664-71-41,0-602-27-53-54

KIEROWNIKA i farmaceutę za
trudnimy w nowej aptece, w Łe
bie, 059/661-261

PANIĄ do pomocy w domu, na
state, z zamieszkaniem przyjmę,
tel. 341-68-96,342-65-69

KONSERWATORA suwnic za
trudni „Instal" S. A. Gdańsk- Ko
koszki, ul. Budowlanych 19, Tel.
347-54-89

PANIE do sprzątania, w godzi
nach nocnych od 21.00 do 1.00.
Pizza Hut, KFC- zatrudni, tel.
346-66-75

CHAŁUPNICTWO-montaż biżu
terii, mikrowyłączników, ponad
200 propozycji. „Infooferta". Do
łączyć znaczek 5.85 „032 Adsur"
67-203 Głogów, Oriona 1
DUŻE Studio Kuchenne po
szukuje
projektantów,
sprzedawców, Gdynia, Ul.
Wendy 7/9 0-58/628-62-53
FIRMA Meblowa zatrudni
dyrektora handlowego od
działu, oferty nadsyłać pi
semne;
Incop
Sp.
z.o.o Gdynia, ul. T. Wendy
7/9
PRACA. Sprzedaż bezpośred
nia. Trójmiasto, okolice. Wysoka
prowizja. (0-55)279-45-27
WINOBRANIE,zbiory owoców, wa
rzyw. Zachód... Infoferta. Dołączyć
5.80,- znaczkami. „116 Centrum"
67-205 Głogów Oriona 1
WŁOCHY- winobranie, warzywa.
2 Greqa- kontrakt dwuletni, bu
dowlano- mechaniczne. Infooferty. Dołączyć 5.90,- znaczkami.
„P. Adsur" 67-203 Głogów, ul.
Oriona 1
300 zł tygodniowo, 303-85-63
8 osób od zaraz, 343-50-71

BHP- owiec, szkolenia, obsługa,
0-601-651-669
KIEROWCA- staż- 20 lat, TirSlat, 058/683-37-26 po 16.00
KIEROWCA z samochodem, 1.5
T, lub 9-osobowy, rachunki, tel.
0602-39 54-34
RADCA prawny, 0501-140-983
RATOWNIK wodny- społeczniesierpień, 302-44-58
SPEDYTOR 663-20-69,
664-52-02
OSOBOWYM
zawiozę
wszędzie, 557-36-91
OSOBOWYM z przyczepą do 1t,
kraj, tel. 0601-65-91-15
POSIADAM VW Transpor
ter, podejmę współpracę,
342-64-62
POSIADAM Żuka, podejmę pra
cę, tel. 0-501-126-965
PRACOWAŁAM w SPATIF-ie
w Sopocie w kuchni, obecnie
w U7 jestem szefem kuchni, ale
od czerwca poszukuję pracy sta
łej w małej gastronomii w Gdyni,
oczekuję konkretnych ofert, 66445-75,621-61-63 p.Lusia
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PARKIECIARZA zatrudnię, 55105-83

PIASKARZY, 307-12-50

BETONIARZY, posadzkarzy,
malarzy, szpachlarzy, „Rombud"
Gdynia, Ul. Poznańska 1-3 (róg
Śląskiej w Diamykonie)

piątek 2S maja 1998 r.

A

bałtycka

Wydawca
„Dziennika Bałtyckiego" i „Wieczoru Wybrzeża"
zatrudni w Dziale Promocji i Sprzedaży

zatrudni

INSPEKTORA DS. SPRZEDAŻY

KONSTRUKTORA

- ODDZIAŁ ELBLĄG

Do obowiaiaSw wybranego kandydata będzie należało:

- kontroli sieci sprzedaży,
- kontakty ze sprzedawcami w punktach sprzedaży,
- organizacja akcji promocyjnych.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzial
na za projektowanie nowych urzgdzeń oraz wdrażanie ich do
produkcji.

• wykształcenie min. średnie
• preferowany wiek do 30 lat
• komunikatywność
• prawo jazdy
• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

- miejsce zamieszkania na terenie woj. elbląskiego,
- komunikatywność,
- dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność obsługi komputera,
- wykształcenie min. średnie,
- samochód osobowy.

Oferty prosimy składać pod adresem:
Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A. Biuro Handlowe w Gdańsku
80-264 Gdańsk, al. Grunwaldzka 139

- pracę w dynamicznym, młodym zespole,
- możliwość szkolenia i dalszego rozwoju,
- wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie c.v. oraz listu
motywacyjnego i zdjęcia do dnia 10.06.1998 r.
«
pod adresem:
s

Zapewniamy bezpłatne szkolenie w systemie 3 D PRO.
Idealny kandydat na to stanowisko to:
- osoba dynamiczna, systematyczna i dokładna w pracy,
- wykształcenie wyższe o specjalności - „wentylacja - klimaty
zacja" lub „technika cieplna",
- znajomość AUTOCADA,
- znajomość aplikacji biurowych w środowisku Windows 95.

Wymacania:

Wymagania stawiane kandydatom:

Wybranym kandydatom oferujemy:

Oferta powinna zawierać: list motywacyjny, c.v., aktualne zdjęcie. |
Zapewniamy dyskrecję, ewentualne zapytania pod nr. tel. 3460118 |

kiedy?

Za i le?

Prasa Bałtycka Sp. z o.o.
Targ Drzewny 3/7
80-886 Gdańsk, Dział Personalny pok. 220

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie c.v. (wraz z aktu
alnym zdjęciem) oraz listu motywacyjnego pod adresem:

^

V

Vitroservice Cllma
ul. Słonecznikowa 2
81-198 Kosakowo, woj. gdańskie,tel. 625-13-54
(z dopiskiem na kopercie - PRACA)
„

Na ponhthUek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo - 1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 stowo - 4,04 zł netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 stowo -0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt

mswwiwcHBiijmm

ę^gdd.7

Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, tax (055) 235-27-77, pon. •pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdańsk/, Tysiąclecia 8, telM 683-2944, pon.- pt 8.00-16.00; Tczmr, Jarosława Dąbmwskiego 16a, telJtax(069) 31-63-26 , pon.-pt 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, Max (069) 162-2040, pon.- pt 8.00-16.00

piętek 29 maja 1998 r.

UIBOI
FORD Orion, VII11993, metalik,
cena: 21.500, tel. 559-78-74 po

16.00

AUDI 100, 79r„ 2 -drzwiowy,
model Union 43, tel. (055)23343-54.
AUDI 80, 1,8,1989 lub zamia
na, 557-81-12
AUDI 80,1.«TD, 1992,679-1440
AUDI 80, 1989, zamiana, 55633-81
AUDI B4,1991,306-75-37
CHARADE Daihatsu 1.0, ben
zyna, 5 drzwiowy, 1992,41.000
km, dzwonić po 17.00 624-0292
CITROEN AX 1,0i 1995, 5drzwiowy, niebieski metalic,
AA, immobilizer, I właściciel
od dealera, tel. 665-84-64
DAIHATSU Pijudzio, 1994, do
stawczy, 1 właściciel, przebieg
29.000, cena: 19.500 zt, tel.
682-72-73
DODGE Caravan, biaty, 1996,
tel. 552-29-67
DODGE Caravan, model
1996. Petne wyposażenie,
tel. 0601-64-89-34
FIAT 125P, 1990, 5-biegowy,
gaz, I właściciel, TLF, 625-1863
FIAT 126 EL, 1996, cena do ne
gocjacji, tel. 305-67-26
FIAT 126p. 1988, tel. 664-66-47
FIAT 126p, 1993, tel. 303-97-97
FIAT Cinqecento, rok IX/97,
900 cm sześć, 34 tys. km.
metalik, ES, AL, CZ, szyberdach, l-szy wtaciciel, tel.
303-06-02
FIAT Cinquecento, 704, 1995,
wyposażenie, 14.500 tys, cena
do uzgodnienia, 342-45-27
FIAT Cinquecento 704; 1993,
069/188-91-48
FIAT Cinquecento 900, 1995,
tel. 629-07-40
FIAT Cinquecento poj. 899, ce
na 23.500 zł, odbiór Polmozbyt,
0602-641-763
FIAT Croma 2,0 ie, 1991,
stan b.dobry, 664-92-20
FIAT Palio Wekend, 1,4 sprze
dam, trzy raty w systemie AutoTak, tel. 058/683-33-71
FIAT Tipo 1,4, 1992, ku
piony w kraju, pierwszy wła
ściciel, serwisowany, bez
wypadkowy, pilnie sprze
dam, 348-70-93
FORD Escort Combi, 1996,1,8
TD, klima, ABS, 10.800 DM +
do (zdjęcia), 069/16-11-941,0602-34-41-72
FORD Festiva 1988, niebieski,
cena 9.600 zt, tel. 661-67-50 po
20.00
FORD Fiesta 1,1, XI/ 1987,
przebieg 74 tys. km, 3- drzwio
wy, stan dobry. Tel. 069/ 31-1342

FORD Scorpio. 1991, ABS, autoalarm, 19.900 PLN, 556-00-

11:0601-66-00-11

FORD Wlndstar 95
okazyjnie, stan bardzo do
bry, 090-50-60-85
FORDY Escorty Combi, 1.3CL,
1995, serwisowane, bezwypad
kowe, przebieg 50- 80 tys, Air
Bag, centralny zamek, auto
alarm, nowe opony, cena
23.000, tel. 303-19-50
FSO 1500 kombi, 84r„ tel.
(055)233-43-54.
HONDA Concerto, 1994, 1,5i,
16V, 27.200,- tel. 552-11-81,
302-52-38
HONDA CRX Delsol, X.
1995,1,6, stan idelany, do
datki, 0601-624-427, 0501107-166
ŁADA 2107,1989, 550-33-34
ŁADA Samara, 1990, 664-0480

MERCEDES, 220 D, 72 rok.
2.900 zt, tel. 069/31-09-19
MERCEDES 124, 250, 1986,
zamiana, 556-33-81
MERCEDES 124, E Clase,
ciemny grafit metalic, elektrycz
ne szyby, autoalarm, centralny
zamek, szyberdach, 62.000 zt,
0601-61-04-01
MERCEDES 124- 300D, 1992,
I właściciel, 0-602-137-639
OPEL Astra 1,6, 1996, 3drzwiowy, 30.500, 069/16-11941
OPEL Combo, 1994 r, 1,7 die
sel, ładowność 745 kg, tel. 30993-65
OPEL Corsa. 1993, Gdynia
0602-294-057
OPEL Omega 2.0i, Kombi, 10/
1991, bogata wersja, stan ideal
ny. 25.300 zt, tel. 679-10-81
OPEL Omega Combi, 2.3 TD,
1987r„ 14.500, 058-624-61-23
OPEL Vectra. 1996, 48 tys
km. tel. 30-99-107
OPEL Vectra 1,8 S, ,1989/95,
552-57-25, wieczorem
OPEL Vectra A 1,6, 1995,
90.000 km. ABS, 2 x airbag,
alufelgi; + opony zimowe34.500.- 342-63-78
PEUGEOT 106, 1.0, 1994,
59.000 km, biały, 5 drzwi, autoalarm, immobiliser, radioma
gnetofon, 629-12-75
PEUGEOT 309, grafik metalic,
1.4, benzyna, 1991 r. prod,
130.000 przebiegu, cena do
uzgodnienia, 0601-20-97-10
POLONEZ 1988, czerwony, 4.5
tys. 671-36-84
POLONEZ 1992, stan do
bry, 6.600 zł, 664-92-20
POLONEZ Cara, 1,6 GLE, 1995
rok, tel. 681-82-75
POLONEZ Caro 1994, AA, R,
inatalacja gazowa, 10.500 zt,
671-12-86

POLONEZ Truck, 1994, Re
nault 19 RN, 1995, sprzedam,
090-53-66-33
POLONEZ Truck, poj. 1,6 I,
1993, skrzynia 2,5 m, tel. 0-601 67-44-74
RENAULT 19,1993, pierw
szy właściciel, cena 20 tys,
dźwonić po 20.00, tel. 55312-57
SKODA 105L, 1998, 4.200 zt,
302-55-45 po 16.00
STAR, 1142,1994, z uszko
dzonym silnikiem, 345-1201,0601-62-82-64,5, oka
zja 39.900,SUZUKI Samuraj- terenowy,
stan dobry, tel. 552-59-37
TOYOTA Carina 2.0i, 1993,
czarny metalic, 5-drzwiowy,
WK, KL, ESZ, AA, I, 3.700 zt,
622-16-74, 661-51-02
TOYOTA Carina II, 2.0D, 1991,
18.500 zt, 200.000 km, 301-9774
TOYOTA Corolla, 1,3 12V,
1990.15.500 zł, tel. 303-05-77
TOYOTA Corolla- Liftback,
1993/ 94, bogate wyposażenie,
25.900, 663-44-52, 556-67-69
TOYOTA Rav-4, 1996, 5drzwiowy, 552-77-30
TRABANT Polo, 1,1 Combi,
biaty, 100 tys. km, 5,5 tys. zt,
1991 r, tel. 629-31-49
VOLVO 740, 189 turbo Diesel,
679-14-40
VOLVO 940, kombi, 1995,
349-43-40
VW Caravella, 1992, przedłuża
na, 9-osobowa, 41.500,552-54-

02

VW Golf, 1991, 5-drzwiowy,

0602-620-820

VW Golf 1.8, srebrny combi,
1995 rok, 35.000,683-15-62
VW Golf II, 1989,1,6 benzyna,
14.600 zł, tel. 3465-443
VW Golf II, 1991,1,6 benzy
na, 18.600,-0501-107-166
VW Golf III, 1.9D, 1994 maj,
I właściciel, serwisowany,
bezwypadkowy, tel. 673-2815
VWLT28,1992,19.000+VAT;
VW LT 35,1993, 20.000+ VAT;
Polonez Truck 1995, 10.000+
VAT. Tel. (0-58)305-53-23,
305-75-74
VW Passat, 1,8; 1991; combi;
25.000,- bogate wyposażenie,
069/162-25-76
VW Polo, czerwiec 1995,1.300
cm, pierwszy właściciel, gara
żowany, 302-04-21
VWT4, Mercedes, inne, 344-7755, 344-77-33
VW Transporter, 8.600,- 34249-19
WARTBURG 1,3 VW 1991,
tel. 341-64-43
ŻUK, 342-64-62

ŻUK 88, gaz, silnik do kapital
nego remontu, tel. 069/31-0397, 0-602-34-88-62
ŻUK A07,1991, cena: 8.000, po
godz. 17.00, tel. 069/136-85-56

AARON, 0602-722-790, powy
padkowe i inne
DOSTAWCZE, cate, powypad
kowe, gotówka, 344-77-33

KOPARKO- ładowarka Ford,
tel. 687-71-88, 0602-637-118
NACZEPA, 3-osiowa, Ko
gel, nieużywana w Polsce,
szeroki rozstaw, osie BPW,
wywrotka, skrzynia alumi
niowa. ABS, centralne sma
rowanie, rok prod. 1991 r,
cena 60.000 zt. tel. 058/68122-80

PRZYCZEPA niskopodwoziowa, ład. 401, tel. 069/31-16-58

AABA auta powypadkowe,
zniszczone, 0602186355
AABA auta powypadkowe,
zniszczone, 0602603795
AABA auta powypadkowe,
zniszczone, 090510615
AABA auta powypadkowe do
remontu, 0601-625427
AARON. 0602-722-790, rozbi
te, uszkodzone, skorodowane
ABSOLUTNIE auta powypad
kowe, kupię, 0-601-624-184
ABSOLUTNIE każdy, po
wypadkowy, 0-602-726-296
AUTA: Fiat 126, Polonez, Mer
cedes 123. VW, do remontu,
uszkodzone, powypadkowe,
Gdańsk, 302-99-66
AUTA osobowe, dostawcze, re
mont, 0-90-290-721
OKAZYJNIE, 0-602-136-223
OKAZYJNIE, 0-602-136-223

OKAZYJNIE! Zachodni!
ptatne gotówką! 0601-610133
OKAZYJNIE- każdy również
uszkodzony, 302-56-94
OKAZYJNIE kupię, 553-12-71
w. 341, 0601-642-181, 0602217-666
POWYPADKOWE,
uszkodzone, gotówka, 344-7733
ZACHODNI- okazyjnie (ptacimy
gotówką), 552-11-81
DOSTAWCZY skrzyniowy do 8
lat zachodni, 623-42-46, 0602466-665

AUTA powypadkowe, zużyte,
osobowe, dostawcze, 0-601670-840
POWYPADKOWE, zniszczone,
każde, 0-90-271-549

INNY POJAZD

kapią

WÓZEK widłowy spalinowy,
polski lub bułgarski, może być
do remontu, 0-22/756-22-06,
090-21-95-41

ABC, samochody na za
mówienie, możliwość wyjazdu,
661-65-45

CZĘŚCI do samochodów do
stawczych, używane i nowe, tel.
345-21-58
CZĘŚCI do samochodów fran
cuskich- nowe- atrakcyjne ce
ny- wysoka jakość. Pótosiehurt- detal. Tel./ fax 554-17-41
CZĘŚCI do samochodów
japońskichJapparts,
Gdańsk, tel. 344-34-52;
344-34-53
SILNIKI, skrzynie biegów, mon
taż, 301-33-28
SKRZYNIE biegów- Jelcz, star,
Lublin, Ikarus, Liaz, hurt042/678-21-23

AOTO-SZYBY
ABC Auto Szyby, Gdynia,
Morska 306. 623-68-88,
664-25-69. 663-96-86
AUTO-GLAS. szyby do sa
mochodów osobowych, cięża
rowych, dostawczych, autobu
sów. Szybki, profesjonalny
montaż, fachowa obsługa. Oli
wa Grunwaldzka 487. Tel.
552-22-31, 552-28-14, Gdy
nia, ul.Jana z Kolna 34, tel.
620-33-70, 620-86-38 wew.3

ABC! Auta powypadkowe,
okazyjnie, gotówka,
0601-610-133
ABSOLUTNIE auta powypad
kowe, gotówka, 0-90-27-53-72
AUTA powypadkowe, każde
od'86,671-16-80
AUTO- Tex, powypadkowe, go
tówka, 344-77-33
AUTO powypadkowe, skorodo
wane, kupię, 0-90-376-261
OKAZYJNIE, 0-602-136-223
OKAZYJNIE, 0-602-136-223
POWYPADKOWE- naj
wyższe ceny, 0-602-726-296

DOSTAWCZE, mikrobysy, ciężarowe, duży wybór,
skup, sprzedaż, komis, import,
344-77-55,344-77-33
HOLANDIA, wyjazdy
po zakup samochodów: osobo
we, dostawcze, ciężarowe
(pierwsi właściciele), solidność,
rzetelność, tradycja, 661-6093, 621-16-86 624-35-52
KJ Automobil- sprzedaż
samochodów dostawczych, mi
krobusów nowych, używanych,
import, super oferta leasingo
wa, 623-42-46,663-43-58
NIEMCY, Holandia, du
ży, atrakcyjny wybór samocho
dów osobowych, dostawczych,
ciągników siodłowych, naczep,
624-22-07,0-601-657-408

AMORTYZATORY! Monroe,
sprzedaż, montaż, 342-15-72
AMORTYZATORY, tłumiki,
katalizatory, 309-02-21

AUTOALARMY, blokady,
auto- gaz „Coala",
554-80-16
AUTOALARMY, blokady,
immobilisery, centralne zamki,
radia, 550-30-95 raty
AUTOALARMY, od 299 zt,
Gdynia, Kielecka 7,620-9501 w. 133
AUTOALARMY, radioodtwarza
cze, montaż, 622-86-00,0-602334-187
AUTOALARMY, zabezpiecze
nia, radia, 20% promocja. Top
Car. 341-83-37
AUTOALARMY im
mobilisery, radia, głośniki,
„AMB" Ortowo, Zwycięstwa
236, 664-94-55
AUTOALARMY radioma
gnetofony, Witamino, 624-1673

mmmmmm

AUTOSZYBY 62938-87, 0602-263-389
AUTOSZYBY Jaan. Sprzedażmontaż, Wrzeszcz, 344-1281, Kościuszki 8, Orunia,
309-02-51, Jed. Robotniczej
223, Gdynia 620-49-77 Ka
pitańska 4
CAR- GLASS expresowy
montaż, Elbląska 54/64, 30539-39

CIĄGNIKI siodłowe, osobowesprowadzę, 090/53-71-99
AABA auta powypadkowe,
zniszczone, 0602-186355
AABA auta powypadkowe,
zniszczone, 0602603795
AABA auta powypadkowe,
zniszczone. 090-51-06-15
AABA auta powypadkowe do
remontu, 0601-625427
AARON 0602-722-790,
powypadkowe, uszkodzone

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

AMORTYZATORY, zawiesze
nia, układy kierownicze, hamul
cowe, serwis, regeneracja, 34413-53, Kościuszki 8
AUTOGAZ, 664-70-80
AUTOKLIMATYZACJE, napra
wa, montaż, tel. 552-29-67
KLIMATYZACJA, na
prawa, 552-16-53
ROZRUSZNIKI, alter
natory, warsztat- sklepAuto Starter 058/55214-48

AUTORAD

Gdańsk, Kocurki 1

301-77-46

SIGNUS autoalarmy, Reda,
678-31-96

AUTO
RADIO
ALARM
TELEFON
SALON AUTO HI-FI
tel. (0-58) 552-47-49,
Oliwa - Kubusia Puchatka 2

TRANSPORT
AUTOKARY, mikrobusy 8- 50osobowe! 550-14-43
KONCESJONOWANE przewo
zy mikrobusem, 550-18-47,
551-14-37
MIKROBUSY, koncesjonowane
przewozy, 305-95-04, 0601-6644-21

A,ABC, 55659-48; 340-85-33; 346-39-21
!!!!I!I!!!I!!!!!!!!!IA,ART Mercedes
kontener, 664-70-45, 090-522178
ADA, tanio, 301-22-11,0-60165-91-96
DOSTAWCZY,
59-54, Solidnie!

EUROPA, kraj, 1- 4 ton, ta
nio, 344-77-33
IZOTERMA, 553-0718
KRAJ, 0-601-65-76-67
MIĘDZYNARODOWY. 347-9721

MIĘDZYNARODOWY 6 ton,
347-68-10
TRANSPORT, 1 do 10 T, 55747-33, 0602-229-263
TRANSPORT ciężarowy, robo
ty ziemne, tel. 629-95-00
ŻWIR! HDS. 682-66-50
ŻWIR, 348-83-95
ŻWIR, 622-22-66

TRANSPORT
A.ABC. 34639-21, przeprowadzki.
340-85-33
!I!I!I!I!I!I!!I!!III!A,ART meblowóz,
przeprowadzki, 551-53-54,09052-21-78
!!!!!!!! A,ABC- 556-59-48,
przeprowadzki,
0501-103-273
!!!!!ABA348-72-48

przeprowadzki,

llll A.AMI, przeprowadzki,
624-20-39, 344-43-73, 34191-90
i&ACHILLES,
przepro
wadzki, rzetelnie, 343-58-59
ACZKIEWICZ- prze
prowadzki, 345-74-76
ATRAKCYJNIE, 347-97-21
ATRAKCYJNIE- Europa, prze
prowadzki, 344-77-33

TRANSPORT

ALARMY Prestige
nowość Mx. Urządzenia
antyporwaniowe, blokady,
znakowania, telefony, ra
dioodtwarzacze, oso
bowe, ciężarowe
„Ara" Gdynia, Nowodworcowa 21,62-94-295

DOSTAWCZY, 55257-18, 0-601-66-12-92

303-

MEBLOWÓZ, przepro
wadzki, rzetelnie. 342-94-18
PRZEPROWADZKI,
557-47-33. 0602-229-263

WYP0ŻY6ZALN1E
1661-49-28
IAI621-63-93
&302-96-40, 0601-63-61-43
&A&AB, 625-14-92, 0-601610-685, osobowe
A! osobowe, 556-3882
A&A, 625-30-84, 0602-250220 osobowe
AAA -osobowe, 345-38-90, 0602-631-102
ABA- 309-28-95, 0602730-812
ABBA, 556-97-08
ABC, osobowe, 090620-510
ABG osobowe, dostawcze,
625-50-02, 0-601-670-514
ABSOLUTNIE najkorzystnej
osobowe, dostawcze, 0-60167-66-65

AS, osobowe, zachodnie,
(0602)-387-924
ASTRA, 309-30-25
AUTA- Dostawcza, Euro-Trans, 552-75-22,0601-651672
AUTA - dostawcze.
mikrobusy, Tex 34477-33
AUTA- dostawcze: Żuk, Po
lonez Truck, 551-26-59, 55073-04, 0-601-66-07-47
AUTA dostawcze, 34799-24
AUTA dostawcze, osobowe.
„Piast". 552-26-33
AUTOFEST 629-30-30,
dostawcze, osobowe
AUTO Liga, osobowe, atrakcyj
nie. 0601-67-30-22
BUS-y 8-osobowe, 629-0631, 0-602-39-48-45
CITROENY Zx- dwulet
nie, 120 zt/ doba, 348-12-85
DŁUGIE limuzyny- super tanie,
0-602-25-50-77
DOSTAWCZE, 552-26-93
DOSTAWCZE, osobo
we, „Sarko" 090-53-76-22
LAWETY, 347-97-21
LAWETY, 347-97-21
OSOBOWE, zachodnie,
0602-65-70-81
PRZYCZEPY: wypożycza
nie, serwis, części, 55257-04
PTHM Auto Plus- osobowe.
345-52-15
SAMOCHODY osobowe,
0601-646-377,661-36-31
WYPOŻACZALNIA- dosatwcze, osobowe, przyczepy,
0602-74-92-68
WYPOŻYCZALNIA samocho
dów, 301-99-86
623-54-20
663-02-61-osobowe

mm

! WULKANIZACJA
WULKANIZACJA- sprzedaż
opon. Promocja 10%. Top Car,
341-83-37

INNE USŁUGI
MOTORYZACYJNE
AUTOHAKI, tłumiki, 30940-28
AUTOHOLOWANIE,
344-77-33
AUTOHOLOWANIE, 347-97-21
AUTOHOLOWANIE
671-45-55, kom. 0-602-61-7878
AUTOKONSERWACJA, 30940-28
AUTO na gaz, 550-30-95

dJlKUCTOmfC/- DOM
GDAŃSK- ok. Marynarki Pol
skiej, grunt 1000 m kw, dtuga
dzierżawa. Dorno 344-97-90

IU.11

BANINO, działki budowlane
i rzemieślniczo- usługowo bu
dowlane (prąd, woda, gaz) 30
zt/ m kw, 620-35-13
BANINO- budowlana (3.000 m),
305-35-39
BOJANO dziatki 1500 m, uzbro
jone, 664-64-25 po 20.00

GDAŃSK- Orunia, teren uzbro
jony pod niskie budownictwo
mieszkaniowo- usługowe, 3.3
ha, Oferty Gdańsk, Targ Drzew
ny 3/7, Nr 10641725
GDAŃSKOsowa
i okolice, działki pod domy,
handel rzemiosło, przemysł,
różne położenia i różnej wielko
ści, Taunus, 552-76-86
GDYNIA! Kack/1250/ „D.Rękawek", 341-90-31

GDAŃSK, Kartuska, działka
przemysłowa, 0602-381177

GDYNIA, Chylońska- budowla
na, (640), 40 USD/ m kw, „Bo
na" 671-22-26

GDAŃSK- Jasień, 0602-38-1177

GDYNIA- Dąbrówka, rdestowa,
rzemieślnicza, 1.000 m kw,
uzbrojona, z projektem, 0-601-

GDAŃSK- Jasień, dziatka
budowlana, ok. 670 m kw,
80 zt/ m kw, tel. 348-57-47
po 18.00

kiedv?

