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Cień Orlenu
nad Lotosem
^ Ogłoszenie konkursu na nowego
prezesa Lotosu może zaszkodzić firmie
►Pomorska spółka ma wzmocnić
wielki płocki koncern paliwowy?
Wioletta Kakowska, .Jacek Klein
Powtórkowej decyzjikaay Nadzorczej
o ogłoszeniu konkursu na stanowisko
szefa Grupy Lotos, na Pc morzu aż huczy,
Ta decyzja wywołała sprzeciw wielu środowisk, któr ■* uważają, że to posunięcie
może zagrozić realizowanemuprzez Lotosprogramowiinwestycyjnemu. Jednak,
co bardziej niepokojące, mówi się, że

znów powrócił pomysł wchłonięcia
Grupy Lotos przez PKN Orlen. Płocka
spółkamasporekłopotyznietrafionąinwestycją na Litwie. Aprezes Lotosu Paweł
Olechnowicz znany jest z tego, że broni
uezależnośc [pomorskiego koncernu. —
Rozpisame konkursu podyktowane jest
wyłączniekończącąsiękadencją-twier-

Rejsy: Arka i Lechia mają
kłopoty. Dlaczegoznów
wychodzi jakzawsze? Str.16

dzi Madej Wewiór, rzecznik Ministerstwa
Skarbu, które jako więksżośdowy właś
ciciel optowało zakonkursem. - Nie do
szukiwałbym się w tym żadnych pod
tekstów.
A tych jednak jest wiele. W obronie
prezesa pismo do premiera Donalda
Tuska wystosowali członkowie Gdań
skiego KlubuBiznesu. Apeldoszefarządu
przygotowały też zwiąi zawodow i Lo
tosu. - Abstrahując od oceny, czy prezes
Olechnowicz i zarząd są dobrymi czy
złymi menedżerami, zachowanie rządu
jest nieodpowiedzialne—twierdzi An
drzej Szczęśniak, ekspert i ynku paliw.

Więcej o sprawie konkursu
na szefa Lotosu na stronach 6-7

Co wybierze Odliczanie do Kylie
Lech Wałęsa^ Paweł Rydzyński
REJSY Psycholo
4 czerwca?
giczna kara
Premiera___
śmierci zastąpiła
tę fizyczną. Bar
czy Liberias?
Więcej o koncercie z okazji pier
Fakty 24 Strona 10

Dwa tygodnie pozostały do wielkiego
muzycznego wydarzenia. 4 czerwca
w Gdańsku odbędzie się koncert
z okazji 20-lecia upadku komunizmu.
W pięciogodzinnym maratonie mu
zycznym weźmie udział plejada
gwiazd z Polski i zagranicy, na czele
z australijską piosenkarką Kylie
Minogue. Będzie to jeden z trzech naj

Pomysły na Bałtyk

Stoczniowe archiwa

W naszej akcji „Nie odwracajmy się od morza” zapy
taliśmy pomorskie „jedyn
ki” do Europarlamentu, co
- jeśli zostaną wybrani zamierzają zrobić dla pol

Dokumenty Stoczni Gdynia
trzeba ratować - Archiwum

większych koncertów w historii Pol
ski - obok gdańskiego występu
Jeana Michela-Jarre’a cztery lata temu
i koncertu Michaela Jacksona w War
szawie w latach 90. Organizatorzy
przygotowali na 4 czerwca aż 100 tys.
biletów. Wejściówki są jeszcze do
stępne.
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Państwowe ma na to
tydzień. A do przejrzenia są
3 kilometry dokumentów

skiej gospodarki morskiej.

stoczniowców od 1945
roku, projekty statków
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Puste krzesła

POLSKA THEdSCfiwE

Dzienirlk
Bałtycki %

Barbara Szczepuła
publicystka

W tym tygodniu:
Sobota 23.05
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IRON MAN-8 płyta
Poznaj przygody
obrońcy dobra

Niby zwykły me
bel, a ile emocji
**
wzbudza!
Ionesco napisał
sztukę „Krzesła”,
J w której przedstawił
/ ^ obraz
bezsensu

w j&m*

ludzkiego losu. Naj« słynniejsza bitwa
0 krzesło rozegrała się swojego czasu mie
dzy prezydentem a premierem w Brukseli.
Wtedy krzesło dostawiono, ale sprawa
oparła się aż o Trybunał Konstytucyjny,
który wydał wreszcie orzeczenie, kto
na szczyty europejskie powinien jeździć,
ale nikt go nie zrozumiał. Więc pewnie
znowu będzie można się o krzesło pokłó
cić.
Natomiast w poniedziałek na dzie
dzińcu Politechniki Gdańskiej nikt o krze
sła nie walczył. Przeciwnie - krzesła
związkowców ze stoczniowej Solidar
ności i OPZZ pozostały puste. Karol G.
1 Roman G. niczego od premiera nie chcieli

W

Cena z gazetą 5,49 zł

Poniedziałek 25.05
Dodatek PRACA
Tysiące ofert pracy,
porady dla szukających
zatrudnienia
Wtorek 26.05
SZCZENIĘCE LATA
CLIFFORDA-11 płyta
Perypetie niezwykłego psa

się dowiedzieć, bo wszystko wiedzą lepiej,
więc woleli pozostać we własnym gronie.
Rozbili pod stocznią namiot, lżyli szefa
rządu i robili miny do kamery. Razem
z przywiezionym na wózku chorym księ
dzem Jankowskim i kilkoma emerytami
tworzyli piękną rodzajową grupę.
A w mediach i na forach internetowych
toczy się dyskusja - kto wygrał? Ja zaś się

Czy powinno nas
interesować tylko, kto
komu dołożył, kto kogo
opluł, kto wyciągnął
z teczki haka?
pytam: - Czy to był mecz bokserski? Fut
bol amerykański? Czy powinno nas inte
resować tylko kto komu dołożył, kto kogo
opluł, kto komu nogę podstawił, kto kogo
zagiął, kopnął, kto wyciągnął z teczki
haka? Czytam, że na politechnice było
nudno, więc telewidzowie woleli oglądać
„M jak Miłość”. Bo czyż panowie G. są

choć w połowie tak atrakcyjni jak boha
terowie serialu? I dlaczego właściwie Po
lacy mieliby interesować się losem pra
cowników prywatnego zakładu, nawet je
śli był on kiedyś kolebką? Tajny raport
NIK, ukryty podobno przez rząd, nie
umywa się nawet do perypetii Michała,
który wraz z Grażyną wraca do Gródka
i oznajmia Rogowskim, że na wyjeździe
wzięli ślub. W dodatku Tamara nasyła
na barmankę gangstera Brzytwę! Jednak
o gustach nie dyskutujmy. Naród lubi se
riale, PiS-owcy wolą Guzikiewicza. Zaś
Guzikiewicz, który myśli, że zostanie Wa
łęsą III RP, jest niestety tylko Lepperembis.
Premier powiedział, że w Stoczni
Gdańskiej uczył się kiedyś innej Solidar
ności. W roku 1980 uznano, że każdy
może porozumieć się z każdym i dlatego
Wałęsa podpisał Porozumienia Sierp
niowe. Dziś związkowcy ze stoczniowej
Solidarności o tym zapomnieli. I prze
grali. Nie tylko tę debatę. Nowy Ionesco
pisze już (pod pseudonimem Doroty Ma
słowskiej) sztukę o smutnym końcu NSZZ
Solidarność. Jej tytuł: „Puste krzesła”.

Falandyzacja prawa ma się dobrze

Cena z gazetą 4.99 zł
Środa 27.05

Kamil Durczok
redaktor naczelny „Faktów” TVN

TYGODNIK 50+
Wcześniejsza emerytura
za szczególne warunki
pracy
PRZEBOJE BIESIADNE
3,50 zł + cena gazety
Czwartek 28.05
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M0T0 GRATKA
Tysiące ofert automoto,
prezentacje nowych
modeli, porady, testy
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Piątek 29.05
BOLEK I LOLEK-7 płyta
Niezwykłe przygody
sympatycznych urwisów

Cena z gazetą 5;99 zł

„Sąd sądem, a spra
wiedliwość musi być
po naszej stronie” kargulowo -pawlakowe poczucie spra
wiedliwości sfilmo
wane przez Sylwestra
Chęcińskiego kilka
dziesiąt lat temu jest
w Polsce wiecznie żywe. Trybunał Konsty
tucyjny wyraźnie powiedział prezydentowi
i premierowi jak używać konstytucji
przy unijnych szczytach. Cóż jednak z tego,
skoro pięć minut po wyroku rozpoczął się fe
stiwal „Interpetaq'e”. I do dziś zastępy poli
tyków z zapałem objaśniają, co Trybunał
miał na myśli, dając koncertowy popis
pod tytułem: jak mały Kazio rozumie skom
plikowany świat przepisów. Zdaje się, że
w Polsce można napisać dowolny akt
prawny, jasny jak słońce, a i tak domorośli
prawnicy z tej i owej partii pokażą, że można
go rozumieć i stosować całkiem inaczej.
PiS tradycyjnie z wyroku uczepił się jed

nej myśli - tej, która sprowadza się do uzna
nia, że prezydent może jeździć dokąd chce
i kiedy chce. I choć nikt głowie państwa żad
nych wojaży nigdy nie zakazywał, to działa
cze partii z prawem w tytule zapominają, że
aby gdzieś jechać trzeba jeszcze wiedzieć,
po co. Sędziowie dali prezydentowi wyraźną
wskazówkę, kiedy podróże na unijne szczyty

Działacze partii
z prawem w tytule
zapominają, że aby
gdzieś wyjechać trzeba
jeszcze wiedzieć, po co
mają sens. Wskazówka do koncepcji, wedle
której prezydentowi wszystko wolno, już nie
pasuje. Została więc przez obrońców Lecha
Kaczyńskiego zarzucona w kąt i tam właśnie
dokonuje swego żywota.
Zwolenników rządu też poniosło, bo nie
minęły dwie godziny od wyroku, a minister
Dowgielewicz kategorycznie stwierdził, że
wcale nie jest tak, że prezydent może jeździć

tam, gdzie chce. Stąd do zabierania samolotu
już tylko krok. Choć na szczęście do wczoraj
nikt tego jeszcze nie zrobił.
Cała awantura pokazuje nie pierwszy raz,
w jak głębokiej niełasce są w Polsce sądy i sę
dziowie. Niby z wyrokami się nie dyskutuje,
ale niechby tylko zapadł taki nie po naszej
myśli, a natychmiast rozpoczyna się parada
życzeń i pretensji. Przykład idzie z góry,
a światła myśl Andrzeja Leppera, że sędzio
wie to też ludzie i czasem trzeba im pokazać,
jak głęboko się mylą znajduje nader chętnie
kontynuatorów. Rzecznikom powagi i sza
cunku wobec wymiaru sprawiedliwości
dźwięczą jeszcze w uszach słowa o młodej
sędzi, co to reprezentuje niewiadomo kogo
prócz siebie samej.
Tradycja falandyzacji prawa ma się cał
kiem dobrze. Gorzej, niestety, ma się samo
prawo, ale to już nikogo, a zdaje się, że jego
twórców przede wszystkim, nie obchodzi.
Na skutki takiej polityki długo czekać nie
trzeba. Ale poważna debata o dramatycz
nych skutkach pogardy dla prawa w bitew
nym zgiełku przedwyborczym nie ma żad
nych szans powodzenia. Dziś w polityce li
czy się przede wszystkim, czyje na wierzchu.

Nominowani do Nagrody Literackiej Gdynia
Wałęsa nlebezpiecznia tinituj« swój mit
Może mamy wyjaśnienie
na charakter Wałęsy. Lubi
gierki, ale do czasu. Może
właśnie pokazuje, że urwać
się ze smyczy potrafi. Kie
dyś to zrobił. Pokazuje, że
ma własne zdanie. Może
pokazał, że nie da się
wykorzystywać inteligen
tom UD, GW i PO. Romans
z nowym też będzie krótki.
Wszystko przeminie,
a Wałęsa pozostanie taki
sam. (gaućho)

1 .łopoty z orlKkaml
Dobrze, że zainteresowa
liście się tą sprawą. Orliki
to udane przedsięwzięcie,
ale dobrze by nie stwarza
ły problemów tym, którzy
z nich korzystają. W budo
wę tych boisk władowano
sporo pieniędzy, zatem

powinny działać prawidło
wo. Teraz należałoby
dopilnować, aby te usterki,
które wynikają z błędów
wykonawców, naprawione
zostały' (jak najszybciej)
na ich koszt, (grzechu)

Darmowis promocja
w CNN
Oby tak dalej... Polsce,
Gdańskowi na pewno nie
zaszkodzi reklama w tak
poważanej stacji, jaką jest
CNN. Dobrzy by jeszcze
było, gdyby zagraniczni
dziennikarze nie wspomi
nali o tych burdach, jakie
towarzyszyły obchodom 4
czerwca, bo to wstyd!
A poza tym niech o nas
mówią i pokazują ładne
zdjęcia. Może dzięki temu
wzrośnie liczba obcokra
jowców, którzy odwiedzą
nasz kraj. (Polak)

aCK

nie chce przyjęć
chorego na raka
Ciarki mnie przechodzą,
kiedy czytam artykuły
na temat sposobu trakto
wania chorych w naszym
kraju. Nowotwór to nie
opryszczka, nie wystarczy
przykleić plastra lub pos
marować maścią. Co mają
zrobić ludzie, którzy naj
pierw dowiadują się, że są
bardzo poważnie chorzy,
a później otrzymują kolej
ną wiadomość: nie może
my pana/pani przyjąć
na oddział? Powinni poło
żyć się i czekać na śmierć?
Co roku wzrasta liczba
chorych na nowotwór,
czas zacząć robić coś
w kierunku poprawy
warunków leczenia takich
osób, a co ważniejsze
dostępu do leczenia.

(malgosia)

Wczoraj poznaliśmy listę ksią
żek, nominowanych do tegorocz
nej Nagrody Literackiej Gdynia. Po
raz pierwszy w czteroletniej histo
rii jej przyznawania tak mocną re
prezentację w finałowej rozgrywce
zapewnił sobie wydawca z Gdań
ska. I zarazem autor.
Nagroda przyznawana jest
w trzech kategoriach - poezji,
prozy i eseju. Kapituła wytypo
wała pięć książek poetyckich „Inne tempo" Jacka Gutorowa,
„Lacrimosa"
Radosława
Kobierskiego", „cosinus salsa" Mo
niki Mosiewicz, „drobne! drobne!"
Edwarda Pasewicza oraz „Pio
senkę o zależnościach 1 uzależnie
niach" Eugeniusza TkaczyszynaDyckiego.
Tkaczyszyn-Dycki jest już lau
reatem Nagrody Literackiej Gdy
nia, a Edward Pasewicz był do niej
nominowany. Nominację ma też
w swoim curriculum vitae autor,
otwierający listę nominowanych

prozaików - Andrzej Barth, wy
różniony za powieść „Fabryka mu
chołapek". Kolejni nominowani
autorzy to feminizująca pisarka
Inga Iwasiów, autorka powieści
„Bambino“, prozatorski debiut po
ety Jacka Podsiadły „Życie,
a zwłaszcza śmierć Angeliki de
Sance" oraz finałowa powieść
z liczbowo-kryminalnego cyklu
drugiego krakowskiego poety,
Marcina Świetlickiego, czyli „Jede
naście".
W kategorii eseju aż trzy z pię
ciu nominowanych książek zo
stały opublikowane nakładem
gdańskiej oficyny Słowo/Obraz
Terytoria. „Inne obrazy" Marii
Poprzęckiej, zbiór erudycyjnych
szkiców, obracających się wokół
historii sztuki, „Logo nieśmiertel
ności"
filozofa
Cezarego
Wodzińskiego, oraz osobista ese
istyczna książka „[nienapisane]“
Stanisława Rośka, który prócz tego
jest
szefem
wydawnictwa

Słowo/Obraz Terytoria. Listę ksią
żek eseistycznych dopełnia „Obcy
z wyboru“ socjologa Andrzeja
Waśkiewicza, prawdziwe i fikcyjne
opisy losów ludzi wyobcowanych.
Laureatów Nagrody Literackiej
Gdynia (po jednym w każdej kate
gorii) poznamy na gali na „Darze
Pomorza” 13 czerwca.
„Polska Dziennik Bałtycki" i or
ganizatorzy NLG zapraszają do pi
sania recenzji nominowanych
książek. Nagrodą jest ich komplet
oraz zaproszenie na finałową galę.
Więcej
informacji
na www.polskatimec.pl.

Jarosław Zalesiński
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Liberias

• Hanna Foltyn-Kubicka

• Longin Pastusiak

• Wojciech Przybylski

• Tomasz Sommer

Polska odwróciła się
od morza. Wykorzystywanie
morza poprzez walory tury
styczne to zbyt mało. Musi
my mieć stocznie, porty,
porty rybackie. Zadań jest
wiele. Najpoważniejszym
jest zablokowanie budowy
gazociągu północnego. To
jest bomba ekologiczna.
Z jednej strony Unia zapew
nia, że myśli o ekologii,
z drugiej przyzwala na takie
inwestycje. Niedopuszczalne
jest, że Angela Merkel dąży
do tego, aby ta inwestycja
była priorytetowa dla Um*.
Na szczęście coraz więcej
krajów protestuje. Dalej będę
działała na rzecz zablokowa
nia gazociągu. Kolejna spra
wa to limity połowowe.

Polscy eurodeputowani są
bardzo rozproszeni, a czas
zacząć mówić jednym gło
sem. Musimy reprezento
wać wspólne poglądy
w gospodarce morskiej, bo
tylko wtedy może się coś
udać. Polityka morska jest
bardzo zaniedbana, stąd
musimy szukać poparcia
w UE. Ale to nie jest temat
dla jednego europosła, a dla
całej grupy. Powalczyć trze
ba o poprawę limitów poło
wowych dla rybaków. Doma
gać się, by mogli łowić też
niepełnowymiarowe ryby,
które nadają się choćby
na paszę. Trzeba też jasno
odpowiedzieć, dlaczego inne
kraje potrafiły dotować
swoja stocznie, a my nie.

Wiele krajów UE, korzystając
z pomocy, rozwiązało prob
lem swoich stoczni. Innymi
nie są zainteresowane, bo to
konkurencja. Chcę powal
czyć o wyrównanie szans.
Drugi problem to rozbudo
wa bazy portowej. Sam ter
minal kontenerowy w Gdyni
to mało. Podobny powinien
powstać w Gdańsku. Trzeba
też wykorzystać to, że ludzie
częściej spędzają urlop
w kraju i rozbudować bazę
turystyczną. Pieniądze są,
ale trzeba uprościć procedu
ry, bo nam lasów na papiery
nie wystarczy. Ważna jest
też czystość plaż. Dla mnie
wiąże się z zakazem pale
nia. Ten problem zasygnali
zuję w PE.

PE działa w systemie komi
sji, więc samemu zrobić
można niewiele. Gdyby
zmienił się tryb, leżą nam
na sercu głównie trzy mor
skie aspekty. Po pierwsze zniknęły statki pod polską
banderą, bo mamy za wyso
kie podatki. Gdyby obniżyć
je do poziomu Liberii, to
byśmy mieli ich aż za dużo.
Po drugie - mówimy NIE!
dla gazociągu przez Bałtyk,
bo szanujemy ekologię.
Po trzecie - jest nie
do przyjęcia jakakolwiek
pomoc publiczna dla stocz
ni. Pamiętać trzeba nie tylko
o stoczniowcach, ale też
o milionach ludzi, którzy te
stocznie finansują. Zostaw
my je wolnej grze rynkowej.