L."

Za i le?

61-08-81

GDYNIA- Hutnicza, działkę
przemysłową 1.3 ha, 621 -92-33
lub 0601-64-56-72

JANKOWO, sprzedam ziemię
rolną 2.56 ha lub część, tel.
682-89-61 wew. 23 po godz.
17.00
KOSAKOWO k/Gdyni, 40.000
m kw, grunty pod rzemiosło,
przemysł, 55-06-958,0-601-2238-23
LĘBORK- Lubowidz, działkę re
kreacyjną nad jeziorem Lubo
widz, tel. 059-612-206 19.00-

20,00

kAPINO- dziatka rolnicza w po
bliżu jeziora, 68-26-884
NOWA Sikorska Huta, dziatki
letniskowe, 300 m od jeziora.
Wiadomość: Antonii Siwek,
zam. Nowa Sikorska Huta, 83316, Gołubie
OCYPEL- dziatka rekreacyjna,
069/16-20-681
SZTEKLIN gm. Lubichowo,
działkę letniskową, pow. 647
m kw, tel. 0-601-67-44-74
WDZYDZE, dziatka rekreacyj
na, 600 m kw, woda, prąd, wc
z przyczepą kampingową 1994
rok, 301-56-49

WIELGŁOWY 21, sprzedam
działki budowlane uzbrojone
ŻUKOWO Śródmieście, działki
po 600 mkw, 684-14-17
MERMET- 2 dziatki rekreacyj
ne, tel. 069/16-20-681

CHOJNICE- wolno stojący, 110
m kw + budynek gospodarczy,
dziatka 600 m kw, 0531/8-20-45
DAMASZKA, domek letnisko
wy, catoroczny, całkowicie
uzbrojony, do zamieszkania, 50
km od Gdańska, tel. 069/13675-07, 0-602-726-793
GDAŃSK, segment skrajny
sprzedam lub zamienię na M-4
na Morenie, 348-72-83
GDAŃSK, Sienna 2B, duży,
z ogrodem, 301-67-80
GDAŃSK- centrum, wolno sto
jący, ponad 300 m kw, nieza
mieszkały, idelany na biura,
(bez pośredników), 303-28-64;
8.00- 12.00; 17.00- 22.00

GDAŃSK- centrum. Prywat
nie sprzedam duży komfor
towy dom, 0-602-234-602
GDAŃSK- Lipce, sprzedam
dom parterowy 150 m kw,
nowy, ogrodzony, dziatka
730 mkw, tel. 341-00-74 lub
0602-693-231-pilnie
GDAŃSK- Ollwanowy,
komfortowy,
440.000 zt, 557-53-24 po
20.00

GDAŃSK- Osowa, dom wol
nostojący, z dziatką 800 m,
bardzo dobra lokalizacja,
0602-615-238
GDAŃSK- Osowa, domy
wolnostojące, szeregi, bliźniakiwykończone oraz do wykończe
nia, Taunus, 552-76-86

GDAŃSK- Rotmanka z szere
gu, pow. 300 m kw, stan suro
wy, zamknięty, pilnie sprzedam,
cena: 150 tys zt, tel. 346-45-52,
0602-217-502
GDAŃSK- Wrzescz, 1/2 bliżnika, 200 m kw, dziatka 270
m kw, 90.000 USD, Dorno
344-97-90
GDAŃSK- Wrzeszcz, Renesan
sowa- Morena- Belgradzka, Pastera, w zabudowie szeregowej,
komfortowe, 0-602-73-27-41
GDAŃSK- Wzgórze Mickiewi
cza, szereg środkowy 220 m,
wykończony- cena 90 tys. USD,
tel. 0602-62-99-33
GDYNIA, wolno stojący, kom
fortowy, 624-34-01
GDYNIA- Dąbrowa 350 m, po
łowa bliźniaka, stan surowy za
mknięty, 661-54-01
GDYNIA- Ortowo, pół bliźniaka,
piętrowy do zamieszkania, wła
sność hipoteczna, 310 tys. zt,
624-89-46

GDYNIA- Witomino, bliźniak,
240 m kw, dziatka 200 m kw, na
biuro, działalność, 220.000 zł,
Dorno 344-97-90
KARSZEWY, sprze
dam domek letni
skowy, tel. 090-39-36-36
KOLBUDY- duży dom, 68-26659
MOSTY- nowy, wolno stoją
cy, widok na morze, 090-5402-55
OSTRZYCE, sprzedam dom
letniskowy z telefonem, na Ka
szubach z wyposażeniem wraz
z atrakcyjną działką 600 m kw,
z zadbanym ogrodem, cena
80.000,- 0602-69-74-63
REKOWO, k/Bytowa, dziatka
600 m kw, pow. 80 m kw, jezio
ra, lasy, petne wyposażenie,
85.000 zt. Dorno 344-97-90
SOPOT bliźniak do remontu,
atrakcyjna cena „Akme" 55126-41

SOPOT Górny, dom wolno
stojący, dziatka 916 m kw,
powierzchnia 412 m, z pro
jektem trzech mieszkań do
wykończenia, atrakcyjna ce
na, 551-27-64,550-20-66
STĘŻYCA nad j. Raduńskim
dom letniskowy, murowany,
działka 700 m kw, całkowicie
zagospodarowana,
basen,
95.000 zł, 620-23-34
SZEMUD, murowany 180 m,
catoroczny, stan surowy za
mknięty, podwójny garaż, wo
da, prąd, telefon, dziatka 800 m,
blisko drogi z Szemud do Kielna, tel. 554-53-54
TCZEW, M-4, 53,7 m kw, VIII
piętro, tel. 069/132-61-46

MIESZKANIE

sprzedam

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe!!!
Większe!!! -Trójmia
sto!!! 553-38-93, 553-0928 -Hanna!!!

GDAŃSK! 1-pokojowe różne/
„D.Rękawek, 341-90-31
GDAŃSK! 2-pokojowe, okazja!
„D.Rękawek", 341-90-31
GDAŃSK! Dzielnice! Sopot
552-42-34
GDAŃSK, 1-pokojowe, 60.000
zi. Dorno 344-97-90
GDAŃSK, 1-pokojowe, Przymo
rze, 32 m kw, 62.000 zt. Do
rno 344-97-90
GDAŃSK, 1-pokojowe, Suchanino, 31 m kw, 60.000 zł. Do
rno 344-97-90
GDAŃSK, 3-pokojowe, 53 m,
Dorno 344-97-90
GDAŃSK, Sopot, 1-, 2-, 3-, 4pokojowe, od 30 do 130 m, Inwestpol 0601-64-26-94
GDAŃSK, ul. Dtuga, kawalerka
31,5 m II piętro, pięknie położo
na, budynek po remoncie kapi
talnym, telefon, tel. 661-54-01
GDAŃSK, Żabianka, 1-pokojowe, 31 m kw, 67.000 zt. Do
rno 344-97-90

P°nledzlafel( oroszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl
ogłoszenia przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl

mmmmiiumim &

Elbląg, Łączności' 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, teljfax 683-2944, pon.-pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, teUfax (069) 31-63-26 ,pon.-pt 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, tel./tax (069) 162-20-80, pon.-pt 8.00-16.00

piątek 29 maja 1998 r.
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GDAŃSK- Brzeźno, 2-pokojowe w nowym budownictwie, tel.
552-32-13 po godz. 19.00
GDAŃSK- centrum, 64 m kw,
okazyjnie, 92.000,- 0602-28-8973
GDAŃSK- Dtuga 1-pokojowe
„D.Rękawek", 341-90-31
GDAŃSK- Dolne Miasto, 3-pokojowe, 53 m kw, 92.000 zt.
Dorno 344-97-90
GDAŃSK- Jasień, 2 pozio
mowe, 120 m, wysoki stan
dard, 1900,-/ m kw, 303-06-

GDAŃSK- Morena, 2-pokojowe, 42 m kw, VI p, 0-601 667-285
GDAŃSK- Morena, 73 m kw,
słoneczne, dobra lokalizacja,
opomiarowane, telewizja kablo
wa, 125 tys. PLN, tel. 347-63-37
GDAŃSK- Nowy Port, 2-pokojowe, 40 m kw, Domo 344-9790
GDAŃSK- Stogi, 44 m kw, tel.
307-07-02, od niedzieli
GDAŃSK- Śródmieście, (42),
własnościowe, 2-pokojowe, ja
sna kuchnia, telefon, parkiety,
glazura, 76.000,- 0501-50-8115
GDAŃSK- Wrzeszcz, 63 m kw,
2-pokojowe, III piętro, 120.000
zt, 341-63-29
GDAŃSK- Wrzeszcz 36,1
m kw, p. IV, 90 tys, 341-65-35,
0602-617-318
GDAŃSK- Zaspa 5-pokojowe
„D.Rękawek", 341-90-31
GDAŃSK- Zaspa Dywizjonu
303, 3-pokojowe, 62.4 m kw,
wysoki standard, 346-63-21
GDAŃSK Przymorze, jednopo
kojowe, falowiec, „Akme" 55126-41
GDYNIA, 3-pokojowe, 73.7 m,
ogród. Domo 344-97-90
GDYNIA- 64 m, bez po
średnictwa telefon, 060278-68-78
GDYNIA- Bernadowo, dwupokojowe z garażem, nowe, .Ak
me" 551-26-41
GDYNIA- centrum, 2 pokoje, 40
m kw, IV/X p, komfortowe, nowoumeblowane, pięknie poło
żone, do godz. tel. 621-86-05,
po godz. 16.00 tel. 621-97-55
GDYNIA- centrum 104 m kw,
trzypokojowe + służbówka,
komfortowe po remoncie, tel. 0601-619-955 lub 621-99-55
GDYNIA- Chylonia, 2-pokojowe, Kontrakt, 550-46-13
GDYNIA- Chylonia, ul. Cheł
mińska, Gdynia- Dąbrowa ul.
Koperkowa, mieszkania o pow.
od 30,4 m kw do 90,0 m kw, in
formacje: Firma Budow
lana „AB" ul. Sojowa 28C/
3 81-589 Gdynia, telI fax
629-98-55
GDYNIA- Dąbrowa, 2 i 3-poko
jowe, 621-75-28
GDYNIA- Dąbrowa-120 m, ga
raż, 305-35-39

GDYNIA- Karwiny, 2-pokojowe,
35 m kw, 70.000 zł. Domo
344-97-90
GDYNIA- Karwiny I, jednopoko
jowe 36 m kw, parter, pokój 17
m kw, kuchnia 12 m, telefon,
wodomierze, gazomierz, 65 tys.
zt, 629-40-22
GDYNIA- Karwiny II, ul. Staffa,
3-pokojowe, VII/ X, parkiet,
okna PCV, telefon, 60 m kw, ce
na 110.000,00, 629-16-60 lub
0602-340-562
GDYNIA- Orłowo, parter domu
wolnostojącego, 100 m kw, ka
meralnie położony w pasie nad
morskim, 344-74-68
GDYNIA- Pustki Cisowskie, 2pokojowe, 46 m kw, własno
ściowe z garażem, tel. 0501-1454-13
GDYNIA- Witomino, 26
m kw, 47 tys., 621-72-75
GDYNIA- Witomino, mieszkanie
2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
terakota, glazura, 67 m kw, do
wprowadzenia, III piętro, sło
neczne, własność hipoteczna,
555-27-07
GDYNIA Karwiny 3-pokojowe,
65 m kwł holi 6 m kw, potrójne
okna, system antywtamaniowy,
alarm, telefon, 0-602-252-442
GDYNIA okolica Szkoły Mor
skiej, trzypokojowe 75 m kw,
CO, telefon, piętro IV/IV tel.
661-67-50 po 20.00
GDYNIA Osiedle Moniuszki, 3pokojowe, 551-43-20
KAMIEROWSKIE Piece, koto
Skarszew, mieszkanie 4-poko
jowe, telefon, ogród, garaż,
0593/13-342,0-602-471-102
KARTUZY M-4, 63 m kwsprzedam, tel. 681-28-27 (wie
czorem)
KOŚCIERZYNA- 3-pokojowe
mieszkanie, 70 m kw, II piętro
o podwyższonym standardzie,
spokojnie usytuowane, cieka
wie rozwiązane. Cena do
uzgodnienia, 058/686-66-28,
sobota po godz. 20.00
RUMIA, 3-pokojowe, w IV p,
słoneczne, parkiety, glazu
ra, podwyższony standard,
cena 93 tys. zt, tel. 0601-6236-74
RUMIA- Janowo, 60 m kw, III/
IVp, cena 91.000,-, tel. 671-81-11
RUMIA- Spółdzielnia Mieszka
niowa .Zagórze" Gdynia,
Gniewska 21, realizować bę
dzie w roku 1998- 99 mieszka
nia w małych domach mieszkal
nych w Rumi. Koszt 1 m-1100
zł+ współczynnik inflacji, 62307-55
SOPOT, dwupokojowe, trzypo
kojowe, „Unikat" 550-05-32
SOPOT- 2-pokojowe (45), wy
remontowane, 550-46-00, 0601-21-59-58
SOPOT- Brodwino, 2-pokojo
we, Kontrakt, 550-46-13
SOPOT- Brodwino, 43 m kw, te
lefon, cena: 93.000 zL, tel.
0601-66-43-98

SOPOT- Brodwino, trzy pokoje,
tel. 551-95-54
SOPOT- centrum, 3-pokojowe
(70), 550-46-05 (9.00- 16.00),
po 18.00 0-601-61-79-77
SOPOT- centrum, 4-pokojowe,
550-46-05 (9.00- 16.00), po
18.00 0-601-61-79-77
SOPOT- centrum, nowe, 85
m kw, ulga (3.000/ m kw),
tel. 622-61-77 do 16.00
SOPOT- centrum, parter domu,
mieszkalno- użytkowy, 100
m kw, 250 tys, 344-74-68
STAROGARD, M-4; 60 m kw,
069/16-22-371
ŚWINOUJŚCIE- centrum,
mieszkanie własnościowe,
2-pokojowe, 46 m kw, wyso
ki standard, cena: 2.000 za
mkw, tel. 091-321-0-301
TRÓJMIASTO, 1, 2, 3-pokojowe, 661-23-00
TRÓJMIASTO, 2 4--po
kojowe, 665-53-00
TRÓJMIASTO- kawalerkę kom
fortową, 344-74-68

GDAŃSK! Hala Targowa. 0602350-714
GDAŃSK, Gidia II, box narożny,
62.000, tel. 301-51-61
GDAŃSK- Żabianka, box, oka
zyjnie, 341-57-76
GDYNIA- bardzo pilnie stu
dio solarium prosperujące,
kompletnie wyposażone,
25.000,-0601-20-59-00
GDYNIA- Hala Targowa, pawi
lon 21 m, w podziemiach,
90.000 zt, lub zamiana, 060165-04-02
GDYNIA- hala targowa, sklep,
621-88-86

KOŚCIERZYNA- mieszka- I
nie ze sklepem, atrakcyjnie
położone, 686-33-81
SOPOT k/dworca PKP, lokal
użytkowy, 64 m kw, parter, na
biuro lub sklep, 55-06-958, 0601-22-38-23
SOPOT lokal użytkowy 300
m kw, wysoki standard, na biu
ra, handel- (doskoanata lokali
zacja), 55-06-958,0-601-22-3823
SOPOT ul. Kasztanowa- cen
trum miasta, sprzedam lub wy
dzierżawię halę magazynową
o pow. 300 m kw, tel. 059-622878, 0602-223-404, 0602-223403

aJtocmoicHOM
GDAŃSK- Wrzeszcz, 3
atrakcyjne nieruchomości
(razem lub osobno), pow.
użytkowa 198, 589, 594
m kw, na handel, usługi,
biura- prywatnie sprzedam,
tel. 0-90-530-236, 0-602234-602

GDAŃSK- miejsce na dep
taku nadmorskim, Jelitko
wo- Brzeźno na działalność
sezonową, 0602-789-395,
557-10-66

JUSZKOWO, Warsztat
200 m kw, działka 900
m kw, gaz, prąd, telefon,
własność hipoteczna, ta
nio tel. 0601-632-946

GDYNIA- Cisowa, atrakcyjny
punkt, budynek wolno stojący
wysoki standard, parter 150 m
piętro 110 m. Idealny na przed
stawicielstwo dużej firmy, bank
salon wystawowy, 0601-619
145

NIEZABYSZEWO, sprzedam
stodołę wraz z gruntem o pow.
0.40 ha, tel. (0595)807-28
PUCK „Awal" działki, domy nad
morzem, zatoką, 673-37-90
GARAŻ sprzedam, tel. od 9.00
do 19.00, 069/33-80-44, po
19.00,069/33-78-26

GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pil
nie!, 341-90-31
TRÓJMIASTO lub najbliższe
okolice- firma zakupi działkę budowlną o pow. 600 m kw. Tel.
305-62-55, tel/fax. 301-27-12
JASIEŃ, Osowa, Kiełpino Gór
ne, działkę budowlaną ok.1000
m, 661-54-01

topię
GDAŃSK! kupię dom w szere
gu, wszystkie media miejskie,
telefon, tel. 553-51-38
GDAŃSK!
Trójmiasto,
552-42-34
GDAŃSK, dzielnice, okolice,
pilnie, 305-19-97
GDAŃSK- Wrzeszcz, Oliwa,
dom wolnostojący do re
montu, zdecydowanie ku
pię, Oferty Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 nr 10634519
WYBRZEŻE - nawiedzony
dom, Oferty B.O. Gdańsk, Targ
Drzewny 3/7 nr 10615551

GDAŃSKU-, 2-, 3-, 4-, 5-pokojowe! -553-07-61 -Superpilnie!!!

GDAŃSK! Komfortowa
Garsoniera 25 m, całkowi
cie wyposażona, 800 zł, żad
nych opłat, dawna Elbląska,
0602-373-522, 556-41-40, 55338-93
GDAŃSK, 450,345-14-26
GDAŃSK, Gospody 8B/31, po
kój bezdzietnemu małżeństwu,
używalność kuchni, łazienki
GDAŃSK, ładne mieszkanie,
niedrogo, 341-06-45
GDAŃSK- Brzeźno, odnajmę
pokój, tel. 343-45-30
GDAŃSK- Oliwa, komfortowe,
80 m kw, tel. 557-53-34
GDAŃSK- pokój dla 2 osób,
303-95-62
GDAŃSK- Przymorze, ul. Koło
brzeska 50k/1, osoba samotna
odnajmie pokój, blok 4-piętrowy, na rok czasu z używalno
ścią kuchni i łazienki, cena
2.50,- bez opłat w godz. 15.0017.00

GDAŃSK- Starówka, 2-pokojowe, umeblowane, 750,- + opła
ty, 345-76-57 14.00- 18.00

GDAŃSK, 1-, 2-, 3-, 4-poko
jowe Impuls 305-1997,305-30-37
GDAŃSK, 1-, 2-, 3-pokojo
we, pilna sprzedaż, Do
mo 344-97-90, 34497-91

GDYNIA, trzypokojowe, Plac
Grunwaldzki, parter wykluczo
ny, 665-12-78
SOPOT, 3-pokojowe. .Kontrakt"
550-46-13
SOPOT, 4-pokojowe. „Kontrakt"
550-46-13

GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pil
nie!, 341-90-31

__ -|o7
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GDAŃSK! 350 zt-307-43-56

GDAŃSK! Dzielnice, Sopot, 1-,
2-, 3-, 4-, 5- pokojowe 55242-34
GDAŃSK! kawalerkę, pilnie!
341-90-31

GDYNIA, A-Arcan, 62163-13,621-62-64

z
a

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

GDAŃSK- Siedlce, blisko Śrudmieścia 3- lub 2-pokojowe, du
że mieszkanie, parter lub 1-, 2-,
3-osobowe pokoje, tel. 305-3025

GDAŃSK- Gdynia- okolice,
.Oskar", 341-06-45
GDYNIA, 624-37-30

kiedy?

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe!!!
Większe!!! -Trójmia
sto!!! 553-38-93, 553-0928 -Hanna!!!

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe!Większell! -Superpilnie!!!- 553-09-28,553-3893-Hanna!!!

GDAŃSK, Starówka
305-19-97

GDAŃSK- firma kupi lub wy
najmie lokal na cele usługo
we, pow. 120- 200 m kw,
parter, parking. Kontakt tel.
0-90-542-170

33-97, 622-33

TCZEW- odnajmę sklep, 50
m kw, z telefonem, przy Aleji
Zwycięstwa, pawilon A 33, ce
na: 800 zł, wiadomość, tel. 069/
31-26-27

mmi

GDAŃSK, dzielnice. Pilnie,
Gem 341-46-93

IM

SOPOT Jelitkowo, (120), na
agencję towarzyską, 620-81-56

GDAŃSK- Wrzeszcz, Centrum,
70 m kw, 3-pokojowe, parter, te
lefon, tel. 0602-744-099
GDAŃSK- Zaspa, odnajmę po
kój, 346-97-21 po 20.00
GDYNIA, „Drex" 62071-51,661-63-80
GDYNIA, 621-06-52
GDYNIA, atrakcyjne mieszka
nie, niedrogo, 341-06-45
GDYNIA, Krasickiego, trzypo
kojowe, nieumeblowane, 1000
zł/mc ł opłaty, 665-12-78

GDYNIA- Orłowo, komfortowe
z kominkiem, z widokiem na
morze, cudzoziemcowi 120 m,
6649-326
GDYNIA- Witomino, dwa poko
je jednoosobowe (razem lub
osobno), z używalnością kuchni
od zaraz, cena 200 zt/ m-c za
jeden pokój+ opłaty, tel. 62440-09 lub 624-35-53
SOPOT, komfortowe, 2-pokojo
we, 551-51-68

- AGENCJE

CHWASZCZYNO, magazyn od
najmę, 552-80-78
ELBLĄG- centrum 70,6 m kw,
I piętro, sita, telefon, 45 zt. za
m kw, tel. 055/234-29-97, po
19.00.

GDAŃSK! 1-, 2-, 3-, 4-pokojo
we!!! -Domu!!!- -553-07-61
-Natychmiast!!!

GDAŃSK! Biura- MagazynySklepy! -Trójmiasto!!!553-09-28, 553-38-93 -Han
na!!!

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowe!
Większe!!!- -Superpilnie!!!-553-38-93,553-0928-Hanna!!!

GDAŃSK, Dtugi Targ, biura,
305-19-97
GDAŃSK, Starówka, parter,
(54), 305-43-94
GDAŃSK, ul. Świętokrzyska,
pomieszczenie 35 m kw, na biu
ro, sklep, usługi, tel. 309-93-65
GDAŃSK- Gdynia, setki ofert;
341-06-45
GDAŃSK- Oliwa, (Grunwaldz
ka) hala 850 m, tymczasowo,
czerwiec- grudzień, 554-17-49
GDAŃSK- Oliwa, atrakcyjne po
mieszczenie na klub towarzy
ski, tel. 557-53-34
GDAŃSK- Oliwa pomieszcze
nie magazynowo- biurowe, oko
ło 100 m kw, 15 zł/ m kw, tel.
559-78-38
GDAŃSK- Suchanino, Pa
derewskiego, pow. 330 m,
na magazyn, sktad, hurtow
nię, 343-24-30; 306-17-38
GDAŃSK Grunwaldzka, sklepowo-biurowa
„D.Rękawek",
0601/656-393
GDYNIA! Trójmiasto, różne,
„D.Rękawek, 341-90-31
GDYNIA,
Starowiejska,
sklep 76 mkw, 621-77-41

GDAŃSK11-, 2-pokojowe! 30742-91

GDAŃSK! 1-, 2-pokojowego.
Abis 345-79-66
GDAŃSK! 301-85-99, Trójmia
sto „Global". Pilnie!
GDAŃSK, 1-, 2-pokojowe
Impuls 305-83-30
GDAŃSK, Gdynia, 1-, 2-po
kojowe, 345-14-26
GDAŃSK, poszukję mieszkania
3-, 4-pokojowe na okres 3,4 la
ta tel. (089)534-74-34
GDAŃSK- Wrzeszcz, kawa
lerkę wynajmę, tel. 090-393222
GDYNIA, 1-2-3-pokojowe, 62924-71
GDYNIA, 624-37-30
GDYNIAdzielnice,
„Drex" 620-71-51
TRÓJMIASTO, 1-, 2-po
kojowe, 559-85-19
1-2-3-POKOJOWE, 557-97-02
1-2-POKOJOWE, pilnie, 55765-59
KAWALERKI, 553-00-95

GDYNIA, Świętojańksa, sklep
60 m, 682-68-44, 0601-63-5743
GDYNIA, Zygmunta Augu
sta 189 m, na sklep, maga
zyn lub biuro, 621-74-56
GDYNIA- blisko centrum po
mieszczenia o pow. 70 m kw,
tel. 620-11-67
GDYNIA- część pawilonu han
dlowego, 623-32-32
GDYNIA- Hala Targowa, pawi
lon 21 m, w podziemiach, 060165-04-02
GDYNIA- hala targowa, sklep,
621-88-86

GDYNIA- Orłowo, lokal 30
m kw, tel. 664-84-21
GDYNIAWTC- Expo

oferuje sale semina
ryjne, nagłośnienio
we, spnqt audiowi
zualny, tel. 628-6150, 628-61-67
MAŁKOWO, k/ Żukowa, hala
ok. 500 m kw, 3,5 zł/1 m kw,
tel. 559-78-38
NADOLE, J. Żarnowieckie:
atrakcyjną restaura
cję- kawiarnię pełne wy
posażenie, pilnie, tel. 67646-70
STAROGARD Gd, Armii Krajo
wej 48, wydzierżawię lokal, 72
m kw + zaplecze, tel. 069/1612-217; 0-602-311-862

APTEKĘ

na Zaspie sprzedam lub wy
dzierżawię, tel. 347-77-18

GDYNIA, trzypokojowe, komfor
towe, z garażem, 624-87-90
GDYNIA- centrum, 2-pokojowe,
621-75-28
GDYNIA- Dąbrowa, umeblowa
ny, 681-89-30

MIESZKAMl£

GARAŻ
GDYNIA, Starowiejska, mu
rowany, wjazd od hali targo
wej, 621-77-41
SOPOT- Wyścigi, 100 zł, 55042-57

GDAŃSK, Sopot, Gdynia, pil
nie!, 341-90-31
GDAŃSK- Gdynia, 345-1426,624-26-77
TRÓJMIASTO! Powierzchnię
40-70 sklepową, 341-24-29
TRÓJMIASTO- pomieszczenia
magazynowo- biurowe- ok.
1000 m poszukuję, tel. 624-8390
TRÓJMIASTO wynajmę lokal
o powierzchni 60- 70 m kw
z przeznaczeniem na sklep me
blowy, najlepiej z magazynem
100 m kw (magazyn może być
na peryferiach miasta), tel. (059)427-206

GDAŃSK, 2-pokojowe (35),
własność hipoteczna, za
mienię na 3- 4-pokojowe,
kwaterunkowe (może być
do remontu), 0602-615-238
SZCZECINEK, własnościowe,
50 m kw zamienię na Trójmia
sto, tel. 058-303-19-34 po 16.00

62544-72,0-601-65-62-50

BIURO AG-UNIVERS,
sprzedam, kupię, wynajmę,

-Kołobrzeska
42E- falowiecparter

CONSULTANT- Nierucho
mości, 620-00-13, 66-16617. Zapraszamy!

HANNA!!!
10.00- 20.00.

MieszkaniaDomy- LokaleTrójmiasto!!!

Duży!!!
Wybór!

553-38-93,
553-09-28
tel/fax 556-41-40
Sz. Właścicielu!Poszukujemy Superpilnie!!!
553-07-61
-Mieszkań
-Domów -Lokali
A-ARCAN, kupno- sprze
daż- wynajem, Gdynia, Starowisjska 25, 621-63-13, 621-6264
AAB -"D.Rękawek", Miszewskiego 16; 341-90-31
ABAKUS- Nieruchomości, kupno- sprzedaż, 348-58-59
ABIS- Grunwaldzka 84,345-7966,345-79-62
AGENCJA! Kancelaria Ku
charski, Gdańsk, Za Mura
mi (Dom Harcerza) 30162-16, 305-87-66
(kupno- sprzedaż)

AGENCJA „Antidotum", Grun
waldzka/ Dmowskiego, 346-0038
AGENCJA „Apeks", ul.
Grunwaldzka 102; sprzedaż:
345-12-89; 346-08-47; 346-0846; wynajem 345-12-89;
fax.341-05-33
AGENCJA Impuls 305-1997, Filia 305-30-37

04-94

KAWALERKĘ, pilnie, 557-6559

GDAŃSK! -553-07-61
Superpilnie!!!

661-75-91,
090-672-936

0601-63-34-30,

DOMO,
344-97-90,
344-97-91
DOMUS- kupno, sprzedaż, wy
najem, 344-74-73,303-19-70
GEM- kupno, sprzedaż, wyna
jem, 341-46-93
HOME, ul. Rzeźnicka 2; 30534-60; 346-20-37
KANCELARIA „T.
Krzemiński" s.c.
pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, kup
no, sprzedaż, wy
najem, kompleksowa
i profesjonalna obsługa.
Uwaga!!! kupuje
my mieszkania za
gotówkę, płatne
w ciągu 4 godz.
Zapraszamy, GdańskWrzeszcz, ul. Waryńskie
go 46, 341-50-47,341-6274
KONTRAKTsprzedaż,
kupno, wynajem, 550-46-13
POMOŻEMY podjąć słusz
ną decyzję- kupno- sprze
daż

Akcent,

551-40-00,0601-61-90-49
POSESJA, 620-32-17, 62061-34, Świętijańska 91
SPRZEDAMY Twoją nieru
chomość w ciągu 14 dni.
Obsługa prawna, 344-7473,55-14-000

AGENCJA Olak, Wrzeszcz, Że
glarska 4,345-20-01
AGENCJA Tekieli Przymo
rze, Jagiellońska 2, kupno sprzedaż mieszkań, 553-86-84;
553-26-40; Domów, działek
557-53-40
AKME 551-26-41 Sopot,
Grunwaldzka 67/2
ANNA- NieruchomościKupno- Sprzedaż- Wyna
jem. Tel./ fax 346-69-91;
346-70-19
AVERE- Nieruchomości- wyce
na, 620-22-21
BERG- Gdynia, Pułaskiego 2,
661-39-52

BLOCZKI, gazobeton, pu
staki, cement, cegła, obrze
ża, płytki, żwir. Transport.
348-78-00
BOAZERIE, listwy wykoń
czeniowe, 342-54-31
KARMAZYT sprzedam, gru
bość od 4 do 8 mm, 10 m sze
ściennych, tel. 663-33-17
MARMUROWE odpady płytki
lastrico, 678-56-65, 0602-2694-67

Hsewaco

Firma Budowlana
Gdynia, ul. Miętowa 3/1

MIESZKANIA

w SOPOCIE - KAMIENNYM POTOKU i GDYNI-DĄBROWIE
oraz MIESZKANIE 4 pokojowe 90 m2 parter GDYNIA-ORŁOWO

zasiedlenie 1,11,111 kwartał 1999 roku
własność hipoteczna, raty

tel 629-85-00, 629-95-00

INZBUD s.c.

oferuje do sprzedaży ostatnie mieszkania o pow. 63-74 m2
w cenie 1550 i 1600 zł/m2 w Pruszczu Gdańskim

PÓŁWYSEP helski, stołówka,
kawiarnia, 671-17-64
SOPOT-100 m kw, tanio, 551-

TRÓJMIASTO, 1, 2 po
kojowe, 559-85-19
TRÓJMIASTO, 2-3-pokojowe,
557-65-59

12

Al- A!-ABC!
-NieruchomościWynajem- KupnoSprzedaż

PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE „INŻBUD" s.c.
GDYNIA- Oksywie, 49 m, na
sklep lub magazyn, niedrogo,

BIURO „Unikat", So
pot, Haffnera 24/1, tel. 55155-59, 550-05-32, 551-47-

- Realizacja WRZJESTF.Ń '9H
- Atrakcyjna lokalizacja
- Niska zabudowa
\
- Raty
j
- Ulgi podatkowe
- Możliwość kupna garażu

BIURO FIRMY:
Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 93 B, tel. 683-21-52
(obok Zajazdu Jawor)

Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń iv Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zt netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt

mmno mmmmm

Hi
"T "gdzi
1

Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, fax 301-8042,464543, tel. centr. 301-5041 w. 210,215,216,217 fax 346-3548 całą dobę; pon. - pt. 8.00-18.00, soboty 9.00-15.00; Sopot, Kościuszki 61, tel. 551-5445, pon.-pt 8.00-16.00; Gdynia, Świętojańska 141, tśto 622-74-79, pon.-pL 8.00-16.00,
Wadysfera IV17, teiM 62049-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

piętek 29 maja 1998 r.

TARCICA budowlana, 0601-6422-78
WKŁADKI dystansowe do zbro
jeń, 556-03-87,0602-70-54-21

BUDOWA domów, 0601-65-2515

mwwci- lori
, 17-letnia firma.

551-26-04

BLACHARSKO- dekarskie,
0602-235-013, 303-23-80, 30154-18

PARKIETUS- układanie
parkietu (własny, powierzony),
cyklinowanie, lakierowanie,
551-26-04

BLACHARSKO- de
karskie, 683-42-84
BLACHARSKO- dekarskie, da
chy nowe i remonty, 664-52-06,
627-03-84 po 18.00

BUDOWA domów, tynki,
629-36-37,0-601-621-069
MURARSKO- tynkarskie, 68415-97 po 18.00
MURARSTWO- przeróbki, roz
biórki, 682-96-03
PRACE wykończeniowe, tynkigipsy- glazura- ścianki- super
referencje, 305-69-04, 0602453-914

CYKLINIARSKIE!, 553-22-62
CYKLINIARSKIEI
301-66-66
CYKLINIARSKIEI 302-06-10
CYKLINIARSKIE! 303-68-04
CYKLINIARSKIE! 305-5147
CYKLINIARSKIEI 556-01-95
CYKLINIARSKIE!
620-74-81, układanie.
CYKLINIARSKIE! 671-57-26
CYKLINIARSKIE! lakierowanie,
346-57-22
CYKLINIARSKIE! Oli
wa, 559-89-45, VAT
CYKLINIARSKIE,! 620-1477,661-47-84
CYKLINIARSKIE, 341-73-23
CYKLINIARSKIE, 553-18-40
CYKLINIARSKIE,
557-55-92
CYKLINIARSKIE, 620-02-80
CYKLINIARSKIE, 621-85-23
CYKLINIARSKIE, 626-84-95
CYKLINIARSKIE, od 1980 ro
ku, 557-26-19
CYKLINIARSKIE, parkieciarskie, tel. 672-08-13
CYKLINIARSKIE, układanie,
„Budmir" 621-19-49, 0602-748-

166

CYKLINIARSKIE- tapeto
wanie, remonty, 557-85-60
CYKLINOWANIE, 302-68-85
CYKLINOWANIE, 342-01-73
CYKLINOWANIE, 553-09-40
CYKLINOWANIE, 621-84-79
CYKLINOWANIE, 661-72-73
CYKLINOWANIE, lakierowanie,
305-84-49, 306-31-94, 0602334-853
CYKLINOWANIE, malowanie,
tel. 624-88-27
CYKLINOWANIE bezkurzowe,
lakierowanie, 347-60-37
CYKLINOWANIE
bezpyłowe, układanie, 66488-12

CYKLINOWANIE układa
nie, VAT, tel. 625-09-48
PARKIECIARSKIE, 661-72-73,
676-27-37
PARKIET, deski, panele, ukła
danie, przekładanie, cyklinowanie, 302-16-08
PARKIET, podłogi, układanie
kompleksowo, 683-05-34
PARKIET- „Drewus", ukła
danie, cyklinowanie, 55105-83
PARKIET- układanie, cy
klinowanie. „Albis" 55015-40
PARKIET dębowy, bukowy,
od 20 zł, po 16.00 620-33-39
STUDIO Parkietów, Gdańsk
Goszczyńskiego2 303-17-13
SZWEDZKIE montaż, 661-2863
NAJWIĘKSZY skład z par
kietem dębowym, bukowym
z kompleksowym wykonastwem. 344-37-98; 552-5612

(Blkiedy?

)&yp za ile?

ADAPTACJE,

gładzie,
malowanie,
556-95-14
ADAPTACJE, wykończenia, re
monty, 629-01-07,661-74-47
ADAPTACJE gładzie, ścianki,
sufity podwieszane, profesjo
nalnie, 629-88-23, 0-60213-23-76
GŁADZENIE, malarskie, tape
towanie, płyty gipsowe, panele
boazeryjne, podłogowe, 34614-04,0602-312-538
GŁADZENIE, malowanie, 30346-08
GŁADZENIE- malarskie, mon
taż płyt gipsowych, wykończe
nia, 302-13-78
GŁADZENIE- malowanie, tape
towanie, 550-10-98
GŁADZIE gipsowe, malowanie,
302-85-69 (ekspresowo)
MALARSKIE, 553-97-61
MALARSKIE, 663-49-84,060163-10-72
MALARSKIE, hydraulika, kafelkowanie- solidnie, VAT. ArtDom, 344-12-27
MALARSKIE, szpachlowanie,
kafelkarskie, parkieciarskie, pły
ty gipsowe, „Budmir" 621-1949,0602-748-166
MALARSKIE- gładzie, tapeto
wanie, profesjonalnie, 629-3574
MALARSKIE- ogólnobu
dowlane, remonty, pełny
zakres. Solidnie. VAT. 557-4864,090-54-18-26
MALARSKIE- tapetowanie,
663-10-60
MALOWANIE, gładzenie, 30638-73
MALOWANIE, gładzie, tanio,
solidnie, 340-83-73
MALOWANIE, montaż sufitów,
ścianek, 345-65-49
MALOWANIE, renciści zniżka,
682-13-78
MALOWANIE, szpachlowanie,
557-97-12,0601-65-09-14
MALOWANIE, szpachlowanie,
vat, 623-88-90
MALOWANIE, szpachlownie,
płyty gipsowe, 301-65-85
MALOWANIE, tapetowanie,
341-43-63
MALOWANIE, tapetowanie,
554-43-78
MALOWANIE, tapetowanie,
621-85-13,0601-65-84-31

MONTAŻ
, płyt gipsowyh, remonty,
adaptacje, 344-90-21
MONTAŻ boazeri MDF, vat,
623-88-90
MONTAŻ płyt gipsowych, vat,
623-88-90
PŁYTY gipsowe- sufity- kom
pleks, 347-77-28, 0-602-647929
PODDASZA, ściany, sufity,
303-53-96
PODDASZA, zabudowy, ścia
ny, gipsy, 0-601-66-28-98
SUFITY podwieszane, ścianki
gipsowe, 303-03-69, 0-602687-024
ŚCIANY- sufity gipsowe- podło
gi, 0-531-78-662
TAPETOWANIE, mało
wanie natryskowe, promocja
farb natryskowych, zmywal
nych, fakturowych, 0-601-61 -

BLACHARSKO- dekarskie, vat,
623-88-90
CIESIELSTWO, budowla
ne, 671-37-95, 0602-61-80-13

!(058)

303-31-24

Żaluzje, Plisie
Karnlsze, Rolety

KOMPtETNY £
WYSTRÓJ OKNA j

DRZWI! (058)

553-74-37

Gdańsk, 341-89-94
Gdynia, 661-23-09
Rumia, 671-98-08

. Każde- solidnie. Ra
ty
DRZWI, (0-58)622-19-82, drew
niane, antywtamaniowe, dodat
kowe

DEAKRSKO- blacharskie, docieplanie dachów papowych,
672-25-36, 090-509-880

zamki, tapicerka

DRZWI, (058)346-31-96,

DEKARSKIE, 0-601-652-515
DEKARSKIE, 0601-61-52-39
DEKARSKIE, 345-54-89
DEKARSKIE, 557-64-67, 0602-72-56-95
DEKARSKIE tel. 629-1924
DEKARSKO- blacharskie, 34269-07, 0602-64-83-34, 0501152-736
DEKARSKO- blacharskie, so
lidnie, gwarancja, 0-602-12-1964
DEKARSKO- blacharskie, tel.
0-601-61-95-98
DEKARSTWO- blacharstwo,
konserwacja, 340-91-82
PAPY zgrzewalne, tel. 551-8165

AUTOMATY do otwierania
bram garażowych, piloty, usługi
elektryczne, Comforta, tel.
058/55-04-071,050/-11-48-975
BALKONY, kraty, 307-37-83
BALKONY, kraty, balustra
dy, 341-12-44
BALKONY, kraty, balustra
dy, 341-12-44
BALKONY, zabudowa alumi
niowa, rozsuwana, 682-95-74
BALKONY- zabudowy, wiatrołapy, ogrody zimowe- oranżerie,
balustrady, okna, bramy, rolety,
zabezpieczenia antywłamaniowe, pawilony, domki letniskowe,
551-72-38
BRAMY. Rolety antywłamaniowe. Okna, producent
„Marpol" 552-83-34,0-601-610352
BRAMY garażowe, ogrodzenia,
balustrady, (0-51)230-98
BRAMY garażowe, rolety antywłamaniowe, Rolux, 30591-19,305-91-21, raty

DRZWI!!!Antywłamaniowe,

Dodatkowe.

Wysoka
jakość!
Niska cena!!
(0-58)552-31>88

DRZWI!
(0-58)

301-66-66
. montaż gratis

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

Rotmanka, ul. Świerkowa 21

tel. 551-42-73

producent

Sopot, al. Niepodlegfości 783

DRZWI, zamki, karnisze,
drzwi przesuwane, harmonijko
we, 341-45-92, Politechniczna
9

DRZWI
antywłamaniowe
metalowe, zbrojone, drewnia
ne, 305-35-31
Kotwiczników 10 Drzwi,
przesuwane. Mechani
zmy. Raty. Gwarancja
DRZWI dodatkowe, wewnętrz
ne, 305-33-19
DRZWI drewniane, nowe
z montażem+ zamek+ wizjer+
blokada antywłamaniowa, cena
450 zł. Gdańsk, 0-601-66-13-19
DRZWI Gerda, 341-1376
DRZWI izraelskie antywtama
niowe, „Witex Super Lock" Gdy
nia, ul. Jana z Kolna 12, tel.
661-62-60, 661-60-81

FOLIE antywłamaniowe, prze
ciwsłoneczne, 0-601-632-364

MARKIZY

ŻALUZJE! 624-35-66, 629-5483, rolety, taniej!
ŻALUZJE! Pionowe, poziome.
Producent 302-06-10
ŻALUZJE! Pionowe, poziome.
Producent 556-01-95
ŻALUZJE! Pionowe, poziome.
Producent 556-01-95
ŻALUZJE! Pionowe, poziome.
Producent 556-01-95
ŻALUZJE, „Pamir" rolety
antywłamaniowe, okna PCV,
bramy garażowe, 671-53-39
ŻALUZJE, 623-57-86
ŻALUZJE, 661-48-88, Ro»
lety producent Dama, Gdynia,
Słupecka 21, Wrzeszcz Grun
waldzka 70,346-08-95,302-2904
ŻALUZJE, producent Nan
ieś", Gdynia, Wielkopolska 275,
629-38-99,0601-63-25-60
ŻALUZJE, rolety. 302
39-84
ŻALUZJE, rolety tanio!
623-55-69

ZALUZJEpoziome, pionowe, rolety.

Producent,

, 309-02-25

303-48-19

OKNA!!!
PCVProducent
(0-58)552-31-88

ŻALUZJE- promocja, 30578-86

ZALUZJErolety,
producent,
tanio!
556-46-85

OKNA!
DrzwiBramy.
Uphagena 10,
341-66-20
OKNA ,Dama, produkcja,
montaż, Gdynia, 661-48-88,
Wrzeszcz 346-08-95
OKNA, drewniane, klejone,
3-szybowe, (0-58)302-9565
OKNA, rolety, żalu
zje, „BIS", ul. Długie Ogrody
11b, 305-29-44
OKNA- naprawa, malowanie,
usczelnianie, wymiana, 661-6558
OKNA PCV, aluminium. Folie
antywtamaniowe, przeciwsło
neczne. Rolety, bramy. Janex"
551-60-22
OKNA PCV, drzwi witryny, kom
pleksowa obsługa Okno
System Producent 6611291 tel/ fax 6615-695

ROLETY tekstylne, antywta
maniowe, Żaluzje pionowe,
Ooziome, „Amarant", 55770-12

, drewniane, zbrojone

tel. 683-14-75

, (058) 556-46-85,

ROLETY, markizy, żaluzje,
okna PCV, Gdynia, War
szawska 1/3, 661-12-62,
552-45-22

OKNA
PCV i
PRODUCENT „WIK"s,c.

DRZWI

OKNA PCV. rabat 10%.
343-20-34 wew.16

SIDING amerykański,
biały, kolorowy, 50 lat gwaran
cji, sprzedaż- montaż, ceny od
15.00 zt. Gdańsk- Osowa, Ga
laktyczna 12,55-45-789

(fliugOiOr)

. Gwarancja. VAT

DACHY wszelkiego rodzaju
kryjemy, 344-70-70

21-08

TAPETOWANIE, natry
skowe, 621-07-46,623-18-16
TAPETOWANIE natryskowe
kładę, 556-44-32

ROLETY żaluzje, okna,
672-12-17

DRZWI

PARKIETUS!

ŻALUZJE pionowe, po
ziome, rolety, markizy, okna
PCV. Producent Aga",
Oliwa. Kaprów 17a,
552-45-22, 661-1262
ŻALUZJE piono
we, rolety antyw
łamaniowe, oferuje
producent Dekor- Sys
tem, Gdańsk, Polanki
110 552-37-36
ŻALUZJE
671-16-31

tanio,

ŻALUZJE Żanwo, produ
cent, 309-00-24

DOCIEPLANIE, akryl, siding,
tel. 0-602-225-076
DOCIEPLANIE metodą
lekką, mokrą, 0-602-7890-51
DOCIEPLANIE
mineralne,
Acryl, Siding, 672-15-36, 090509-880
DOCIPLENIA, fasadex, siding,
090-671-559
ELEWACJE, docieplenia,
ogólnobudowlane, 623-2533,090-52-53-07

GLAZURA, hy
draulika, solidnie,
0602-277-775

siennik

1
;
sINiw#
li If?Ctf!#!
1 ś®s*X«S

USŁUGI hydrauliczne, gazowe,
625-2646
557-13-75, wszelkie

ELEKTROENERGETYCZNE,
302-98-94
ELEKTROINSTALACJE, alar
my, domofony, anteny, 622-4809
ELEKTROINSTALACJE, pogo
towie + pomiary, 348-75-29

GLAZURA
Hydraylika

ELEKTROINSTALACJE, tanio,
solidnie, 552-76-39
ELEKTROINSTALACYJNE,
556-30-53,0601-63-08-07

, tanio, szybko, solid

ELEKTROINSTALATORSTWO, 344-40-74, 0602118-244
ELEKTROINSTALATORSTWO, 625-41-00

nie

556-95-14

GLAZURNICTWO, hydraulika,
płyty gipsowe, malowanie, pod
łogi szwedzkie, solidnie, 68225-58,0-602-698-202
GLAZURNICTWO, układanie
glazury i terakoty, hydraulika,
tel. 058/682-96-83
GLAZURNICTWO hy
drauliczne, remonty,
wykończenia, referencje, gwa
rancje, doradztwo. Atrakcyjne
ceny, upusty, 664-48-37, 62389-04
KAFELKARSKIE, hydraulika,
.Budmir 621-19-49, 0602-748166
KAFELKI, hydraulika, 341-8930
KAFELKOWANIE, 302-58-68
KAFELKOWANIE, cekolowanie, hydraulika, panele, remon
ty, tel. 0602-358-429
KAFELKOWANIE, hydraulicz
no* gazowe, CO, 553-46-08
KAFELKOWANIE, hydraulika,
301-33-49
KAFELKOWANIE, hydraulika,
remonty, 0-602-187-105, 62921-16

KAFELKOWANIE, hydraulika,
remonty, 306-90-01
KAFELKOWANIE, hydraulika,
remonty, 623-89-04,664-48-37
KAFELKOWANIE, profesjonal
nie, 5 lat gwarancji, tel. 306-4865
KAFELKOWANIE, remonty,
306-12-39
KAFELKOWANIE, tanio, tel.
556-55-79 po 19.00
KAFELKOWANIE, vat, 623-8890
KAFELKOWANIE, VAT, 67839-59
KAFELKOWANIE- hydraulika,
302-54-91
KAFELKOWANIE tel. 055/23366-06.

KAFELKOWANKE, hydraulika,
343-57-97
WYLEWKI, kafelki, układanie,
0-601-66-28-98

AWARIE, hydrauliczne, gazo
we, 342-92-79
AWARIE, hydrauliczne, gazo
we, 345-33-24, 0601-63-01-80
CENTRALNE ogrzewanie, gaz
olej, 090/50-57-35
CZYSZCZENIE, kanalizacja,
309-97-27
HYDRAULICZNE, 302-58-94,
309-97-17.
HYDRAULICZNE, 302-86-97
HYDRAULICZNE, 343-17-10
HYDRAULICZNE, 623-04-39
HYDRAULICZNE,- 623-61-77,
0601-64-29-49
HYDRAULICZNE, CO, przyłą
cza gazowe, 345-55-58
HYDRAULICZNE, gazowe, wo
domierze, vat, 665-84-35
HYDRAULICZNE- gazowe,
305-01-92,0602-372-603
HYDRAULICZNE- piece
„Vailland", tanio, 663-18-71
HYDRAULICZNO- gazowe,
302-98-56
HYDRAULICZNO- gazowe,
345-56-19
HYDRAULICZNO- gazowe,
miedź, plastik, 0-602-35-36-86
lub po 17.00 302-01-39
NOWOCZESNE instalacje sa
nitarne, 672-62-40

ROLETY antywłamaniowe,
bramy, Rolux, 30591-19, 305-91-21,
raty

CZYSZCZENIE
,
sprzątanie, 55212-36 w 46, 0602384-989

ROLETY antywła
maniowe 671-16-31

CZYSZCZENIE, trzepanie, im
pregnacja, 559-85-19

ROLETY antywłamanio
we Bogumił & Gór
ka. bramy. okna. 302-0288. 620-21-89

CZYSZCZENIE
nów, 621-07-33

ROLETY zabezpieczające, bra
my, „Top" Kartuzy Gdańska
41,681-42-39
ROLETY zabezpieczające,
zawnętrzne, 671-23-79
ZAMKI Gerda i inne atestowa
ne, montaż, autoryzowany servis, Lares Gdynia, Świętojań
ska 98,620-16-67

kompleksowe elektroinstalacje, 0-602753-704
POGOTOWIE, 0601-65-64-11,
elektroinstalacje, 34656-64*5
341-51-79
341-66-25

AI*ABA"- Gaz, naprawa, kon
serwacja, montaż pieców, junkersów, kuchenek, 625-31-49,
66-535-66
CZYSZCZENIE,
naprawa,
montaż, Junkersy, kuchenki,
piece, 556-18-31,305-03-51
GAZ, woda, technika grzewcza,
553-62-49
GAZOWE, gwarancja, 346-7989, 307-35-95
JUNKERSY, kuchenki, 629-1097
JUNKERSY, kuchenki, napra
wa, montaż...66-474-66
WKŁADY kominowe, kwasoodporne, producent, 683-22-83
0-90/50-57-35

ALARMY! 0-602-234-261,
344-15-78, telewizja, telefony,
domofony, „Kingpol" Al. Gen.
Hallera 132
ALARMY, 302-91-40
ALARMY, domofony, 550-3095
ALARMY, domofony, 556-3053,0601-63-08-07
ALARMY, domofomy,
671-09-44
ALARMY, TV Proton
Oliwa. Krzywoustego 44.
552-34-49. 552-20-28
ALARMY. Telewizja, najno
wocześniejsze systemy,
663-45-15
BALKONY, kraty, VAT, 0601635-602, 625-23-97
DOMOFONY, 341-66-40
DOMOFONY, 553-08-25
DOMOFONY, alarmy,
661-18-52
DOMOFONY, sprzedaż, mon
taż, alarmy, 624-00-90
DRZWI metalowe, drew
niane, raty, 301-34-48,
551-34-18, kraty
ROLETY, antywłama
niowe, producent, Dama,
661-48-88, Gdynia, Słupecka
21, Wrzeszcz, Grunwaldzka 70,
346-08-95,302-29-04
ROLETY- tekstylne, an
tywłamaniowe, markizy,
żaluzje, okna, drzwi, harmo
nijkowe, Porolet produk
cja, montaż. Gdańsk, Raj
ska, 301-31-23; Gdynia,
Świętojańska, 661-71-55
ROLETY antywłamaniowe,
bramy, kraty zwijane Roligate 345-30-13

CZYSZCZENIE żaluzji piono
wych, okien, wykładzin, 348-7119
DEZYNSEKCJA, deratyza
cja, dezynfekcja, gazowa
nie, 0601-21-25-32
DEZYNSEKCJA, deraty
zacja, VAT, 551-87-59

BUDOWĘ domów szerego
wych na Dąbrowie zlecę, 0601-66-36-46
BUDOWLANE, remonty, 0-601 66-28-98
BUDOWLANE. ,Bild- Pol"
mgr inż I. Osiecki, 303-9074, 0-602-233-858

BUDOWLANE
621-43-23
BUDOWY, remonty całościowe,
VAT, 620-42-97

DEZYNSEKCJA deraty
zacja. Gwarancja! 551-91-53
KOMPLEKSOWA ob
sługa firm oraz dostawa
sprzętu, urządzeń i środków
chemicznych, „Eko-Tech" 62520-56
SPRZĄTANIE obiektów biu
rowych, handlowych, uży
teczności publicznej- profe
sjonalnie. .Alpimor" 551-0448:0601-618-952
SPRZĄTANIE wnętrz, ra
chunki, 551-91-53

DOCIEPLANIE, malowanie,
elewacje, tapetowanie, gla
zura, 0-602-333-543
KOMINKI norweskie, systemy
grzewcze, 683-38-49
KOMINKI profesjonalnie, 66486-77
KOMINKI tradycyjne, piece ka
flowe, (0-51)230-98
KOMPLEKSOWE usługi bu
dowlane, system Porotherm, tel: 058/303-93-04,
058/303-93-40
KONSERWACJE, renowa
cje pokryć papowych (100%
szczelności), malowanie,
681-47-39
OGÓLNOBUDOWLANE docieplanie budynków, tel. 0601-6527-48 lub 0-601-61-95-98
OSUSZANIE murów meto
dą iniekcji krystalicznej, 552-2089, 0601-62-88-90
REMONTOWE usługi, kom
pleksowe. Konkurencyjne ceny.
Solidna i fachowa obsługa. Fir
ma „Nowakon", tel. 30638-13, 0-601-659-254
REMONTY, „Budmir" 621-1949, 0602-748-166
REMONTY- budowlane malar
skie, kompleksowo, 683-13-67
REMONTY kompleksowe, do
radztwo, projektowanie, tel.
345-53-79, po godz. 20.00,
343-51-90
REMONTY malarskie, budow
lane, 663-23-11 po 15.00
REMONTY zabudowy, 678-5285
ROBOTY zduńskie- piece
kaflowe i kominki, tel. 34492-46
USŁUGI budowlane, remon
ty- adaptacje, tel. 550-10-92
WANIEN odnawianie, 624-25
53

CZYSZCZENIE! 621-47-04
CZYSZCZENIE! 622-62-20
CZYSZCZENIE! Dywanów!
Najtaniej! 345-41-95,301-91-73
CZYSZCZENIE! dywa
nów, 620-24-25,663-13-43
CZYSZCZENIE, 301-23-05
CZYSZCZENIE, 301-53-21
CZYSZCZENIE, 303-91-94
CZYSZCZENIE, 306-18-70
CZYSZCZENIE, 34132-01
CZYSZCZENIE, 623-57-53
CZYSZCZENIE, 664-43-83

CIESIELSKIE, 0601-64-22-78
DRZWI przesuwne, szafy, pro
mocja, 676-10-27
MEBLE tapicerowane, usługi,
340-92-56,0-602-360-795

Parkiet
ceny producenta

Dąb
Jesion
Jawor
Czereśnia

- 69,110 zł/m
- 69.00 / l / m
- 59.00
- 59,00 zł/m

y.l/m

Tel. 629-48-83

SCHODY, zabudowy, tarasy,
podłogi, meble, 345-55-61,
0601-64-67-34
SCHODY, zabudowy i inne,
0602-613-043
SCHODY- zabudowy- współ
praca, 629-47-30, 0-602-317660
STOLARKĘ, nietypowe zabu
dowy, inne, 341-67-89
STOLARSKIE,
0601-660-252

303-41-93,

STOLARSKIE, ciesielsko- de
karskie, tanio, 059/3148-69 od
7.00-19.00
STOLARSKIE, solidnie, szyb
ko, 344-94-53
STOLARSKIE- boazerie, zabu
dowy, 551-74-68
SZAFY wnękowe- drzwi prze
suwane, 0-501-152-888
TAPICERSKIE- transport, 0601-61-43-06, 553-50-18
TAPICERSKIE 623-63-86
TAPICERSKIE szybko, solid
nie, tanio, 623-41-28
TAPICERSKIE u klienta,
gwarancja, 623-41-83 lub 0602243-139
TAPICERSKIE w domu
klienta, 623-74-88
TAPICERSTWO, ceny umow
ne, 557-35-61,0501-14-61-62
USŁUGI stolarskie u klienta,
556-58-63

ARCHITEKT- projekty, nadzo
ry, 345-37-98, 554-54-41
PODNOŚNIK,
montażowy
(kosz) do wysokości 18 mprzyjmę zlecenia, tel. 620-89-29

Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zl netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 z!
ogłoszenia przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń iv Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zt netto).
Na sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo - 0,96 zt netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
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DEZYNSEKCJA, VAT,
0602-25-88-47

ELEKTRYCZNE, 552-48-01

ELIT

CZYSZCZENIE chemiczne ża
luzji pionowych, 0501-103-143

piętek 29 maja 1998 r.