► „Jedynki” z list
wyborczych do PE
0 pomocy morzu
► Są pieniądze,
czekamy
na pomysły
Beata Jajkowska
Gdynia
Jedno jest pewne. Troska o Mo
rze Bałtyckie nie powinna być
• Janusz Lewandowski
tylko polską specjalnością.
Zwracanie się przodem
Choć nasz kraj leży nad Bałty
do morza oznacza
kiem, to ten sam Bałtyk jest
strategię, którą buduje się
również morzem wewnętrz
na konkretach. To np. uwol
nym Unii Europejskiej. Do nie
nienie terminali kontenero
dawna problem nie leżał spe
wych od uciążliwych kontroli
cjalnie na sercu unijnym komi
rozmaitych inspekcji, opóź
sarzom. Priorytetem było
Morze Śródziemne, dla którego
niających przeładunek, zasa
dy zamawiania statków
powołano specjalną linię bu
w polskich stoczniach przez
dżetową.
krajowych armatorów, usta
Nie tak dawno podobnego
wa żeglarska czy odzyskanie
jednak zaszczytu dostąpił też
potencjału połowowego. To
Bałtyk, a wywalczenie w tym
też podtrzymanie światowej
roku takiej linii było jedną
marki szkolnictwa morskie
z ostatnich decyzji obecnego
go, nie ulegając iluzjom, że
Parlamentu Europejskiego. Te
istnieje złoty środek na spro
oretycznie więc pieniądze są.
wadzenie statków pod pol
Pozostaje pytanie, czy polscy
ską banderę (dziś 17 jedno
kandydaci na europosłów będą
stek spośród 136). Żadnej
potrafili je wykorzystać.
z europejskich potęg to się
Sprawa jest o tyle paląca, że na
nie udało.
drugą połowę 2011 roku przy
pada polska prezydencja w UE.
jak
twierdzi
Mikołaj
Dowgielewicz, szef UKIE, tzw. szej kolejności zająć się spra
Strategia Morza Bałtyckiego wami stoczni i stoczniowców,
ma zostać zaproponowana ale drogi realizacji tego prob
przez Komisję Europejską jesz lemu są już mocno pokręcone.
Niektórzy chcą, by to państwo
cze w 2009 roku.
- Dla nas ważna będzie dy pomagało stoczni, inni skusja, jak uczynić Morze Bał wprost przeciwnie - uważają,
tyckie najbardziej rozwiniętym że to rynek jest najlepszym re
regionem w Unii - twierdzi szef gulatorem.
- Najpierw chcę przekonać
UKIE.
Są pieniądze, jest więc pole polskich eurodeputowanych,
by bez względu na przynależ
do popisu dla europosłów, któ
rych wybierzemy 7 czerwca. ność partyjną bronili interesu
Dlatego postanowiliśmy zapy naszego kraju - mówi Leszek
Świętczak, „jedynka” z Polskiej
tać kilka tzw. „jedynek” na li
stach wyborczych z regionu, co Partii Pracy. - Nie możemy cho
zrobią dla Bałtyku, jeśli przyj dzić po Brukseli na kolanach.
dzie im zasiąść w brukselskich W innych krajach pomaga się
fotelach. Wszyscy deklarują, że stoczniom, my wyprzedajemy
dobro morza leży im na sercu. nasz majątek. Chcę spowodo
Prawie wszyscy też twierdzą, że wać, by wreszcie uruchomiono
chcą mówić jednym głosem unijne środki dla zwolnionych
1 marzy im się porozumienie stoczniowców. Na razie to czy
ponad partyjnymi podziałami. sta fikcja.
- Konieczne jest znalezienie
Większość planuje wpierw-

rozwiązania „pomostowego”
dla stoczni, na czas dekoniunk
tury, by nie zmarnować szansy,
jaka rysuje się dla Gdańska,
Gdyni i Szczecina z pozyska
niem właściciela prywatnego
i zakończeniem sporu z Bruk
selą - uważa Janusz Lewan
dowski (Po), eurodeputowany
i kandydat w czerwcowych wy
borach
- Jeśli nadarzy się okazja, by
pomóc morzu, to oczywiście
będę się angażował - zaznacza
z kolei Lech Woszczerowicz,
„jedynka”
z Samoobrony.
- Nie potrafię na razie złożyć
jasnej deklaracji, co będę robił.
Nie jestem wszystkowiedzący.

Skomentuj
» Co sądzisz deklaracjach
kandydatów do PE?

www.polskadzierv-“kbaltycki.pl

Nagroda za wskazanie mordercy
Robert Kiewlicz
Gdańsk
Komendant miejski policji
w Gdańsku wyznaczył 5 tys. zł
nagrody za informacje mogące
przyczynić się do ustalenia
sprawcy zabójstwa 62-letniej
mieszkanki Stogów.
Do zdarzenia doszło między
17 a 18 maja. Ciało kobiety zna
leziono w zaroślach w okoli
cach ogródków działko
wych przy ul. Wosia Budzysza.
Znalazł je przypadkowy prze
chodzień. Sekcja zwłok wyka
zała, że kobieta zmarła od ude
rzenia w głowę, potem prze

stępca zmasakrował twarz
denatki i wyciął jej krocze.
- Zbrodnię prawdopodobnie
popełniono w innym miejscu,
a następnie ciało przewieziono
na teren działek - twierdzi Re
nata Klonowska, szefowa Proku
ratury Rejonowej Gdańsk Śród
mieście.
Zamordowana była miesz
kanką Stogów. Niemiałastałego
zajęcia, zajmowała się głównie
zbieraniem puszek i innych ma
teriałów, które mogła oddać
do skupu. Kobieta była rozwie
dziona, obecnie jednak żyła
w stałym związku.
Policja prosi o kontakt

wszystkie osoby, które mają
jakiekolwiek informacje w tej
sprawie. Może ktoś zwrócił
uwagę na dziwnie zachowu
jące się osoby lub samochód
zaparkowany w pobliżu miej
sca znalezienia zwłok - przy
puszczają policjanci. Każda
informacja może okazać się
punktem zwrotnym w śledz
twie i w rezultacie doprowa
dzić do ustalenia okoliczności
zdarzenia.
Policja zapewnia anonimo
wość i prosi o kontakt - o 609
994 593 - Wydział Krymi
nalny Komendy Miejskiej Po
licji w Gdańsku lub 997 i 112.

Bez Komitetów Obywatelskich „Solidarności”
nie byłoby 4 czerwca 1989 roku!
Bez Komitetów Obywatelskich „Solidarności”
nie byłoby reformy samorządowej 1990 roku!
Organizując obchody 20. rocznicy pierwszych
demokratycznych wyborów zapominamy o ludziach,
którzy swym bezinteresownym zaangażowaniem
wnieśli wielki wkład w zmiany systemowe w Polsce. •
Zapominamy o Komitetach Obywatelskich
„Solidarność”,
które były forum współpracy opozycji demokratycznej.
To działacze Komitetów odegrali kluczową rolę w wyborach
parlamentarnych 1989 roku. To oni przygotowali pierwsze wybory
samorządowe w roku 1990.
Serdecznie zapraszamy byłych działaczy Komitetów Obywatelskich
„Solidarności” na spotkanie, które odbędzie się

1 czerwca 2009 roku o godzinie 17.00
w Sali Posiedzeń Rady Miasta Gdańska
ul. Wały Jagiellońskie 1
Paweł Adamowicz - sekretarz Rady Porozumienia KO „S”
województwa gdańskiego
Małgorzata Gładysz - sekretarz KO „S” województwa gdańskiego
Grzegorz Grzelak - członek Rady Programowej KO „S”
województwa gdańskiego
Sławomir Kosmulski - wiceprzewodniczący gdańskiego KO „S”
Adam Pieńkowski - przewodniczący gdańskiego KO „S”
Mariusz Żydowo - członek KO „S” województwa gdańskiego
Józef Kaczkowski - wiceprzewodniczący Wojewódzkiej
Rady Porozumienia Komitetów Obywatelskich Miast i Gmin Wojewódzkich
Roman Nowosielski - wiceprzewodniczący Wojewódzkiej
Rady Porozumienia Komitetów Obywatelskich Miast i Gmin Wojewódzkich
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Wielki koncert 4 czerwca w Gdańsku: teren przygotowany, bilety w sprzedaży, coraz więcej konkretów

Odliczanie czasu do Kylie
Paweł Rydzyński
Gdańsk
Jiił co najmniej kilka tysięcy bi
letów sprzedano do wczoraj
na koncert, który odbędzie się
w Gdańsku z okazji 20-lecia
upadku komunizmu. Organiza
torzy przygotowali w sumie 100
tys. wejściówek - każda po 10
złotych.
- To najniższa cena, na jaką
można
zaprogramować
internetowe systemy sprzedaży
biletów - tłumaczy Stanisław
Trzciński, szef agencji STX
Records, organizującej koncert.
Bilety można kupić w skle
pach
internetowych
www.eventim.pl, www.ticketpro.pl oraz w salonach EMPiK.
Tereny postoczniowe, na któ
rych odbędzie się koncert, są
prawie przygotowane. - Grunt
został już wyrównany. Teren jest
już po odbiorze przez straż po
żarną. Montaż sceny rozpocznie
się pod koniec przyszłego ty
godnia - mówi Katarzyna Kacz
marek, rzecznik Europejskiego
Centrum Solidarności.
Główną gwiazdą koncertu
będzie australijska piosenkarka
Kylie Minogue. W Gdańsku wy
stąpi też niemiecka grupa The
Scorpions, a także Kora, Kombii,
Lombard oraz Tomek Lipiński&Tilt. - Na razie żadna z na

szych zagranicznych gwiazd nie
zgłosiła żadnych zachcianek,
które można by uznać za gor
szące czy śmieszne. Oczywi
stym jest, że dla tego pokroju ar
tystów trzeba np. podstawić li
muzyny na lotnisko - mówi
Stanisław Trzciński.
Kylie Minogue towarzyszyć
będzie 50-osobowa ekipa.
Koncert rozpocznie się
0 godz. 19, widzowie będą
wpuszczani od godz. 16. Wy
stępy polskich gwiazd przewi-

ustalenia jeszcze nie zapadły mówi Piotr Gulczyński, dyrek
tor Instytutu Lecha Wałęsy.
- 4 czerwca prezydent na pewno
będzie w Krakowie, a po połud
niu i wieczorem w Gdańsku,
gdzie będzie brać udział w wielu
ważnych uroczystościach. Czy
pojawi się na scenie podczas
koncertu, wyjaśni się prawdo
podobnie w ciągu półtora ty
godnia - dodał Gulczyński.
Za półtora tygodnia kończy
się maj, a zatem wszystko wy
jaśni się niemal tuż przed sa
mym koncertem.
Na 4 czerwca przygotowują
się służby komunikacyjne. ZTM
Gdańsk planuje bądź urucho
mić specjalne linie, bądź
wzmocnić dodatkowym tabo
rem linie kursujące regularnie
(na początku przyszłego tygod
nia zostaną podane szczegóły).
Po koncercie SKM uruchomi
dodatkowe pociągi - jak ustali
liśmy, będą to prawdopodobnie
składy jadące nie tylko w stronę
Sopotu i Gdyni, ale także w kie
runku Tczewa.
„Polska Dziennik Bałtycki”
jest patronem koncertu.
Polscy miłośnicy muzyki pop
mają przed sobą chyba najatrak
cyjniejszy rok w historii. 24 lipca
w Warszawie wystąpi Britney
Spears, a 15 sierpnia, także
w stolicy, zaśpiewa Madonna.

Kylie Minogue
przywiezie
na koncert
do Gdańska 50osobową ekipę
dziane są średnio na ok. 30 mi
nut, Scorpionsi mają grać go
dzinę, a Kylie półtorej godziny.
Wliczając personel techniczny
1 ochroniarzy, przy obsłudze
koncertu pracować będzie ok. 2
tys. osób.
Na razie nie wiadomo, czy
na scenie podczas koncertu pojawią się Lech Wałęsa oraz
Vaclav Havel. Bardzo zabiega
o to Stanisław Trzciński.
- Jest to możliwe, prowa
dzimy rozmowy, ale ostateczne

Nie tylko show
• ECS organizuje 4 czerw
ca w Gdańsku nie tylko
koncert, ale też konferen
cję „Solidarność i upadek
komunizmu”
Wezmą w niej udział Vaclav
Havel (legendarny opozy
cjonista, a potem prezydent
Czechosłowacji i Czech),
były premier RP Jan Krzysz
tof Bielecki, Jan
Czarnogursky (były premier
Słowacji na początku lat
90.), byli szefowie MSZ Hans-Dietrich Genscher
(RFN) i Lord Douglas Hurd
of Westwell (Wielka Bryta
nia). Zaproszenie otrzymał
George Bush Senior, jednak
stan zdrowia nie pozwala
mu przyjechać. 4 czerwca
wyemitowane zostanie
na wideo przesłanie byłego
prezydenta USA. 3 czerwca
podobną konferencję ECS
organizuje w Warszawie.
Wezmą w niej udział m.in.
Vitautas Landsbergis, były
prezydent Litwy, Siergiej
Kowalow (rosyjski obrońca
praw człowieka) oraz prof.
Jadwiga Staniszkis i Andrzej
Paczkowski.

Oddajcie policji śmigłowiec
Robert Kiewłicz
Gdańsk

zaczęło się w Polsce

Funkcjonariusze z Gdańska
walczą o śmigłowiec dla pomor
skiej policji. Z końcem grudnia
ubiegłego roku odleciał do War
szawy policyjny śmigłowiec So
kół. Policyjne związki zawo
dowe zażądały zwrotu śmi
głowca.
Listy w sprawie zmiany tego
stanu rzeczy i podjęcia działań,
które umożliwiłyby powrót po
licyjnego śmigłowca do Gdań
ska, otrzymali premier Donald
Tusk, wojewoda pomorski Ro
man Zaborowski oraz poseł
Marek Biernacki. - Na stanie

> KYLIE > SCORPIONS
KORA,TOMEK LIPIŃSKI & TILT,
KOMBII, LOMBARD
4 czerwca 2009, godz. 19:00, Stocznia Gdańska
Bilety: www.ticketpro.pl,www.eventim.pl
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pomorskiej policji znajdował się
jeden śmigłowiec, który uży
wany był do działań podczas za
bezpieczania imprez maso
wych, wizyt głów państwa oraz
przez jednostkę antyterrory
styczną - twierdzi Józef Partyka,
szef NSZZ Policjantów w Gdań
sku. - Brak możliwości włącze
nia do natychmiastowych dzia
łań śmigłowca w sposób istotny
może mieć wpływ na stan bez
pieczeństwa mieszkańców na
szego województwa oraz funk
cjonariuszy policji.
- Problem braku śmigłow
ców dotyczy nie tylko pomor
skiej policji. Ogromne koszty
zakupu i utrzymania sprzętu la

tającego od wielulat sąbolączką
służb ratowniczych w całym
kraju
mówi
Roman
Zaborowski, wojewoda pomor
ski. - Często rozmawiam na ten
temat z szefami poszczególnych
służb. Sprawa jest też doskonałe
znana Ministerstwu Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Jak twierdzi Zaborowski, nie
ulega wątpliwości, żepolicjiprzydałby się osobny helikopter.
- Jako wojewoda mogę jedy
nie ponawiać swoje prośby
do MSWiA o rozważenie tej
sprawy, co też czynię przy róż
nych okazjach - dodaje woje
woda.- Niestety, wszystko za
leży od finansów.

Język polski z Gdańska do Chin
Kazimierz Netka
Gdańsk
Naukowcy z Gdańska będą
uczyć języka polskiego w Chi
nach. Początek - już jesienią
bieżącego roku.
Stosowne porozumienie
w tej sprawie podpisali wczoraj
prof. Bernard Lammek - rektor
Uniwersytetu Gdańskiego oraz
prof. Zhang Shaojie-przewod
niczący zarządu uniwersytetu
w Harbinie.
Według prof. Zhang Shaojie,
język polski jest Chińczykom
bardzo potrzebny, między in
nymi dlatego, że chińska go
spodarka nastawia się teraz
na globalizację, otwiera się

na świat. Polska zaś jest krajem
bardzo ważnym w Europie.
-Wykładowców, którzy po
jadą do Chin, wyłonimy
w drodze konkursu - mówi
prof. Andrzej Ceynowa, rektor
senior, dziekan Wydziału Filo
logicznego UG. - Pragniemy, by
byli to ludzie młodzi, doktorzy,
bez zobowiązań, na przykład
rodzinnych. Jednym z kryte
riów kwalifikacji kandydatów
będzie chęć nie tylko naucza
nia języka polskiego w Chi
nach, ale też poznawania chiń
skiego oraz kultury tego kraju.
Lektorzy z Uniwersytetu
Gdańskiego jako native speake
rzy będą prowadzili zajęcia ze
studentami na polonistyce

w Harbin Normal University
już jesienią bieżącego roku.
Po roku nauki studenci chińscy
przyjadądo Gdańska.
Tu będą poznawać język pol
ski na uniwersytecie, płacąc
2800 euro za rok.
Absolwenci otrzymają cer
tyfikaty i tytuły licencjatów po czwartym roku studiów.
-Jednocześnietrwają stara
nia zmierzające do powołania
w
Gdańsku
Instytutu
Konfucjusza - mówi prof. Ber
nard Lammek, rektor Uniwer
sytetu Gdańskiego. - Niewy
kluczone, że w niezbyt odległej
przyszłości na Uniwersytecie
Gdańskim zostanie stworzona
sinologia.
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Ze stoczni do archiwów
► Stoczniowe
dokumenty trzeba
szybko ratować
► W Stoczni
Gdynia archiwiści
mają na to tydzień

10228
tyle jednostek archiwalnych
(akt z dokumentami, zdję
ciami) ze Stoczni Gdańsk
udało się do dziś uratować

3 km

Dorota Abramowie?
Gdańsk-Gdynia* 1
Tam jest wszystko, co wiąże się
z najnowszą historią Polski.
Teczki osobowe pracowników,
w tym laureata Nagrody Nobla.
Dokumentacja techniczna wy
budowanych po wojnie stat
ków. Materiały dotyczące
Grudnia 70 i Sierpnia 80.1 ty
siące unikatowych zdjęć. Mowa
0 zasobach Stoczni Gdańsk
1 Stoczni Gdynia, nad którymi
w ogromnym pośpiechu pra
cują archiwiści z Archiwum
Państwowego w Gdańsku.
- W związku z decyzją
o sprzedaży Stoczni Gdynia
musimy do końca maja zabez
pieczyć dokumenty, które mają
ogromną wartość historyczną
- tłumaczy Piotr Wierzbicki,
dyrektor gdańskiego Archi
wum Państwowego. - Z tego
powodu rzuciłem wszystkie
ręce na „gdyński pokład”.
Wśród pierwszych pracow
ników gdyńskiej stoczni byli

będą zajmować na półkach
archiwum materiały z gdyń
skiej i gdańskiej stoczni

2 cm
to przeciętna grubość tecz
ki osobowej jednego stocz
niowca. A takich teczek są
w stoczniowych biurach
tysiące

m.in. repatrianci z Kresów
Wschodnich, którzy mają
prawo występować z roszcze
niami o prześladowania w cza
sie wojny. W ich teczkach mogą
znajdować się dokumenty uza
sadniające owe roszczenia.
- Czeka nas potężna kwerenda
- wzdycha dyr. Wierzbicki.
Równocześnie, choć już
nieco spokojniej, toczy się

praca nad archiwami Stoczni
Gdańsk. Pierwsze materiały
z kolebki Solidarności trafiły
do archiwum pod koniec lat
osiemdziesiątych ub. wieku.
- Zasoby archiwalne liczymy
w metrach bieżących półek,
na których składamy materiały
- tłumaczy Joanna Obin, kieru
jąca oddziałem opracowania
akt wytworzonych po 1945 r.

- Pozyskane przez nas do tej
pory z gdańskiej stoczni doku
menty zajmują ok. 45 metrów.
Szczególnie cenne są tysiące
fotografii, dokumentujących
m.in. zniszczenia stoczni po
1945 r., a także uwieczniających
wodowania jednostek, wizyty
zagranicznych delegacji, co
dzienną pracę. Dysponujemy
zdjęciami ze strajków i mo

mentu podpisania Porozumień
Sierpniowych, mamy też al
bum z przedwojennymi foto
grafiami Stoczni Gdańsk.
Z jednej strony trwa walka
o uratowanie dokumentów,
z drugiej pojawia się pytanie,
gdzie je umieścić. Archiwiści
przewidują, że stoczniowe ma
teriały zajmą nie metry, ale ki
lometry półek.