KURSY prawa jazdy,
wszystkie kategorie Cre
do. Gdańsk, 302-32-18
NAUKA jazdy „Express"
305-38-92 (Kat.B 590,-)
ODDK- Policealna Szkoła Ra
chunkowości i Finansów przyj
muje zapisy na kierunki: ra
chunkowość, bankowość, tel.
344-67-58, 341-91-21

ABC masażu leczniczego,
sportowego, odchudzjącego, ty
betańskiego. Kursy. Dyplom,
621-10-73(13.00- 17.00)
ABSOLWENCI! Gdańsk, Bussi
nes Collage, 301-68-41
ABSOLWENCI!
Policealna
Szkota Biznesu Filia Elbląg (055)232-73-44; Filia Tczew (069)31-46-24
AGENCJA Promocji Zawo
dowej Kobiet oferuje kursy kom
puterowe, rachunkowości, se
kretarek, kasy fiskalne, Dyrekcyjna 5,305-22-44

k

i J

AGENT Celny, księgowo
ści, kadrowe, BHP, komputero
we, renciści- dotacja, Cen
trum Wiedzy, 621-90-66

ODDK koncesjonowa
ne pośrednictwo pra
cy prowadzi kursy: agentów
celnych, kasjerów walutowych,
komputerowe oraz studium do
radztwa podatkowego, BHP,
344-40-12, 344-67-58
ODDK zaprasza na kursy sa
modzielnych księgo
wych- 310 godzin, przygoto
wujemy do profesjonalnego pro
wadzenia księgowości, również
skomputeryzowanej, koncepcja,
materiały- dr Roman Nilidziński,
344-40-12, 344-67-58
OŚRODEK Kształcenia Za
wodowego Nr 4 ZDZ zapra
sza do nowej siedziby
Gdańsk, ul. Pestalozziego
7/9 (budynek II LO) na kur
sy: czeladniczo- mistrzow
skie, bhp, spawanie, ener
getyczne, sztaplarki, kasje
rów walutowych, pedago
giczny, 345-20-52

AGENT celny, studium
wyceny nierucho
mości „Profil" 3460-311
ASYSTENTKI, sekretarki, kom
puterowe, księgowości, maszy
nopisania, 345-47-50, 341-4919
BCI. Profesjonalna szkoła se
kretarek- maszynopisanie, kur
sy komputerowe, księgowości,
621-71-10
CENTRUM- kursy prawa
jazdy, tel. 346-36-19
CENTRUM Kompute
rowe- podstawy, Word Excel,
maszynopisanie, grafika Corel
Draw, księgowości, tel. 3444054; 341-53-47
CZTEROTYGODNIO
WY kurs kat. „B" rozpoczęcie 8
czerwca Wrzeszcz, Chrobrego
79a, 341-36-76
ISD- Komputerowe,
wysoka jakość, bezstresowo,
341-80-22 wew. 328
KOMPUTEROWE, Dom Tech
nika, 301-28-61
KOMPUTEROWE: pod
stawowy, WordExcel, „Si
kom",
661-25-56,
621-93-70
KOMPUTEROWE indy
widualne, 620-61-53
KURSY, prawa jazdy,
wszystkie kategorie, Maxel,
344-68-07, 341-72-84
KURSY prawa jazdy
„Poldek",
556-66-61
wew.46,0601-61-56-28

ÓSMOKLASISTO!
Liceum

Ogólnokształcące
„Lingwista"

PRAWO jazdy, 500 zt, Gdynia,
Szkota Podstawowa nr 27, Sło
wackiego 53, tel. 621-72-24
PRAWO jazdy, 500 zt,
Wrzeszcz, Matki Polki 3a, tel.
341-47-13, 344-32-44

PRAWO Jazdy, 624-81-36,
622-22-15, 0602-38-79-40
PRAWO jazdy, Ośrodek Szko
lenia „Auto-Uno", duży
plac manewrowy, 622-70-00,
622-07-00
PROFESJONALNE
, najtańsze w Trójmie
ście szkolenia księgo
wości -komputerowej, księga
przychodów i rozchodów,
sekretarsko- asystenckie,
301-47-54, 301-48-59 (820)

PRZYSPIESZONE kursy
sekretarek, pracownika biuro
wego, maszynopisania i kompu
terowe- ranne, popołudniowe,
SMiS, Gdynia- Grabówek, 62703-03

OISŁU&A

ekonom, - prawna
BEHAL- Biuro rachunkowe,
tel. 301-68-41 wew. 209
BIURO Rachunkowe „Alkion"doradztwo, 340-98-34
BIURO Rachunkowe
„Insoft" Licencja Ministra Fi
nansów, 661-43-77
BIURO rachunkowe „Orgtech" 301-48-66 wew. 143,
0602-723-125

Świadectwo
z wyróżnieniem
zwalnia z egzaminu.

BIURO rachunkowe, Centrum
Wiedzy, 621-90-66

POLICEALNA Pomorska Szko
ta Turystyki Dziennikarstwa,
Ubezpieczeń- zapisy Gdańsk,
Krzemienieckiej 9a, 34-195-34,
zniżki dla zamiejscowych
POLSKIE Towarzystwo Ekonomistów or
ganizuje kursy dla członków
Rad Nadzorczych z egzaminem
państwowym, Marketing, Księ
gowość Komputerowa, samo
dzielny księgowy, Komputero
we, Asystentka Menegera,
BHP, Prawo Pracy, Społeczny
Inspektorat Pracy. Informacje:
301-54-61,301-99-71
POLSKI Związek Motorowy kat.
A, B, C, D, E, 342-93-40,
556-07-07

"11.00-18.00

USŁUGI rachunkowe, upraw
nienia, 341-86-47

T-SHIRT najtaniej, Duet, Ko
ściuszki 8, tel. 341-49-92 w 4
WYBRZEŻE- odzież, rękawice
robocze, ochrony, konfekcjaGdynia, Spółdzielcza 1,624-8206

SPRZEDAŻ

PRAWO jazdy, 624-29-56

przyjmuje zapisy
do klasy I.
Egzaminy wstępne
30- 31. 05. 1998 r.

Gdańsk,
ul. Malczewksiego 51,
' tel.302-98-88,
302-49-71

KSIĘGOWA poprowa
dzi księgi handlowe. 62018-19 poniedziałek- piątek

BIURO Rachunkowe, licen
cja, tel. 620-85-25
BIURO Rachunkowe AudytorKomp, 346-01-16

BRE RACHUNKOWOŚĆ
SP.ZO.O.
PROPONUJE PEŁNA GAMĘ
USŁUG KSIĘGOWYCH
ORAZ SPECJALNA OFERTĘ
KADROWO-PŁACOWA *
Gdańsk, Okopowa 7/303|

(budynek Centromoni)
teUftuc 308 13 40, tel. 308 13 41*42

FIN-EL - biuro rachunkowe,
uprawnienia. Tel. 552-12-58
wew. 24,21;0-602-298-191
KONSULTACJE, prawo pracy,
ZUS, 34-52-342

zwierzęta
ANGIELSKI, Niemiecki, tłuma
czenia przysięgłe, techniczne,
341-07-54, Krzyżanowskie
go 7/12
BIURO Tłumaczeń
„B&S", Gdynia, Starowiejska 26, 620-50-72, 66122-17, Gdańsk. Grunwaldz
ka 102,344-16-05

WSPÓŁPRACA
KREDYTY gotówkowe,
346-39-21,340-85-33
NAWIĄŻĘ współpracę z bryga
dą dekarzy- blacharzy, z samo
chodem, tel. 0-602-34-88-62
POSZUKUJEMY
solidnego
partnera w celu zawarcia długo
trwałej umowy na przewóz to
warów, tel. 069/31-20-28
SZUKAMY firm- (konstrukcji
stalowych; elektrycznych; mu
rarskich; itd) praca w Niem
czech, tel. 0049/55-03-99-9657, fax. 0049/55-03-98-51-11
WYKONA zlecenia, podej
mie współpracę duża stolar
nia, 0-602-356-096 wieczo
rem, 672-82-61.

BOKSERKI, Gdańsk, Biskupia
11/1

BULDOCZKI francuskie, 62938-40
KOCIĘTA rosyjskie, niebieskie,
kocięta persy, tel. 625-46-77
MINISZNAUCERY, 344-70-22
NOWOFUNLANDY, 301-04-36
OWCZAREK południoworosyjski, Jużak, szczenięta, 671-1764
OWCZARKI niemieckie, rodo
wodowe (raty), 551-03-53
ROTTWEILERY rodowodowe,
jedenastotygodniowe (500900), 672-27-55
ROTTWEILERY szczenięta,
dorodne i zrównoważone, 30218-68

ROTWEILERY, tel. 681-11-69
SZNAUCER średni, 341-80-17
SZNAUCER średni, po rodzi
cach rodowodowych, 069/16204-57
YORKSHIRE, 678-51-72
TANIO szczenięta SznaucerMiniarura „Pieprz- Sól" z rodo
wodem, 663-14-42
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sprzedam

BIELIZNA Duet, Kościuszki 8,
tel. 341-49-92 w 4
BIUSTONOSZE, bielizna, ceny
producenta, 0-602-71-22-78
CZAPKI Jet" Grunwaldzka 219,
346-09-39
KĄPIELÓWKI „Jet" Grunwaldz
ka 219,346-09-39

KUBEK
do piwa

ANTYKI, meble, obrazy, ży
randole, bibeloty, 0-501393-623
BARAKOWÓZ na kotach, po
kapitalnym remoncie, sprze
dam, tel. 069/16-259-06
BOKS kasowy, 0-601-646-377,
661-36-31
BRAMA wjazdowa, metalowa.
Starogard Gdański (0-69)16268-08

już od 7.50 zł/100 szt. Jorbacz", tel (0-58)305-53-23

CYKLINIARKA nowa- tanio, pa
telnia elektryczna- tanio, 55639-17

OGRODZENIA żelbetonowe,
różne wzory, 0-601-38-47-39

DOMEK letniskowy, przenośny,
090/36-33-47
DOMKI, letniskowe,
promocja, tel./ fax. (013)43-53994, tel. (015)84-254-58
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WKL- Dispoplastic,
344-76-68,
hurtownikom- upusty
T-SHIRT Jet" Grunwaldzka
219,346-09-39

GARAŻE blaszaki. Produk
cja. (0-51)230-98

KOSIARKI
, pilarki, wykaszarki- spalinowe,
elektryczne- sprzedaż, serwisHusgvarna
Wrzeszcz,
Uphagena 10, 341-66-20.
Gdańsk, Ks. rogaczewskiego
9/19,302-00-71 wew. 203, Babi
Dół gm. Żukowo

KOSIARKI do trawy
Jaan.
GdańskWrzeszcz, 344-12-81,
Kościuszki 8, Gdy
nia, 620-49-77, Kapi
tańska 4, GdańskOrunia
309-02-51,
Jed. Robotniczej 223
ŁÓDŹ motorowa, 4-osobowa,
silnik Yamaha, 40 KW, cena:
5.900 zt, tel. 343-45-57,343-2625
ŁÓDŹ motorowa, 5-osobowa,
silnik Johnsona, 75 KW, cena:
12.000 zł, tel. 343-45-57, 34326-25
ŁUBIANKI 0.65 gr. (0-86)178101

MASZYNY
Budowlane
sprzedaż- remonty Żary
(068)374-35-01/03
MEBLE sklepowe sprzedam,
tel. 069/132-58-17
NOŻYCE gilotynowe do blachy,
grubość cięcia 1,5 mm, 551-2086 wew. 156
REGAŁY, lady, wagi uchylne,
tanio, tel. 135-27-18
ROŻNO elektryczne, 303-95-45
SIATKI, słupki, drut kolczasty.
Tramsport bezpłatny. 059/1127-17:42-78-42
SOLARIA, lampy, kosmetyki,
346-27-16,301-84-30
STAW o powierzchni 2 hekta
rów sprzedam, Jóskowski Kazi
mierz, Dęby, 77-123 Rokity, tel.
0-59 312-883, gmina Czarna
Dąbrówka, woj. Słupsk
SUSZ z traw. (058)686-28-80

•Skryptor•
Zapewnia pełną obsługę od
profesjonalnego projektu do
gotowego wyrobu

Projektujemy i drukujemy
Plakaty * Foldery * Kalendarze
Druki firmowe
Listowniki * Koperty * Wizytówki
Etykiety * Nalepki
Książki * Zeszyty * Akcydensy
80-152 Gdańsk
ul. Powstańców Warszawski 25
tel7fax 302 33 62 W. 1 * 302 12 48 w. 1

KUPKO
DYWANY stare, orientalne ku
pię (minium 100-letnie) o wy
miarach od 3 x 4 m, mogą być
uszkodzone. Tel. (0-61)866-6923, 877-69-64
ODBIERAM oleje
przepracowane,553-19-61,
0602-338-206

DETEKTYWISTYCZNE, 30743-11
DŁUGI- handel, odzysk, 30742-16, 307-44-17
DŁUGI- odzysk, kupno, 30-74456,30-74-521
MALOWANIE proszkowe- nowootwarty zakład, ceny promo
cyjne, krótkie terminy, przy
Stoczni Gdynia S.A. 627-71-44,
627-79-03
ODZYSK długów, 660-33-03
ŚCIĄGAM, kupuję- długi,
341-70-27
WRÓŻKA, 623-66-25

. Gdańsk, Nowiny 12, 30941-52
ELEGANCKA bielizna włoska,
body-bluzki, (0-61)87-80-422

raLIGHAFIA, REKLAMA

AHU Lombard- Komis, 66344-52

BRYLANTY,

ALTEX: wizytówki, pieczątki,
szyldy, nalepki, listowniki, cen
niki, foldery, druki, tel/ fax 34105-67,344-66-33 Grażyny 12

ztoto, samochody, RTV,
Sopot, Haffnera 24/1,55147-12, 0601-67-13-64

DRUKARNIA- projekty
graficzne, 681-17-65

DWORZEC Główny PKP do
19.00, soboty do 14.00; tel.
346-33-42
GDYNIA Morska 11a vis
a vis Dworca Głównego, 62179-58

PIECZĄTKI, szyldy, rekla
my, ulotki, 553-12-71/386

PRALKI, 556-20-21
PRALKI, zmywarki, 305-46-|
PRALKI 620-19-75, 623-4448,661-77-49
PRALKI 622-29-38, 623-7427, 0-601-63-57-05
PRALKI
zachodnie,
556-61-11

AtiOlMEO
usługi

ADAPTERY! (0)0010-1000-00 Telewideonaprawa, 302-97-62,
551-73-30. Wszystkie
marki. Bezpłatny dojazd.
ADAPTERYI(0)0040-10-0000, Teleneprawa, specjali
zacja. Axion, Sony, Cur
tis, Neptun, Siesta
Bez
płatny dojazd. 341-5197

USŁUGI RÓŻNE

MASZ problem z pakowa
niem? Zadzwoń! Tel. 3051-351 (do 53).

WYPOSAŻENIE
sklepów
.gastronomii,
magazynów
Kasy
fiskalne

KOMIS techniczny, lombard,
RTV, komputery, samochody,
Sopot, Podjazd 7,550-39-49
LOMBARD, biżuteria, antyki,
nieruchomości, dziatki, 301-2023, 0602-279-360
LOMBARD, samochody, RTV,
złoto, Gdańsk, Kołobrzeska 39f,
tel. 553-04-68
LOMBARD, samochody, RTV,
ztoto, Sopot, Niepodległości
743,551-15-50
LOMBARD- komis, Świętojań
ska 135,622-76-38
POŻYCZKI samochody- nieru
chomości, dziatki, 622-76-38

SPRZĘT GOSP. DOM.
naprawa

CHŁODNICTWO I058/30200-05
CHŁODNICTWO! 0601-611729,557-21-65- lodówki
CHŁODNICTWO ,55216-53- lodówki
LODÓWKI! 302-00-05
LODÓWKI! 302-07-75
LODÓWKI! 303-61-61
LODÓWKI! 303-61-61
LODÓWKI! 341-25-98
LODÓWKI! 550-6578, 551-84 -61, gwarancja
LODÓWKI! 556-23-74
LODÓWKI! 664 85 85.
Usługi domowe
LODÓWKI, 622-45-59, 060211-33-52
LODÓWKI, zamrażarki, 622-1029, 303-70-33, dojazd bezpłat
ny
LODÓWKI 664-04-53, naprawy
domowe
MIKROFALÓWKI, 553-43-79
NAPRAWY AGD, 34629-26
PRALKI! 302-00-05
PRALKI! 303-29-54
PRALKI! 303-61-61
PRALKII341-51-97
PRALKI, 341-97-74
PRALKI, 342-50-20, za
chodnie, krajowe
PRALKI, 349-41-60, tanio, so
lidnie, gwarancja.
PRALKI, 553-43-79
PRALKI, 553-52-53

ADMIRAI! 302-37-30,
553-74-37, Curtis,
Sony, Samsung, Colormat, Royal, Neptun, Sie
sta... Specjalizacja, na
prawy
domowe,
bezpłatny dojazd.
ADMIRAŁ! (0)0010-10-0000, Akai, Funai, Philips,
Otake, Sony... Bezpłatny
dojazd. 341-83-87,
556-24-97
ADMIRAŁ! (0)0058 30178-09,
302-61-11,
550-51-07, 620-98-83
Axion, Sony, Curtis, Orion,
Funnai, Royal, Samsung, Ota
ke, Unimor. Bezpłatny dojazd.
Gwarancja
ADMIRAŁ! 301-88-63, 341-3866,551-30-45, Axion, Curtis,
Samsung, Neptun, Jowisz,
Lexus, inne, dojazd bezpłatny
ADMIRAŁ! 302-97-62,
553-51-52, Curtis, Ota
ke, Sanyo, Neptun, Sony,
Samsung, Siesta.... Napra
wy domowe. Specjali
zacja. Bezpłatny dojazd.
ADMIRAŁ! Biazet, Curtis,
Neptun, Unimor- Siesta,
Jowisz, Elemis, Helios, telenaprawa- dojazd bezpłatny,
341-69-66, 344-12-84, 346-7945, 554-16-42
ADMIRAŁ, Axion, Siesta,
Neptun,
monitory
komputerowe- naprawy.
Siesta- zwiększanie ilości pro
gramów. Dawny fabryczny ser
wis Unimoru, 307-53-75
ANTENA!!! 661-33-47, sa
telitarne, RTV.
ANTENA!!
623-59-02,
0601-625-793 kompleksowo
ANTENY, 309-94-32, 0-602156-132
ANTENY, 552-29-71

• występy • pokazy • degustacje
promocje • konkursy •atrakcyjne nagrody
Od 12.00 do 17.00
/ festyn sportowo-rekreacyjny

/ pokaz koszykowki - Trefl

/ występy zespołów Don-Don, Guliwer, Ten Sing

/ występ zespołu góralskiego

/ pokaz wschodnich sztuk walki

/ wojskowa grochówka

Zapraszamy posiadaczy kart Makro wraz z dziećmi.

Dzień Dziecka w Makro w Gdyni - niedziela 31.05.
^ kiedy?
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Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia przyjmowane są w godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo • 0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
MMM DC HMCHBIUH OGtOSM'
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Elbląg, Łączności 3, tel. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. - pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, teijfax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, telM (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, te\M(069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

piętek 29 maja 1998 r.
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, przewozy, najtaniej, 30113-24; 301-79-14
PRZEWOZY autokarowe- Euro
pa, wynajem autokarów, tury
styka, „Falcon" 346-54-52,34639-85
ŻEGLARSKIE atrakcyjne rejsy
morskie, (0-59)414-993

U NAS DOBRE
OGŁOSZENIA.
NAWET
ZA DROBNE!
Biuro Ogłoszeń

Centralne

Biuro

Ogłoszeń,

Sopot: tel./fax

ANTENY satelitarne, bezpłatny
transport, 664-75-72

ANTENY Tv-Sat, 551
19-57
ANTENY TV- SAT, instalacje,

622-48-09

Telewizory!
Videonaprawa!
Naprawy
Domowe!
Gwarancja!
553-11-26
C0L0RLUX! Curtis! Otake,
Colormat, Samsung,
Sanyo, Royal, Siesta....
Specjalizacja! Bezpłatny do
jazd. 302-97-62, 62339-86
COLORMAT, Sony- Sam
sung- Sanyo- Royal- CurfisNeptun- Siesta... Specjali
styczny serwis Schumana
37. Dojazd bezpłatny,
302-37-30, 623-5104
CURTIS- Siesta- Neptun- Jo
wisz- Grundig- Sony- inne.
302-91-40, 341-8867, 556-28-66
DOMOWE naprawy
RTV, 346-29-26
LELEVIDEONAPRAWA,
554-30-25
REGENERACJA taśm do dru
karek komputerowych, tel. 34080-57
TELENAPRAWAI Wideoserwis. Wszystkie
marki. Bezpłatny dojazd.
341-83-87, 556-2497
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tel./fax

551-54-55, Gdynia: tel./fax

AUTOKARY- koncesja, wyna
jem, 090-50-51-34,303-54-42

TELENAPRAWA, przestrajanie, 629-02-33,

AUTOKARY- mikro
busy, krajowe przewozy oso
bowe, „Dobrucki i syn"
Gdynia, Horyda 15, tel./ fax
625-50-72,0-602-729-190

TELE-POGOTOWIE

Naprawy!Domowe!

556-05-88;0-501-135-313

WSZYSTKIE FIRMY

Dojazd Bezpłatny!
Gwarancja 12 m-cy
VIDEOFILMOWANIA! Profesjo
nalnie! Montażoobróbki! Pierwszokomunijne! 344-74-68
VIDEOFILMOWANIE! 622-6220
VIDEOFILMOWANIE,
666-334

0601-

VIDEOFILMOWANIE, 302-8434
VIDEOFILMOWANIE, 306-7982
VIDEOFILMOWANIE, 348-5417
VIDEOFILMOWANIE, 678-5659
VIDEOFILMOWANIE,
Market 559-85-19

SPRZ.BIU.K,sprzed
FAXY, kserokopiar
ki. nowe- używane, gwa
rancja. serwis, 551-51-12,
309-03-07, 552-48-36
KOMPUTERY, sprzedaż,
serwis, 550-45-f>6, 551-1957

w.210

AUTOKAR luksusowy, mikro
bus, wynajem, 305-50-92

TELENAPRAWA, 341-7272. Dojazd bezpłatny

SONY,PANASONIC
JVC,HITACHI,AIWA
SANJO,LEXUS,NEC

301-50-41

620-89-17

TELEWIZYJNE- dojazd bez
płatny, 625-21-97,302-37-30

CAMERYI

—

Gdańsk

AUTOKARY- wynajem- prze
wozy, 556-06-26 AnTravel

PRZEWOZY

mm

.

najtańsze
bilety,
301-89-51,
307-45-58,
307-45-43
AACHEN Koln Essen Hanover
ITD, codziennie samochodem
osobowym, tel. 550-01-45
AGENCJA autokarowych prze
wozów międzynarodowych! ra
ty, zniżki! Wynajem mikrobu
sów, autokarów 8- 50-osot>owych. „Eurotour" 55014-24
AGENCJA Ład, przewozy- Eu
ropa, 557-70-61

AHS
Koln
codziennie
301-51-11,
301-57-35
AUTOCENTRALA,
Centrum Przewozów Między
narodowych,

305-62-25,
301-97-75

BUSY, 0-69/31-54-01
CENTRUM Informacji
przejazdów autokarowych, Dom
Technika, Rajska 6,346-20-46
CENTRUM międzynarodo
wych przejazdów autoka
rowych. Druskiennikipromocja 100 zł, wczasy, kolo
nie. Primatour, 620-13-42; 66125-02
EST- wynajem autokarów,
przejazdy
autokaroweNiemcy, 301-55-25, Brama
Wyżynna (siedziba PTTK).
Biuro Brokerów, 346-20-46
(siedziba NOT). Falcon
Centrum Handlowe Zaspa,
346-54-52.
PandaTczew, (069)31-46-60
HARCTUR- wynajem autoka
rów (koncesja, wc, klimatyza
cja), Gdańsk, Św. Ducha 30113-29
LONDYN- Paryż- Koln- co
dziennie, 301-97-75
MART-TOUR- Bank
najkorzystniej
szych przewozów mię
dzynarodowych, wczasy,
wycieczki- zniżki, 058/621-92-25

HARCTUR- kolonie, obozy kra
jowe i zagraniczne, ciekawe
programy, nowość- Sycylia,
Gdańsk, 301-13-29, Św. Ducha
119/121
KOLONIA- nauka jazdy konnej,
305-50-92
KOLONIE, obozy „Vektor" 66123-00, 620-18-76
K O L O N I E dla dzieci, 7-12
lat, „Stokrotka", tel. 557-99-40
OBOZY: Balaton- Budapeszt,
14 dni; Budapeszt-12 dni; „Fal
con"- 346-54-52

IAALTOURIST- imprezy, 30189-51
AGENCJA tad- oferty tury
styczne- świat- sanatoria, Druskienniki, 557-70-61, last minu
tę
ATRAKCYJNE wczasy, wy
cieczki- Autocentrala, 301-9775
ATRAKCYJNE wczasy
w górach: rekreacja, odchudza
nie, odnowa, solarium, atlas,
masaże, callanecits, kosmety
ka. Pensjonaty: „Eden- Małopolanka", 33-80 Krynica, tel.
018/44-642-65; „Smrek", 33350 Piwniczna, tel. 018/44-65261
BALTICANA, Sopot, Kościuszki
60, 551-20-74- atrakcyjne wy
cieczki: Szwajcaria, Lazurowe
Wybrzeże, hiszpania, Praga...wczasy: Włochy, Francja, Chor
wacja, Santorini, Węgry, Słowa
cja, Polska...
BIAŁE noce- Peters
burg- atrakcyjny program,
301-13-29,301-45-62
BORY Tucholskie, Charzykowy,
Okoniy Nadjeziorne, ośrodki
wypoczynkowe z polem cam
pingowym, domki, pokoje, apar
tamenty, wczasy, kolonie, tel. 0531/711-09, tel/fax 0-531/75624

OBOZY młodzieżowe, Włochy,
Hiszpania, Węgry, Budapeszt.
Atrakcyjne ceny „Gro-Tour"
305-82-42
OBOZY rowerowe, żeglarskie.
Stupsk 414-993
PARYŻ t Eurodisneyland! Słowacja, Zakopaneatrakcyjne kolonie- „Balticana"
551-20-74
POLENREISEN- kolonie, tanio.
551-79-40,629-26-17.
SPŁYWY kajakowe, tel. 347-9991

GLOBEX last minutę,
620-37-06

SPORTS Tour- obozy, kolo
nie, 550-18-32

GRECJA- wczasy ze zwiedza
niem, wycieczki objazdowe.
Greckie Biuro Turystyczne Partenon, Wrzeszcz, D. T. Jantar,
Politechniczna 7,346-08-17
GRECKIE Biuro Podróży
„Barkost* 621-95-16, 620-1026, Grecja, Wyspy Greckie, Tu
nezja, Majorka, Turcja, Wiochy.
Bilety promowe- Wiochy- Gre
cja. Przewozy autokarowe- Eu
ropa
LAST Minutę 621 95 16
PENSJONAT „Hubertówka"Wieżyca. Tel/fax 684-38-96

TANIE obozy młodzieżowe, ko
lonie, Włochy 1100 zł, transport
luksusowym autokarem. Zgło
szenia: Biuro Turystyki Junior"
Gdańsk, Kartuska 245 tel/fax
306-37-13
WINDSUFRING, kurs 2-tygodniowy, pobyt w domkach na
plaży, z wyżywieniem, 999,- Re
wa k. Gdyni, 679-13-85

TRAPER- 551-93-31 wcza
sy, wycieczki, kolonie
TURYSTA, tel. 620-64-95,
661-46-78, wizy, USA, Kana
da, inne, wczasy, wycieczki, lastminute.
WCZASY, biwaki, weekendyKaszuby- 684-38-91
WCZASY w kraju i za grani
cą, 347-12-22

rmmm
IAALTOURIST- kolonie, obozy,
301-89-51
„RELAX", kolonie, obozy, wcza
sy, 309-97-01

AKTYWNE
wakacje,
obozy: sportów górskich, że
glarskie, rowerowe, spływy pon
tonowe, BT „Paweł", 341-43-11,
0601-622-846
ATRAKCYJNE kolonie- Zako
pane, 682-32-07, 682-32-87
ATRAKCYJNE obozy, Zakopa
ne, Duoreisen, 303-45-81
ATRAKCYJNE obozy dla
dzieci w Zaroślaku, bardzo
dobra opieka, 058/664-7141; 0-602-27-53-54
ATRAKCYJNE obozy Hisz
pania, Grecja „Sports Tour"
550-18-32
ATRAKCYJNE obozy żeglar
skie, 346-09-31,090-504-980
AUTOCENTRALA- obozy mło
dzieżowe, kollonie, 301-97-75
GRECJA, Hiszpania
obozy młodzieżowe- Ateny,
Monte Carlo, San Marino, Bar
celona, Wenecja. Harctur, 30113-29

GINEKOLOG
602258328
GINEKOLOG- bezpiecz
nie, najtaniej, 0-601-64-04-79
GINEKOLOG- Gdynia,
671-02-51, 0/602-652-123
GINEKOLOGIA- Glinczewski,
551-33-68
GINEKOLOGIA Kali
ningrad, 551-44-14
GINEKOLOGICZNY gabinet,
0602-653-684
LARYNGOLOG,
0501-124-785

O B O Z Y
letnie dla dzieci
i młodzieży
w Sominach
kl Bytowa,
z nauką jazdy konnej,
żeglarstwa,
warsztatami
teatralnymi,
tel. 0-58/303-30-30

!!!AAL-T0URIST
kursy
językowe
Anglia.
301-89-51
ANGLIA,
305-62-25
PERFECT- obóz językowy
na Kaszubach, wakacyjne kur
sy, Embassy w Anglii, Gdynia,
Krasickiego 28, wtorki, czwartki
16.00-19.00 620-6943

r~T_
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ALERGIA- testy- „Bicomem" 0-602-723-005
GINEKOLOG, 0-601-63
38-74, szeroki zakres
GINEKOLOG, 0601
65-85-23, szeroki zakres
GINEKOLOG, 552-0833
GINEKOLOG, bezpiecz
nie, tanio, 0601-65-85-23
GINEKOLOG, tanio, profe
sjonalnie. 0602-795-903

661-28-13,

NEUROLOG- Niżnikiewicz,
Szczecińska-32, 556-12-49, wi
zyty
PEDIATRA- Pneumonolog
556-67-81
PSYCHIATRA, Nowaczyk, ga
binet, wizyty, 0602-66-75-03
PSYCHIATRA specjali
sta, Piotr Stefanowicz. Porady
psychiatryczne, przeciwalkoho
lowe, 0-602-334-716
PSYCHOLOG psycho
terapeuta Justyna Klóska,
stresy, depresje, problemy ży
ciowe, tel. 0602-79-59-65
ŻYLAKI odbytu nie
operacyjnie. Madalińskispecjalista gastroenterolog.
341-63-29. 553-12-36
DYPLOMOWANY bioener
goterapeuta, zgłoszenia;
341-53-42, 345-40-55
USG- szybko- gastroenterolog, również w domu cho
rego, 551-94-14 (19.0021.00)
USG- szybko- gastroenterolog, również w domu cho
rego, 551-94-14 (19.0021.00)

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

ABSTYNENT

leczenie
j
poalkoholowe ;|
dr Paszkiewicz I

[305-71-91
ACHILLES! odtruwanie po
alkoholowe, 303-17-73,
553-69-86
ACHILLES, wizyty, dzieci, doro
śli, EKG, okulista chirurg, 30317-73,553-69-86,550-60-08
BADANIE EKG internistycz
ne, wizyty domowe, dr
Paszkiewicz, 301-96-49
BADANIE USG, na
rządów jamy brzusznej
w domu chorego, 30571-91

•codziennie
•całodobowo

•pacjenci
w każdym wieku
661-69-62
665-75-14
551-67-37
341-75-64
301-40-03
EKG Lekarz Domowy in
ternista pediatra,
neurolog, 301-8953, 621-99-10

ANGIELSKI, 625-17-86

INTERNISTA EKG, wizyty,
347-80-20, 0601-62-48-63

ANGIELSKI, niemiecki, włoski,
hiszpański, tanio, 0601-658603, Trójmiasto

LARYNGOLOG
domowe, 664-51-13

wizyty

PEDIATRA- Rutkowska,
550-46-89, 0-601-68-08-24

ANGIELSKI, włoski,
francuski, hiszpański, nie
miecki, krótkie intensywne
kursy, Stanley's, 550-30-30

PEDIATRA- wizyty, 0602266-178,347-99-83
PEDIATRA dr. Jo
anna Stefanowicz,
551-97-64
PEDIATRA dr med Ewa
Kozielska, 341-43-50
PEDIATRA wizyty, 34780-20, 0601-62-48-63
WIZYTY domowe, EKG, bada
nia kierowców, Dariusz Lesiński- specjalista chorób we
wnętrznych. Rumia, Jagodowa
17,671-55-55,0601-65-43-48

ASTAR -angielski, niemiecki,
hiszpański, włoski, kursy letnie,
Wrzeszcz, Gdynia 661-45-32
EUROSCHOOL- najskutecz
niejsza szkoła. Zapisy do: szko
ły podstawowej- 100% absol
wentów w szkołach średnich, li
ceum ogólnokształcące 100%
maturzystów, 90% studentów,
625-48-10, 665-23-26
EUROSCHOOL- zapisy do:
szkół policealnych, języków ob
cych i biznesu, marketingu, ko
smetycznej (dzienne, wieczoro
we, zaoczne), liceum dla doro
słych (wieczorowe, zaoczne),
625-48-10

KŚt •»%

OSTEOPOROZA- diagnostyka,
leczenie, Osteo-Med 301-74-41

lilii
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PSYCHOTERAPIA, 0602-197280 Katarzyna Niski
:•

GDAŃSK, Al. Podwale Staro
miejskie 71, Chirurg- Stomato
log Agata Wilska, 305-79-69
GDAŃSK, al. Zwycięstwa 43,
Centrum
Stomatologiczne
„Vis-Dent", protetyka, paradantologia, narkoza; 341-9296; 341-85-04
GDAŃSK, Pańska naprzeciw
Hali Targowej Curodental
8-20 również niedziele, za
chowawcza protetyka chirurgia
ortodoncja paradontologia, 30169-58
GDAŃSK, Waty Jagiellońskie
24, Centrum Stomatologiczne,
poniedziałek- piątek 12.0020.00; sobota 10.00- 15.00; tel.
301-99-36
GDAŃSK- Morena- zacho
wawcza, protetyka,
dzieci, 345-75-96, 0-601629-013
GDYNIA, Abrahama 74/5 66119-86 codziennie.
WRZESZCZ, Dom Rzemiosła
(na przeciw dworca), gabinet
czynny 8.00- 20.00, soboty
8.00- 15.00; 341-08-83
346-54-67
SOPOT, Królowej Jadwigi 9,
551-05-38, narkoza

INNE
BIOCENTRUM- testy- odczula
nie- miażdżyca- 556-06-18
MASAŻYSTA, także wyjazdo
wo, 343-59-64,.0601-62-21-82
ODCHUDZANIE lekarz,
30-30-210

CAŁODOBOWO,
Trójmiasto, inter
nista, chirurg, la
ryngolog, pediatra,
96-46, 341-32-91

PHILIPS Aparaty
słuchowe, raty, możli
wość częściowej, 100% re
fundacji,
„MarkeMed" Gdynia, Plac Ka
szubski 1, 620-39-32

CHIRURG- Rutkowski, laseroterapia bólów kręgosłupa,
mięśniowych, złamań, 55046-89, 0-602-351-044

SKUTECZNE leczenie jąka
nia u dzieci i dorosłych. Lo
gopeda, 069/162-53-99, 090/39-37-03

CHIRURG tącki, zabiegi (espe
ral), 301-25-26

ŚWIECOWANIE uszu, 664-4662

Public rełaoons to specjalność
z zakresu dziennikarstwa
j: Doradztwo personalne to specjalność
z zakresu psychologa
Cykl kształcenia 2 semestry
•:
•: System kształcenia dzienny i zaoczny
Bezpłatny informator
Gdańsk. Podwale Staromiejskie 51/52.-:
teł. (0-58) 3463345
R-6409/A/1004

fal TECHNIK
35l ORGANIZACJI;
GDI REKLAMY :
m

1 ROK NAUKI

fc—J - WST/y PO BEZPŁATNY
ZS3-2
INFORMATOR
5
LUB ZADZWOŃ
cn^>
tel. (0-58) 3463345
R-641G/AM004

N£ TRATSCH ROCKU

Gfl I0 łhe SNOW-BUSIN€SS

gDAŃSK, łel. (0-58) 3463345,
Podwale Słaromiejtkie 51/52

im, simy PO ira*
gratis infolinia 0-800 200 75

R-6411/A/1004

NIEPUBLICZNE
STUDIUM
MEDYCZNE
TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
Gdańsk, ul. Dworcowa 9
tal. 309-04-54
teł. 553-17-65 wew, 6

NOWOCZESNY system kształ
cenia pielęgniarek, ZSM nr 1,
Gdańsk, 344-83-55
POLICEALNA Szkoła Detekty
wów i Pracowników Ochrony
w Gdańsku, tel/fax. (0-58)30534-99
POLICEALNE Stu
dium Hotelarskie
i Turystyczne (wie
czorowe- zaoczne- dzien
ne), Gdynia, tel./ fax (0-58)
661-77-67 g. 16.00-19.00
PRYWATNA Artystyczna Szko
ła Muzyczna stopnia podstawo
wego i licealnego ogłasza nabór
do klas 0-1, do I- II liceum, oraz
dla dzieci od 5 lat- zajęcia mu
zyczne, 343-00-33 w. 200

Afa poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są wgodz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV 17) (1 słowo -1,15 zł netto), diaosób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zt
ogłoszenia przyjmowane są wgodz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 słowo - 4,04 zł netto).
sobotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zl
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Gdańsk, Targ Drzemy 3/7, to1301-8042,46-3548, tel. contr. 301-5041 w. 210,215,216,217 tot 3460548 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, telto 622-74-79, pon.-pt 8.00-16.00,
Władysława IV17, telJfax 62049-17, pon.-pt. 8.00-18.00, wsob. 9.00-14.00

piętek 29 maja 1998 r.

PRYWATNE Szkoty WZPHIU
dzienne, wieczorowe, zaoczne,
licea: Kupieckie, Ogólnoksztat
cące, po ZSH. Policealne Stu
dium Kupieckie, Ekonomiczne
Licencjat 2 lata Studium Markę
tingu i Reklamy, Kursy Kompu
terowe,
Sprzedawców
Wrzeszcz, Miszewskiego 12
tel. 344-96-78
SZKOŁA
Markrtingu
w Gdańsku ogtasza nabór
na rok szkolny 98/99 do Po
licealnej Szkoty Handlowej
oraz Policealnego Studium
Administracji. Prawo pu
bliczne system zaoczny
i stacjonarny. Praktyki i pra
ca zapewnione, tlf 301-6145
SZKOŁA Muzyczna w Rumi
ogtasza nabór do klas 0-1,34300-33 w. 200

14100 do 14132 i KP od 55000
do 55049 z pieczątkami Firmy

MATEMATYKA, 30-29-429

SZKOŁY
Policealne:
Informatyczna,

wszystkie poziomy, 348-87-89

Kosmetyczna,

MATEMATYKA, fizyka, petny
zakres, 623-85-51

303-30-30

MATEMATYKA, profesjo
nalnie, 346-60-78
POLSKI, 557-26-75

WYŻSZA Szkota Menedżerska
SIG prowadzi rekrutację na stu
dia zaoczne „Zarządzania i mar
ketingu". Informacja- (058)30734-23

mierza 57

MATEMATYKA, fizyka, chemia-

Biznesu, BHP,
tel. 302-11-39,

Polbita, Warszawa, Jana Kazi

MATEMATYKA, 551-49-79

STUDIA Medyczne, kurs
przygotowawczy Akademia
Medyczna Gdańsk tel.
058/349-14-00,058/306-7265

Dnia 26 maja 1998 r. zmarła ^

JANINA SZCZEPAŃSKA

Zasłużona działaczka Ruchu Ludowego.
Była Poseł na Sejm.
Odznaczona wieloma orderami i odznaczeniami
państwowymi.
Pogrzeb odbędzie się 29 maja 1998 r. o godz. 11.00
na cmentarzu w Tczewie przy ul. 30 Stycznia.
Wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłej składa
Prezydium
ZW PSL Gdańsk.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 maja 1998 r.
zmarła nasza Ukochana Mama i Babcia

ANTYKWARIAT- skup książek,
podręczników, 621-77-26
OGRÓD Nadziei, Urszula Dyr
da- 1 czerwca, Pawet Theus 17
czerwca. Wróżki, jasnowidz, tel.

(0-58)627-0666

ZAGINĄŁ pies Cocker śpaniel,

ŚWIADKÓW wypadku na ul. Ja
na Pawta II, w dniu 10.03 okoto
godz. 10.15 (potrącenie kobiety
przez samochód m-ki Fiat
126p). Proszę o kontakt nr tel.
0-601-61-43-46 lub Wydziat Ru
chu Drogowego

maści

Msza św. odprawiona zostanie 1 czerwca 1998 r.
w kościele pw. Bożego Ciała w Gdańsku Morenie
(ul. Piecewska) o godz. 13.00.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia na cmentarzu
Łostowice o godz. 15.00.
Pogrążona w smutku
10053910/A/5
Rodzina

w okolicach Brzźna, za odnale
zienie czeka nagroda, tel. 34353-94 lub 090-38-82-81

serdeczne podziękowania
składa Rodzina.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 maja 1998 r. w dniu
swoich 81. urodzin po długich i ciężkich cierpieniach odszedł na wieczną
wachtę
Kapitan Żeglugi Wielkiej

MIECZYSŁAW ABRAMOWSKI

uczestnik konwojów podczas II wojny światowej
Msza św. zostanie odprawiona dnia 29 maja 1998 r. w kościele
pw. Opatrzności Bożej, o godz. 10.00. Gd.-Zaspa
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 15.30 na cmentarzu Centralnym Srebrzysko.
Pogrążona w smutku
10053820/a/iis'
Żona i Dzieci z Wnuczkami

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 maja 1998 r. zmarł
były długoletni zasłużony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych

MIECZYSŁAW
ABRAMOWSKI

Kapitan Żeglugi Wielkiej
Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego
składają
Kierownictwo, Emeryci i Renciści oraz Pracownicy PLO.
Pogrzeb odbędzie się dnia 29 maja 1998 r. o godz. 15.30
na
2010062/A/185
cmentarzu Gdańsk Srebrzysko.

Matrymonialne-

Zagraniczne. Setki Ofert!
OMEN, 623-66-25

HOTEL- restauracja „Jaszczu
rówka" Podkarpacka, 342-60-

RYSZARDA SCHLIESKE |

Narcyzowa 1/8,624-33-18
WESELA-75 zf/osoba, ban
kiety, przyjęcia, Gdańsk Długa,

mmici

POSZUKIWANIE, skradzionych
Caty kraj.

RESTAURACJA „Wrzos" wese
la, imprezy, obiady, Witamino,

301-95-70

samochodów /0-602/231-920.

BIURO „Ania" wieczorek
05.06.1998,346-75-11

DELIKATESY! 6.00- 24.00,
Gdańsk Kołobrzeska 59

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27 maja 1998 r. j
po ciężkiej chorobie przeżywszy 61 lat zmarł nasz
Ukochany Ojciec i Dziadek

WITOLD TOMASZEWSKI

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia 1 czerwca 1998 r.
o godz. 9.00 w kościele pw. NSJ w Gdańsku
na ul. Mireckiego.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu Łostowickim.
Pogrążona w smutku
Rodzina

Pani EWIE PREINL

Koleżance

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAŁGORZACIE BALBUSA
i Jej Najbliższym wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI

OJCA

składa

składa
Pracownicy i Wychowankow
Centrum Pomocy Dziecku i Rodzin
w Gdańsku.

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Samorządowej Szkoły
Podstawowej Nr 46 w Gdyni.
2010029/A/185

Joannie Kizielewicz

Naszej Koleżance

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

JAROSŁAWA
KAMIŃSKIEGO

BIURO Julia, 344-61-51
Partnerskie-

KRATO

Dyrektora ds. Ekonomicznych gdańskiego MOSTOSTALU
w latach 1970-1980.
Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia składają
Zarząd i Pracownicy
Mostostalu Gdańsk S.A.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1 czerwca 1998 r.
o godz. 13.30 na cmentarzu Srebrzysko.

Wszystkim, którzy wzięli udział w ostatniej drodze

ś.t p.

czarnej, podpalany,

UWAGA! Dnia 21.05.1998, zo
stały skradzione dokumenty fir
my „Barwiga" z Krynicy Mor
skiej. Zezwolenie nadziatalność
nr 70/ 92 wydane na nazwisko
Wojdat Grażyna. Umowa
o dzierżawę, Pity, Nipy. Ostrze
ga się przed nielegalnym wyko
rzystaniem dokumantów

m

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Pana

SALOMEA IDZIŃSK A

2010026/A/185

ZGUBIONO druki KP od nr

VIDEO Rondo 620 98 87

OJCA

mgr inż. ELŻBIECIE RUSAKIEWICZ
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają

Koleżanki i Koledzy
z Zakładu Organizacji Usług Turystyczno-Hotelarskich
WSM w Gdyni.
2010032/a/185

MAMY

składają
Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Elektrycznych i III LO
dla Dorosłych.
10053808/A/5

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła
nasza długoletnia i bardzo ceniona Pracownica

mgr BOŻENA

HISZPAŃSKA

Pogrzeb dnia 29 maja 1998 r., godz. 14.30,
cmentarz Srebrzysko.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają
Dyrektor i Pracownicy Gdańskiego Centrum Rehabilitacji
w Dzierżążnie.

„ Uczmy się kochać ludzi
bo tak niespodziewanie
i przedwcześnie odchodzą"
Z głębokim żalem żegnamy Naszą Koleżankę, Przyjaciela
wielu ludzi

mgr BOŻENĘ HISZPAŃSKĄ

Pogrzeb dnia 29 maja 1998 r., godz. 14.30,
cmentarz Srebrzysko.
Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.
Koleżanki i Koledzy z Przychodni Gdańskiego Centrum
10053862/a/5
Rehabilitacji

Z głębokim bólem w sercach i żalem zawiadamiamy,
że dnia 27 maja 1998 r. odeszła od nas Nasza
Najukochańsza Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia

HELENA CETNEROWSKA

przeżyła 91 lat
Msza św. żałobna odprawiona zostanie 30 maja 1998 r
o godz. 13.00 w kościele pw. Michała Archanioła
na Oksywiu Górnym.
Po mszy pogrzeb na cmentarzu przykościelnym.
Pogrążona w smutku
i 2010076/A/185
Rodzina

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że dnia 26 maja 1998 r.
odszedł od nas po ciężkiej chorobie, opatrzony sakramentami
świętymi nasz Kochany Mąż, Tatuś, Teść i Dziadek

ALBIN STEC

lat 72
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w piątek 29 maja 1998 r.
o godz. 13.00
w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie.
Pogrzeb o godz. 14.30 na cmentarzu Witomińskim
tego samego dnia.
.
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Na poniedziałek ogłoszenia drobne przyjmowane są w godz. 8.00-10.00 bez dopłaty w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w Gdyni (ul. Władysława IV17) (1 słowo -1,15 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
ogłoszenia przyjmowane są iv godz. 10.00-14.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdańsku i w godz. 10.00-13.00 w Biurze Ogłoszeń w Gdyni (ul. Władysława IV17) z dopłatą (1 stowo - 4,04 zł netto).
gołotę ogłoszenia drobne przyjmowane są od godz. 8.00 we wszystkich Biurach Ogłoszeń bez dopłaty (1 słowo -0,96 zł netto), dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 0,15 zł
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Elbląg, Łączności 3, teł. (055) 232-70-94, tel. 233-54-09, fax (055) 235-27-77, pon. • pt. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, Tysiąclecia 8, telJ!ax 683-29-44, pon.- pt. 8.00-16.00; Tczew, Jarosława Dąbrowskiego 16a, tei.M (069) 31-63-26, pon.- pt. 8.00-16.00;
Starogard Gdański, Basztowa 3, telJfax (069) 162-20-80, pon.- pt. 8.00-16.00

Rodzina

piątek 29 maja 1998 r.

Autentyk czy falsyfikat

Tajemnica Całunu
sprzeczność tych wyników
z wszystkimi pozostałymi
powodują, że nie uważa się
obecnie,, aby przesądzały
one spór o Całun na korzyść
wersji o średniowiecznym
fałszerstwie.
Zwłaszcza, że nie istnieje
dotychczas żadne naukowe
wytłumaczenie największe
go fenomenu Całunu: tego
mianowicie, iż wizerunek
widniejący na płótnie jest
trójwymiarowy, przestrzen
ny, a więc - jak każe tradycja
chrześcijańska, sięgająca
pierwszych wieków - acheiropoietos - „nie ludzką ręką
uczyniony".
W czerwcu w Turynie od
będzie się kolejny kongres
syndologiczny. Głównym te
matem obrad mają być pro
blemy związane z badania
mi Całunu metodą węgla C14.
Marek Ponikowski

Q tym, co może zostać
uznane za relikwię
Całun Turyński,
przeczytasz na tej stronie
wprzysziym tygodniu.

•GDAŃSK
Wystawa
fotograficzna

Jak Kuba Bogu", to wystawa
fotograficzna ilustrująca pa
pieską pielgrzymkę na Kubę
w styczniu 1998 r. Jej otwar
cia dokona w niedzielę
w Bazylice Mariackiej abp
Tadeusz Gocłowski. Uroczy
stość rozpocznie się o godz.
12 mszą Św., podczas której
homilię wygłosi bp Tadeusz
Pieronek. Wystawę oglądać
będzie można przez najbliż
sze cztery miesiące.

•Młodzi i miłość

Spotkanie młodych zaplano
wano w Matemblewie Sanktuarium Matki Boskiej
Brzemiennej - na 6 czerwca.
W programie obok modlitwy
i dzielenia się doświadcze
niem życia, planowana jest
zabawa, m.in. koncert Anto
niny Krzysztoń.
- Zapraszamy młodzież
i małżeństwa, gdyż temat
miłości jest wspólny dla
wszystkich. Mówić będziemy
o miłości, a zakochanie to
stan ducha, a nie ilość prze
żytych lat - mówi ks. Zbi
gniew Drżał, organizator
spotkania, komentujący dzi
siaj dla Państwa niedzielną
Ewangelię. Szczegółowy
program imprezy zamieści
my na naszych łamach
w przyszłym tygodniu.

Ewangelia na Niedzielę
Zesłania Ducha Świętego
Wokół Ewangelii
ks. Zbigniew Drżał

S* ' '
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również przyjąć

• Osoba Ducha Świętego nie posia
da tak wyraźnych odniesień do naszych naturalnych skoja
rzeń. Poznajemy Go nie wprost, ale przez skutki Jego działa
nia. Jest On sprawcą naszej wiary, nadziei i miłości. Widać to
na przykładzie apostołów zgromadzonych w wieczerniku. Za
straszeni, zamknięci w obawie przed wrogim światem, nagle
stają się zdolni, by wyjść na zewnątrz i ów wrogi świat zdobyć
dla Jezusa.
Czy nie przeżyliśmy w swoim życiu takich niezwykłych
„zwrotów akcji"? Przypomnijmy sobie choćby wielkie wołanie
Jana Pawła II na placu Zwycięstwa z 1979 roku: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!".
Ten Duch chce dokonać rzeczy jeszcze większych, zmie
niających nie tylko struktury społeczne, ale również nasze
wnętrza. Pragnie dać nowe serce, już nie niewolników grze
chu, lecz synów i córek Boga.