- Wszystkie nasze zasoby
zajmują ponad 12 km bieżącyci 1
- mówi dyr. Wierzbicki. - Za 
padła wprawdzie decyzja o roz
budowie od tego roku naszej
siedziby, ale ze względu na osz
czędności wymuszone przez
kryzys
projekt
zamro
żono. Na półkach pozostało
miejsce na połowę stocznio
wych archiwaliów.

Zarząd Powiatu Puckiego
ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Puckiego
Nr ewidencyjny
nieruchomości

Oznaczenie
w księdze wieczystej

Przeznaczenie w miejscowym planie
Położenie
n.erjchomosci zagospodarowania przestrzennego

Działka nr 86
o ^ow. 5,6400 ha

KW Nr 31946

Kłanino,
gmina
Krokowe
obręb
Parszkowo
-Kłanino
k.m. 2

Cena
wywoławcza

310 000,00 zł
Gmina Krokowa nie posiada aktualnie
obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego na tym terenie,
zas studium uwarunkowań i kierunków
wadium:
zagospodarowania przestrzennego
31 000 00 zł
nie podlega wykonaniu. Obecny sposób
korzystania z nieruchomości to tereny rolne
Nieruchomość nie jest zabudowana.

Nieruchomość jest przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego na
bywca nieruchomość wstąpi w stosunek dzierżawy na miejsce Powiatu Puckiego, może jednak wypowiedzieć dzierżawę z za
chowaniem terminów wypowiedzenia zawartych w umowie dzierżawy. Termin wypowiedzenia w przedmiotowym przypadku
wynosi trzy miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ze szczegółowymi postanowieniami umowy dzierżawy
dotyczącej nieruchomości można zapoznać’ się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku
przy ul 1 Maja 13.
Inne informacje:

Pierwsza w Polsce
północnej apteka - za 2 min
zł wyłożone przez Urząd
Marszałkowski -

z nowoczesną Pracownią
Żywienia Pozajelitowego
została otwarta wczoraj
w Szpitalu Wojewódzkim

w Gdańsku. Będzie ona
przygotowywać gotowe
„posiłki” dzieciom,
karmionym dożylnie.

Sprawa bójki przeniesiona
Robert Kiewliez
Gdańsk
Sprawą śmierci klienta gdań
skiego lokalu Big Johnny zajmie
się ProkuraturaRejonowawMalborku. Dotychczas postępowa
niem zajmowała się Prokuratura
Rejonowa Gdańsk Śródmieście.
Przypomnijmy - chodzi o bójkę
z udziałem dwóch policjantów
zkomendy miejskiej w Gdańsku,
w wyniku której zmarł 34-letni

mężczyzna. Dwaj policjanci
w cywiluweszli do lokalu ok. go
dziny 2 w nocy. Byli tam prywat
nie. Pomiędzy nimi a jednym
z klientów lokalu doszło do
awantury i przepychanek.
- Wezwana załoga pogotowia
podjęła akcję- reanimacyjną.
Mężczyzny nie udało się jednak
uratować - informuje Grażyna
Wawryniuk, rzecznik Prokura
tury Okręgowej. Wstępne wyniki
sekcji zwłok wykazały niedotle

nienie mózgu, ale nie pozwoliły
najednoznaczne ustalenie przy
czyny śmierci mężczyzny. Wy
kluczono jednak jako jej powód
uraz mechaniczny. Do przenie
sienia sprawy doszło, ponieważ
policjanci biorący
udział
w awanturze współpracują
z prokuraturą Gdańsk-Śródmieście.
Funkcjonariusze
do czasu wyjaśnienia sprawy zo
stali odsunięci od wykonywania
obowiązków służbowych.

Przetarg odbędzie się dnia 26 czerwca 2009 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku
przy ul. E Orzeszkowej 5.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 22 czerwca 2009 r. na konto Starostwa Po
wiatowego w Pucku nr 51834800030000000003320004 w Banku Spółdzielczym w Pucku. O uznan.i, że wadium wpła
cono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na konto Starostwa Powiatowego w Pucku.
1. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. m
2. Dowod wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej niżej wymienionych dokumentów
- pełnomocnictwa do reprezentacji (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście),
- dowodu osobistego,
oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:
- wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą, zaświadczenia o wpisie do ewidencii działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki
cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej w przypadku wspólników spółki cywilnej.
4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywo
ławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeii chociażby jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postą
pienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
7. Uczestnicy przetargu, którzy nie wygrali przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu prze
targu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dani odwołania lub zamknięcia przetargu.
8. Zarząd Powiatu Puckiego zawiadomi osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i ter
minie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podle
ga zwrotowi.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku tel. (058) 673-41-92, (058) 673-14-26.
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Czy Pomorze stać na utratę n
► Sprzeciw w
sprawie decyzji
dotyczącej Lotosu
► Połączenie
z Orlenem to utrata
samodzielności
W.Kakowska, J. Klein
Gdańsk
Zkońcem czerwca mijakadencja
obecnego zarządu Grupy Lotos.
RadaNadzorczapodjęłauchwałę
w sprawie rozpoczęcia postępo
wania kwalifikacyjnego na sta
nowiska członków zarządu. Po
stępowanie ma na celu wyłonie
nie zarządu w składzie do pięciu
osób, w tym prezesa.
Paweł Olechnowicz stoi
na czele Lotosu od 2002 roku. Ka
dencja na tym stanowis1 cu trwa
trzy lata. Ostatiioprzedłużono ją
nie 3gfaszając konkursu. Trwają
spekulacje, co takiego się wyda

rzyło, że zdecydowano się na to
teraz. Gdańska firma jest spółką
giełdową, ale dominującą pozy
cję w niej ma Skarb Państwa wraz
z podległą mu Naftą Polską. Po
mysł ogłoszenia konkursu po
chodzi z Ministerstwa Skarbu.
Wedługresortu, konkurs to tylko
konsekwencja końca kadencji.
Na tę przyczynę wskazuje
także poseł Tadeusz Aziewicz,
szef sejmowej Komisji Skarbu.
- Z tego powodu minister
skarbu podjął decyzję o konkur
sie. Prezes Olechnowicz zdecy
dował się ponownie ubiegać
o stanowisko, ma potężny doro
bek, żeby ten konkurs wygrać.
Konkurs jednak zaniepokoił
lokalne środowisko. „Program
10+, którego realizacja wchodzi
w końcową fazę, jest autorskim
dziełem Pawła Olechnowicza
iobecnego zarządu (...). Program
10+ ma szanse zmienić obraz go
spodarczy nie tylko Pomorza, ale
icałej Polski (...). Zmianaekipy za
rządzającej jest najgorszym, co
0291787/00

może się zdarzyć na etapie,
w którym jest już realizacja pro
gramu. Wszak »nie zmienia się
koniwtrakcieprzeprawy«”-napisali członkowie Gdańskiego
Klubu Biznesu w piśmie skiero
wanym do premiera Donalda
Tuska.
Pismo podobnej treści wysłali
też do najwyższych władz związ
kowcy z Grupy Lotos.
-Jesteśmy bardzo zaniepoko
jeni o firmę i miejsca pracy twierdzi Kazimierz Trębacz,
przewodniczący ZZ Pracowni
ków Ruchu Ciągłego GL. - Oba
wiamy się, że taka decyzja właś
cicielska może być odebrana
przezbanki, które kredytują nasz
program inwestycyjny, jako wo
tum nieufności. Tym bardziej że
dokonano tego w niedopusz
czalnym trybie. Zgodnie zrozporządzeniem, konkurs na prezesa
mógł być ogłoszony do końca
marca, czyli na trzy miesiące
przed końcem kadencji.
W tej kwestii resortskarbu nie
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polskapresse

widzi nic nagannego.
Oba pisma - Gdańskiego
Klubu Biznesu i związkowców zostały wysłane do premiera
przed decyzją rady. Odpowie
dział tylko wicepremier Walde
mar Pawlak, który podzielił nie
pokój związkowców i obiecał, że
porozmawia z premierem. Wi
docznie nie przekonał go, skoro
kilka dni później (19 maja) Rada
Nadzorcza jednak ogłosiła kon
kurs.
-Wokół naszej firmy dzieje się
wiele dziwnych rzeczy - mówi
Kazimierz Trębacz. - Ktoś gra
na naszą niekorzyść. Najpierw
ten słynny raport Unicredit,
który wyceniał nasze akcje na
o zł. Sprawy nie wyjaśniono
do dziś.Teraztenkonkurs. finał
będzie taki, że połączą
nas z Orlenem. Oni mają duże
problemy z powodu inwestycji
w rafinerię Możejki.
Tego samego zdania są rów
nież pomorscy przedsiębiorcy.
W środowisku aż huczy. Wwyżej

polskapresse

Dział Prenumeraty „Polski Dziennika Bałtyckiego"
poszukuje

Polskapresse Sp. z o.o. o/Prasa Bałt; cka.
Wydawca Polski Dziennika Bałtyckiego,

KOLPORTERÓW PRASY

w związku z budowaniem nowej grupy sprzedażowej
poszukuje

Jeśli chcesz współtworzyć sukces największego
i najbardziej poczytnego dziennika na Pomorzu,
jeśli lubisz poranne wstawanie i chcesz ten czas
pozytywnie wykorzystać,
jeśli chcesz przyczynie się do tego,
że nasi Czytelnicy dzięki Tobie będą mieli jako Pierwsi
dostęp do najświeższych wiadomości.
jeśli zamieszkujesz teren Nowego Dworu Gd.,
Chwaszczyna, Gdyni (Wlk. Kack i okolice, Witomino),
Gdańska (Osowa, Morena)
nie zwlekaj i skontaktuj się z nami!

Przedstawicieli Handlowych
z rejonu Trójmiasta
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert na:
Polskapresse Sp. z o.o. OddzVPrasa Bałtycka,
Biuro Prenumeraty, ul. Targ Drzewny 9/11,
80-894 Gdańsk
lub pocztą elektroniczną na adres:
prenumerata@prasa.gda.pl - na kopercie lub w temacie
e-mail proszę dopisać „Przedstawiciel handlowy”.

Oferujemy:
- ciekawe wynagrodzenie
- pracę na około 2 h dziennie

Wydawca zastrzega kontakt tylko z wybranymi
oferentami.

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku
do piątku w godzinach 9.00-16.00 pod numerem
058/300 3616 lub e-mailem z podanym telefonem
knntaktowvm Drenumerata@Drasa.eda.Dl
*
0278271/00

Powierzchnia biurowa
na granicy Katowic i Sosnowca
do wynajęcia
Sosnowiec Milowice
ul. Baczyńskiego 25a
tel 0 502 499 568
e-mail: mc@dz.com.pl

OGŁOSZENIE
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wspomnianym liście napisali:
„Martwią nas też wieści o po
nownych zakusach na połącze
nie Grupy Lotos z Orlenem”.

Podobne pomysłypadały wie
lokrotnie. Najpoważniej sytuacja
wyglądała w 2003 roku. Wów
czas mówiło się opowstaniukoncemu złożonego z węgierskiego
MOL i PKN Orlen. Lotos miał
wzmocnić płocką firmę. Na dro
dze stanął właśnie Paweł
Olechnowicz. I stoi, lub może
stał,dodziś. GrupaLotos jest naj
większą spółką na Pomorzu. Jej
zmarginalizowanie to utrata
wpływów podatkowych i mece
natu społeczno-kulturalnego.
A Orlen ma poważne kłopoty.
Zdaniem analityków, przejęcie
przez Orlen w 2006 r. rafinerii
w Możejkachbyło chybioną in
westycją. Strategia dla Orlenu za
twierdzona na poc ząrltu 2006 r.
przewidywała zwiększenie na
kładów na pozyskanie własnych
źródeł ropy wcelu uniezależnie
nia się od dostaw. Zakup rafinerii
tymczasem to uzależnienie
zwiększył. Kilka miesięcy
po transakcji odcięte zostały do
stawy ropy rurociągiem. Litew
ska rafineria pomimo inwestycji
przynosi niewielkie zyski. Jej za
kup kosztował tymczasem pra
wie 3 mld dolarów, nakłady
na modernizację wyniosły 700
min dolarów. Zarząd Orlenurozważa teraz pozyskanie partnera,
który przejąłby część kosztów
związanych z Możejkami.
-Jeśli takie koncepcje siępojawiają, to gratuluję. Rząd wreszcie
dostrzegł, że syoiacia Orlenu jest
poważna. Pogratulować można
jednak tylko diagnozy. Połącze
nie z Lotosem nie jest bowiem ra
towaniem płockiego koncernu
zbiznesowego punktu widzenia.
Wniesienie jednej spółki do dru
giej, w sytuacji kiedy obie mają
dość napiętą sytuację swoich fi
OGŁOSZENIE

nansów, byłoby poważnym błę
dem - twierdzi Andrzej
Szczęśniak, ekspert rynku paliw
i gazu.
Ubiegły rok Grupa Lotos za
kończyła stratą na działalności
operacyjnej wwysokościi46mln
zł. Firma wprowadziła jednak pa
kiet kryzysowy i po p; erwszych
trzech miesiącach tego roku wy
pracowała już zysk operacyjny
w wysokości 1,7min zł.
Prawdopodobnie
do
9
czerwca zbierane będą oferty
w ramach tzw. postępowania
kwalifikacyjnego. Nowy prezes
zostanie wyłoniony w ciągu ty
godnia. Proces trwa, a w mediach
już dziś padanazwiskopotencjalnego następcy. Mówi się, że może
nim zostać Marek Karabuła,
obecny szefNafty Polskiej, która
wspólnie ze Skarbem Państwa
kontroluje 58,8 proc. kapitału Lo
tosu. Mówi się też, że Karabuła
może dążyć do fuzji spółki
z Orlenem. Niestety, nie udało
nam się uzyskać komentarza
z Nafty Polskiej.
- Cóż, Nafta Polska ma być
rozwiązana w przyszłym roku.
Trzeba więc zadbać o nowy sto
łek - dodaje Trębacz. - My
Olechnowicza nie kochamy, ale
powinni mu dać czas na
dokończenie programu inwesty
cyjnego.
Mówi się
jednak,
że
Olechnowicz nie jest hołubiony
przez obecną władzę. Może li
czyć jedynie na wsparcie lokal
nych działaczy PO, ale... też nie
wszystkich. Jednak znów stanie
do walki. Już ogłosił, że wystar
tuje w konkursie.
Andrzej Szczęśniak ma na
dzieję, że wybór padnie na fa
chowca,jednak jego zdaniemdotychczas przeprowadzone przez
rząd PO zmiany kadrowe w in
nych spółkach paliwowych
wskazują na klucz polityczny.
_________ 0292391/00

Burmistrz Miasta Rumi

Burmistrz Miasta Rumi

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na

oddanie w najem na okics 3 lat lokal użytkowy, stanowiący wiasnosc
Gminy Rumia o powierzchni podstawowej 121,42 nt1 oraz powierzchni
pomocniczej 10,62 m2, znąjdnjący się w budynku komunalnym
przy placu Kaszubskim 11 w Rumi, isytuowany na działce nr 140/3
o pow. 1307 m*, zapisanej w księdze wieczystej KW 33844.
Lokal przezn iczony jest na prowadzenie uzial ilnosri gospodarczej,
zgodnej z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,
nieuciążliwej dla mies/k ców budynku.

oudanie w najem na okres 3 lat lokal użytków^, stanowiący własnoM
Gminy Rumia o powierzchni podstawowej 11.51 ni2 ora/ powierzchi.*
pomocnic j 1,55 m2, /lsąjdiyą. Łię w budynku komunalir m
przy ul. Dąbrów .kiego 16 w Rumi. usytuowali) na działa Nr 1036/4
o pow. 250 ni, zapisanej w Hiędzi wwc/yslej KW 19888.
Lok łf przezn«. my jest na prowadzenie działalności, /codnij
z wpi'vm do ewidencji działalno ci u*>sp«'rijrr/ej, niemożliwe!
dla mieszkańców budynku.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 12,77 zł za 1 m2 powierzchni
podstawowej, 50% wyżej wymienionej stawki za 1 m2 powierzchni po
mocniczej, w stosunku miesięcznym. Do ceny zostanie doliczony 22%
podatek VAT.

Cena wywoławczi. do przetargu wynosi 7,00 zl za I m2 powierzchni
podstrwowej, 50% wyżej wymienionej stawki za 1 m2 powierzchni
pomocniczej, w stosunku miesięcznym. Do ceny zostanie doliczony
t 22% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. o godzinie 12.00 w sieHzihie l Irzedu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7. Warunkiem wzię
cia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000,00
zł, w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18
83510003 0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 12 czerwca 2009

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. o godzinie 12.00
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7. Warunkiem
wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20ÜU.00
zł, w gotówce lub przelewem na konto Urzędu Miasta Rumi Nr: 18
83510003 0000 2394 2000 0100, w terminie do dnia 12 czerwca 2009 r.

r. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie
do dnia 12 czerwca 2009 r. do godz. 15.30 (druki ofert znaiduia sig

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie dc
dnia 12 czerwca 2009 r. do godz. 15.30 (druki ofert znajdują się w pokoju

w nokom 102). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który
przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu lokalu użytkowego, po
zostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca
się przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek.
Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z warun
kami przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowe
go nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym przez
Gminę do zawarcia umowy najmu. Burmistrz Miasta Rumi odstąpi od
zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegó
łowe informacje o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581
lub w pokoju 102. Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

102). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał
zalicza się na poczet czynszu lokalu użytkowego, pozostałym uczestnikom
przetargu wpłacone przez nich wadium zwraca się przed upływem 3 dni
od dnia zamknięcia przetargu, bez odsetek Oferent przed złożeniem ofer
ty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu. Jeżeli osoba usta
lona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia
w terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy najmu, Bur
mistrz
Miasta
Rumi
odstąpi
od
zawarcia
umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Szczegółowe informacje
o lokalu użytkowym uzyskać można pod tel. 6796581 lub w pokoju 102.
Burmistrz Miasta Rumi zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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ajwiększej firmy?
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PROMOCJA WIOSENNA!
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Moc

Moc

Moc

1,0 KM
Ciężar: 4,4kg

1.1 KM
Ciężar 5,1 kg

1,3 KM
Ciężar: 5,8kg

« system łatwego
. uruchamiania

system łatwego
uruchamiania

system acvwibracy|ny
praktyczna ragi lacja
uchwytu

Szczegóły Promocji u Dealerów:

Program 10+
• Przewiduje rozbudowę
gdańskiej rafinerii o nowe
instalacje, zwiększające
moce przerobowe z 6
do 10,5 min ton ropy.
Na rozbudowę spółka poży
czy od konsorcjum banków
1,75 mld dolarów. Program
zaawansowany jest już w 75
proc. Na kilku placach
budowy pracuje ok. tysiąca
osób. Jako pierwsza, jeszcze
w maju, zostanie oddana
instalacja hydroodsiarczania.
Nowoczesne technologie
dostarczają takie firmy,
jak m.in. Shell, Technip,
Uhde, Fluor czy Lurgi.