Noc czuwania

W oczekiwaniu
na Ducha

ałonocne czuwanie modlitewne w kilkunastu kościołach
C
Trójmiasta, procesje ze świecami i wreszcie wspólną
mszę świętą w Katedrze Oliwskiej, a potem biesiadę

Do Skandynawii z Polferries

Wybierz się w inspirującą podróż promem
do malowniczych miejsc w Skandynawii.

Skorzysta] z wakacyjnej oferty Morskich Biur Podróży Polferries:
wczasy rodzinne w domkach letniskowych
położonych w otoczeniu plaż, lasów i starych osad rybackich
specjalne wyjazdy dla wędkarzy; czekają na Ciebie łososie,
pstrągi, trocie, szczupaki....

W biurach Polferries otrzymasz atrakcyjne ceny na wszystkie

81-350 Gdynia, ul. Portowa 3, Tel. (58) 208 761, 613 534, Fax (58) 207 922

Twoja droga do Skandynawii

zaplanowano na noc poprzedzającą Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego.
Modlitewne czuwania rozpoczną się jutro o godz. 19.30 w
dwunastu kościołach, nazywanych stacyjnymi. Symbolizować
mają one bogactwo charyzmatów i darów, którymi Duch
Święty obdarza Kościół. Dlatego też w każdym z nich czuwa
nia poprowadzą przedstawiciele innego ruchu katolickiego.
Przed północą z kościołów stacyjnych wyruszą do Katedry
Oliwskiej procesje światła. Organizatorzy proszą więc, aby
uczestnicy czuwania zaopatrzyli się w świece czy lampiony.
Już w niedzielę, bo o godz. 2 w nocy, rozpocznie się uroczysta
msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp.
Tadeusza Gocłowskiego.
- Msza święta wszystkich uczestników nocnego czuwania
to symbol jedności Kościoła, którą rodzi Eucharystia komentuje ks. Kazimierz Małżeński, organizator spotkania.
Około godz. 4 wszyscy zasiądą do wspólnej biesiady.
Zabierzcie więc ze sobą Państwo kanapki.
- W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Kościół gro
madzi się na modlitwie prosząc o dary Ducha Świętego, który
jest źródłem wzrostu i jedności Kościoła - mówi ks. Kazimierz
Małżeński.
To druga noc czuwania w naszej archidiecezji. W tym roku
zamknie ona trwający od tygodnia I Archidiecezjalny Kongres
Ruchów Katolickich.
Kościoły stacyjne i grupy,
które przygotowały noc czuwania
• Kościół św. Kazimierza przy ul. Pilotów 1 na Zaspie,
Rycerstwo Niepokalanej i Ruchy Maryjne • Kościół NMP
Królowej Różańca Świętego przy ul. Zwycięzców 19 na
Przymorzu, Neokatechumenat •Kościół MB Fatimskiej przy
ul. Pomorskiej 19a na Żabiance, Ruchy rodzinne•Kościół MB
Nieustającej Pomocy przy ul. Słowackiego 79 w Gdańsku
Brętowie, Ruch „Światło-Zycie"•Kościół Zmartwychwstania
Pańskiego przy ul. Gomółki 11/13 we Wrzeszczu, Katolickie
Stowarzyszenie Jezus Żyje" •Kościół MB Królowej Korony
Polskiej przy ul. Polanki w Oliwie, Odnowa w Duchu Świętym
• Kościół św. Jakuba przy Katedrze Oliwskiej, klerycy
Gdańskiego Seminarium Duchownego • Aula Gdańskiego
Seminarium Duchownego przy ul. Cystersów 16 w Oliwie,
klerycy•Kaplica w Gdańskim Seminarium Duchownym przy
ul. Cystersów 16 w Oliwie, adoracja w ciszy • Kościół św.
Michała, Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży•Kościół NMP Gwiazdy Morza przy ul. Kościuszki
19 w Sopocie, Duszpasterstwo Akademickie • Kościół św.
Bernarda przy ul. Abrahama 41/43 w Sopocie, Wspólnota
Krwi Chrystusa.
(K.Ż.)
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Liczba dnia
3 proc.
lyie spadł od wtorku pol
ski złoty. Wynika to z kra
chu finansowego w Rosji.
Inwestorzy zagraniczni
wycofują się z polskich pa
pierów skarbowych. Ry
nek walutowy nerwowo
oczekuje na wieści z Rosji,
które bardzo mocno wpły
wają na rynki finansowe
w Polsce, Czechach i na
Węgrzech.

Polsat kupił
swoje akcje

Dane z kantorów (28.05)
Kupno/

„Max"

„Xamax"

„Petrus"

„Green" Gdańsk

„Silvant"

sprzedaż

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Grunwaldzka 92

Elbląg

Jagiellońska 10

Pasaż Królewski

Piwna 67/68

Dw. PKP Wrzeszcz

1 Maja 41

USD

P44/3541

1t344tf54f|

f344/354ft

1344/354#

f345/352!

DEM

4193/200!

4193/2004

4193/200

!193/200^

1194/199!

FRF

f SB,3/59,31

58,5/59,5

#58,5/59,5ft

f58.5/60,2!

f58,5/59,5 f

SEK

443,6/44,64

44/45

444/454

!44,2/45,2!

44/44,8

GBP

ff 560/565|f

tf5?0/575ft

1568/573f

!566/571!

$567/575!

SUR

45/55

45/55

52/55

55/60

Złoto

17/20

17/20

17/20

waluty

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

Polsat
odkupił
od
Universału swoje akcje za
120 milionów złotych, co
stanowi 20 procent kapi
tału Polsatu. Akcje te
zostaną umorzone. 100 tys.
akcji Polsatu, które miał
Universal,
stanie
się
własnością Polsatu po
wpłaceniu pierwszej raty
w wysokości 60 min zł.
Wpłata ma być dokonana
do 29 maja.
Opr. (in)

Notowania

Stocznia Szczecińska

NOTOWANIA

•

Puls dnia

UJ

\A

Mi: O

REKLAMA

27-28.05.98

lakujesz

USD (NBP)

decydujesz
wygrywasz

+ 0,06 zł

__

27.05. - 3,4430 zł

24 samochody

USD

Daewoo: Lanos i Tico do końca sierpnia

(średnia z kantorów)

+ 0,05 Zł

w Letniej Promocji Inuest-Systemu

28.05. - 3,4875 zł

DEM (NBP)
+ 0,04 zł

Żądanie
rekompensaty
Prywatna Stocznia Szczecińska wniosła do Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie pozew przeciwko
Skarbowi Państwa, od którego domaga się prawie
180 min złotych.
Prezes stoczni Krzysztof
Piotrowski wyjaśnił, że pie
niądze te, naliczone wraz
z odsetkami karnymi, miały
być wypłacone stoczni w for
mie 50-proc. dotacji do pię
ciu statków zakontraktowa
nych na przełomie lat 80.
i 90. przez armatorów an
gielskiego i hinduskiego. Do
tacji nie było, zatem ktoś
musiał pokryć tę różnicę,
a to w efekcie, wraz z zała
maniem się rynku radziec
kiego, doprowadziło firmę do
zapaści finansowej i zmusiło
do zgłoszenia wniosku
o upadłość w 1992 roku - do
dał prezes Piotrowski.
Dotacja miała w tamtym
okresie wynieść łącznie ok.
24 min USD. Krzysztof Pio
trowski wyjaśnił, że kontrak
towanie statków w oparciu
o dotacje państwowe było
w latach 70. i 80. powszech
ną praktyką. Nie była to
wprawdzie - jak powiedział konkretna umowa, ale nie
był to też żaden wybryk.

Prezes stoczni twierdzi,
że Skarb Państwa miał bar
dzo dużo czasu na uregulo
wanie należności i powinien
był to zrobić w pierwszej
połowie lat 90. Sprawa jed
nak trafiła do sądu dopiero
teraz, kiedy kończy się po
stępowanie układowe z wie
rzycielami, którym przed
siębiorstwo musiało spłacić
(po redukcji całkowitego za
dłużenia w wysokości 260
min USD) 120 min USD.
Chodziło nam o to, aby
uniknąć jakichkolwiek po
dejrzeń ze strony resortu
skarbu i przystępujemy do
sprawy, gdy wszystkie nasze
zobowiązania wobec wie
rzycieli zostały w zasadzie
zaspokojone - twierdzi pre
zes.
Stocznia Szczecińska jest,
w praktyce, spółką prywat
ną, kontrolowaną w znacz
nej części przez jej zarząd.
Ostatnio występuje o zakup
Stoczni Gdańskiej.
Opr. (J.K.)

Dofinansować PKP i PKS

Koniec
ulgowej jazdy
inisterstwa transpor
tu i finansów opraco
wały projekt ustawy ograni
czającej ulgi na przejazdy
w PKP i PKS.
Projekt przewiduje likwi
dację wszystkich ulg w po
ciągach ekspresowych, czyli
np. klasy EuroCity i InterCity. Ulgi na przejazd będą
obowiązywały tylko w dru
giej klasie pociągów osobo
wych i pośpiesznych, ale też
nie we wszystkich. Jeśli
ustawa wejdzie w życie, jej
skutki dotkną m.in. studen

tów, inwalidów i kombatan
tów oraz opiekunów dzieci
niepełnosprawnych. Zlikwi
dowałaby również upraw
nienia do ulg dla nauczycie
li oraz np. policjantów i żoł
nierzy poborowych.
Szacuje się, że dzięki no
wej ustawie wpływy PKP
wzrosłyby o ok. 179 min zł
rocznie, a PKS o ok. 84 min
zł.
Szerzej w jutrzejszym
wydaniu „Dziennika".
Opr. (in)

27.05. - 1,9880 zł

DEM
(średnia z kantorów}

Nowa oferta dostępna w e7

+ 0,03 Zł

placówkach Invest-I3ar»ku SA
w całym kraju.

ń .

Aby wziąć udział w comiesięcznym losowaniu nagród, wystarczy
ulokować 1000 zł, 100 USD lub 200 DEM na jednej z lokat
premiowanych kartą rabatową lnvest-Clubu:

r"

— Przeboje tego sezonu

28.05. - 1,9650 zł

Złoto
+ 0,76 zł

- niespotykane nigdzie indziej możliwości
dysponowania pieniędzmi!

Multiprofit;
PL.IM do

ap >i o//0
'

Optimum
USD - 0%
DEM - 3,7S%

Wejdź do lnvest-Systemu: pewne lokaty, korzystne kredyty, karta
rabatowa lnvest-Clubu i mnóstwo szans na cenne nagrody. A to
dopiero początek. Już od maja. Tylko w Irwest-Banku SA. To jedyna
taka oferta na polskim rynku bankowym.

28.05. - 33,98 zł

Uwaga! Złoto - cena
kruszcu
monetarnego
o próbie 1000 w NBP.

Sam decydujesz o liczbie szans na wygraną.'
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1, tel. 307-42-99;
Elbląg, ul.Hetmańska 3m. tel. 23-54-445;
Gdynia, ul. Mściwoja 5, tel. 661-23-01

smc

Gra w Invest Banku

Klient z punktami
Invest Bank SA wprowa
dza nowy system zdoby
wania klientów. Każdy
otrzyma punkty w zależ
ności od tego, z jakich
usług korzysta. Najlepsi
wygrają samochody.
Liczba punktów ma być
przyznawana w zależności
od np. kwoty depozytu,
okresu lokowania, rodzaju
i ilości produktów banko
wych z których klient korzy
sta, kwoty i terminowości
spłaty zaciągniętego kredy
tu. Aby jednak móc coś wy
grać,
trzeba
ulokować

w banku 100 USD, 200 DEM,
1000 zł, założyć konto osobi
ste lub zaciągnąć kredyt.
Dotychczasowi klienci także
zostaną objęci systemem
punktowym. Można też
zwiększyć szansę na wygra
ną - np. zwiększając ilość
pieniędzy
ulokowanych
w banku, przedłużając ter
min trwania lokaty, obniża
jąc oprocentowanie.
Przedstawiciele Invest
Banku twierdzą, że ten sys
tem jest pierwszy w polskiej
bankowości. Chcą w ten
sposób zdobyć do 2000 r. 2
min stałych klientów.
(in)
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Skoki...

Pitka ręczna: Nata AZS AWF - Styroplast Start
Jlli!

........ „r

-

Nakiem Tg OStatllia
W najbliższą sobotę
i niedzielę przy sopoc
kim molu odbędą się po
raz czwarty otwarte mi
strzostwa w kajakar
stwie morskim.

piątek

niedzi

29 maja 1998 r.
Tenis stołowy

Baraży ciąg dalszy

Obok podstawowych za
wodów w slalomie kajako
wym wokół mola i pod nim,
program imprezy przewidu
je także pokazy akrobacji
kajakowej, w tym skoki ka
jakami z mola do morza, po
kazy ratownictwa i wystawę
sprzętu kajakowego.
Organizatorem
mi
strzostw jest Studencki Klub
Kajakowy Morzkulc z Gdań
ska.
Impreza rozpocznie się
w sobotę, 30 bm. o godz.
10.30, przy czym skoki za
planowano na godz. 11.30,
a o godz. 13 odbędą się za
wody w slalomie. W niedzie
lę nastąpi spływ przełomem
Raduni.
(Paw)

|najbliższych trzech
dniach dojdzie do re
wanżowych spotkań barażowych w pierwszej lidze
tenisa stołowego. Zespołom
z Trójmiasta i okolic przy
świecają inne cele.
O pozostanie w I lidze
walczą pingpongiści MRKS
Gdańsk. W pierwszym me
czu w Rydułtowach pod
opieczni Bronisława Zygmanowskiego po udanym
finiszu zdołali zremisować
z Naprzodem 5:5. W rewan
żu - sobota godz. 11 hala na
Zaspie przy ul. Meissnera nie będą wcale faworytami.
- Na pewno przemawia
za nami atut własnej hali,
ale jeszcze raz powtórzę, nie
chwalmy dnia przed zacho
dem słońca. Odetchnę
z ulgą dopiero, kiedy nasza
wygrana stanie się faktem powiedział Zygmanowski.
W przypadku ponownego
remisu trzeba będzie poli

Pływanie
w Sopocie
Młodzi pływacy (11-latkowie) z klubów pięciu
województw będą mieli
30 i 31 bm. na sopockim
basenie MOSiR przy ul.
Haffnera swoje zawody
w ramach koresponden
cyjnych mistrzostw Pol
ski.

Tenis stołowy
To już ostania kolejka spotkań w lidze piłkarek ręcznych.

W najbliższą niedzielę piłkarki ręczne zakończą Iligowe rozgrywki sezonu 1997/98. Gdańskie derby
Nata AZS AWF - Styroplast Start będą miały dla
obu zespołów prestiżowe znaczenie. Akademiczki
walczą
o ósmą pozycję. Ich rywalki żegnają się
Sobotnie konkurencje
z
ekstraklasą.
rozpoczną się o godz. 15.50,

zaś niedzielne - o godz.
9.50.
Spodziewany jest start
młodzieży z AZS AWF, Star
tu, UKS Dwójka Gdańsk
Morena, Floty Gdynia, MO
SiR Sopot, Sambora Tczew,
MTP Marlin i Skalara
Słupsk, WOPR Elbląg, TKS
30 i MKS Delfin Toruń oraz
Astorii Bydgoszcz.
(Paw)

Wyścigi
dla dzieci
Młodzieżowy Ośrodek
Kolarski Lechia Gdańsk
informuje o wyścigach
rowerowych dla dzieci
z Gdańska i okolic.

czyć poszczególne gry Jeżeli
i w tym wypadku liczby będą
równe, brane pod uwagę bę
dą sety, a następnie punkty
zdobyte w partiach.
Drugie spotkanie tyle że
0 awans do ekstraklasy cze
ka kobiecy Mlexer Elbląg.
Nasze panie, niestety, prze
grały u siebie z AZS Poli
technika
Wrocław
2:8
1 trudno liczyć, aby na tere
nie rywala odrobiły straty.
Chociaż w sporcie wszystko
jest możliwe.
O udziale w rozgrywkach
zaplecza ekstraklasy marzą
młode zawodniczki MRKS
Gdańsk. W sobotę i w nie
dzielę grać będą we Wrocła
wiu, obok Aparela Łęczyca,
AZS Kielce i gospodyń Akademii Ekonomicznej.
Rywalizacja przebiegać bę
dzie systemem każdy z każ
dym. Awans uzyskają dwie
najlepsze drużyny.
(pol)

Terminy sobotnio-nie
dzielnej kolejki Związek
Piłki Ręcznej w Polsce wy
znaczył obligatoryjnie. Na
godz. 17 pierwsze mecze
i na godz. 11 rewanże. Are
ną zmagań gdańskich „sió
demek" będzie hala nr 12
AWF - wejście od strony ul.
Czyżewskiego.
Gospodynie przystąpią
do gry z komfortem psy
chicznym. W lidze utrzyma
ły się już kilka kolejek
wcześniej i mogą jeszcze
awansować na ósmą pozy
cję w tabeli. Piłkarki Styroplastu bez względu na wy
niki potyczek z lokalnymi
rywalkami, w przyszłym se
zonie grać będą w Serii B.
Bez względu jednak na po
zycje w tabeli i dalsze losy
obu drużyn, walka w derbach Gdańska z pewnością
będzie niezwykle zacięta.
Teoretycznie
większe
szanse na wygraną mają

Pierwszy wyścig odbędzie
się 30 bm. o godz. 9. Chętne
dzieci zbierają się z rowera
mi, najlepiej górskimi, na
boisku SP nr 43 na Suchaninie. Drugi rozegrany zosta
nie 1 czerwca br. o godz. 12.
Zbiórka dzieci z rowerami ' j olejny turniej tenisowy
różnymi na stadionie Lechii S% z cyklu Grand Prix Wy
przy ul. Traugutta 29 - na brzeża amatorów o puchar
„Dziennika Bałtyckiego" od
bieżni przed trybuną.
(Paw) będzie się w najbliższy

akademiczki, ale na parkie
cie może być różnie. iym
bardziej, że w ostatnim me
czu ze Zgodą kontuzji do
znały dwie kluczowe piłkar
ki Naty, Agnieszka Truszyńska i Magdalena Pawłow
ska. Obie zazwyczaj zdoby
wały dla swojej drużyny
najwięcej bramek i teraz
trener Leszek Biernacki bę
dzie musiał sięgnąć po
głębsze rezerwy.
Z kolei podopieczne tre
nera Zdzisława Czoski, po
pozbyciu się stresu spowo
dowanego walką o utrzy
manie się w lidze, poczy
nają sobie zupełnie przy
zwoicie. Choć ich finisz jest
już mocno spóźniony, do
bra gra i punkty w końco
wej fazie rozgrywek po
zwalają mieć nadzieję, że
tym razem rozbrat piłkarek
Startu z krajową czołówką
trwać będzie tylko jeden
sezon.

Fot. Robert Kwiatek

Ponieważ Styroplast także
nie wystąpi w najsilniejszym
składzie (kontuzjowane są
Anna Mosakowska i Natasza
Nikiel) o wyniku derbów
mogą decydować zawod
niczki rezerwowe. Niewy
kluczone nawet, że bramkarka Naty Mariola Fijas
znowu będzie musiała grać
w polu. Nie będzie to praw
dopodobnie jedyna pozycyj
na rotacja, którą zmuszony
będzie dokonać w swoim ze
spole trener Biernacki.
Obie drużyny w tych
składach zagrają po raz
ostatni. Z drużyną Naty że
gna się kapitan Małgorzata
Piątkowska. Popularna „Go
la" po czterech latach spę
dzonych nad morzem koń
czy studia i wraca do swoje
go macierzystego klubu Gościbii Sułkowice. Z kolei po
degradacji rzadko której
drużynie udaje się zachować
drużynę. Całkiem możliwe,
że zmiany klubowe dla nie
których zawodniczek Startu,
nie będą oznaczały wypro
wadzki z Gdańska. Mówi
się, że Karina Vaterkowska
od nowego sezonu studio
wać będzie w Oliwie.
Adam Suska

Grand Prix tenisistów
weekend na kortach w Wej
herowie (pod lasem). Zapi
sy chętnych - w sobotę, 30
bm. do godz. 10, po czym
nastąpią pierwsze gry. Kon

tynuacja turnieju w niedzie
lę. Zapraszamy do udziału
w imieniu wejherowskich
gospodarzy imprezy.
(Paw)

Pożegnanie
z ekstraklasa
nadchodzący week
end tenisiści stołowi
ekstraklasy zakończą sezon.
Gdański AZS AWF zagra
w Zielonej Górze z walczą
cym o utrzymanie Gazem
Polskim.
Gdańszczanie już wcze
śniej zapewnili sobie pozo
stanie w gronie najlepszych
krajowych zespołów. Teraz
rozdają karty Ich sobotni
rywal z Zielonej Góry zaj
muje siódme miejsce w ta
beli mając na koncie zaled
wie dziewięć punktów Po
dobnie zresztą jak ósmy
AZS Politechnika Śląska
Gliwice. Obie drużyny oraz
mający dwa „oczka" mniej
Górnik Pszów są zagrożone
spadkiem. Jeden z tych ze
społów dołączy do zdegra
dowanego Baildonu Kato
wice i pożegna się z ekstra
klasą.
Pingpongiści AZS AWF
Gdańsk, którzy do Zielonej

Góry wybierają się w najsil
niejszym składzie z Dariu
szem Kichem, Witoldem
Skubiszewskim, Pawłem
Stopińskim i Jackiem Wandachowiczem, nie zamie
rzają spotkania „odpuścić",
a więc wszystko powinno
rozstrzygnąć się w sporto
wej walce.
Najciekawsza konfronta
cja odbędzie się w Ostró
dzie. Miejscowy Warrior
Morliny podejmie KS Pia
seczno. Obie drużyny zgro
madziły po 32 pkt. Jeżeli go
spodarze wygrają, zostaną
mistrzem Polski. W przy
padku remisu złote medale
pojadą do Piaseczna, które
w pierwszym meczu wygra
ło 6:4.
Pozostałe spotkania: San
Poznań - Farm Frites Lę
bork, Realbud Podgórze
Kraków - AZS Gliwice, Gór
nik - Baildon.
(pol)

Koszykówka

Nabór
mP refl
Gdynia
przy
współudziale Zespołu
Sportowych Szkół Ogólno
kształcących w Gdyni orga
nizuje uzupełniający nabór
chłopców urodzonych w la
tach 1982-86 do grup ko-

szykarskich. Spotkanie za
interesowanych odbędzie
się w siedzibie szkoły
w Gdyni przy ul. Władysła
wa IV 54 - 10 czerwca br.
o godz. 18.
(pol)
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Gdańsk

Rugby: Gwarant Lechia - Olech Ogniwo

Floreciści
na planszy

Czy poznamy
mistrza?

Ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne w szermier
ce nazywają się teraz zawodami o Puchar Polski.
Taki kolejny turniej, stanowiący czwarty w tym se
zonie rzut PP florecistów, odbędzie się w najbliż
szą niedzielę w Gdańsku.
W tego typu turniejach
zawodnicy skrzętnie zbiera
ją rankingowe punkty na
podstawie których (i z dobo
ru trenera kadry) najlepsi
otrzymują reprezentacyjne
ostrogi na mistrzostwa
świata i Europy. W tym roku
szermiercze mistrzostwa
Europy odbędą się na po
czątku lipca w bułgarskim
Płowdiw, zaś mistrzostwa
świata - w październiku
w mieście słynącym z wyro
bu zegarków Chaux de
Fonds w zachodniej Szwaj
carii.
Niedzielne zawody PP
w Gdańsku o buzdygan rek
tora AWF odbędą się w hali
AWF przy ul. Wiejskiej
(w sali nr 11). Eliminacje
rozpoczną się o godz. 11, zaś
finałowa faza turnieju za
planowana została na godz.

16.30. Spodziewany jest
start około 70 florecistów,
w tym wszystkich czoło
wych.
Trenera kadry narodo
wej, Stanisława Szymań
skiego poprosiłem o poda
nie nam aktualnej sytuacji
na krajowej liście rankingo
wej florecistów. Prowadzi
Adam Krzesiński (AZS
AWF Warszawa) przed zwy
cięzcą zawodów Pucharu
Świata Sławomirem Mockiem (Polonia Leszno), Pio
trem Kiełpikowskim (Legia
Warszawa),
Ryszardem
Sobczakiem, Jarosławem
Rodzewiczem i Krzysztofem
Walką (wszyscy AZS AWF
Gdańsk).
6 czerwca w Gdańsku od
będzie się podobny turniej
Pucharu Polski florecistek.
(Paw)

Kolarze, podobnie jak szermierze, mają cykl za
wodów o Puchar Polski, a suma w nich zebranych
punktów stanowi podstawę kwalifikacji do mi
strzostw Polski.
Druga seria pucharowych
zawodów eliminacyjnych do
MP odbędzie się na Wy
brzeżu, a organizatorem
wyścigu jest Młodzieżowy
Ośrodek Kolarski Lechia
Gdańsk. Rywalizować będą
kobiety, juniorzy i juniorzy
młodsi. Najpierw w sobotę,
30 bm. o godz. 16 na trasie
Borucino-Wygoda-Borzestowo-Miechucino i z po
wrotem zmierzą siły w indy
widualnej jeździe na czas,
przy całkowicie zamknię
tym ruchu na tej trasie.

W niedzielę, 31 bm. szo
sowców czeka drugi etap ze
startu wspólnego (juniorzy
na 130 km, kobiety i juniorzy
młodsi na 80 km) na trasie
Borucino-Garcz-ŁapaliceKartuzy-Ręboszewo-Brodnica-Borucino-Wygoda-Borzestowo-Miechucino. Start
do tego etapu o godz. 10.
Na liście zgłoszeń figuru
je ponad 200 szosowców
(w tym 30 kobiet). Gościn
nie wystąpi także czwórka
litewskich kolarzy.
(Paw)

Trefl zaprasza
Trefl Gdynia organizuje ogólnopolski turniej minikoszykówki dziewcząt i chłopców „Dzień Dziecia
ka". Początek - dzisiaj.
Organizatorami są Zespół
Sportowych Szkół Ogólno
kształcących i Trefl. Turniej
odbędzie się 29-31 bm. na
obiektach ZSSO w Gdyni
przy ul. Władysława IV
W imprezie wezmą udział
zaproszone zespoły w któ
rych grać będą dzieci uro
dzone w 1986 roku i młod
sze. Jeśli chodzi o dziewczę
ta zagrają: SP 17 Koszalin,
Wrzos Toruń, Gryf Tczew,

Olimpia SP 11 Poznań, Fota
VBW Clima Kartuzy i SSP
14 Gdynia.
W rywalizacji chłopców
wystąpią: MKS Rzeszów,
Pakmet Starogard, MKS
MOS Pruszków, MOS Wej
herowo, Łomżyczka 10
Łomża i Trefl Gdynia.
Zespoły zagrają syste
mem kady z każdym. Mecze
trwać będą cztery razy po 10
min.
(pol)

|pf§ ałac
Młodzieży
w Gdańsku organizuje
30 i 31 bm. turnieje tenisa
stołowego i koszykówki
„Meduza-Pałac".
Rozgrywki będą się odby
wały w kategoriach wieko
wych: do lat 12, do lat 16
oraz open. Każdy zespół po
winien się składać z 5 za
wodników (w tym rezerwo
wy).
Zapisy prowadzi sekreta
riat
Płacu
Młodzieży
w Gdańsku, ul. Ogarna 56;
tel. 301-60-07.
(Paw)

Tenis nad
Bałtykiem
Na kortach Sopockiego
Klubu Tenisowego odbę
dzie się międzynarodo
wy turniej w obsadzie
m iędzynarodowej.