Wyniki finansowe grup kapitałowych PKN Orlen i Grupy Lotos (w min zł)
Rentowność brutto w 2008 r.
PKN Orlen -3,6 proc.
Grupa Lotos -3,1 proc.
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Braniewo - Grzybowa 1 teł. 055 644 60 70: Bytów - Pt umysłowa
2, tel. U59 822 85 86' Chojnice - Plac Niepodległości 3b. tel 052 397
81 60: Czarne Długa 2, tel. 059 833 30 14; Czersk - Starogardzka 1.
teł. 052 398 94 54; Człuchów - Batorego 20A, teł. 059 83 44 090;
Elbląg - Browarna 24-26, te! 055 232 69 11. Rawska. tel.05b 236
75 45; Gdansk - Ozfema 8. teł. 058 552 37 iß. Laczkowa 21, tel. 058
344 13 88. Potokowa 9a. tel. 058 348 55 99. Kartuska 214. tel. 058
3^6 37 41. Kartuska 337. te!. 058 303 90 46; Gdynia - Moiska 122,
teł. 058 663 44 70. Cedynia Cnwarznc Okrężna la. teł. 058 321 43
91, Kartuzy - Kościuszki 4, tel- 068 681 47 37; Kościerzyna - Wojska
Polskiego 1 A, tel 058 686 75 62, Przemysłowa 7, teł. 058 6e0 25 25;
Kwidzyn - Drzymały 46, tel. 055 27 9 31 51; Lębork - Abrahait*a 7, tel
059 363 14 25; Łasin-Konarskiego 16. tel. 056 46 62 107,Malbork
- Al WojsKa Polski sao 473, tel. 055 272 07 26; Al. Wojst<a Polskiego
438. tel. 055 273 24 72; Miastko - Dworcowa 22B, tel, 0o9 857 91
83; Nowe n/Wisłą - Tczewska 16, tel. 052 33 27 713; Nowy Dwór
Gdaństu - Plac Wolności 5A, tel. 055 648 28 12, Prabuty Jagieł y
20A, tel. 055 276 14 18; Pruszcz Gdański Grunwaldzka 62, tel. 058
682 18 47: Sierakowice - Poręby 54, tel. 058 681 62 01; Słupsk- Bał
tycka 3, tel. 059 848 31 50. Grottgera 17d, tel 059 843 28 93; Sta
rogard Gdański - Boh. Monte Cassino 14. tel. 058 56i 13 50; Tczew
- Przemys^wa teL 058 53 10 662; Ustka - Marynand Polswoj 851/2, tel.
059 814 40 44; Wejherowo Przemysłowo 3a. tel. 058 672 13 49,
058 672 14 75. Zblewo ul. Pieczyńska 60, tel. 509 724 652. Żuko
wo - Gdań ska 43. tel. 058 631 74 72.
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Reprywatyzacja do kosza
►Rząd wstrzymał
prace nad
reprywatyzacją
►Byli właściciele
chcą skarżyć
Polskę w Genewie
Tomasz Ł.Rożek,
Dorota Kowalska
Kryzys przekreślił marzenia pra
wowitych właścicieli nierucho
mości o rekompensatach za za
grabione mienie po II wojnie
światowej. Rząd z powodu braku
pieniędzy w budżecie nie jest
w stanie wypłacić 20 mld zł od
szkodowań.
Jak dowiedziała się nasza ga
zeta , Ogólnopolskie Porozu
mienie Organizacji Rewindyka
cyjnych (OPOR), zreszające ok.
300 tys. poszkodowanych właś
cicieli nieruchomości, zamierza
już w czerwcu złożyć skargę
przeciw Polsce do Komitetu
Praw Człowieka w Genewie. Byli
właściciele wynajęli renomo
waną szwajcarską kancelarię
prawną mec. Renee Roux z Zurichu, która specjalizuje się
w sprawach reprywatyzacyj
nych.
- Mamy już dość kolejnych
obietnic rządu, że coś zrobi. A tu
nie dość, że nie możemy odzy
skać nieruchomości, to jeszcze
OiluSZENII__________

odmawia sie nam odszkodowania-mówi Mirosław Szypowski,
szef Polskiej Unii Właścicieli
Nieruchomości, największej organizaqi należącej do OPOR-u.
Szybka reprywatyzacja była
jedną ze sztandarowych obiet
nic rządu Donalda Tuska. Naj
pierw premier mówił o częścio
wym zwrocie majątków w natu
rze i równocześnie częściowej
rekompensacie finansowej.
Rząd wyliczył, że wartość zagra
bionych majątków może wy
nieść nawet 100 mld zł. Projekt
ustawy reprywatyzacyjnej, saty
sfakcjonującej obie strony już
w pierwszej połowie 2008 r. miał
trafić do Sejmu. Później terminy
były przesuwane jeszcze kilka
krotnie. Z czasem projektu za
częły ubywać radykalne rozwią
zania - rząd stwierdził np.,
że większości nieruchomości
nie można zwrócić w naturze,
bosą zajmowane przez różne in
stytucje, np. szkoły lub biblio
teki. W końcu okazało się, że
na rekompensaty może prze
znaczyć jedynie 20 mld zł.
Ale i to okazało się niewyko
nalne, bo nadszedł kryzys i rząd
ma problem z załataniem dziury
budżetowej, która zdaniem nie
których ekspertów może sięg
nąć 80 mld zł. Teraz szuka osz
czędności i każda złotówka jest
na wagę złota. - Projekt ustawy
reprywatyzacyjnej jest w kance
larii premiera, nie wiemy, kiedy

Na początku maja rodzina Branickich wystąpiła o zwrot
pałacu króla Jana III Sobieskiego w warszawskim Wilanowie
trafi do Sejmu - odpowiada wy
mijająco Maciej Wewiór, rzecz
nik ministerstwa skarbu pań
stwa.
- Nie dziwię się, że poszkodo
wani chcą coś zrobić i skierować
sprawę do Komitetu Praw Człowieka w Genewie - mówi Adam
Rybiński, spadkobierca pałacu
w Wilanowie. Sam walczy o swój
majątek od 19 lat i nie przyjmuje
do wiadomości stwierdzeń, że
w budżecie państwa może za
braknąć pieniędzy na realizację
ustawy reprywatyzacyjnej.
- Czyja chcę od państwa Pol
skiego pieniędzy? - pyta. - Nie.
Chcę tylko swojego Wilanowa,
w którym pór,ostanie muzeum

___________________________________________________________________________________________________________________________ 0292237/0C

Czy państwo stać na zwrot
majątków ich dawnym
właścicielom?

Zagłosuj w nowej sondzie

www.polskatimes.pl
i będzie działać Fundacja. I ta
kich właścicieli, którzy nie chcą
odszkodowań, a jedynie swoich

domów, mieszkań, ziemi,
zwrotu zabranych im dóbr w na
turze, jest naprawdę ogromna
większość - tłumaczy.
Rybiński nie kryje irytacji.
Mówi, że państwo polskie i ko
lejne rządy zawsze traktowały
ich „per noga”. Słyszeli, a to że
nie ma pieniędzy, a to, że nie ma
woli politycznej, aby oddać lu
dziom majątki, które niesłusznie
im konfiskowano.
- Tylko, co tu ma do rzeczy
wola polityczna, przecież cho
dzi o prawo, a nie czyjąś dobrą
czy złą wolę - mówi.
I dodaje, że nie respektowanie
prawa przez rząd nie uderza
tylko w tych, którzy domagają
się zwrotu majątków, ale we
wszystkich obywateli, których
kiedyś może spotkać to samo,
czyli utrata majątku, jeśli prawo
już teraz nie będzie respekto
wane.
Mec. Michał Sobański, re
prezentujący kilka znanych ro
dzin, jak spadkobiercy Wila
nowa, uważa, że obecna
ustawa reprywatyzacyjna jest
nie
do
zaakceptowania.
Sobański prowadzi około 180
spraw osób, które domagają się
zwrotu swojego majątku: za
równo w naturze, jak i w formie
odszkodowań.
- Nazwałbym tą ustawę „od
grzewanym kotlet”, bo mówił
o niej w 2005 roku Sojusz Le
wicy Demokratycznej, potem

lekko przerobił ją rząd PiS, a te
raz pochyla się nad nią Plat
forma- mówi. -Tylko, że reali
zując taką ustawę rząd PO przy
klaskuje i akceptuje dawny
system, przynajmniej w kwestii
konfiskowania obywatelom ich
majątku - dodaje.
Ustawa zakłada bowiem, że
państwo nie będzie zwracało
majątku w naturze, a wysokość
rekompensat dla tych, którym
majątku nie można już zwrócić,
jest cały czas nieznana.
- Kolejny argument, że nawet
na realizację tej złej ustawy brak
pieniędzy, uważam za idio
tyczny. Od lat apelujemy: Oddaj
cie to, co można zwrócić w natu
rze. Poco wam te niszczejące pa
łace, popadające w ruinę
dworki? - pyta Sobański. I do
daje, że część ustawy mówiąca
o zwrocie majątku w naturze jest
„niedyskutowalna”, zawsze jed
nak można porozmawiać o wy
sokościach odszkodowań.
- Ale ponieważ państwo nie
chce oddać tych majątków, więc
może ma taki pomysł na repry
watyzację: Sprzedaje, aztegoco
zarobi wypłaci wszystkim 15
proc. rekompensaty. A toby była
druga reforma rolna i nacjonali
zacja przeprowadzone w imie
niu prawa - wzdycha mec. Mi
chał Sobański. - To, co od lat
dzieje się wokół reprywatyzacji
jest jednym, wielkim skanda
lem.

I li H|i|^^'MII nim

NOWCSĆ! MEBLE NA ZAMÓWIENIE, KUCHNIE, SZAFY WNĘKOWE

Atrakcyjne działki w Wejherowie przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, położone
na „Wzgórzu Ojca Grzegorza", w sąsiedztwie Puszczy Darżlubskiej i rzeki Redy.

PRODUCENT MEBLI SOSNOWYCH

Jedna z oferowanych nieruchomości z gotowym projektem budowlanym
i pozwoleniem na budowę!

Prtxyctant M Mt« Weimarów*

BUKOWYCH I DĘBOWYCH

ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone

Firma

na sprzedaż nieruchomości położonych w Wejherowie przy ul. Nowowiejskiego oznaczonych ewidencyjnie jako:

Dąbki 12
k Człuchowa

1. dz. nr 132/4, Obr. 8, o powierzchni 1123 m2, KW nr 4020;
cena wywoławcza: 312 000,00 zł

Opis: nieruchomość położona w północnej części miasta, działka foremna o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren
niezabudowany, nieogrodzony płaski, porośnięty trawą i wieloma drzewami (Urząd posiada decyzję Starosty Wejherowskiego

fax O 59 832 03 36

zezwalającą na wycinkę drzew)
gajony mebjowe

2. dz. nr 133/20, Obr. 3, o powierzchni 1306 m2, KW nr 4020;

Gdańsk-Chełm.

cena wywoławcza: 312 000,00 zł

Opis: nieruchomość położona w północnej części miasta, działka foremna o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren
niezabuaowany, nieogrodzony, płaski, porośnięty trawą i kilkudziesięcioma drzewami owocowymi (ich wycinka nie wymaga

ul Cieszyńskiego 48/1
(obok centrym handl j

zezwolenia odpowiedniego organu).

*

3. dz. nr 138/10, obr. 8, o powierzchni 1188 m2, KW nr 4020;

063 734 780

Człuchów:

cena wywoławcza: 356 400.00 zł

ul Zamkowa 9a,

Opis: nieruchomość położona w północnej części miasta, działka foremna o kształcie zbliżonym do prostokąta, teren
niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, nachylenie terenu w kierunku południowym
Proiekt budowlai iv powierzchnia użytkowa domu: 161,4 m2 - parter wraz z poddaszem oraz garaż dostępny z poziomu terenu.

, 007 586 530

Chojnice:

Pozwolenie na budcwe. pozwolenie ważne przez okres 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji tj do maja 2012 r.
Z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym domu jednorodzinnego wraz z załącznikami można się zapoznać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, p. 205
Nabywca przedmiotowej nieruchomości ma prawo odstąpić od wykorzystania przedmiotowego pozwoiema na budowę
Wvlicvtowane c- nv zostaną powiększona o podatek VAT w wsoł ■■ 22J
Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania

ul Sukienników 3

przestrzennego dla fragmentu miasta Wejherowa - Wzgórze Ojca Grzegorza.
Działki nr 133/20 i 138/10 są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą, a szczegółowe
regulacje zawarte zostały w karcie jednostki urbanistyczne j 3.3. i 3.6. MN.
Działka nr 132/4 jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną lub/i zabudowę usługową, w tym usługi
handlu, gastronomii oraz obsługę ruchu turystycznego, a szczegółowe regulacje zawarte zostały w karcie jednostki
urbanistycznej 2.2 MN/U.
Przetargi odbędą się dnia 16 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie,
pl. Jakuba Wejhera nr 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10°'> ceny wywoławczej, tj.
dla nieruchomości nr 1 wadium wynosi 31 200,00 zł,
dla nieruchomości nr 2 wadium wynosi 31 200,00 zł,
dla nieruchomości nr 3 wadium wynosi 35 640,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu

Miejskiego

w ■ Wejherowie

Bank

Millenium

SA

nr

14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 10 czerwca 2009 r., przy czym do przetargu przystąpi: będą

mogły jedynie osoby, których wadia faktycznie wpłyną na podane konto najpóźniej do dnia 12 czerwca 2009 r
Zainteresowani udzia.srn w przetargu maia obowiązek dokonania oględzin nierushor ^
az zapoznania się z dokumenia
dotvczacvmi nieruchomości.
Informacji w sprawie przetargi w udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i I Irbamstyk1 Urzędu Miejskiego w Wejherowie,
ul 12 Marca 195. tel. (058) 677 71 47 lub 677 71 43.

Więcej na: www.wzgorze.wejherowo.pl

meble z drewna litego,
stoły, ławy szklane,
łóżka, materace,
wyroby z wikliny,
komplety wypoczynkowe

OD ZAMÓWIENIA DO WYKONANIA 14 DNI

PROFESJONALNIE WYPOSAŻAMY
OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
e-maih biuro@bostol-meble.pl www.bostol-meble.

i
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Historycy i publicyści są zbulwersowani publikacją tygodnika „Der Spiegel”

Zagłada to wina Niemców
Artur Grabi li czyk,
Tomasz Pompowski
Absurd, zakłamywanie historii,
bezprawne zrzucanie z siebie od
powiedzialności za zbrodnie. To
najłagodniejsze komentarze
do tekstu w niemieckim tygod
niku „Der Spiegel”. Jego autorzy
twierdzą, że Hitlerowi udało się
zrealizować plan eksterminacji
Żydów tylko dzięki temu, że
ochoczo pomogli im mieszkańcy
wielueuropejskich krajów, wtym
z Polski.
Pomocnikami faszystów, zda
niem dziennikarzy „Spiegla”, byli
między innymi polscy chłopi,
którzy wydawali ukrywających
się Żydów w ręce Niemców. Ty
godnik przypomina, że rządy
okupowanych bądź kolaborują
cych z Niemcami krajów (Francji,
Rumunii, Holandii) wysyłały
swoich obywateli pochodzenia
żydowskiego do komór gazo
wych i pyta: „Czy Holocaust nie
był projektem europejskim?”.
- To absurdalne pytanie mówi badacz historii Holocaustu
dr Andrzej Żbikowski, pracownik
Żydowskiego Instytutu Histo
rycznego i Centrum Badań
nad Zagładą Żydów. - Ekstermi
nacja Żydówbyła projektem czy
sto niemieckim, zaplanowanym
i zrealizowanym przez Niemców.
Ostrzej odpowiedział na to
samo pytanie Natan Sharansky,

rosyjski dysydent. - Niemcy od
powiedzialni są za Holokaust,
a zaprzeczanie temu jest kłam
stwem
stwierdził
w wywiadziedla Radia Izrael
skiego Reszet Bet. I dodał: W Polsce mieliśmy do czynienia
z różnymi postawami wobec
Żydów. Polska nie wprowadzała
zapomocą prawa ludobójstwa, to
było prawo hitlerowskie.
Historię powstania tego prawa
przypomina
dr
Andrzej
Żbikowski. Podkreśla, że „osta
teczne rozwiązanie kwestii ży
dowskiej” nie było dziełem przy
padku, ale precyzyjnie opracowa
nym planem, który dojrzewał
w głowach niemieckich zbrod
niarzy przez kilka lat. - Najpierw
był pomysł wywiezienia Żydów
z Europy, potem, gdy Niemcy za
częli odnosić zwycięstwa w woj
nie ze Związkiem Radzieckim,
postanowili europejskich Żydów
wymordować - mówi historyk.
Dr Żbikowski stanowczo pro
testuje też przeciwko twierdze
niu, że rządy bądź obywatele innychkrajówbyli współpracowni
kami Niemców w mordach
na ludności żydowskiej i że są
współodpowiedzialni za Holo
caust. - Oczywiście nikt rozsądny
nie zaprzeczy, że rząd łona
Antonescu wydał Niemcom ru
muńskich Żydów, podobnie zro
bił rząd Vichy we Francji. Nie da
się zaprzeczyć, że w wielu kra-

iv

.
Żołnierze niemieccy
rozstrzel iwują Żydów
w Winnicy

jach, także w Polsce, znaleźli się
ludzie, którzy wydawali bądź oso
biście mordowali Żydów- mówi.
- Niemcy wciągnęli do swoich
zbrodniczych działań ludzi w in
nych krajach, ale zrównywanie
szmalcowników z autorami
plam 1 Zagłady w odpowiedzial
ności za śmierć sześciumilionów
Żydów jest grubą przesadą.
Dlaczego takie porównania są
absurdalne? Dlaczego nie można
mówić, że liczba ofiar byłaby
znacznie mniejsza, gdyby hitle
rowcom nie pomagali miesz
kańcy innych państw? Zdaniem
dr Żbikowskiego odpowiedź jest
prosta: - Niemcy wywierali pre
sję na rządy podbitych czy kola

borujących państw, żądali od Ru
munów, Francuzów z Vichy i in
nych, żeby odtransportowali
swoich Żydów do obozów kon
centracyjnych i te państwa to ro
biły, ale pod przymusem, a nie
z chęci współpracy - wyjaśnia
Żbikowski.
Nawet niemiecki dziennikarz
i wykładowca Klaus Bachmann,
który dziwi się ostrym reakcjom
Polaków na ten tekst, przyznaje,
że niektóre jego tezy są niefor
tunne. Szczególnieźle brzmi jego
zdaniem pytanie o to, czy Holo
caust można nazwać projektem
europejskim. - Niestety można
odnieść wrażenie, że chodzi o ja
kąś Unię Europejską, która
pod przewodnictwem Niemców
postanowiła wymordować Ży
dów - mówi Bachmann. Nie po
doba mu się też namawianie in
nych krajów do zrobienia ra
chunku sumienia. - Takie zdanie
pojawiło się w tym tekście, bo
wielu Niemców uważa, że inne
kraje też się powinny rozliczyć ze
zbrodni wobec Żydów - mówi
niemiecki dziennikarz. - Ale ja
uważam, że nie mamy prawa na
kłaniać innych do takich rozra
chunków z przeszłością.
Wezwanie do rachunku su
mienia oburzyło prof. Włady
sława Bartoszewskiego. - Każdy
naród indywidualnie powinien
dokonać rachunku sumienia, ale
z własnej woli - mówi. - Nikt nie

może tego od niego żądać pub
licznie. Pozostałym tezom tekstu
prof. Bartoszewski też nie szczę
dzi ostrych słów. Doradca pre
miera do spraw stosunków
z Niemcami tekst „Spiegla” na
zywa „drapieżną próbą zawłasz
czania historii najnowszej”.-Bardzo niedługo, bo 7 czerwca, są
wybory do Parlamentu Europej
skiego, a 23 września wybory
doBundestaguidlategopojawiają
się takie publikacje, które mają
wpłynąć na niemiecką opinię
publiczną - mówi prof.
Bartoszewski. Ale zaraz dodaje, że
nasz rząd nie powinien reagować
na tę publikację oficjalną notą
do niemieckich władz. - Gdyby
polski ambasador w Berlinie na
pisał list w tej sprawie do kancle
rza Niemiec, to otrzymałby bar
dzo uprzejmą odpowiedź, że
w gestii kanclerza Niemiec nie
leży wpłynięcie na pismo „Der
Spiegel”, aninażadneinne, nato
miast rząd niemiecki ubolewa
nadprzykrością, jaką to wyrządza
obywatelom zaprzyjaźnionej Pol
ski i prosi, aby brać pod uwagę wy
łącznie jego stanowisko, wyra
żane w sposób oficjalny - mówi.
Spokojną reakcję doradza też
Bachmann, który zapewnia, że
„Spiegel” nie zaczął procesu zakłamywania historii, ani wybiela
nia się Niemców. - To jeden z gło
sów w dyskusji o odpowiedzial
ności
narodów
Europy

za Holocaust, która toczy się już
nie tylko w Niemczech, ale także
we Francji czy Holandii i tam lu
dzie zaczynają dostrzegać, że ich
rodacy nie byli czyści jak łza mówi. - Polskę taka debata
o przeszłości dopiero czeka.
Innego zdania jest Zalman
Shoval, doradca premiera Izraela:
- Największe niebezpieczeństwo
polega na tym, że jak kraj taki jak
Niemcy posuwa się do takiego fał
szowania historii, wtedy reżimom
takim jak Iran łatwiej zaprzeczać
Holokaustowi w ogóle.
OGŁOSZENIE_______________________ 0294226/00
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OWCZARKA DŁUGOWŁOSEJ
zaginął 171 naja pomiędzy ■
GRANICZNĄ WSIĄ i KLESZCZEWEM
proszony jest o PILNY KONTAKT

tel. 0601619139
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Fakty 241 Polska
Analiza: Legenda Solidarności, pojawiając się na spotkaniach Libertasu, na razie sonduje opinię publiczną