Kolarstwo

„Kręcenie"
o Puchar Polski

Koszykówka
i pingpong

i

W pierwszej rundzie na boisku sopockiego Ogniwa górą
Gwaranta Lechii.

; ardzo atrakcyjnie za
powiadają się niedziel
ne derby rugbistów. O godz.
14.30 na stadionie przy ul.
Grunwaldzkiej Gwarant Le
chia zmierzy się z Olech
Ogniwem. Zwycięstwo go
spodarzy praktycznie za
pewni im tytuł. Sukces sopocian przedłuży ich na
dzieję na obronę mistrzow
skiej korony.
Będą to jubileuszowe 60
derby Lechii z Ogniwem.
Dotychczas 30 spotkań koń
czyło się zwycięstwem
gdańszczan, 47 sopocian,
a 3 mecze nie były rozstrzy
gnięte. W pierwszej rundzie
obecnych rozgrywek Lechia
zwyciężyła w Sopocie 34:15.
Gdańszczanie kontynuują
dobrą passę i z kompletem
zwycięstw przewodzą w ta
beli. Zwycięstwo nad Ogni
wem w zasadzie przesądzi
łoby sprawę mistrzowskiego
tytułu na korzyść zespołu
trenera Stanisława Zieliń
skiego. Lechiści mieliby
wówczas nad lokalnym ry
walem 6 pkt. przewagi, oraz
5 nad drużynami AZS AWF
Warszawa i Budowlanymi
Łódź. Szampany mogliby
otwierać już 11 czerwca po
meczu z Dębicą Lincer.
Gdyby natomiast mecz
zakończył się sukcesem
Ogniwa, sopocianie mogliby
jeszcze liczyć na obronę ty

tułu. Ich szanse byłyby
większe, gdyby wygrali róż
nicą wyższą niż 19 pkt., ale
0 to będzie już raczej mało
realne.
Oba zespoły nie wystąpią
w najsilniejszych składach.
W ataku gospodarzy nie zo
baczymy Jacka Grebasza
1 Andrzeja Potarowicza.
W Ogniwie wątpliwy jest
udział Macieja Stachury.
Trener lechistów Stani
sław Zieliński spodziewa
się ze strony przeciwnika
twardego oporu. Nie obawia
się jednak zbytnio o wynik.
- Nawet jeśli przegramy, to
i tak będziemy mistrzami.
Myślę, że mamy 75 procent
szans na wygraną w tym
meczu - powiedział nam
gdański trener.
Bardziej ostrożny w typo
waniu jest szkoleniowiec
Ogniwa Stanisław Dasiuk Nie stoimy na straconej po
zycji. Oba zespoły mają jed
nakowe szanse na sukces stwierdził.
W tym wypadku zgadza
my się z opinią Dasiuka.
Uważamy że bardziej umo
tywowane Ogniwo stać
w tym meczu na niespo
dziankę. Ich ewentualną
wygraną w Gdańsku, do ta
kich trzeba by zaliczyć.
Mecz poprowadzi Wiesław
Piotrowicz z Lublina.
Drugi nasz reprezentant

Wystąpią w nim ekipy:
KB Kopenhaga (Dania),
Lomma Bjarreds Tennisklub (Szwecja) oraz dwie
drużyny gospodarza - SKT.
SKT jest uczestnikiem
projektu Unii Europejskiej
dotyczącego wymiany klu
bowej w krajach nadbałtyc
kich. Przedstawiony projekt
zmierza m.in. do umocnie
nia więzi między związkami
(stowarzyszeniami) i gmina
mi położonymi wokół Bałty
ku.
Dlatego w latach 1998-99
dojdzie do wymiany między
wymienionymi na wstępie
klubami. Mecze odbędą się
w sobotę i w niedzielę
byli rugbiści gdańskiego
0 godz. 9.
Każda drużyna składa się
Fot. Robert Kwiatek
z 16 graczy (po 8 kobiet
w Serii A Dębica Lincer je 1 mężczyzn) - w sumie 8 de
dzie do Łodzi. Budowlani bli w czterech grupach wie
mają w tym roku duże szan kowych (do 16,18 lat, senio
se na zdobycie jednego rzy i weterani).
z medali. Liderzy początko
Kolejne spotkania nastą
wej fazy rozgrywek myślą pią: w Kopenhadze - 25-27
nawet o srebrze. O zwycię września i w Bjarred - 6-8 li
stwo w Łodzi pruszczanie, stopada br.
którzy trzy ostatnie mecze
(pol)
kończyli z zerowym dorob
kiem punktowym, z pewno
ścią się nie pokuszą. Dobrze
byłoby jednak, aby zagrali
Wioślarstwo
ofensywniej i wykazali się
wreszcie skutecznością.
Także w niedzielę (sta
dion GOSiR, Olimpijska 5
o godz. 14) odbędzie się
w Gdyni spotkanie Bomi
Biexpol Arki ze Skrą War
szawa. Mecz ten kończy Z okazji Dnia Dziecka
rozgrywki grupowe. Gdy- mieszczący się przy ul
nianie zapewnili już sobie Siennickiej 37 w Gdań
udział w barażach. W star sku Klub Wioślarski
ciu ze Skrą będą zdecydo
Drakkar organizuje 1
wanymi faworytami, choć
zagrają bez Sławomira czerwca tradycyjny fe
Szczypiora, który został od styn wioślarski.
sunięty od gry w dwóch
Rozpocznie się on regata
spotkaniach
za
udział
w bójce podczas wyjazdo mi wioślarskimi, w których
weźmie udział głównie mło
wego meczu z Posnanią.
Gdynianie poznają też dzież w kategoriach młodzi
swoich rywali w barażu ka i juniora. Impreza roz
o awans do I ligi. Zadecydu pocznie się o godz. 16, a za
je o tym mecz w Siedlcach kończenie przewidziano na
pomiędzy miejscową Pogo 20. Organizatorem festynu
nią a Orkanem Sochaczew. jest Okręgowy Związek To
Wioślarskich
Pierwszy mecz tych drużyn warzystw
i GKW Drakkar.
Orkan wygrał 23:17.
(sus)
Adam Suska

Festyn
na wodzie

Towarzystwo HcJykscjj Bankowej SA w Poznaniu
ogtasra rabat n3 rok 1998/99
roczne policealne

STUDIUM
FINANSÓW

tryb dzienny • wieczorowy • zaoczny

m KOMFORT

Sąd Rejonowy w Gdyni

poszukuje

informuję.

Sprzedawcy-

że wyrokiem z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie II K 100/98
skazano Wiesława CIEŚLUKOWSKIEGO ur. 2.08.1952 r.,

administracja i finanse lokalne • bankowoić

- rencisty

księgowość • podatki • ubezpieczenia • zarządzanie i marketing

syna Władysława, zam. w Gdyni
przy ul. Powstania Wielkopolskiego 80 E m 2

do sklepu w Gdyni

dwuletnia policealna szkoła

BANKOWOŚCI
I FINANSÓW era.

Zapraszamy mężczyzn z wykształceniem
średnim, odznaczających się chęcią
i predyspozycjami zostania dobrymi
sprzedawcami, zainteresowanych solidną pracą
oraz godziwymi zarobkami.

dwuletnia policealna szkoła

ZARZĄDZANIA
I FINANSÓW

Oferujemy pakiet szkoleń adaptacyjnych
i zapewniamy warunki rozwoju
w ciekawym środowisku.
Nagradzamy dobre efekty pracy.

tryb zaoczny • wieczorowy
bankowość • finanse i rachunkowość *

Zapraszamy:

Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51 #2, (058>36Ś:
Gdańsk, ui. Osiek 11/12, (053 ) 301 43 32
Elbląg, ul. Rycerska 2, (055) Z32 5427.232 SS«2 :

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku sprzedawcy prosimy
o przybycie na rozmowę kwalifikacyjną w dniach 1-5 czerwca
do naszego sklepu przy ul. Morskiej 48 w Gdyni.

ZAMÓW BEZPŁATNY IN FORM.
e-mail: st@Ssb.pl. Wf@teb.pl, etbtag@ws&,po;tmin;
http;.'fwi.vw. teb.pt
'12

Informacje o Komforcie - http: // www.komfort.pl
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O ZAWODZIE RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Tekst na prawach ogtoszenia

Od początku lat 90. rozwija się i umacnia w Polsce zawód rzeczoznawcy majątkowego - specjalisty z zakresu sza
cowania wartości nieruchomości.
21 sierpnia 1997 r. Sejm uchwali! ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wchodzi w życie z dniem
1.01.1998 r. i stanowi fundament wszelkich czynności związanych z nieruchomościami, w tym także z działalno
ścią zawodową przy ich wycenianiu, rozwoju, zarządzaniu i obrocie.
Aby zostać rzeczoznawcą majątkowym należy m.in.:
>• mieć wyższe wykształcenie, >• ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
> odbyć praktykę zawodową, >• przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne i zdać egzamin.
Rzeczoznawcy majątkowi mają w Polsce wyłączność na określenie wartości nienichomości, zwłaszcza w związku z gospodarowaniem nie
ruchomościami Skarbu Państwa i gmin. Uprawnienia rzeczoznawcy dotyczące szacowania wartości obejmują nieruchomości gruntowe, budow
lane i lokalowe, a także maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem. Biegli sądowi z zakresu szacowania nieruchomości powinni posiadać
uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, a podmioty gospodarcze mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości tylko
wtedy, jeżeli czynności te wykonywane będą przez rzeczoznawców majątkowych.
Rzeczoznawca majątkowy współpracuje ściśle z przedstawicielami dwóch innych zawodów ustanowionych przez wspomnianą ustawę:
z zarządcami nieruchomości i pośrednikami w obrocie nieruchomościami - a jego wiedza w dużym stopniu pokrywa się z wymaganiami stawia
nymi tym dwóm zawodom, co ułatwia współpracę a także umożliwia - po spełnieniu odpowiednich wymagań - uzyskanie uprawnień w tych za
wodach zwanych licencjami.
Ukończenie Studium Podyplomowego Wyceny Nieruchomości nie musi być jednak kojarzone z uzyskiwaniem jakichkolwiek uprawnień.
Jego ukończenie daje wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające i ułatwiające wykonywanie wszelkich zawodowych czynności związanych
z gospodarką nieruchomościami a także współdziałanie i kontakt z osobami, urzędami i instytucjami funkcjonującymi na rynku nieruchomo
ściami i w jego otoczeniu: z sądami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, organami wymiaru i kontroli podatków, itp.
Prof. dr hab. Andrzej Hopfer
Do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego przygotowuje PODYPLOMOWE STUDIUM WYCENY NIERUCHOMOŚCI. Aka
demia Rolniczo-Techniczna realizująca program i wydająca świadectwo ukończenia studium posiada pełne prawa akademickie. Zajęcia odbywać się
będą w Gdańsku w trybie zaocznym przez dwa semestry. Wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, pracownicy WYDZIAŁU GEODEZJI
I GOSPODARKI PRZESTRZENNO ART oraz uczelni warszawskich, którzy są również współautorami podręczników dotyczących wyceny.
Organizacjg Studium zajmuje się:
?
TOWARZYSTWO OŚWIATOWI „PROFIL"
I
Gdańsk, ul. Klonowa 1, piętro III, pokój 1, tel. 346-03-11, 0-601 20 57 57

WAKACJE NIE TYLKO
Z ANGIELSKIM

GOŁUŃ-WDZYDZE

cena 798 z)

ZAKOPANE

od 28.07 do 11.08.98

cena 825 zl

KAZIMIERZ DOLNY

od 13.07 do 27.07.98

cena 850 zł

GDAŃSK-PRZYMORZE

półkolonie językowe, najmłodsze dzieci
od 1.07 do 17.07.98
cena 350 zł

RĄBKA k. ŁEBY
od 21.08 do 31.08.98

Skazanemu wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na przeciąg 3 lat,
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na
okres lat 3, zobowiązano do wpłacenia kwoty 700 zl na rzecz
Przychodni Lekarskiej „Chylonia II" w Gdyni, obciążono go
kosztami postępowania karnego, wymierzając także opłatę w
wysokości 90 zł.
Jednocześnie jako karę dodatkową orzeczono podanie
wyroku do publicznej wiadomości.
Gdynia, 19 maja 1998 r.
R-6741/A/5

R-6773/A/10

jiartjj^ancf

od 20.06. do 2.07.98

za przestępstwo określone w art. 147 § 1 kk
polegające na wykonywaniu czynności zawodowych
- kierowcy autobusu komunikacji publicznej (ZKM Gdynia)
- w stanie nietrzeźwości.

cena 650 zł

LLAFRANC

Cosła Brava, Hiszpania,
młodzież międzynarodowa
pod patronatem UNESCO
11-18 lat
od 30.06 do 13.07.98
cena 1595 zl
ul. Śląska 66 B, 80-389 Gdańsk-Oliwa
teł. 553-40-21, fax 557-55-06

R-6777/A7577

Saur Neptun Gdańsk S.A.
Gdańsk, ul. Wałowa 46
działający jako inwestor zastępczy
Miasta Gdańska

ogłasza nw. przetargi nieograniczone:
przetarg nr 1: remont studni kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Gdańska w 1998 r.,
przetarg nr 2: remont kanału sanitarnego DN 300 o df. 212 mb
w ul. Kartuskiej w Gdańsku,
przetarg nr 3: wymiana przyłączy wodociągowych na terenie
miasta Gdańska w 1998 r.,
przetarg nr 4: remont wodociągu w ul. Głuchej 21 a, b w Gdańsku.
Składanie ofert na przetargi:
przetarg nr 1,2 i 4 - do dn. 15.06.1998 r. do godz. 11.00,
przetarg nr 3 - do dn. 7.07.1998 r. do godz. 11.00.
Warunki szczegółowe zamówienia można otrzymać w Wydziale Inwe
stycji i Remontów SNG S.A., Gdańsk, ul. Wałowa 46, pokój nr 14, po
uprzednim uiszczeniu w kasie SNG bezzwrotnej opłaty w wysokości
30,00 zł.
Terminy i miejsce rozpatrzenia złożonych ofert, terminy wykonania prac
są podane w warunkach szczegółowych zamówienia.
Szczegółowych informacji dotyczących ww. przetargów udziela Marian
Wilczewski, Wydział Inwestycji i Remontów SNG S.A. Gdańsk, ul. Wa
łowa 46, pokój nr 14, tel. 301-30-91 wew. 357.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z zastosowaniem pre
ferencji krajowych.
r-6759/a/s

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym SBM „Wybrzeże"

II Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
SBM „WybrZeŻe ul. Dmowskiego 4
Gdańsk-Wrzeszcz

i Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wybrzeże" w Gdańsku-Wrzeszczu,
i ul. Dmowskiego 4 ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie wewnętrznych
instalacji gazowych
l| w budynkach SBM „Wybrzeże".
iI
ii

1. ul. Grunwaldzka 75-85,
2. ul. Grunwaldzka 87/91,
3. ul. Dmowskiego 2-4

Oferta powinna obejmować wycenę robót instalacji gazowych wykonanych na podstawie
i kosztorysów nakładczych, terminy realizacji oraz spełniać warunki określone w regulaminie
| przetargu SBM „Wybrzeże".
Projekty instalacji gazowych, kosztorysy nakładcze, regulamin przetargu do wglądu
i w Biurze Administracji Spółdzielni w godzinach od 10.00 do 15.00.
Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać pod adresem jw. - z dopiskiem „Przetarg",
|| w terminie do dnia 10.06.1998 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000 zł (pięć
i tysięcy złotych PLN) do dnia 10.06.1998 r. na konto Spółdzielni PeKaO S.A. III O/Gdańsk

li nr 12401255-7001570-270-40112-010000.

Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta
| uchyli się od zawarcia umowy.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.06.1998 r. w przypadku nieodbycia się
I przetargu, II przetarg odbędzie się dnia 16.06.1998 r.
Zastrzega się swobodny wybór oferty i możliwość unieważnienia bądź odstąpienia od
I przetargu w całości lub części bez podania przyczyn, a także prawo dodatkowych rokowań
11 z oferentami.
r^/a/ss*

ul. Dmowskiego 4
Gdańsk-Wrzeszcz
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wybrzeże" w Gdańsku-Wrzeszczu,
ul. Dmowskiego 4, tel. (0-58) 341-11-07, ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
w budynku ul. Grunwaldzka 75-85 w Gdańsku-Wrzeszczu.
Kubatura budynku: 30.392,6 m3.
Oferta powinna obejmować:
1. Koszt wykonania projektu wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania.
2. Koszt robót wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
Przewidywany termin zakończenia robót 15.09.1998 roku.
Przewiduje się wykonanie instalacji z głównymi pionami na klatkach schodowych od
których zasilane będą instalacje mieszkaniowe.
Rozprowadzenie instalacji mieszkaniowych w listwach przypodłogowych, grzejniki
płytowe.
Instalacje mieszkaniowe wyposażone w ciepłomierz.
Regulamin przetargu wraz z warunkami do otrzymania w Biurze Administracji Spółdzielni
codziennie w godz. 10.00 do 15.00.
Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać pod adresem jw. z dopiskiem „Przetarg"
w terminie do dnia 15.06.1998 roku.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000 zł (pięć
tysięcy złotych PLN) do dnia 15.06.1998 roku na konto Spółdzielni PeKaO S.A.
III O/Gdańsk nr 12401255-7001570-40112-010000.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta
uchyli się od zawarcia umowy.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.06.1998 roku, w przypadku nieodbycia się
I przetargu II przetarg odbędzie się dnia 17.06.1998 roku.
Zastrzega się swobodny wybór oferty i możliwość unieważnienia bądź odstąpienia od
przetargu w całości lub części bez podania przyczyn, a także prawo dodatkowych
rokowań z oferentami.
R-6788/A/884

ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OGŁOSZEŃ' TsA

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

Wrocław
mmmmm

•

Wojciech Załuski startował kiedyś w barwach WTS.

Spotkaniem numer jeden w szóstej kolejce drugiej
ligi żużlowej będzie konfrontacja we Wrocławiu.
Miejscowy WTS podejmie Wybrzeże Gdańsk. Mecz
rozpocznie się o godz. 18.
Gdańszczanie są jedyną
drużyną, która na zapleczu
ekstraklasy nie doznała po
rażki. W minioną niedzielę
pokonali na własnym torze
Włókniarza Malma Często
chowa.
Z kolei wrocławianie nie
spodziewanie
przegrali
w Tarnowie z Unią i dlatego
mają na koncie dwa „oczka"
mniej od naszych żużlow
ców.
Z pewnością faworytem
tego meczu będą gospoda
rze - spadkowicz z ekstra
klasy - którzy przed rozpo
częciem sezonu znacząco
wzmocnili się. Z JAG Speedway Łódź wypożyczony
został Adam Łabędzki,
a z Unii Tarnów zakupiono
Mirosława Cierniaka. Obaj
należą do czołowych postaci
w zespole WTS, chociaż ten
drugi prezentuje nierówną
formę.

Trener wrocławian Ma
rian Spychała ma jeszcze do
dyspozycji dwóch innych
doświadczonych seniorów.
Mowa o Piotrze Baronie
i Dariuszu Śledziu. Jeżeli do
wymienionych dodamy ak
tualnego indywidualnego
mistrza świata - Grega
Hancocka, wychodzi, że na
Stadionie Olimpijskim nie
powinno zabraknąć emocji.
Na długim wrocławskim
torze tradycyjnie pierwszo
rzędną rolę będą odgrywały
starty Końcowy rezultat bę
dzie korzystny dla Wybrzeża,
jeżeli z dobrej strony pokażą
się gdański obcokrajowiec Sam Ermolenko i Waldemar
Cieślewicz. Ponadto z pro
blemami sprzętowymi musi
uporać się Wojciech Załuski.
„Cielak" ma za sobą do
piero jeden występ w bar
wach Wybrzeża, ale ze
względu na pierwszoligowe

Fot. Maciej Polny

„objeżdżenie" trener Lech
Kędziora zdecydował się go
wystawić pod numerem
piątym. Na rezerwie "wystą
pi najprawdopodobniej Pa
weł Stormowski.

Składy awizowane
do programów:
WYBRZEŻE: 1. Sam Er
molenko, 2. Jacek Woźniak,
3. Marek Dera, 4. Wojciech
Załuski, 5. Waldemar Cie
ślewicz, 6. Tomasz Cieśle
wicz, 7. Marceli Dubicki, 8.
Paweł Stormowski.
WTS Wrocław: 9. Greg
Hancock, 10. Piotr Baron,
11. Dariusz Śledź, 12. Miro
sław Cierniak, 13. Adam
Łabędzki, 14. Mariusz Węgrzyk, 15. Rafał Haj.
***

Kibice Wybrzeża Gdańsk
organizują wyjazd na spo
tkanie we
Wrocławiu.
Zbiórkę chętnych przewi
dziano dzisiaj tj. piątek
o godz. 19 przed Bramą Ma
ratońską stadionu przy ul.
Długie Ogrody. Koszt jedne
go miejsca wynosi 45 zł.
Maciej Polny

Żużel

Memoriał i MDMP
Dzisiaj na torze żużlowym w Opolu juniorzy Wy
brzeża Gdańsk walczyć będą w drugiej rundzie
Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski.
W Opolu obecna będzie
cała drużyna Wybrzeża,
która stamtąd uda się prosto
do Chorzowa, a następnie
do Wrocławia.
Na opolskim obiekcie
z zespołami Pergo Gorzów,
ZKŻ Polmos Zielona Góra
i gospodarzy - OTŻ Kolejarz
Opole zmierzą się: Tomasz

Cieślewicz, Paweł Stormowski, Marceli Dubicki, Bartło
miej Żebrowski i Jakub Ni
ziołek.
Pozostałe czwórmecze
zaplanowano w Grudziądzu,
Częstochowie i Opolu.
Natomiast w sobotę na
Stadionie Śląskim w Cho
rzowie zaplanowano trady-

cyjny Memoriał Jana Ci
szewskiego. Organizatorzy
zaprosili czołowych jeźdź
ców na świecie. M.in. Hansa
Nielsena (Dania), Ronnie
Correya (USA), Petera
Karlssona (Szwecja), Sama
Ermolenko (USA), Henrika
Gustafssona (Szwecja) i Po
laków - Piotra Protasiewicza Jutrzenka), Rafała Dobruckiego (Piła) i Sławomi
ra Drabika (Włókniarz).
(pol)

(Wybrzeże Gdańsk)
Możemy
przegrać
maksymalnie różnicą
dziesięciu „oczek", cho
ciaż jedziemy wałczyć
0 zwycięstwo. Martwię
się trochę o postawę
Wojtka
Załuskiego,
który ma kłopoty z mo
tocyklami, Mam na
dzieję, że otrzyma na
czas tłok i oba motory
będą właściwie przygo
towane do spotkania
z WTS. Dopasować do
sprzętu powinien się
wreszcie Tomasz Cie
ślewicz, Cieszę się
z bardzo dobrej dyspo
zycji Marka Dery, który
podczas
eliminacji
MPPK w Gnieźnie był
czołową postacią im
prezy. Jeżeli w niedzie
lę tor będzie twardy
mogę liczyć na punkty
sześciu zawodników.
Waldemar Cieślewicz
może mieć kłopoty
z nawiązaniem walki.
No i wreszcie przynaj
mniej 12 punktów musi
zdobyć Sam Ermolen
ko. Wyprawa do Wrocława rozpocznie się
już w piątek. Tego sa
mego dnia nasi junio
rzy pojadą w drugiej
rundzie
w MDMP
w Opolu. Nazajutrz
obejrzymy w Chorzo
wie memoriał Ciszew
skiego. i udamy się
w drogę do Wrocławia.
Być może wieczorem
udam się jeszcze na
Stadion Olimpijski, aby
bejrzeć
stan
na
wierzchni.

Marian Spychała

(WTS Atla* Wrocław)
Zadowolony byłbym
z remisu, W końcu
w poprzednim sezonie
pracowałem w Gdań
sku i gdyby wcześniej
uporządkowane zosta
ły pewne sprawy pew
nie nadal sprawował
bym funkcję trenera
Wybrzeża. A tak na po
ważnie to po przegra
nej w Tarnowie w nie
dzielę musimy zwyciężyć. aby poprawić humoiy naszych kibiców.
„Wpadka" na torze
Unii nie powinna się
:-%am przytrafć. Przez
większą cz#£ spotka
nia prowadziliśmy, ale
potem zawodnicy po
pełnili kilka błędów
1 stało się. W niedzielę
wystartujemy z Gregiem Hancockim któ
rego pojedynki z Sa
mem
Ermolenką
z pewnością dostarczą
emocji. Trochę żałuję,
że Ermolenko nie jeź
dzi w barwach WTS.
Z drugiej strony nie
mogłem „podebrać" go
Wybrzeżu, skoro przy
rzekłem, że gdańscy
działacze mają pierw
szeństwo w rozmo-

Mecz kolejki
ekstraklasy
III sobotę, 30 bm. o godz.
11, w hali MOS w El
blągu, rozpocznie się bardzo
ważne dla układu tabeli
ekstraklasy
bokserskiej
spotkanie, w którym Reno
ma Start zmierzy się z Polo
nią Świdnica.

Mecz kolejki
Elbląski pojedynek dru
żyn z czołówki tabeli ekstra
klasy bokserskiej, oczekiwa
ny jest z olbrzymim zainte
resowaniem przez sympaty
ków boksu nie tylko w Elblą
gu. Polonia Świdnica prze
wodzi stawce drużyn walczą
cych o drużynowe mistrzo
stwo Polski, a elbląski klub
plasuje się na trzecim miej
scu i do lidera ma niewielką
stratę. Dyrektor Renomy Ro
man Palicki stwierdził: Walczymy nie tylko o sukces
w tym meczu. Decydują się
obecnie losy naszego klubu
i boksu w Elblągu, wygrana
pozwoli na spokojne sfinali
zowanie rozmów z gronem
sponsorów i utworzenie
w Elblągu bardzo silnego
ośrodka pięściarskiego.

Renoma
w Cetniewie
Trenerzy Jerzy Baraniecki
i Zdzisław Woźny od ponie
działku szlifują formę swo
ich podopiecznych na zgru
powaniu w Cetniewie, skąd
w sobotę przyjadą na mecz
do Elbląga. Bokserzy miesz
kają w kwaterach prywat
nych, a trenują w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich.
W gronie elbląskich bom
bardierów są nowe twarze.
Pilnie trenuje nowo kreowa
ny młodzieżowy mistrz Pol
ski - Mirosław Nowosada,
pozyskany z Hetmana Biały
stok. Drużynę ponadto uzu

pełnią: mistrz Europy z Miń
ska w wadze 51 kg, Władimir
Sidorenko z Ukrainy oraz
Aleksander Łucenko, także
z Ukrainy uczestniczący
w championacie kontynentu
w Mińsku w wadze 57 lub 60
kg, który już skutecznie bro
nił barw Renomy wygrywa
jąc walkę w wyjazdowym
meczu w Zabrzu. Ponadto
szlifują formę nad Bałty
kiem, zawsze mocne punkty
drużyny Sebastian Kalaczyński, Tomasz Chwoszcz,
Tomasz Bonin, Mariusz Gortat i Jacek Bielski.