Wałęsa znów gra o prezydenturę?
J a rosław Zalesiński

22 maja fakty są takie: do Insty
tutu Lecha Wałęsy nie wpłynęło
żadne oficjalne zaproszenie na
4 czerwca do Paryża. - Nie ma ta
kiego zaproszenia - potwierdza
Piotr Gulczyński, prezes insty
tutu. - Co więcej, według mojej
wiedz), nie występowała z taką
propozycja osoba, która niegdyś
zainteresowała Lecha Wałęsę
ideą spotkania z Ganleyem.
22 majafakty są też jednak ta
kie,że wiec,zamykającyparyską
konwencję Libertasu, został
przesuiiięty z godziny 18 na 20.
Teoretycznie nic nie stoi
na przeszkodzie, aby Lech Wa
łęsa przed południem był z pre
mierem Tuskiem w Krakowie,
potem przyleciał z nim do Gdań
ska, a pod wieczór wybrał się
jeszcze
wyczarterowanym
odrzutowcem do Paryża. Stra
ciłby wówczas jedynie gdański
koncert Kylie Minogue. Co by zy
skał?
Honorarium - stwierdzą ci,
którzy posądzają Wałęsę o ni
skie materialne motywy. Jeśli
trzymać się jednak tylko profitów
politycznych, pojawiają się dwa.
Pierwszy taki, że Wałęsa podziela
niektóre z przekonań Ganleya, że
warto byłoby zmienić sposób
funkcjonowania instytucji euro
pejskich i-swoim dawnym poli
tycznym zwyczajem - postano
wił spróbować wzmocnić tę
nogę, która dziś wydaje się jesz
cze rachityczna, ale nie wia
domo, jak będzie za lat kilka.
Polityczny interes drugi jest
bardziej szczegółowy. Ci, którzy
znają już zawartość książki
Ganleya, jaka ukazać się ma
na dniach w polskiej wersji języ
kowej,opowiadają,że ten rozwija
w niej m.in. pomysł bezpośred
nich wyborów europejskich
na prezydenta Europy. Czy obaj

politycy na swym pierwszym
spotkaniurozmawialitakżeiotej
zmianie? Czy wymienili spo
strzeżenia na temat tego, który
z najbardziej znanych europej
skich przywódców mógłby
udźwignąć ciężar tej odpowie
dzialnej funkcji?
Dzisiejsza sytuacja Lecha Wa
łęsy w Europie przypomina do ja
kiegoś stopnia jego położenie
w Polsce między wyborami
w czerwcu 1989 r. a wyborami
prezydenckimi,
wygranymi
przez Wałęsę w grudniu 1990 r.
I wtedy, i teraz Wałęsa był mitem,
symbolem, dla którego jednak
nie znajdowało się miejsce w ów
czesnej politycznej układance.
Lech Wałęsa w Europie jest
nadal ważnym mitem. Jego ży
wotność pokazał gdański jubile
usz 25-lecia Pokojowej Nagrody
Nobla. Na zagranicy nie zrobiły
żadnego wrażenia wszystkie wy-

symbolu, ale bez realnego zna
czenia. Wkońcu nawet o miejsce
w Radzie Mędrców, ciałabyło nie
było dekoracyjnego, musiał się
dla Wałęsy wystarać Tusk. Wa
łęsa wie już, że w tym gremium
może co najwyżej szlifować
swoją sztukę eleganckiej kon
wersacji Być może muto wystar
cza. Ale jeśli nie?
Ci, którzy byli bliżej Wałęsy
w latach 1988-1989, powtarzają,
że Wałęsa miał od początku
własny plan zostania prezyden
tem Polski - tyle że jego realiza
cję musiał odłożyć w czasie, gdy

zorientował się, że na drodze
do Belwederu stanął powstały
po 1989 roku polityczny salon.
Wałęsa musiał zdobyć zaplecze,
także intelektualne, no i znaleźć
ruch, który wyniesie go do wła
dzy. Słynne „Nie chcem, ale mu
sze” znaczyło tak naprawdę chcę, ale nie mogę. Do czasu.
Jak dziś przyjmować dwu
znaczne deklaracje Wałęsy, że
do Paryża sięnie wybiera,alepoza
tym topiękne miasto, aFrancuzom
należałobypodziękowaćzapomoc
w odzyskaniu wolności? Tak jak
w 1989 roku, Wałęsa sonduje opi

nię, sprawdza, na ile może sobie
pozwolić. Jego obecnośćwRzymie
i w Madrycie była tylko takim
wstępnym sondażem.
Europa jest ponoć coraz bar
dziej zaniepokojona - tym bar
dziej że sondaże mówią, iż
Libertas w niektórych krajach
przekracza próg wyborczy i że
zdobędzie przyczółki w Parla
mencie Europejskim. Establis
hment europejski może więc
na Wałęsę zacząć patrzeć coraz
bardziej koso. Ale Wałęsa nie
o względy europejskiego estab
lishmentu wydaje się walczyć.

Wszystko to może być oczy
wiście całkowitym political fic
tion. Jeśli Wałęsa wieczór
4 czerwca spędzi z Kylie Minogue
i Danutą Wałęsową, można będzietę analizę wyrzucićdo kosza.
Ale jeśli odwiedzi jeszcze Ganleya
w Paryżu, będziemy mieli już po
ważny gimnazjalny test kompe
tencji z trzema odpowiedziami:
a) Wałęsa ma finansowe zobowią
zania wobec Ganleya, b) Wałęsa
chce pluralizować Europę,
c) obserwujemy początekkampanii Lecha Wałęsy w wyborach
na prezydenta Europy.

OGŁOSZENIE

Lech Wałęsa
nadal jest taką
polityczną marką
jak Gorbaczow
czy Mandela
siłki IPN obalania pomnika Wa
łęsy.
- Lech Wałęsa pozostaje jed
nym z najsilniejszych politycz
nych brandów - potwierdza tę
obserwację Eryk Mistewicz,
znawca politycznego marke
tingu. -Ibkim jak Gorbaczow czy
Mandela.
Mitotwórcza pozycja Wałęsy
nie odpowiada jednak jego pozy
cji politycznej. Europa zachowuje
się dziś wobec Wałęsy dokładnie
tak samo, jak warszawsko-krakowskie polityczne salony
wroku 1989 i 90. Chciałaby spro
wadzić go do funkcji wielkiego
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Pokaż, jak widzisz swoje miasto
Po zarejestrowaniu udziału
w konkursie zainteresowani
mogą zamieszczać zdjęcia swo
jego autorstwa wgaleriach posz
czególnych miast, a także oce
niać zdjęcia innych uczestni
ków.
Na autorów najciekawszych
zdjęć z całej Polski czekają
cenne nagrody: 3 laptopy oraz 7
aparatów fotograficznych firmy
Olympus. Konkurs „Pozytywy
naszych miast” to także spraw
dzian wiedzy o swoim mieście.
Przez 6 tygodni na stronie każ
dego miastanaportalukonkursowym będzie publikowane
zdjęcie prezentujące jakiś obiekt
w tej miejscowości—zadaniem
uczestników konkursu jest roz-

poznanie tego obiektu i wskaza
nie go na mapie. Na tych, którzy
zlokalizują je w najkrótszym
czasie, czekają atrakcyjne na
grody.
Nagrody główne przyzna spe
cjalne jury: Helene Zaleski, prze
wodnicząca rady nadzorczej
Alior Banku, Adam Iwański, uz
nany fotograf, Dariusz Kozdra,
strategie planning director
w agencji United PR, oraz pra
cownicy departamentu marke
tingu i PR Alior Banku. Zostanie
także przyznane 66 nagród pu
bliczności: cyfrowych ramek na
zdjęcia. Otrzymają je autorzy
zdjęć najlepiej ocenionych przez
pozostałych uczestników kon
kursu w każdym mieście.

WARSZAWA

JARC SŁAWIEC

WADOWICE

Rządy oceniamy
krytycznie

Obok szkoły leżały
niewybuchy

Ewakuacja
z powodu gazu

Pogarszają się oceny wyników
działalności ekipy rządowej.
W maju po raz pierwszy
od czasu powołania gabinetu
Tuska opinie krytyczne (45
proc.) przeważają nad pozy
tywnymi (42 proc.)
- wynika z sondażu CBOS.
Od ostatniego badania popar
cie dla rządu zmalało
do 42 proc.; odsetek przeciw
ników wzrósł do 28 proc.
Obojętność wobec rządu
deklaruje 28 proc. pytanych.

Około 400 uczniów ewakuo
wano z budynku szkolnego
w Jarosławcu (Lubelskie),
po tym jak podczas prac
remontowych natrafiono
na niewybuch, prawdopodob
nie z czasów II wojny świato
wej. Przybyli na miejsce sape
rzy odkryli następne niewybu
chy. Na niebezpieczne znalezi
sko natrafiono podczas zrywa
nia starego chodnika
przed szkołą. Ewakuowano
wszystkich uczniów.

Między Andrychowem
a Wadowicami zderzyła się
cysterna z gazem z samocho
dem. Volkswagen zjechał
na lewy pas, uderzając czoło
wo w nadjeżdżającą cysternę.
Ta przewróciła się na bok, ale
gaz z niej nie wyciekł. Kierow
cy trafili do szpitala. Strażacy,
stosując środki bezpieczeń
stwa przy przepompowywa
niu gazu, musieli ewakuować
ok. 500 osób z okolicznych
domów.

www.poiskatimes.pl

www.polskatinies.pl

www.polskatinies.pl

Właśnie rusza ogólnopolski
internetowy konkurs fotogra
ficzny Alior Banku pod nazwą
„Pozytywy naszych miast”. Pot
rwa 10 tygodni. Celem konkursu
jest pokazanie polskich miast
oczami ich mieszkańców, ze
branie interesującej kolekcji
zdjęć pokazujących najciekaw
sze fragmenty otaczającej nas
przestrzeni. To także kolejny
krok w budowaniu lokalnych
społeczności wokół Alior Banku.
Na portalu konkursowym,
stworzonym wspólnie z agencją
Artegence,
pod
adresem
http://konkurs.aliorbank.pl,
można odwiedzić stronę każ
dego z 66 miast, w których znaj
dują się placówki Alior Banku.

«id j w skrócie

RüliHl
design by ón %C(VttUfA

Najbardziej pożądane okno
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Pieniądze
Zwolnienia pracowników
mają uratować Pocztę Polską
Magdalena A. Olczak
Mimo że w czasie kryzysu
wciąż dużo wysyłamy listów
czy paczek, to Poczta Polska za
rabia coraz mniej. Nasz ;go mo
nopolistę podgryza konkuren
cja, obniżając ceny usług,
a do tego coraz większą rolę
na polskim rynku zaczynają
odgrywać duże zagraniczne
firmy kurierskie.
Poczta Polska zmniejszyła
zatrudnienie, jednak na razie
w wynikach finansowych nie
widać poprawy. Co więcej,
w pierwszym kwartale tego
roku przychód spółki był
0 jedną trzecią niższy niż w tym
samym czasie ubiegłego roku
1 wyniósł 1,77 mld zł. Spadł
także zysk do 83 min zł wobec
125 min zł przed rokiem.
Najbliższe miesiące mogą być
jeszcze gorsze. - Prawdopo
dobnie zakończymy rok ze
stratą. Pierwsze wyliczenia

mówią, że będzie to 260 min zł
- mówi Mirosław Markiewicz,
zastępca dyrektora general
nego Poczty Polskiej. Sytuację
firmy pogorszyły jeszcze po
dwyżki zarobków, które dostali
pracownicy. Pensje pocztow
ców wzrosły w ostatnim roku
o prawie 13 proc.
Nic więc dziwnego, że osz
czędności szuka się teraz,
w pierwszej kolejności reduku
jąc etaty. Już kilka miesięcy
temu Poczta Polska ogłosiła, że
zwolni 2 tys. osób. - Połowa
z tej grupy dostała już wypo
wiedzenia - mówi Andrzej
Polakowski, dyrektor gene
ralny Poczty Polskiej. Ale to nie
koniec cięć zatrudnienia.
W najbliższym czasie pracę
w spółce stracą kolejne osoby.
Fala zwolnień dotknie nie tylko
zwykłych pracowników placó
wek pocztowych, lecz także ka
drę zarządzającą. Nie wiadomo
jeszcze, ile osób straci pracę. -

1.7 mld zł
83 rtilnzf
wynosiły zyski, jakie udało
się wypracować Poczcie
Polskiej w I kw. 2009 r.

Jesteśmy na etapie negocjacji ze
związkami zawodowymi mówi Andrzej Polakowski. Za
rząd chce też odłożyć wypłatę
nagród rocznych. - Da to ok.
300 min zł oszczędności
-dodaje.
Poczta Polska nie zbuduje
także w najbliższym czasie
nowej siedziby w Warszawie.
- Wszystkie nowe inwestycje
zostały zamrożone - mówi Mi
rosław Markiewicz.
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pożyczka

Petrobaltic, wchodząca
w skład Grupy Lotos spółka
wydobywcza, podpisała
z Nordea Bank dwie umowy
kredytowe na sumę 150 min zł.
W ub.r. firma wydobyła
ok. 260 tys. ton ropy, rok
wcześniej -186 tys. ton. W 2002
r. firmapozyskała284,9 tys. ton.

raty lekkie
do spłaty

www.lotoc.pl

Redukcja emisji C02
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Według władz chińskich
do 2020 r. bogate kraje powinny
zmniejszyć emisję dwutlenku
węgla o 40 proc. w stosunku
do poprzedniej dekady. Emisja
CO2 w Chinach, które uważają
się za kraj rozwijający się,
będzie wzrastać do 2035 r.

www.chinadaily.com .cn

Notowania
w pomorskich
kantorach
• 20-21.05.2009 r.
Kupno
/sprzedaż
waluty
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polskapresse
Otwórz koncesjonowane Biuro Ogłoszeń „Polski Dziennika Bałtyckiego"
i korzystaj z naszej pozycji lidera rynku prasowego na Pomorzu.
Jeśli tylko prowadzisz działalność gospodarczą i dysponujesz lokalem
w dobrym punkcie miasta

Zostań naszym partnerem!
Zapewniamy:
- promocję każdego nowego Biura Ogłoszeń
- prowizję rosnącą wraz ze wzrostem obrotów

Tel. 058 3003 224
ogłoszenia@prasa.gda.pl
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Nie musimy się jednak oba
wiać, że wysłanie listu nagle
Wartość
jednostki
gwałtownie podrożeje. Ceny
uczestnictwa
tych najbardziej podstawo
wych usług są w Polsce wyśru
ArKÜAKCji
27.66
BPHr Akcji (sub.)
222.65
bowane do maksimum i należą
ING Akcji
198.49
do najwyższych w Unii Euro
ING Akcji Plus (subf.)
79.79
pejskiej. - Nie planujemy kolej
ING FIOŚiM Spółek
135.00
INGSFI0Akcji2
217.57
nych podwyżek - zapewnia
LM Akcji FI0
251.35
Markiewicz. Jednak jest cał
Millennium Akcji (sub.)
155.02
kiem możliwe, że znikną nie
Noble Fund Timing, (sub.)
113.69
Opera Universa.pl (sub.)
10.35
rentowne usługi, np. telegramy
Pioneer Akcji Polskich FI0
25.17
pocztowe.
Pioneer Średn. Sp. PI.
4.55
Wczoraj Urząd Ochrony
PKO/CS Akcji
243.78
Skarbiec
Akc.
(su.)
222.30
Konkurencji i Konsumentów
UnIKorona Akcje (sub.)
123.38
ogłosił także raport z kontroli
firm kurierskich. Urzędnicy Arka Akcji Śród. i Wschód. Euro. FI0 32 44
Arka Energii FIO
30.34
zgłosili zastrzeżenia do prawie
Arka Rozwoju NE FIO
26.48
wszystkich. Najczęściej wyty
BPH Akcji Euro. Wschodź, (sub.)
56.00
kanym uchybieniem był brak
ING FlOChiny i Indie USD
22.21
1
INGŚrod.euro.Bud.iNier.Plus(sub.)
55.56
określenia, czy nadawana
| ING Środ.euro. Sekt. Fin. Plus (sub.) 52.76
przysyłka jest traktowana jako | ING Środ.euro. ŚiM Spółek Plus (sub.) 57.26
usługa pocztowa, czy przewo
PioneerAk.R.Dal.Wsch.
7.03
Pioneer Akcji Ameryk. FIO
46.10
zowa. Drugi zarzut to problemy
Pioneer Akcji Europejskich FIO
27.55
ze złożeniem reklamacji
Pioneer Akcji Euro. Wschód, (sub.,
4.62
w przypadku np. opóźnienia
Pioneer MiSR. Roz. (sb.)
5.14
Pioneer
R.’Vsch.(sb.)
6.52
w dostarczeniu paczki.

Bałtycka ropa

SKOK

€

Fr

Fundusze

to łączny przychód,
jaki osiągnęła Poczta
Polska w I kw. 2009 r.

tylko
34 zł

Łuro_______ ____ Dolar__________ Frank szwajc.
Funt
Kursj4.4079 _ Kurs 3 2049____ Kurs 2 9096
Kws 4.9841_
Zmiana +1.16%
Zmiana +0.45% Zmiana +1.02%' Zmiana +061%’

USD
EUR

SEK
GBP
.HF

Kantor „Green"
tel. 058 346 02 48
- Wrzeszcz przy Manhattanie
- Wrzeszcz PKP
- Wrzeszcz Dmowskiegu
- Grunwaldzka
- Morena Carrefour
- Rumia Auchan
« 308/32i »
«425/444 «
» 40.9/42,4 »
« 483/503 «
[<281/291 «

Kantor „Max". Gdansk Jagiellońska 36D

EUR
SEK
GT
CHF

« 308/328 .
« 425/444 r
» 40,9/42,4 »
« 483/503 «
« 281/291 «

USD - dolar amerykański
EUR - euro
SEK - korona szwedzka
GBP funt brytyjski
CHF - frank szwajcarski
«-spadek ceny w stosunku do dnia
poprzedniego
» - wzrost ceny w stosunku do dnia
poprzedniego
a-bez zmian
Cena za 106 Jednostek

PKO/CS Akcji NEFI0
PKO/CS Ameryk. Akcji (sub.)
PKO/CS MIS Jap. (subf.)
Skarbier-Top funduszy Akcji
LBMMI
Arka Obi.
BPH Obligacji 1 (sub.)
ING FIO Obligacji
ING Obi. Plus(subf.)
ING bPTO ubligacji 2
KBC Papiei uw Dłużnych (sub.)
LM Obligacji FIO
Millennium Pap. Dłuż. (sub.)
0peraAvista.pl
Pioneer Obligacji Doi. FIO
Pioneer Obligacji Doi. Plus FIO
Pioneer Obligacji Euro. Plus FIO
Pioneer Obligacji FIO
r loneer Ob.igacji Plus F10
PKO/CS Obi.
PKO/CS Obi. Dtu.
Skarbiec-Obligacja (su.)
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O psie, który
używa bankomatu
Nie są celebrytami jak Irasiad czy Saba ani filmowymi
gwiazdami jak Szarik albo Cywil. Chociaż one o wiele
więcej potrafią. A już na pewno mają dużo ważniejszą
rolę do zagrania. I to w prawdziwym życiu, nie w filmie.
Są bowiem psami asystującymi-niosącymi pomoc,
o jakiej nan\ się zwyczajnie nie śniło -pisze Ryszarda

Wojciechowska

oniedziałkowe przedpołudnie,
Budynek Vectry w Gdyni. Dzisiaj
to Rafi jest w centrum zainteresowania. Półtoraroczna labradorka
z sierścią w kolorze biszkopta
i z kolorową uprzężą na grzbiecie leży spokojnie. Ale czujnie. Kiedy się do niej zbliżam, leciutko się unosi. Podnosi na mnie wzrok. Jakby
chciała zapytać - co mogę dla ciebie zrobić? Łapię się na to spojrzenie. I próbuję ją pogłaskać,
Kiedy wyciągam rękę, słyszę stanowczy głos
Anny Stępińskiej z fundacji Dogiq: - Nie wolno,

pani - Agnieszki Płeszki, której przed chwilą został uroczyście przekazany,
Agnieszka ma 38 lat i jasne włosy. Chodzi
o kulach. Zdążyła się już zorientować, że Rafi
jest grzeczna, spokojna i potrafi chodzić
przy kuli. Już wie, że labradorka będzie jej nosić
zakupy. Dostanie plecaczek, w którym zmieści
się kilka produktów. Bo ona z tymi kulami ręce
ma zajęte. Rafi będzie jej też podawać lekarstwa
oraz telefon, kiedy zadzwoni. Codziennie przyniesie z szafek i szuflad konkretne ubrania. Nawet pranie z pralki wyciągnie.

Rafi jest w pracy.
Potem już pies trzyma się blisko swojej nowej

Dokończenie na str. 25
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Rejsy
Psychologia

Minęło 21 lat od ostatniego wyroku śmierci w naszym kraju. Został on wykonany 21 kwietnia 1988 roku w Krakowie, na sprawcy gw
brak rekompensuje. Jest na to wiele przykładów - dowodzi w artykule, który może wzbudzić wiele kontrowersji Janusz Szeluga, le

d zarania ludz
kości zabijanie
ludzi należało
do
tradycji
w wymierzaniu
sprawiedli
wości. Dlatego nie należy się
dziwić, że wśród nas nadal są
tacy, którzy nie mogą się pogo
dzić z jej brakiem. Wymyślono
więc coś, co ten brak rekom
pensuje. Przecież sposoby uni
cestwiania zbrodniarzy, a naród
ich potrzebuje, zawsze ulegały
i ulegają nieustannym modyfi
kacjom. Fizyczna kara śmierci
może być mniej łub bardziej
okrutna, jednakże istniejąca
obecnie „psychologiczna kara
śmierci” stanowi przykład naj
bardziej wyrafinowanej metody
zabijania. Można nią karać na
wet bez przeprowadzenia prze
wodu sądowego. O pojawieniu
się tej nowej techniki radykal
nego karania zadecydował nie
zwykły postęp technologii in
formatycznej: nagrania, pod
słuchy, dokumenty filmowe,
publikacje prasowe, prowoka
cje służb specjalnych na skalę,
o jakiej nie mogli nawet zama
rzyć władcy reżimów z przesz
łości. Nikt nie zna rozmiarów
„psychologicznej kary śmierci ”
w naszym kraju.

O

Mechanizm
„psychologicznej
śmierci”
Każdy z nas ma wbudowany
mechanizm samozniszczenia
na wypadek, gdyby rzeczywi
stość stała się nie do zniesienia
i najlepszym wyjściem byłoby
odejście z tego świata. Taki
„psychologiczny zabójca” jest
nieodłącznym elementem każ

dej psychiki, a uruchamia go
zawsze podświadoma relacja
między symbolicznym katem a
ofiarą.
Prosty przykład: trzęsący się
mężczyzna w głębokiej depre
sji po śmierci żony opowiada, że
żyje od lat w ciągłym stresie,
gdyż rodzina sąsiada nocą
rzuca kamykami w okna i dach
jego domu. Ktoś mógłby pomy
śleć, że halucynuje, jednak
każdy psychiatra zaręczy, iż nie
ma on omamów. Ten zdawać by
się mogło banalny przykład
uświadamia, że odporność
na stres zależy od tego, jakiego
rodzaju to stres i jak długo trwa.
Wspomniany mężczyzna nie
dawno zmarł. Zabiły go drobne
kamyki...
Stres, czyli reakcja na działa
nie bodźców powodujących
zmiany w organizmie, ma cha
rakterystyczny przebieg. W po
czątkowej fazie, jeśli stresor nie
jest zbyt silny, organizm mobi
lizuje się do obrony - przysadka
i nadnercza kontrolują adapta
cję do nowej sytuacji. Jeśli stre
sor jest silny bądź trwa zbyt
długo, organizm przestaje się
przystosowywać i rozpoczyna
autodestrukcję.
Nadmiar kortyzolu, hor
monu kory nadńerczy wydzie
lanego w czasie stresu, uszka
dza
struktury hipokampa
w mózgu odpowiedzialne
za pamięć świeżą. Następ
stwem jest uruchomienie „ xero
- kopiarki czarnych myśli ”,
czylipatologicznego mechani
zmu myślenia, którego w pew
nych sytuacjach i u wrażliwych
osób nie udaje się zahamować.
Bardziej niebezpiecznym na
stępstwem jest uszkodzenie ba
riery immunologicznej i uru

chomienie procesu nowotwo
rowego - prowadzi to do nieu
chronnej śmierci. W silnym
i przewlekłym stresie mogą wy
stąpić choroby typu psychoso
matycznego, później somatycz
nego, takie jak nadciśnienie tęt
nicze. zawał serca, cukrzyca,
miażdżyca, najprzeróżniejsze
uzależnienia, udary mózgu
i najgroźniejsze z chorób - no
wotwory.
W naszej obecnej rzeczywi
stości jednym z najsilniejszych
stresorów jest utrata pozycji
społecznej, będąca skutkiem
oskarżenia o korupcję, współ
pracę z dawnymi służbami spe
cjalnymi, zachowanie nieobyczajne w sferze seksualnej
(modna obecnie pedofilia), mo
ralnej, religijnej itp.

Psychologiczne
zabójstwo
Samobójcza śmierć Barbary
Blidy jest klasycznym przykła
dem „psychologicznego zabój
stwa”, dokonanego za pomocą
nowej koncepcji postępowania
z osobą podejrzaną. Minister
sprawiedliwości Z. Z. nie prze
widział, że kobieta może, w sy
tuacji wyjątkowego stresu, za
reagować wbrew standardom
i wykonać na sobie honorowy
wyrok śmierci, jak robili już to
w przeszłości wybitni obywa
tele Cesarstwa Rzymskiego.
Różnicę, która występuje
w reakcji na stres tej klasy co ak
cja CBA, między kobietą a męż
czyzną, może zobrazować rela
cja właścicielki małego skle
piku z odzieżą: - O szóstej rano
obudziło
mnie
walenie
do drzwi i krzyk - otwieraj, po
licja! Byłam sama w domu, mąż

w tym czasi t przebywał za gra
nicą. Kiedy otworzyłam, zosta
łam silnie popchnięta, prze
wróciłam się na podłogę, boleś
nie obijając bark. Nie mogę
zapomnieć oczu policjanta
w kominiarce z wycelowaną we
mnie bronią. Kilku innych
wpadło do mieszkania, poprze
wracali wszystko, co się dało.
Okazało się potem, że nie szu
kali mojego męża, tylko prze
stępca, którego mieli schwytać,
ma takie same nazwisko jak na
sze. Od tej chwili boję się
wszystkiego, zwłaszcza że je
stem w trakcie leczenia nowo
tworu piersi.
Przypadek kolejny: małżeń-

Każdy ma
wbudowany
mechanizm
samoznisz
czenia na wy
padek, gdyby
rzeczywistość
stała się nie
do zniesienia
stwo, aby uczcić trzydziestą
rocznicę ślubu, wybrało się tu
rystycznie do Ameryki Połud
niowej. W jakiś czas po powro
cie, o szóstej rano rozlega się
walenie do drzwi: - Otwierać
policja! Zdziwiony gospodarz
otwiera drzwi. Zostaje rzucony
na podłogę, skuty w pozycji le
żącej. W takiej pozycji leży jakiś
czas, następnie zostaje przesłu
chany podczas rewizji, a potem

przewieziony do aresztu. Nie
ma wiadomości o żonie, która
została sama w domu, bez środ
ków do życia. Po kilkunastu
miesiącach pobytu w areszcie
okazuje się , że celowo został
wskazany przez prawdziwego
przestępcę jako współpracujący
z nim przemytnik narkotyków.
- Byliśmy szczęśliwymi ludźmi
- wspomina - a od tamtej pory
stale chorujemy, żona wiele
razy była leczona szpitalnie,
w tym również w szpitalu psy
chiatrycznym.
Zupełnie inaczej wygląda za
trzymanie oskarżonego o ko
rupcję generała X, osoby przyz
wyczajonej i wyszkolonej
do prowadzenia walki. Jego
dom otacza wieloosobowa
grupa funbkcjonariuszy w ko
miniarkach i kuloodpornych
kamizelkach. Wyważają drzwi,
rzucają generała na podłogę,
skuwają kajdankami i wywożą
do prokuratury. Co wtedy prze
żywają sąsiedzi? - Mają poczu
cie satysfakcji, przerażenia albo
pogardy. W radiu, telewizji i pra
sie pojawiają się informacje
o zatrzymaniu generała. To cios
wymierzony nie tylko w podej
rzanego, ale w jego rodzinę,
przyjaciół, znajomych, współ
pracowników itd. Jeszcze
przed udowodnieniem czy rze
czywiście popełnił przestęp
stwo...
Inny przykład: obywatel ru
muński Claudio Crulic zostaje jak się później okazało, niewin
nie - osadzony w areszcie.
Na znak protestu rozpoczyna
głodówkę. Po czterech miesią
cach pobytu w celi umiera. Są
osoby, które dłużej głodują i nie
umierają, czyli nie głodówka
była przyczyną śmierci, ale

„psychologiczne zabójstwo”.
Wybitny seksuolog dr S. zo
staje oskarżony o pedofilię, jego
proces przyćmiewa nawet pro
ces dyrygenta Poznańskich Sło
wików. Po niezbyt długim po
bycie w więzieniu dr S. z po
wodu złego stanu zdrowia
zostaje zwolniony i niedługo
potem umiera.
Inny przykład: kilku lekarzy
wojskowych z Marynarki Wo
jennej zostaje oskarżonych.
W trakcie procesu umierają dr
S., dr W. i dr Ł. Natomiast wcześ
niej, nie będąc oskarżony, jakby
przeczuwając, jaka go może
spotkać tragedia, umiera dr K.
Średnia wieku około pięćdzie
sięciu lat. W tej grupie charak
terystyczne dla całości oma
wianego problemu są okolicz
ności śmierci dr W. Mimo
zaawansowanej choroby nowo
tworowej, o lokalizacji wyklu
czającej przeżycie, i katastrofal
nego stanu psychicznego nie
mógł on opuścić aresztu celem
specjalistycznego leczenia. Do
piero kiedy jego stan zdrowia
był beznadziejny, uzyskał zwol
nienie i krótko potem zmarł.
Kilkudziesięciu psychiatrów
w skali w całego kraju zostaje
aresztowanych. Nikt już nie pa
mięta pierwszych aresztowań
z roku 2005, ponieważ przesło
niły je następne. Wiele z tych
osób, uwikłanych w niekoń
czące się procesy, zapada
na zdrowiu. Zdarzyły się przy
padki samobójstw.
Niezwykle
interesujące
w aspekcie „psychologicznego
zabójstwa” są kulisy aresztowa
nia kardiochirurga dr. G. Z tego
czego dowiadujemy się obecnie
(od prof. D., nauczyciela i przy
jaciela dr G.), objął on stanowi-

Doktor Mirosław Garlicki wrócił do zawodu i operuję

www.polskadziennikbaltycki.pl

Polska Dziennik Bałtycki | 22 maja 2009 | 15

Rejsy
Psychologia
ałtu i zabójstwa kobiety. Jednak opinia publiczna nie może się pogodzić ze zniesieniem tej kary. Dlatego wymyślono coś, co ten
arz psychiatra, biegły sądowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

kara śmierci
sko po prof. R. - kardiochirurgu,
który przeprowadził pierwszą
transplantację serca w Polsce.
Dr G. okazał się rekordzistą
w wykonywaniu przeszczepów,
dystansując swojego poprzed
nika. Prof. R. zostaje ministrem
zdrowia i w trakcie jego kaden
cji dochodzi do aresztowania
dr. G. Okoliczności aresztowa
nia kwalifikują się jako kla
syczny przykład „psycholo
gicznego zabójstwa”. Do gabi
netu dr. G. wkraczają agenci
CBA, skuwają go i w obecności
personelu i pacjentów wypro
wadzają
do
czekająctgo
przed szpitalem samochodu.
Jednocześnie minister spra
wiedliwości Z. podczas konfe
rencji prasowej wypowiada hi
storyczne zdanie - przez tego
pana, czyli dr. G., już nigdy wię
cej nikt życia pozbawiony nie
będzie. Jednakże równie zaska
kujące, a może najciekawsze
jest to, kto został następcą dr.
G.: otóż nie kto inny, tylko syn
prof. R.
Czemu zatem służy dokony
wanie w tak spektakularnym
stylu zatrzymań, zamiast nor
malnego wezwania do prokura
tury? Odpowiedź, z punktu wi
dzenia psychologii i psychopa
tologii społecznej, jest prostanależy wywołać efekt „syn
dromu
sztokholmskiego”
u osoby zatrzymanej.
Dlatego atak brygady anty
terrorystycznej, agentów CBA
albo też porywaczy lub terrory
stów nie ma znaczenia dla psy
chiki osoby, która tego do
świadcza. Zawsze będzie ten
sam efekt, syndrom sztokholm
ski - czyli współpraca z tym,
który się tą metodą ekstremal
nego nacisku posługuje.

Dlatego nikt, na kim wyko
nano akcję zatrzymania, nie jest
w stanie zauważyć, że w czasie
takiej akcji przekroczono za
sady współżycia społecznego.
Godność ludzka została poni
żona do tego stopnia, że z po
gardy dla samego siebie zdarze
nie takie uznają za normę.
Krzysztof Olewnik zostaje
porwany, a następnie zamor
dowany. Trzej sprawcy zostają
dożywotnio pozbawieni wol
ności - i wszyscy wymierzają
sobie karę jeszcze bardziej su
rową niż ta, na którą ich ska
zano. Po kolei popełniają samo
bójstwo, w identyczny sposób,
wieszając się.
Można uważać, że nie spro
stali zmasowanej medialnej
presji, niszczącej poczucie ich
własnej wartości, i dlatego sa
mobójczo odeszli z tego świata.
Dogłębna analiza zapewne wy
każe, iż zadziałał w ich przy
padku mechanizm „syndromu
sztokholmskiego”.

Na szczytach władzy
Lech Wałęsa, legendarny
przywódca Solidarności, po raz
kolejny stał się ostatnio obiek
tem ataków mających na celu
pozbawienie go zasłużonej po
zycji społecznej. Zarzucanie Le
chowi Wałęsie, że współpraco
wał z SB, to tak samo jakby
oskarżać króla Władysława Ja
giełłę o współpracę z Krzyża
kami. Co prawda dowodził
w zwycięskiej bitwie pod Grun
waldem, ale dwa miecze
od Krzyżaków wziął...
Każdy z byłych prezydentów
Rzeczypospolitej uwikłany jest
w jakiś chroniczny proces są
dowy i mogą być kolejne, zgod

nie z angielskim przysłowiem
„any stick a bit the dog "(jeśli
chcesz uderzyć psa, kij się znaj
dzie). Takie są bowiem zasady
walki politycznej opartej
na przewodniej idei „psycholo
gicznego zabójstwa”.
Alternatywną koncepcją jest
idea „wspólnego altruizmu”. Te
dwie przeciwności wyrastają

Żeby zrozu
mieć źródła
kompleksów,
należy się
odwołać do
kompleksu
Edypa
z odmiennego pojmowania
drugiego człowieka. Koncepcja
pierwsza jest idealnie dopaso
wana do neurotycznego oby
watela - pełnego frustracji,
kompleksów i zahamowań (czy
taka jest zdecydowana więk
szość naszego społeczeństwa?).
Żeby zrozumieć źródła kom
pleksów, należy odwołać się
do psychoanalitycznej koncep
cji kompleksu Edypa. Właśnie
w niej jest odpowiedź, skąd się
bierze zafascynowanie psycho
logicznym zabójstwem w na
szym kraju. Natomiast idea
wspólnego altruizmu nie może
się przebić. Zdarzyło się to tylko
raz w historii najnowszej,
za sprawą ludzi pokroju Lecha
Wałęsy. Są oni obecnie w zdecy
dowanej mniejszości, a koncep
cja wspólnego altruizmu -filar
ówczesnej Solidarności - nie
znajduje wyznawców. Wręcz

przeciwnie - mszczenie czy
znęcanie się jednoczy na zasa
dach pełnego altruizmu.
Ostatnia książka o życiu Le
cha Wałęsy została napisana
na podstawie materiałów IPN
oraz informacji uzyskanych od
ludzi żyjących w jego rodzinnej
miejscowości. Jej autor napisał
ją w konwencji klasycznego
„psychologicznego zabójstwa ”.
Kolejny kamyk rzucony
w Lecha Wałęsę. Kto będzie
tym, co rzuci ostatni? Jakimi ka
mykami są wypełnione archiwa
IPN, jakie mistyfikacje pozosta
wili w teczkach specjaliści
z Urzędu Bezpieczeństwa szko
leni w byłym ZSRR? Puszka
Pandory, w porównaniu z archi
wami IPN, to pachnący i nie
winny krzak róży.
Dlć przeciętnego czytelnika,
któremu obce są psychoanali
tyczne niuanse, twierdzenie, że
Lech Wałęsa cierpi na "kom
pleks Edypa, jest diagnostycz
nym pomówieniem. Lech Wa
łęsa może być uwikłany w ten
proces psychoanalityczny, na
tomiast z całą odpowiedzial
nością należy stwierdzić, że to
właśnie autor Z. wykazuje wy
raźne objawy kompleksu
Edypa. Dla przypomnienia wy
jaśnijmy, iż kompleks Edypa ma
wiele faz. Pierwsza faza-kiedy
rodzice Lajos i Jokasta podej
mują decyzję zabicia swojego
dziecka Edypa. Faza druga służący, któremu zlecono za
bójstwo, porzuca nowo naro
dzonego Edypa w lesie. Faza
trzecia-Edyp zosta,e adopto
wany. Faza czwarta-Edyp, żeby
nie zabić adopcyjnych rodzi
ców, odchodzi. Faza piąta Edyp zabija żołnierzy z orszaku
swojego biologicznego ojca