Niepocieszony Jacek
Aktualny mistrz Polski
w wadze 63,5 kg, Jacek Biel
ski wyjeżdżał na mistrzo
stwa Europy z postawionym
przed sobą zadaniem przy
wiezienia z Mińska medalu.
Nie udało mu się zrealizo
wać tego planu. Po zwycię
stwie 10:4 nad Litwinem
Robertasem Nomejką, Jac
kowi na drodze do podium
stanął Turek Sulejmanoglu.
- Nie potrafiłem - powie
dział bokser - przełamać
koncepcji i taktyki walki
przyjętej przez Turka. Bok
sowałem źle, chociaż wie
działem, że jestem dobrze
przygotowany do mistrzostw.
Byłem zbyt usztywniony. Te
raz myślę, że za bardzo
chciałem walkę rozstrzygnąć
na swoją korzyść. Spaliłem
się psychicznie, a Sulejmanogolu był szybki i prowadził
pojedynek w niekonwencjo
nalnym stylu zaskakując
mnie swymi akcjami. Wygrał
zasłużenie. Teraz pozostaje
mi udowadniać krajowy pry
mat w tej kategorii wagowej.
Zapowiadam walkę o pasz
port do Sydney
Andrzej Minkiewicz

Piłka ręczna

Cracovia na deser
ijr ończy się I-ligowy sezon
Im piłkarek
ręcznych.
W Elblągu, w ostatnim dwumeczu, EB Start podejmuje
czerwoną latarnię ligi Cracovię Kraków
W końcu lutego, w Krako
wie, elblążanki dwukrotnie
wysoko pokonały rywalki
34:13 (23:7) i 31:15 (15:7).
Najwięcej bramek rzuciła
wówczas Izabela Czapko -15.
W składzie EB grała wówczas
Aleksandra Pawelska, która
obecnie leczy kontuzję.
Niewiele brakowało, a so
botnio - niedzielne mecze
z Cracovią, nie doszłyby do
skutku. Krakowianki powia
domiły Elbląg, że nie przyja
dą ze względów finansowych.
W środę sytuacja się "wyjaśni
ła i elbląscy kibice, będą mie
li okazję zobaczyć po raz
ostatni w tym sezonie druży
nę EB Start w akcji.
Pomimo oficjalnych wieści
z Krakowa, trener Stanisław
Mijas nie odpuścił swoim
podopiecznym na trenin

gach. - Zbyt "wiele niespo
dzianek - powiedział nam
wczoraj - obserwujemy na fi
niszu ligi piłkarek ręcznych.
Naszym celem jest utrzyma
nie miejsca na podium
i w perspektywie udział elblążanek w Europejskim Pu
charze Miast. Ponadto mamy
jeszcze w czerwcu półfinał
Pucharu Polski w Lubinie,
gdzie czeka nas bardzo trud
ny pojedynek o awans do fi
nału z Montexem Lublin. Już
mobilizujemy się na to waż
ne spotkanie. W meczach
z Cracovią nie przewiduję
niespodzianek. Powinniśmy
zyskać w nich komplet punk
tów.
Ostatnie pojedynki EB
Start w sezonie 1997/98 ko
biecej piłki ręcznej z Cracovią, elbląscy kibice będą ob
serwować w sobotę o godz. 17
i w niedzielę o godz. 11, w ha
li Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego przy ul. Ko
ściuszki.
Andrzej Minkiewicz

Piłka nożna: Naprzód Rydułtowy - Polonia Gdańsk

French Open

"Rudny teren

Kłopoty
z aurą

O* opóźnieniem spowodo
wanym opadami desz
czu rozpoczęły się w czwar
tek gry w otwartych teniso
wych mistrzostwach Francji
w Paryżu.
Jako pierwsze zakończyły
rywalizację (w drugiej run
dzie, Francuzka Nathalie De
chy i Amerykanka Ann Wuniii
derlich. Zwyciężyła tenisistka gospodarzy 6:1, 6:1.
Także Rosjanka Anna
Kurnikowa i Hiszpanka
Arantxa Sanchez-Vicario, tenisistki rozstawione, zakwali
fikowały się do trzeciej rundy.
Sanchez-Vicario (nr 4) po
konała Rumunkę Catalinę
Cristeę 6:2, 6:3, a Kurnikowa
(nr 13) - Katarinę Studenikovą ze Słowacji 6:2, 7:6 (7-2).
Inne wyniki:
[w
Kobiety: Miho Saeki (Japo
nia) - Laurence Andretto
(Francja) 6:1, 7:6 (7-5); Hen- ; .,„..1:
rieta Nagyova (Słowacja) Fot. Robert Kwiatek
Sylvia Plischke (Austria) 6:4, Polonia Gdańsk spotka się na wyjeździe z Naprzodem Rydułtowy.
6:3; Chanda Rubin (USA) W III lidze najważniejszy
, sporym sukcesie się powtórzyć taki wynik? Tatiana Panowa (Rosja) 6:1,
Spytaliśmy
trenera
Witolda
11
narodowej
repre
mecz
odbędzie się w Byd
6:1; Asa Carlsson (Szwecja) goszczy. Miejscowy Chemik
Sonya Jeyaseelan (Kanada) zentacji, jakim było zwycię Kulika.
- Trudno przed meczem spotka się w nim z Janbustwo nad Rosją, piłkarze
6:4, 6:0
Mężczyźni: Thomas Mu- wracają na boiska ligowe. mówić, jakim dokładnie re dem Arką Gdynia.
finiszu
rozgrywek zultatem się on zakończy - Czeka nas kolejny mecz
ster (Austria) - Nicolas Kief- Do
w pierwszej, drugiej i trze mówi gdański szkolenio z serii tych najtrudniejszych
fer (Niemcy) 6:2, 6:1, 6:3
Przypomnijmy, że w środę ciej lidze pozostały już tylko wiec. - Liczę, że powalczymy - mówi prezes Arki, Jacek
odpadł najlepszy gracz na li cztery kolejki. Na zapleczu i nie przegramy z Naprzo Dziubiński. - Jeżeli wygra
ście światowej Amerykanin - ekstraklasy Polonia Gdańsk dem. To jest najważniejsze. my, wówczas nasze szanse
Pete Sampras. Ograł go zu spotka się na wyjeździe Chciałbym, abyśmy pozosta na zajęcie pierwszego miej
łe do końca mecze grali z ta sca wciąż będą bardzo duże.
pełnie nieoczekiwanie nie z Naprzodem Rydułtowy.
W pierwszej lidze praw kim zaangażowaniem jak Natomiast remis czy poraż
rozstawiony (nr 97 na liście
ATP), 21-letni Paragwajczyk dziwy hit czeka sympaty dotychczas. Zdaję sobie jed ka spowoduje, że ulegną
ków piłki nożnej w Łodzi. nak sprawę, że w spotka one obniżeniu. Chemik jest
Ramon Delgado.
Aby po dwóch godzinach Lider, ŁKS-Ptak podejmuje niach z takimi drużynami zespołem nastawiającym
uściskać dłoń pokonanego warszawską Legię. Spotka jak Naprzód, walczącymi się na kontry. Tym razem
mistrza rakiety, Delgado mu nie to ma niebagatelne zna o utrzymanie, gra się gene my przyjmiemy taką takty
siał zaserwować 12 asów czenie dla układu tabeli. ralnie gorzej. Mam jednak kę i zobaczymy czy ona da
(Sampras miał 10), wykonać Łodzianie, w przypadku wy nadzieję, że tym razem sta efekty. W ostatnich dwóch
18 podań przesądzających granej, znacznie przybliżą nie się inaczej, choć wciąż sezonach
wygrywaliśmy
0 zdobyciu punktu (Sampras się do mistrzowskiego" tytu nie może grać Darek Jaskul w Bydgoszczy. Najpierw 1:0,
26), popełnić tylko jeden „po łu. Ale nawet ewentualna ski, a do tego za żółte kartki później 2:0. Chcielibyśmy
dwójny błąd serwisowy" porażka nie pozbawi ich pauzuje też Saulo. Nie wia pokonać ich po raz trzeci
(Sampras miał ich sześć) szans na jego zdobycie. domo też, czy w pełni sił bę z rzędu.
1 wprowadzić piłkę do gry A Legia też musi wygrać, je dzie Krzysiek Skrzyński.
Tymczasem lider tabeli,
pierwszym serwisem przez śli myśli o udziale w euro
Kaszubia podejmuje gdyń
57 proc. podań (Sampras - 62 pejskich pucharach. Jedno
ligi - grupa pierwsza: Gór
ski Bałtyk i jest zdecydowa
proc. pierwszych udanych jest pewne. Na stadionie
nik Wałbrzych * Zawisza
nym faworytem. Inni, choć
podań).
ŁKS należy spodziewać się
Bydgoszcz, śląsk Wrocław
już mniejsi pretendenci do
Delgado nie tylko świetnie wielkich emocji i rekordu
- Varta Namysłów, Lechia
awansu
zgrają u siebie rów
serwował, ale i odbierał po frekwencji.
Zielona Góra - Chemik Po nież z niżej notowanymi ry
danie. Paragwajczyk na
W II lidze gdańską Polo
lice, Ruch Radzionków walami. Lechia gości Brdę
osiem szans breakowych wy nię, walczącą o jak najwyż
Polonia/Szombierki By
Bydgoszcz,
a Zatoka gru
korzystał cztery. Sampras na szą pozycję w tabeli czeka
tom, Elana Toruń - Odra
dziądzką Olimpię.
dziewięć szans - tylko dwie trudny wyjazd do RydułtoOpole, Aluminium Konin (kast)
zrealizował. Delgado popeł wych, gdzie spotka się
KemBud Jelenia Góra, Na
nił 35 prostych błędów, z miejscowym Naprzodem.
przód Rydułtowy * Polonia
a Amerykanin nieco więcej Jesienią Polonia wygrała
38. Paragwajczykowi pomo
Krisbut Myszków. Pauzuje
u siebie 2:1. Czy teraz uda
gła zła pogoda. Gdy Sampras
prowadził w pierwszym secie
Grupa druga; Unia Tar- wino 1%:;£Jantar1
(sob.14.00), Kaszubia Ko4:1 i panował na korcie - ekstraklasy: Ruch Cho BJpilf GKS Bełchatów,
spadł deszcz. Po powrocie rzów - Widzew Łódź, Ra
Avia Świdnik - Wawel
z szatni był to już „inny" ków Częstochowa - Polo
Kraków, Stal Stalowa Woła
Sampras.
- Czuwaj Przemyśl Górnik
(pol)
(sob.16,00), Kasztelan Pa
Łęczna - Okocimski Brze
powo - Goplania Inowrosko, Świt Nowy Dwór ków - Pogoń Szczecin,
Koma Nida/Gips Kielce,
Górnik Zabrze - Stomil
gard (sob.17.00), Lechia
Olsztyn, Zagłębie Lubin Olsztyn, RKS Wrona Ra
Petrochemia Płock, KSZO
domsko
Ceramika
Opoczno, Cracovia Kraków
11. m 16, 24, 33, 35,
wo - Olimpia Grudziądz
Lech Poznań - Amica
37, 4i, 46, 53, 63, 67, 71,
- Jeziorak Bawa, Hetman
(sob17.00), Pogoń Lębork Wronki,
ŁKS-Ptak
Łódź
Zamość - WKP Kuja72,73, 76, 77,78, 79
Czarni Nakło (niedz.12,00),
ISSN 0137/9062
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Koszykówka

Faworytki
nie zawodzą
Bez niespodzianek
przebiegają jak do tej
pory w Niemczech mi
strzostwa świata koszykarek.
Po dwóch kolejkach spo
tkań w grupach, awans do
strefy 1-12 zapewniły so
bie zespoły Rosji, Hiszpa
nii, USA, Australii i Brazy
lii. Wszystkie te ekipy wy
grały dwa pierwsze spo
tkania. Oto wyniki drugiej
kolejki:

Grupa A
Hiszpania - Chiny 72:55
(41:31), Rosja - Argentyna
107:32 (42:20).
1. Rosja
2. Hiszpania
3. Chiny
4. Argentyna

4
4
2
2

177* 84
136-100
107-142
277-171

Grupa B
USA - Litwa 87:61
(51:33), Japonia - Senegal
73:66 (39:36).

1. USA
2. Litwa
3.-Japonia
4. Senegal

4
3
3
2

182-150
143-140
162-161
119-155

Grupa C
Kuba - Kongo 96:62
(52:38), Australia - Niemcy
88:69 (43:35),
1. Australia
4 180-155;
2. Niemcy
3. Kuba
4. Kongo

3
3
2

158-125
182-154
99-185

Grupa D
Brazylia - Słowacja 66:60
(36:38), Węgry - Korea 71:65
(33:38).

1. Brazylia
2. Słowacja
3. Węgry
4. Korea

4
3
3
2

14M25
110-110
115-115
130-146

(sus)

Koszykówka NBA

Byki bliżej finału
Po dwóch kolejnych porażkach koszykarze Chicago
Bulls pokonali na własnym parkiecie Indianę Pacers 106:87.
Po pięciu grach o mi
strzostwo
konferencji
Wschodniej obrońcy tytułu
objęli prowadzenie 3-2.
Aby awansować do finału
brakuje im jeszcze jednego
zwycięstwa.
Następny
mecz odbędzie się dzisiaj
w Indianapolis.
Michael Jordan zdobył
17 ze swoich 29 pkt.
w pierwszej połowie i po
raz 13 w tegorocznym play
off okazał się najskutecz
niejszym zawodnikiem By
ków.
Scottie
Pippen
w pierwszych dwóch kwar
tach miał identyczny doro
bek co słynny partner.
„Pająk" w sumie uzbierał
20 pkt. - o pięć więcej niż
wynosi jego przeciętna
w serii z Pacers. Toni Kukoc, który ponownie wy
szedł w podstawowej piąt
ce, w miejsce Dennisa
Rodmana, uzyskał 19 pkt.,
pięć zbiórek i siedem
asyst.
- Każdy w naszym te
amie włożył swoją cząstkę
w zwycięstwo i to dało
efekty. Teraz to my w In
dianapolis będziemy mieć
przewagę psychologiczną.
Jestem pewny, że wygramy
ten mecz - oznajmił Jor
dan, który zdobył już
35 000 punktów w karierze.
Bulls uniknęli trzeciej
porażki z rzędu, co przy
trafiło im się po raz pierw
szy od listopada 1990 r.

Spotkanie, poza początko
wym prowadzeniem India
ny 10:7 (po dwóch kolej
nych rzutach Reggie Mile
ra i Marka Jacksona), prze
biegało pod dyktando
obrońców tytułu.
Gospodarze wykorzysta
li słabą dyspozycję rywali,
którzy przez ponad 14 min
w dwóch pierwszych kwar
tach nie potrafili zdobyć
punktów z gry (Pacers nie
trafili 18 prób z rzędu!).
Bulls schodząc na przer
wę prowadzili 57:32 i miej
scowa publiczność mogła
spokojnie czekać na do
kończenie spotkania. Pa
cers w drugiej połowie,
tracąc do rywala 36 pkt.,
zrezygnowani czekali na
końcową syrenę.
Co prawda ostatnią
kwartę wygrali 31:19, ale
nie mogło to w żaden spo
sób zmienić losów rywali
zacji. Gościom nie pomo
gła nawet lepsza niż
u Bulls dyspozycja graczy
rezerwowych (40:22).
Bohater dwóch poprzed
nich spotkań Reggie Mil
ler, wciąż uskarża się na
skręcenie stawu skokowe
go. As Pacers, a także Travis Best, zdobyli po 14 pkt.
- Zagraliśmy najgorszy
mecz w serii - skwitował
poczynania Indiany coach
tego zespołu Larry Bird.
(sus, PAP)
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Po meczu Polska - Rosja

Towarzyskie sprawdziany finalistów MŚ

Szczypta
optymizmu

Faworyci

Wygrana polskiej reprezentacji nad Rosją, w do
datku po naprawdę niezłej postawie po przerwie,
zaskoczyła chyba wszystkich sympatyków futbolu
w całym kraju i pozwala snuć malutki optymizm
na przyszłość.
Oto co powiedzieli po
meczu jego bohaterowie
oraz trenerzy.
- Oglądaliśmy dwie różne
połowy w wykonaniu moich
zawodników - stwierdził
trener Rosjan, Borys Ignatiew. - W pierwszej wszysko
układało się po naszej my
śli. Po przerwie zagraliśmy
słabo w obronie, szczegól
nie źle zagrali defensorzy
z lewej strony boiska. Oczy
wiście ani z wyniku, ani
z gry nie mogę być zadowo
lony.
- Przed meczem bardzo
obawiałem się o wynik - po
wiedział selekcjoner pol
skiej reprezentacji, Janusz
Wójcik. - W pierwszej poło
wie rywal był lepszy, lepiej
zorganizowany W drugiej
role się odwróciły, stworzy
liśmy więcej sytuacji. I to
wykorzystaliśmy. Zawodni
cy, których dzisiaj zabrakło
w Chorzowie jak np. Kowal
czyk, gdy w swoich klubach
trafią do podstawowych je
denastek, będą uwzględnia
ni i w moim zespole. Po ko
misji trenerów, którą wy
znaczył zarząd PZPN do
oceny mojej pracy, spodzie
wam się sprawiedliwego
wyroku.
Najlepszy z polskich pił
karzy, Tomasz Hajto otrzy-

mał w nagrodę 10 tys. zł od
Totolotka.
- Czek przeznaczę dla
jednego z domów dziecka
w Krakowie - mówił. - Na
pewno będzie to duża po
moc dla tych dzieci, a my
i tak zadowolimy się naszą
premią. Zwycięstwo było
bardzo potrzebne, gdyż cały
ten bałagan, który dzieje się
wokół polskiej piłki jest zu
pełnie nie na miejscu. Nie
którzy ludzie z PZPN, którzy
są zaawansowani wiekiem,
powinni ustąpić miejsca
młodym, którzy będą -wpro
wadzali zmiany. W całej Eu
ropie o tym się mówi.
W Niemczech moi koledzy
śmieją się z tego, co się
u nas dzieje. FIFA daje nam
jakieś terminy. Nie wiadomo
w ogóle czy mecze repre
zentacji będą się odbywać.
Na pewno był to dla nas
i trenera mecz o dużą staw
kę. Chcieliśmy udowodnić
ludziom, którzy dzisiaj
przyszli, żeby nadal w nas
wierzyli. Aby zdawali sobie
sprawę, że porażka 1:4
z Chorwatami nie jest ni
czym strasznym. Po raz
pierwszy w karierze zdoby
łem dwie bramki w jednym
meczu. Bardzo się cieszę, że
stało się to w spotkaniu re
prezentacji Polski.
(kast)

Pitka nożna

Zagrożony sędzia
W nocy ze środy na czwartek nieznany sprawca
lub sprawcy rzucili w dom sędziego piłkarskiego,
Stanisława Żyjewskiego w Górze (woj. leszczyń
skie) trzy butelki z płynem zapalającym.
Jedna z nich wpadła do
mieszkania i eksplodowała.
Pożar ugaszono i nie doszło
do tragedii.
Żyjewski w swojej karie
rze sędziował prawie tysiąc
spotkań. Jednym z ostatnich
był
ważny
pojedynek
0 utrzymanie się w pierw
szej lidze: Petrochemia
Płock - Lech Poznań. Bro
niący się przed spadkiem
poznański zespół przegrał
to spotkanie 0:1, a jedyną
bramkę Petrochemia zdoby
ła po rzucie karnym podyk
towanym przez Żyjewskie
go.
- Już w trakcie meczu
otrzymałem pogróżki od ka
pitana Lecha, Piotra Reissa,
że będę miał połamane ręce
1 kości, jeżeli drużyna z Po
znania przegra ten pojedy
nek. Także po meczu, w tu
nelu prowadzącym do szat
ni, ten sam zawodnik,
w obecności osób trzecich
m.in. bocznych sędziów,

straszył mnie mafią - po
wiedział Żyjewski. - Nie
uwzględniłem tego w proto
kole, ponieważ często po
meczu biorą górę emocje,
a nie zdrowy rozsądek. Te
raz, kiedy doszło do zama
chu na życie mojej rodziny,
ujawniam ten fakt. Po me
czu z Petrochemią otrzyma
łem telefoniczne pogróżki.
Usłyszałem, że popamiętam
Lecha, a wyrok na mnie zo
stanie wykonany. Telefonów
było kilka, a ostatni w środę
późnym wieczorem, a więc
na krótko przed próbą pod
palenia. Te zdarzenia łączą
się w całość. Nie oskarżam
nikogo. Przedstawiam tylko
fakty.
Tymczasem Piotr Reiss
zaprzeczył jakoby to on
groził Żyjewskiemu.
Śledztwo w tej sprawie,
pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Rawiczu, pro
wadzi Komenda Rejonowa
Policji w Górze.
(kast)
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Stoiczkow
już trenuje
Słynny bułgarski piłkarz
Christo Stoiczkow znowu
trenuje z reprezentacją kra
ju, która aktualnie przygoto
wuje się w Niemczech do
mistrzostw świata. Lekarze
stwierdzili, że po kontuzji
mięśnia uda nie pozostało
ani śladu. Taką informację
przekazało kierownictwo
Bułgarskiego Związku Piłki
Nożnej.
Kłopoty ze zdrowiem ma
Krasimir Bałakow. W minio
ną niedzielę miał on wysoką
gorączkę. Reprezentacja
Bułgarii rozegra kilka me
czów kontrolnych. Spotka
się m.in. 1 czerwca z mi
strzem Niemiec - Kaiserslautern.

•

Tylko
Brazylia

Holendrzy zremisowali bezbramkowo z Kamerunem.

inaliści piłkarskich mi
P
strzostw świata rozgry
wają ostatnie spotkania

przed rozpoczynającym się
we Francji 10 czerwca,
Mondialem.
W Casablance rozgry
wany jest Turniej Czterech
Drużyn,
cieszący
się
ogromnym zainteresowa
niem. W pierwszym spo
tkaniu Maroko uległo An
glii 0:1 (0:0). Bramkę zdo
był Michael Owen (59),
a spotkanie obserwowało
90 000 widzów. W drugim
meczu tego turnieju Fran
cja pokonała Belgię 1:0
(0:0). Bramka: Zinedine
Zidane
(63).
Widzów

80 000

Wspaniałą formę zapre
zentowali Norwegowie, któ
rzy pokonali Arabię Saudyj
ską aż 6:0 (3:0). Bramki: Ole
Gunnar Solskjaer 2 (30, 41),
Kjetil Rekdal (20-karny),
Egil Ostenstad (82), Tore
Andre Flo (85), Roar Strand
(87). Widzów 13,5 tys.
Zawiodły natomiast ze
społy uchodzące za jednych
z głównych faworytów fran
cuskich finałów. W Helsin
kach aktualni mistrzowie
Europy, Niemcy zaledwie
zremisowali z Finami 0:0.
Mecz oglądało 18 tys. wi
dzów.
- Jestem bardzo niezado
wolony - powiedział Berti
Yogts. - Wiem, że moi piłka -

Festyn sportowy na Żabiance

Pomóżmy im żyć
Na stadionie Championa w Gdańsku Żabiance odbę
dzie się w sobotę festyn rodzinno-sportowy z okazji
Dnia Dziecka pod hasłem „Pomóżmy im żyć".
W części sportowej prze
widziano II piłkarski turniej
memoriałowy im. Zbyszka
Żemojtela, w którym wystą
pią drużyny Dziennikarzy,
Agencji Rolnej Skarbu Pań
stwa oraz reprezentacji old
boyów Gdańska i Gdyni. Ta
impreza rozpoczyna się
o godz. 12.
Później
przewidziano
część artystyczną, a w niej

konkurs znajomości przepi
sów o ruchu drogowym, po
kazy sprzętu policyjnego
i sztucznych ogni, koncerty
muzyczne, a także dyskote
kę. Cała impreza zorgani
zowana jest na rzecz kliniki
kardiologii dziecięcej Aka
demii Medycznej w Gdań
sku. Jej głównym inicjato
rem jest mieszkaniec Żabianki, Antoni Półjanowski.

Jedynym rywalem, który
może uniemożliwić piłka
rzom Brazylii zdobycie po
raz piąty tytułu mistrza
świata jest... Brazylia stwierdził as atutowy brazy
lijskiej reprezentacji, Ronaldo.
Dodał, że nawet najsil
niejszy przeciwnik Brazylijczyków nie jest w stanie ich
rze ostatnio ciężko harowa pokonać w mistrzostwach
li, są zmęczeni i nie mają świata.
wielkiej ochoty by się anga
- Jeżeli Brazylia przegra,
żować, ale... zapomnieliśmy, to tylko dlatego że okaże
że gra polega na bieganiu !
swą słabość. W innym przy
Z kolei w Arnhem Holan padku nikt z nami nie jest
dia zremisowała z Kameru w stanie wygrać. Dlatego
nem 0:0, choć obserwatorzy drużyna musi ciężko praco
wysoko ocenili poziom wi wać i przede wszystkim sta
dowiska.
nowić zgrany kolektyw,
Natomiast na stadionie a każdy piłkarz poświęcić
im. Ernsta Happela w się nad miarę. Gdy każdy
Wiedniu piłkarze Austrii z nas w maksymalny sposób
pokonali Tunezyjczyków2:l pomoże na boisku partnero
(2:1). Bramki zdobyli: dla wi, zdobycie mistrzostwa
gospodarzy Harald Cerny świata będzie dla nas prostą
(11.) i Arnold Wetl (27.); dla sprawą - powiedział Ronalgości - Khaled Badra (23.- do.
(kast)
głową). Mecz sędziował pol
ski arbiter Jacek Granat
z Warszawy.
(kast)

Real bez
Heynckessa
i upp Heynckess został
zwolniony z funkcji tre
nera
piłkarskiej jedenastki
- Jest to 36 impreza
przeze mnie organizowana - Realu Madryt - poinformo
mówi. - Moim osiągnięciem wał prezes klubu, Lorenzo
był zakup przez klinikę Sanz.
W wypowiedzi dla stacji
echokardiografu z koloro
wym doplerem za sumę 4 radiowej Cope, Sanz podał
mld starych złotych, jak też w nocy z środy na czwartek,
obecnie znajdujący się inku że zwolnił niemieckiego tre
bator transportowy, zaku nera z pracy w swoim klu
piony i darowany przez Po bie. Szkoleniowiec ten do
lonię amerykańską. Festyn prowadził jedenastkę Realu
to fajna sprawa, a Zbyszek do wygranej w finale Ligi
Żemojtel na pewno zasługu Mistrzów z Juventusem Tu
je na pamięć, stąd pomysł ryn, ale w lidze „królewscy"
zorganizowania turnieju pił- wylądowali dopiero na
czwartym miejscu.
karsldeg0 (kast)
(kast)

ZAPRASZAMY

7 DNI W TYGODNIU
PON.-SOB,: 8.00-21.00
NJEDZ.: 9.00-18,00

OFERTA WAŻNA
OD 29.05. DO 31.05.98

ZAPRASZAMY.
NA FESTYN DZIECIĘCY
W DNIU 31.05.98
CZYNNE OD 10.00~21.00

kupuj najtaniej?
WARZYWA

KAPUSTA

OWOCE / SŁODYCZE

GRANNY SMITH
jabłka

POMIDORY

młoda

NAPOJE

ROLESKI
Zestaw na grill:

butelki bezzwrotne

Woda niegazowana

PIOSENKI
DLA DZIECI

Kaseta audio

LIBELLA
Galaretki

4 produkty

WĘDLINY / MIĘSO

KIEŁBASA
GRILLOWA

różne smaki

PRZETWORY / NABIAŁ

COCA-COLA
4-pack

KAMPINOS

GOPLANA
Czekolady nadziewane

różne smaki

RYBY / NABIAŁ

ŁOPATKA
WIEPRZOWA

PSTRĄG
WĘDZONY

bez kości

luzem

PODUSZKA OKRĄGŁA
Z NADRUKIEM

70 cm

Gdynia, ul. Kcyńska 17
.i

JOGURT
VITALINEA 0% tł.:
różne smaki

MATTEL

Perełkowa Barbie
jedno ubranko gratis