Lajosa, a następnie jego sa
mego. Faza szósta-zabija Sfin
ksa u bram Troi. Faza siódma dostaje od mieszkańców miasta
w nagrodę królową Troi, czyli
swoją matkę Jokastę za żonę.
Faza ósma-klęski nawiedzają
miasto, następuje ujawnienie
kazirodczej prawdy o Edypie
i Jokaście. Faza dziewiąta Jokasta popełnia samobójstwo.
Czworo ich dzieci spotyka tra
giczny los. Faza dziesiąta - Edyp
z rozpaczy oślepia sam sie
bie i pod murami miasta, jako
największy nędzarz wszech
czasów, kończy swój żywot.
Nawet dla nieobeznanej
z psychoanalizą osoby Z. - au
tor książki o Lechu Wałęsie,
wpisuje się doskonale w rolę
Edypa, który zabija swojego
ojca -tu Lecha Wałęsę, co jest
piątą fazą wielostopniowej skali
narastania tego kompleksu. Na
stępnie pan Z. będzie musiał za
bić Sfinksa - ciekawe, kto jemu
lub komuś innemu o podob
nych skłonnościach w tym za
bójstwie pomoże. Kto dostar
czy amunicji do kolejnego „psy
chologicznego zabójstwa”?
Fundamentalną
jednak
kwestią jest, jak obronić się
przed „psychologicznym za
bójstwem”. Najsłynniejszymi
bohaterami najnowszych cza
sów, w stosunku do których za
stosowano metodę „psycholo
gicznego zabójstwa”, są dr Mi
rosław
Garlicki,
który
po trudnych do wyobrażenia
traumatycznych przeżyciach
wrócił do zawodu i operuje
serca pacjentów, oraz prezy
dent Sopotu Jacek Karnowski.
W obu przypadkach zadziałały
szczególne
mechanizmy
obronne, wywodzące się z ob-

Syndrom
sztokholmski
Stan psychiczny, jaki się poja
wia się u ofiar porwania lub
u zakładników, wyrażający się
odczuwaniem szczególnego
uczucia sympatii i solidarnoś
ci z osobami je przetrzymują
cymi. Uczucia te mogą osiąg
nąć taki stopień, że osoby
więzione pomagają swoim
prześladowcom w osiągnięciu
ich celów lub w ucieczce
przed policją. Nazwa bierze
się od zdarzenia, jakie nastą
piło podczas napadu na bank
w Sztokholmie. Napastnikom
w czasie ataku policji poma
gały... przetrzymywane przez
nich jako zakładniczki pra
cownice banku, które potem
czekały aż 10 lat, kiedy wyjdą
oni z więzienia, i zawarły
z nimi związki małżeńskie.

szaru wspólnego altruizmu.
Koło
ratunkowe
dr.
Garlickiemu podali jego pacjenc. i ich rodziny, zbierając
kaucję na uwolnienie z aresztu,
a w przypadku prezydenta
Karnowskiego wyborcy, którzy
w referendum sprzeciwili się
odwołaniu go z urzędu. Czy
wynik referendum w przy
padku Jacka Karnowskiego
wskazuje, że metoda „psycho
logicznego zabójstwa” już nie
jest tak atrakcyjna jak kiedyś
i że trzeba poszukać nowych
sposobów psychologicznego
zabijania? Poczekamy, zoba
czymy, czy twierdzenie - kto
mieczem wojuje, od miecza gi
nie -jest prawdziwe.
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Dwa lata temu Ryszard Krauze widział piłkarzy Arki
Gdynia w glorii i chwale. Dziś ten sam zespół tylko cud
może uratować od spadku z ekstraklasy. Lechia Gdańsk
też jest bliska degradacji, choć szans na utrzymanie ma
jednak więcej - pisze Waldemar Gabis

Amiało
być tak

pięknie

dy
przed rokie
mArka
i Lechia
awansowały
do ekstraklas
y, w całym Trójmieście zapa
nowało piłkarskie święto. W obu
klubach zaczęto snuć plany
na przyszłość, którą zresztą
postrzegano raczej w koloro
wych barwach. Ani w Gdyni, ani
w Gdańsku nie dopuszczano
myśli o spadku. Dziś jednak na dwie kolejki przed za
kończeniem tego-rocznych
rozgrywek - de-gradacja jest jak
najbardziej realna. Jeśli jeszcze
Lechia może jej uniknąć, to Arce
potrzebny jest cud.

G

Zaprzepaszczone szanse
Dwa lata temu Ryszard Krauze,
jeden z najbogatszych Polaków
i właściciel Arki w jednej oso
bie, zapowiadał, że interesuje
go mistrzostwo Polski i euro
pejskie puchary z Ligą
Mistrzów włącznie. Przy tak
doświadczonym i hojnym
biznesmenie ten plan miał
szanse powodzenia. Nawet
mimo karnej degradacji żółtoniebieskich z ek rraklasy
po sezonie 2006/2007
za udział w korupcyjnym pro
cederze. Potem jednak zaczęły
się kłopoty gdyńskiego magna
ta z prawem (do dziś niczego
mu nie udowodniono), bessa
na Giełdzie Papierów Wartoś
ciowych oraz problemy
z wydobyciem ropy w dalekim
Kazachstanie. To wszystko
wpłynęło na «'yprzcdawanie
akcji i wycofywanie się
Krauzego ze sponsoringu spor
towego. Ale i to nie zachwiało
Arką, która choć z problemami
(dopiero z czwartego miejsca
i dzięki degradacji do pierwszej
ligi Zagłębia Lubin i Korony
Kielce) ponownie awansowała
do ekstraklasy.
Trenerem w przeddzień sezo
nu 2008/2009 został
gdynianin Czesław Michniewicz. „Polski Mourinho”
od razu zabrał się ostro
do roboty. Efekty przyszły dość
szybko, po czterech ligowych
kolejkach żółto-niebiescy byli
wiceliderem, mając tyle samo
punktów, co prowadząca Wisła
Kraków. Potem co prawda
przyszła zadyszka i pięć
meczów bez punktu, ale
po zwycięstwie w grudniu
nad Cracovią 2:1 w ostatnim
meczu roku gdynianie byli
na siódmym miejscu w tabeli.

Wiosna miała być
gdyńska
Nie była. Dlaczego? Powód
pierwszy: piłkarze zbyt szybko
uwierzyli w swoją wielkość.
Kilka dobrych spotkań, kilka
efektownych bramek, dość
wysokie miejsce przed przer
wą zimową kazało im wierzyć,
że można zwyciężać nawet
z Wisłą Kraków, Lechem
Poznań (to akurat się udało)
czy Legią Warszawa. W konse
kwencji okazało się, że nie
potrafią wygrywać z potencjal
nie niżej notowanymi rywala
mi.
Powód drugi: paradoksalnie
był nim spokój finansowy. Naj
pierw spore pieniądze na klub
łożył Rysz ird Krauze, a gdy
jego zabrakło (w trakcie sezo
nu ze sponsorowania wycofała
się firma Polnord), to pomocn \

dłoń wyciągnął prezydent
Gdyni Wojciech Szczurek
i miejscy rajcy, którzy zalepili
budżetową dziurę w kwocie 1,5
min zł. Piłkarze, którzy zaczęli
chyba wyznawać starą socjali
styczną zasadę „czy się stoi,
czy się leży kilkanaście (kilka
dziesiąt) tysięcy się należy”,
mogli być spokojni o comie
sięczne apanaże. Gra o punkty
stała się dla nich dodatkiem,
a nie celem. Tak to przynaj
mniej wygląda z trybun. A jeśli
poczynania większości piłka
rzy Arki porówna się z tym, co
robią na boisku i jak grają
zawodmcy borykającego się
od miesięcy z finansowym
kryzysem ŁKS Łódź, to kwestia
braku determinacji i woli walki
w przypadku gdynian nabiera
cech oczywistości.
Powód trzeci: pochopne roz
stanie się z Michniewiczem
i zatrudnienie na jego miejsce
Marka Chojnackiego.
Michniewicz po sukcesach
z Lechem (Puchar Polski)
i Zagłębiem (mistrzostwo
kraju) być może chciał zbytnio
zawładnąć zespołem, ale on
przynajmniej próbował rato
wać sytuację (ratowanie skła
dem, wyrzucenie do rezerw
mniej ambitnych piłkarzy).

W Arce gra
o punkty
stała się
dodatkiem.
WLechiinie
zatrzyma
no najle
pszego
piłkarza

mi zależnymi od miasta, miał
(ma) ograniczone możliwości.
Spora część budżetu pochodzi
z transmisji telewizyjnych
w Canal+ oraz ze sprzedaży
biletów. Przed sezonem prezes
Maciej Tumowiecki zapowia
dał, że celem nadrzędnym jest
utrzymanie. Utrzymanie jest
nadal realne, ale w najbliższych
spotkaniach z walczącą
o mistrzostwo kraju Wisłą Kra
ków oraz zagrożonym na razie
degradacją Piastem Gliwice
wypadałoby zdobyć trzy punk
ty (czyli wygrać z Piastem).
Zespół jest dziś na 13 miejscu.

Lechia mogła być wyżej
Dlaczego nie jest? Powód
pierwszy: odejście Łukasza
Trałki. Szkoda, że klubowi
działacze nie powalczyli
0 zatrzymanie tego piłkarza,
który był najlepszym zawod
nikiem biało-zielonych
w rundzie jesiennej. Jego
dobrą grę w przeciętnej prze
cież Lechii dostrzegł nawet
selekcjoner reprezentacji Pol
ski Leo Beenhakker, powołu
jąc na zgrupowania i mecze
eliminacji mistrzostw świata.
Z nim możliwości zespołu
były zdecydowanie większe.
Powód drugi: zbyt późne roz
stanie z trenerem Jackiem
Zielińskim. Zieliński przez
lata był świetnym obrońcą
1 może dlatego zespoły, które
trenował (m.in. Legię War
szawa i Koronę Kielce), nigdy
nie grały ofen: ywnie. To jed
nak nie zarzut, tym jest ewi
dentny brak koncepcji.
W większości meczów Lechia
grała bez polotu, często właś
nie bez pomysłu. Inaczej gra
jący piłkarze Lechii mogli
zdobyć w lidze więcej punk
tów i dziś spokojnie myśleli
by z działaczami o przyszłym
sezonie.
Powód trzeci: zamieszanie
wokół współpracy z miastem.
Klub tę współpracę widzi ina
czej, miasto też, a taka sytua
cja niczego dobrego nie roku
je. Co prawda obie strony
po założeniu przez klub
Sportowej Spółki Akcyjnej
spotkały się, ale na razie żad
nych konkretnych decyzji
na temat dalszej współpracy
nie było. A to powinien być
jeden z priorytetów.

Wyciągnąć wnioski

Z kolei kompletnym nieporo
zumieniem było zatrudnienie
Chojnackiego, który jako tre
ner wsławił się jesienną serią
fatalnych występów z ŁKS
Łódź, którą zresztą - z nie
chlubnym skutkiem - konty
nuuje w Gdyni.

Nie wszystko stracone
W nieco innej sytuacji - nie tak
dramatycznej - jest dziś Lechia.
Gdańszczanie do ekstraklasy
dotarli z pierwszego miejsca
w pierwszej lidze, po kilkulet
niej wspinaczce od A klasy.
Dzięki czemu byli jedynym
bodaj zespołem w Polsce, któ
rego ominęły jakiekolwiek
podejrzenia o korupcję.
Klub z ul. Traugutta
przed sezonem nie mógł doko
nać wielkich transferów, gdyż
nie był (nie jest) na to przygo
towany finansowo. Związany
głównie z miastem lub spółka

Jutro Arka gra na wyjeździe
z GKS Bełchatów, Lechia podej
muje Wisłę. Nie wszystko jesz
cze stracone, ale piłkarze obu
zespołów muszą postawić
wszystko na jedną kartę. Muszą
gryźć trawę przez pełne 90
minut. Inaczej sukcesu się nie
osiągnie. Nie pomoże nawet
możny sponsor, który za utrzy
manie zaoferuje wielką kasę,
a tak właśnie niedawno postą
pił Ryszard Krauze. Na razie
bezskutecznie. To też daje
do myślenia. Czas wyciągnąć
wnioski.

Jakie będą losy
piłkarskich drużyn Lechii
i Arki w tym sezonie
j
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Obie spadną
Obie się utrzymają
Spadnie Lechia
Spadnie Arka
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GDAŃSK. ui.Politechniczna 7/20, tel. 058 345-2000
GDYNIA. Skwer Kościuszki 17/19, tel. 058 620-1500
GDYNIA Chylonia. Chylońska 116B, tel. 058 741-8888
TCZEW. Aleja Zwycięstwa 11/3, tel. 058 531-7300
ELBLĄG, ul. 3-go Maja 11E, tel. 055 235-2000

Oprogramowanie:
Microsoft“ Windows' Vista Business Edition
Microsoft* Office 2007 **wersja 60 dniowa
Microsoft Office Business 2007 (dodatkowo w cenie 799 zł)

Preinstalujemy oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft

** wersja 60 dniowa preinstalowana
Office 2007 Professional, umożliwiająca
najtańszy zakup wybranej pełnej wersji pakietu
- Office 2007 do użytku domowego
- Office Basic 2007
- Office Smali Business 2007
- Office Professional 2007

Microsoft
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Politycy to podróbki Joli
Uprawianie polityki przypomina dziś kabaret, często nie najwyższych lotów. Dlatego o to, co sądzi o polskiej scenie
politycznej i jej aktorach, postanowiliśmy zapytać gwiazdę kiczu Jolę Rutowicz. Zwierzyła się Maciejowi Domagale
Taka lwica jak ja na przykład.
Poza tym nie chciałabym, żeby
w Sejmie były same podróbki
Joli Rutowicz.

ielejuż
razy
mówi
łaś, że
nie
jesteś
zainteresowana politykę.
Dlaczego nie?

Dlaczego?
Polityk nie może być
roztrzepany i gubić wszystkich
papierów w Sejmie albo świe
tnie wyglądać w telewizji.
Niech sobie chłopcy będą
poważni i sztywni, ale niech
nie udają, że coś robią. Już ja
bym ich zmotywowała!

A dlaczego tak? A co oni cie
kawego robią dla mnie?

Nie korci, żeby samej zrobić
coś ciekawego w Sejmie?
Ale popatrz na mnie, jaka jes
tem, jak wyglądam, ile mam
charyzmy w sobie. Każdy czło
wiek jest dobry w swojej bran
ży. Politycy są od tego, aby
pro-wadzić i reprezentować
nas godnie na arenie
międzyna-rodowej, natomiast
ich praca nie przynosi żadnych
efektów. Ja już nic z tego nie
rozumiem. Nie dziwię się
naszym rodakom, że wyjeż
dżają z Polski, bo jest coraz
gorzej.

To co - radzisz, żeby ich
wysłać na rok do Londynu?
Nie, to przecież wtedy Londyn
uschnie, a poza tym często
tam latam i nie chciałabym ich
spotkać w samolocie.

Kto jest najbardziej sztuczny?
Ja ich nie rozróżniam - wszy
scy są tacy sami. Nie ma tam
żadnego Cristiano Ronaldo.
Zresztą oni wszyscy mają żony
i dzieci, tylko żeby jeszcze tych
żon nie zdradzali jak
Marinkiewicz. Bo nie wierzę
w szczęście zbudowane
na czyimś nieszczęściu.
Związek Marcinkiewicza nie
przetrwa. Dla mnie zdrada to
najgorsze, co może być.

Może boisz się, że nikt by
na Ciebie nie głosował?
Ja jestem pewna, że bym wy
grała te wybory! Daję stówę
i mogę oddać mojego
jednoroż-ca, że wygrałabym ze
względu na to, jaką jestem
osobą popu-lamą. Ale teraz
mam inne pla-ny, więc po co
wchodzić mię-dzy wrony
i krakać tak jak one? To oni są
od tego, a i tak nie robią nic
dobrego.

szczurów czy kochanek.
Naprawdę.

Ajakie są te plany?

Ale nikt polityków nie zmusza,
żeby opowiadali o swoich
kochankach. Specjalnie
mówią o takich rzeczach?
To jakaś strategia?

Chcę wybudować autostradę.

Wiesz, myślę, że chyba tak.

OK. Czyli Ty nie chcesz iść
do polityki. A po co ludzie
w ogóle wybierają taką
karierę?
Dla kasy, proste.

Ale np. poseł Palikot robił wię
kszą kasę poza polityką niż
teraz.
Może też dla medialności.
Chcą przez chwilę zaistnieć,
chociaż nie wiem po co, bo dla
mnie po-lityka kojarzy się
z pracą za ku-lisami, a nie
pajacowaniem przed kamerą.

To znaczy?
Wiadomo, że wyborcy muszą
wiedzieć, na kogo głosują,
więc w czasie kampanii
wyborczej politycy powinni się
zaprezen-tować. Ale bez prze
sady' Żeby ciągle wszystko
robili na pokaz, żeby tylko
0 nich pisać. Rozry-wka to jest
inna działka! Show nie jest dla
nich.

Co jest więc dla nich?
Niech się zaszyją w Sejmie,
albo niech siedzą w domu
1 robią coś dla kraju. Nie intere
suje mnie, co gadają
przed kamerami.

jak im wychodzi taka promo
cja przez tabloidy?
Spójrz na przykład na Marcin
kiewicza - premier, a nie rozu
mie brukowców. Mówi, że po
szedł do tabloidu ze zdjęciami
swojej nowej dziewczyny
po to, żeby mu dali spokój. Ale
media tak nie działają! Jeżeli
nakar-misz je raz, to będą
chciały wię-cej. Głupota.

Gdybyś potraktowała Sejm jak
program telewizyjny, to
mogłabyś w nim wystąpić?
Za darmo bym tam nie poszła,
a jestem bardzo wymagająca.
A jak już bym była w Sejmie, to
zrobiłabym więcej przez jeden
dzień niż politycy przez całą
kadencję. Nic się tam nie zmie
nia, oprócz kadencji. Może jak
by tam wstawić młodych,
ambitnych ludzi, to coś by się
ruszyło.

Będziesz głosowała w wybo
rach do europarlamentu?
Nie, chyba będę w tym dniu
robiła co innego. Coraz mniej
ludzi głosuje, bo są zawiedze
ni. Jest dużo obiecywania,
nigdy nic nie było zrobione.

powinnam oglądać codziennie
Wiadomości. Ale nie dam
rady! Piobowałam! Ostatnio
nawet chciałam sobie coś
przeczytać o polskich polity
kach, zobaczyć, kto jest w rzą
dzie.

Ico?
Zobaczyłam Sikorskiego i się
wystraszyłam! Kaplica po pro
stu. Taki ponury, powa-żny
świat. Zamknęłam wszys-tko.
Wolę oglądać siebie na pul
picie komputera czy grać w te
nisa, bo zaczęłam akurat... Ale
jestem w stanie wszystko zro
zumieć, naprawdę, te ich
hopki i szopki, ale niech
przy tym nie zapominają
o wyborcach.

To dziwne: nie chcesz wcho
dzić do polityki, a wszyscy Cię
tam widzą. Ostatnio Monika
Olejnik powiedziała, że
Palikotjest „folą Rutowicz
polskiej polityki”. Oco chodzi?
Zauważ, ilu się wybiło na tym,
że są Jolantą Rutowicz - chcą
się przeze mnie wypromować.
Trochę dziwne, ale fajnie, że
mnie widzą w swoim świecie,
bo ja ich nie widzę w moim.
Nie wiem, dlaczego mnie aku
rat sobie upodobali, ale trud
no.

Może dlatego, że masz tytuł
Świra Roku?Jak tylko Palikot
zrobi coś głupiego, to się mówi,
że jest Jolą. Nie obraża Cię to?

Nie znają się na występach?

Ty też się rozczarowałaśjako
wyborca?

To ja mu każę robić te głupoty.
Jesteśmy po prostu w zmo
wie... Ale chłopak się słucha,
to fakt.

Ach, irytują mnie te pytania,
poproszę o melisę... Nie chcę
wiedzieć, kto z kim sypia, ile
ma żon, ile kotów, papug,

Ja mam w swoim życiu bardzo
dobrze, chodzę swoimi ścież
kami i nie siedzę codziennie
przed telewizorem. Wiem,

A hipotetycznie, jakbyś zosta
ła premierem, to co byś zrobiła
na początku?

To pewnie niełatwe, chciała
bym, aby wzrosły
wynagrodze-nia. Koniec
z podziałem na bie-dnych
i bogatych. Politykom poobci
nałabym wszystkie wydatki.
Zabrałabym im te wszystkie
wielkie auta, niech jeżdżą
tramwajami i rowerami. Niech
zobaczą, jak żyją normalni
ludzie. Z marszu zabrałabym
im połowę wynagrodzeń a.

To taka tradycja, żeby
narzekać na polskich
polityków. Ale byłaś
nazaćhodzie, w Anglii. Tam ta
polityka wygląda inaczej?
Dwie różnice. Po pierwsze
- tam mają królową, czyli taką
osobę jak ja. Po drugie, mają
najdoskonalszy akryl, po pro
stu tips się nie złamie. Tego
w naszym kraju brakuje. A jeśli
chodzi o politykę, to w UK
państwo ceni i szanuje swoje
go obywatela, a u nas jest
wręcz przeciwnie.

Jestjakiś polityk, który Cię tam
szczególnie zainteresował?
Może nie w Anglii, ale skoro
już mówimy o światowych
politykach - to muszę coś
wyznać. Obama mi się
potwornie podoba... Jestem
w nim zakochana strasznie.

Szkoda, że
polityków
nie można
nominować
co tydzień
jak w „Big
Brotherze”

Oglądałam zaprzysiężenie,
cały dzień z głowy! Mam
wszystkie jego zdjęcia na pul
picie skopiowane i zamierzam
go odbić żonie.
Co on tcdciego ma, czego np.
Sikorski nie ma?
To tak, jakbyś porównywał
jednorożca do konika polnego.
Mam tylko nadzieję, że Obama
się sprawdzi jako prezydent
i nie jest to tylko ta charyzma,
na którą tak naprawdę ludzie
głosowali.

Można taką ćharyzmęjakoś
wypracować? Znasz się
na tym, jak zdobywać
popularność, może masz
jakieś dobre rady dla naszych
polskich polityków?
Zamierzam otworzyć szkołę,
jak być Jolantą Rutowicz.
Każdy polityk będzie chciał się
tam znaleźć, więc pewnie
będzie konkurencja. Niech się
panowie szyku/ą, zeszyciki
sobie kupią.

Jakie tam będą przedmioty?
Dwa: jak wyglądać i jak się
zachowywać jak ja. Z takim
szkoleniem politycy na pewno
daleko zajdą. Marcinkiewiczo
wi i Palikotowi załatwię miej
sce w pierwszej ławce, więc
niech się chłopcy przygotują,
bo to ich ostatnie wakacje.
I nie ma bata - bez ściągania.

Może to nie jest zły pomysł
na biznes, poważnie. Jakbyś
rzeczywiście taką szkołę
założyła, to może ktoś by się
potajemnie do niej zapisał.
Nie wątpię w to, że tak. Ale
niestety nie ma przepisu na to,
jak się wykreować, to dzieje się
samo, z tym trzeba się urodzić!

A to jest właśnie polityk,

który pracował w Londynie.
To miasto go popsuło?
Dlatego mówię, zamknąć poli
tyków w Sejmie 24 godziny
na dobę. Nie chcę nic wiedzieć
0 ich życiu prywatnym.

Powiedz, widziałaś
Sikorskiego, a co z Kaczyńskimi-mają tę charyzmę?
A, tacy maciupcy bracia? Nie,
no tego słowa bym im nie
przypisała.

Co Cię najbardziej denerwuje
wżyciu politycznym?
Włączyłam sobie kiedyś moją
boską plazmę i spodziewałam
się tam jakichś mądrości.
Myślę sobie — no dobra, może
się czegoś nowego nauczę.
1 włączyłam, dla dobra nasze
go narodu. A tu co?
Zobaczyłam kłótnie, jakiś
kabaret! Więc od razu przełą
czyłam na kanał muzyczny,
ATB i te sprawy...

Czyja to wina, że wyborcy tacy
jak Ty nie chcą mieć nic
wspólnego z polityką?
Politycy sami zniechęcają
do siebie ludzi. Wiedzą o tym,
ale nic nie robią, żeby to zmie
nić.

Czy Sejm bardzo się różni
od „Big Brothera”?
Nie, bo politycy traktują to jak
zabawę, a tym właśnie był „Big
Brother”. Stołki, nie stołki, gło
sowania. Tylko szkoda, że nie
można ich nominować co
tydzień.
A kto jest bardziej zakłamany

— tabloidy czy politycy?
Kurcze, to przecież jedno i to
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Z odzysku: pyszne jedzonko
rodem wprost ze śmietnika
iedzia'em. ze

W

ztympasztetem
było coś
nie tak.
Musiałem jednak spróbować, nie
mogłem przejść koło niego obo
jętnie. Nie wybaczyliby mi tego
mieszkańcy Kiribati, Antigui
i Barbudy, nie wybaczyłbym so
bie sam. W końcu na jeden dzień
zostałem
freeganem.
New York,
New YorkNo i teraz
wietrzę mieszkanie.
Wszystko
byłoby łatwiejsze,
gdybym żył w Nowym Jorku. To
tam od kilku lat działa najwięk
sza na świecie grupa freegan,
czyli osób, które z odzyskiwania
żywności, ubrań, elektroniki
i wszystkiego, co człowiekowi
potrzebne, uczyniła styl życia.
I nie dlatego, że nie mają pienię
dzy, a kryzys w USA przycisnął
ich bardziej niż mnie. Są wśród
nich menedżerowie dużych korporaq'i, przedstawiciele wolnych
zawodów, studenci. Freeganie to
po prostu śmietnikowi obrońcy
naszej godności i naszej planety.
To im powinni być wdzięczni
mieszkańcy Kiribati, Antigui
i Barbudy - małych wyspiarskich
państewek - trudno bowiem dać
lepszy dowód troski o podno
szący się poziom mórz niż po
przez jedzenie tego, co się znaj
dzie na śmietniku.
Freeganie doszli do wniosku,
że w tak wielkim mieście jak
Nowy Jork marnuje się zbyt wiele
jedzenia i zbyt wiele energii, by
można było przejść obok tego
obojętnie. Postanowili więc wy
korzystać to, co inni uznali za od
pad. Żyją ze śmieci, bo te śmieci
da się jeszcze wykorzystać.
No więc gdybym żył w Nowym
Jorku, bycie freeganem byłoby łatwiejsze. Śmieciowe wycieczki
(trash tour) odbywają się tu co
trzy, cztery dni pod okiem bar
dziej doświadczonych kolegów.
Podczas nich mógłbym zaopa
trzyć się w bezpieczną i smaczną
żywność drugiej świeżości. Gdy
bym w jej przygotowaniu czuł się
samotny (bądź bezradny), mógł
bym raz w tygodniu wziąć udział
we freegańskiej uczcie (freegan
feast), a moje zapasy i potrzeby
mógłbym uzupełnić podczas
akademikowego nurkowania
(dorm dive). W maju na nowo
jorskich uniwersytetach kończy
się rok akademicki i studenci
na śmietniki wyrzucają praw
dziwe skarby. Gdybym żył w No
wym Jorku, freeganie nauczyliby
mnie w trakcie cotygodniowych
warsztatów, jak wyreperować
znalezioną odzież, jak wybrać so
bie na śmietniku wypasiony
komputer i co można zmontować
ze znalezionych części rowero
wych. Gdybym tylko mieszkał
w Nowym Jorku, wszystko by

łoby łatwiejsze. Ale nie miesz
kam. Mieszkam w Poznaniu.
A znaleźć w Poznaniu freeganów
nie jest łatwo. Są co prawda
squatersi z Rozbratu, którzy
w ramach ich inicjatywy „Jedze
nie zamiast bomb” zbierają
wegańską żywność na poznań
skich ramkach gotują bezpłatne
obiady dla bezdomnych rozda
wane potem w okolicach po
znańskiego dworca. Ale tylko jesienią i zimą. Wiosną i latem
sprzedawcy są mniej hojni,
anarchiści zawieszają więc dzia
łalność. Jestem więc zdany
na siebie.
Mało ambitnie postanawiam,
że zaopatrzę się po freegańsku
w żywność na jeden dzień. Śnia
danie, obiad, kolacja - a może i ja
kiś podwieczorek. Zanim wyru
szę na łowy, czytam w interaecie
kilka poradników: już wiem, że
grzebanie w śmietnikach to osta
teczność, większość przydatnej
do spożycia żywności ludzie zo
stawiają nad ziemią obok nich, by
nie dobrały się do niej szczury.
Oczywiście wewnątrz kontene
rów również znajdują się skarby,
ale komu by się chciało jeść po ta
kim nurkowaniu? Co więcej, oka
zuje się, że przynajmniej w No
wym Jorku doskonałym źródłem
zaopatrzenia są restauracje. To
one na koniec każdego dnia wyrzucająmnóstwo jedzenia. Posta
nawiam zacząć więc od nich.

Nie jestem świnią
Mieszkam na Ratajach, ale jako
rewir łowów wybieram Piątkowo:
mam pewność, że po zakończe
niu przygody sąsiedzi nie będą
mnie wytykać palcami. Odnaj
duję na mapie kilka pizzerii i ba
rów oraz dwa markety.
W pizzerii nr 1 patrzą na mnie
jak na wariata, gdy ~pytam
o resztki, po które chcę przyjść
wieczorem-Dla świń? Mamy już
odbiorcę - słyszę odpowiedź.
Przypuszczałem, że tak będzie,
w sieciowych knajpach jest naj
trudniej.
W pizzerii nr 2 jest lepiej. Miła
kelnerka proponuje mi bezpłatny
obiad do zjedzenia na miejscu.
Żałuję, że nie mam przy sobie
freegańskiego manifestu, bo nie
pamiętam, czy to dozwolone.
Profilaktycznie jednak odmawiam
z bólem serca. Mam jeść resztki.
Wkolejnychbarach tracę złudze
nia. Mają swoich przemysłowych
odbiorców resztek bądź zabra
niają im tego jakieś przepisy. Po
dobnie w marketach, o odbiorze
lekko przeterminowanej żyw
ności mogę tylko pomarzyć.
- Każdy by tak chciał za darmochę się nażreć, co? - słyszę od kie
rowniczki dyskontu.
A zatem śmietniki? Jestem na
jedzony (i mam pieniądze), więc
nie będę w nich nurkował. Przej
rzę tylko to, co inni uznali
za zdatne do spożycia i nie wrzu

FOT FILIPSPRINGER

Z jednej strony kryzys, z drugiej globalne ocieplenie - wszystko to sprawia, że w poszukiwaniu jedzenia i ubrań
nasz reporter zagląda do śmietnika. O tanim i przyjaznym otoczeniu oraz świecie z odzysku pisze Filip Springer

cili do środka. Ze wstydem przy
pominam sobie, że ja to, czego
nie zjadłem, zwykle ładuję
do zbiorczego wora i wrzucam
do kontenera. Wybaczcie mi
ratajscy freeganie - jeśli tam je
steście.
Nie bez oporu ruszam między
śmietniki. Po dwóch godzinach
chodzenia moja ekologiczna
torba na zakupy zawiera: dwa po
midory, dwie i pół cebuli (pół wy
rzucam), półpudełka serka grani,
pół opakowania żółtego sera
w plasterkach, dwa słoiki dżemu
(jagodowy i ananasowy, ledwo
rozpoczęte), zamrożone na kość
(więc chyba dobre) opakowanie
nuggetsów z indyka, resztkę
oliwy z oliwek w szczelnie zamk
niętej butelce, pół paczki kaszki
kuskus, pół pudełka zestawu su
rówek z pobliskiej pizzerii (a jed
nak!) i prawdziwy skarb - fa
brycznie zamkniętą całą butelkę
keczupu z dobrym terminem
ważności. Znajduję też butelkę
bitej śmietany oraz ten nie
szczęsny pasztet. Brakuje pie
czywa. Może dlatego, że śmietni-

Recesja
zmusza
wydawców
i klientów
do przejścia
w świat
cyfrowy

kowe łowy urządziłem po połud
niu, później zaobserwuję, że
worki z pieczywem znikają już
wczesnym przedpołudniem. Mój
błąd.
Po powrocie do domu oglądam
zdobycz: pomidory od razu lądują
w śmietniku, z drżącym sercem
sprawdzam bitą śmietanę. Jest
w porządku. Podobnie jak su
rówki. Kuskus trudno podejrze
wać o zdradę, woreczek zamk
nięty był na gumkę i kaszka nawet
nie zawilgotniała. Obawy mam
względem nuggetsów. Ale lądują
na patelni podlane oliwą, kaszkę
zalewam wrzątkiem jak podane
w przepisie. Do tego bukiet suró
wek. Na deser tost (chleb kupuję
w sklepie) z dżemem i bitą śmie
taną. Niniejszy tekst piszę pięć
dni po eksperymencie. Mamo,
tato - mam się dobrze.

Na poważnie
Moda na życie z odzysku zatacza
coraz szersze kręgi. I dotyczy nie
tylko żywności, lecz także np.
mieszkalnictwa. Dowodów nie
trzeba szukać zbyt daleko.
- Nie jesteśmy bezdomnymi,
wykorzystujemy tylko to, co stoi
puste i się marnuje, podczas gdy
brakuje lokali socjalnych- tłuma
czył kilka miesięcy temu Marek
Piekarski z poznańskiej Federacji
Anarchistycznej. Chwilę wcześ
niej poliq'anci wyprowadzali dzi
kich mieszkańców miejskiej ka
mienicy, choć sąd uznał, że nie
złamali oni prawa, i umorzył po
stępowanie w ich sprawie.

W odpowiedzi na te problemy
Zarząd Komunalnych Zasobów
Lokalowych w Poznaniu ogłosił,
że przymierza się do stworzenia
lokali socjalnych w kontenerach
mieszkalnych. Pomysł spraw
dzony w innych miastach Polski.
Adaptacja kontenerów do po
trzeb mieszkalnych jest tańsza
niż budowa całego budynku.
Oczywiście trudno się spo
dziewać, by poznańskie mia
steczko kontenerowe, jeśli oczy
wiście kiedyś powstanie, znala
zło takie uznanie jak projekty
kontenerowych domów amery
kańskiego architekta Adama
Kalkina czy Brytyjczyka Erica
Reynoldsa. Kontenerowe miasta
autorstwa tego drugiego w ciągu
kilku lat zmieniły oblicze zanied
banych dzielnic Londynu takich
jak Spitafield czy Camden Lock.
W pierwszym takim założeniu
w Trinity Buoy Wharf nad Tamizą
stanęło 50 kontenerów, w których
urządzenie mieszkań czy pra
cowni jest o niebo tańsze niż w in
nych częściach Londynu.

Upcycleme!
Odzysk znajduje szerokie zasto
sowanie nie tylko w skali makro,
lecz także w skali mikro. W czasie
grudńiowej Konferencji Klima
tycznej ONZ poznaniacy mogli
oglądać wiszący na budynku po
znańskiego Dworca Głównego
ogromny banner wzywający
do aktywnej walki o klimat. Właś
ciciele banneru - międzynaro
dowa r*rgai ńr,acja Oxfam oraz Pol

ska Zielona Sieć - po jego zdjęciu
przekazały go koszalińskiej firmie
HO::IX), która speq'alizuje się wupcyclingu, czyliprzetwarzaniupozomie bezużytecznych materia
łów w coś zupełnie użytecznego.
Z 20 mkw. poznańskiej płachty
powstała cała seria modnych
i praktycznych miejskich toreb.
Całkowity dochód z ich sprzedaży
zostanie przeznaczony na wspar
cie ekologicznych plantacji ana
nasów w Tafi-Todżi w Ghanie.
-Zainteresowanie torbami wy
konywanymi ze starych bannerów przei osło nasze najśmiel
sze oczekiwania - przyznaje To
mek Kopyłowski z HO::LO Studio.
- Mamy zamówienia z całej Eu
ropy, firmy poprzez taki produkt
wręczany jako prezent swoim
klientom bądź partnerom chcą
pokazać, że leży im na sercu tro
ska o środowisko - dodaje.
Koniunkturę na upcycling wy
czuli już inni. Warszawski Ecocomer ma w swojej ofercie pro
dukty dla biura, domu i kuchni
wykonane na przykład ze zuży
tych płyt winylowych czy plasti
kowych butelek. Z kolei krakow
ski Haloart oferuje paniom biżu
terię ze zużytych podzespołów
elektronicznych, starych zegar
ków oraz torebki plecione z two
rzyw sztucznych.
Problemem jest jedynie to, że
upcyó ■ figowe produkty są ciągle
dość drogie. I na to jednak znaj
dzie się rozwiązanie. W końcu
bowiem wylądują na śmietniku.
A wtedy zajmą się nimi freeganie.
Już na to czekają.
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Reportaż

Nie nam rozsądzać o winie czy niewinności lekarki i pielęgniarki
oskarżonych o nieudzielenie pomocy półrocznemu Dawidkowi spod
kartuskiej Kobylnicy. To sprawa prokuratury i sądu. Badania
przeprowadzone w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie rzuciły jednak
na tę sprawę nowe światło, pisze Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

^^■^hłopczyk cierpiał
^Bna
śmiertelnie
U
groźną chorobę
1 ,
genetyczną,
Azwaną deficytem
^PhCHAD Ani ro
dzice, ani lekarze nie mieli o tym
pojęcia.
Co roku umiera na Pomorzu
kilkadziesiąt nowuiodków i nie
mowląt. Nie zawsze udaje się
wyjaśnić, dlaczego. Być może
winę za to ponosi gen, potocznie
zwany kaszubskim, bo w tym re
jonie występuje wy jątkowo czę
sto. Dlatego gdań scy pediatrzy
uwć zają, że każdy noworodek
urodzony na Kaszubach powi
nien byćpodtymkątem badany.
W przeciwieństwie do więk
szości chorób genetycznych,
z deficytem LCHAD można żyć.
Pod warunkiem, że się go leczy.
A żeby leczyć, trzeba go wykryć
jak najwcześniej. Na tzw.
przesiewowe badanie noworod
ków potrzebne są pieniądze. Nie
da ich rząd, bo kaszubski gen to
sprawa lokalna. Musimy je zdo
być sami. Genetycy z Gdań
skiego Uniwersytetu Medycz
nego szacują ich koszt i obiecują
pomoc.

Bez skierowania
Marzec 2008. U progu
ośrodka
zdrowia
w Sierakowicach umiera nie
mowlę. Zanim do tego dojdzie,
matka szuka pomocy w dwóch
placówkach - w przychodni
w Kartuzach i w szpitalu. Nie
może je wyegzekwować, bonie
ma skierowania. Gdy dociera
do swojego lekarza pierwszego
kontaktu na ratunek dla dziecka
jest już za późno. Dramatyczną
śmierć małego Dawidka szeroko
komentują media. Jedną z infor
macji słyszy prof. Ewa Pronicka,
wybitny specjalista od chorób
metabolicznych z Centrum
Zdrowia Dziecka.
-Odrazuponr, siałam o defi
cycie LCHAD - wspomina pro
fesor. - Dziecko nie może tak
szybko umrzeć bez tła genetycz
nego.

Do Warszawy jedzie bibułka
z krwią Dawidka pobrana
na czwartą dobę po jego urodze
niu. Wraz z
bibułami
od wszystkich noworodków
z Pomorza przechowuje się je
w Zakładzie Biochemii Klinicz
nej Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego. Z suchej kropelki
krwi wszystkim dzieciom wyko
nuje się badanie w kierunku
fenyloketonurii, groźnej cho
roby genetycznej powodującej
opóźnienie rozwoju umysło
wego oraz niewydolności tar
czycy. Z krop .“lki krwi Dawidk; 1
genetycy z Centrum Zdrowia
Dziei ka izolują zmutowany gen.
Zapraszają na t adan; a rodziców.
Wyniki potwierdzają podejrze
nie. Oboje są jego nosicielami.
Chłopczyk odziedziczył dwa
uszkodzone geny - po matce
i ojcu, a w takich przypadkach
zawsze występuje deficyt
LCHAD. Nie oznacza to jednak,
że ich kolejne dzieci również
będą chore. Ryzyko wynosi 25
proc.
Biegli z Zakładu Medycyny
Sądowej sprawdzają w trakcie
sekq'i bezpośrednią przyczynę
zgonu Dawidka. Ostra niewydol
ność krążenia z powodu ciężkiej
choroby serca. Toczące się w nim
zapalenie. Zwłóknienie wsierdzia i znaczne zwężenie tętnicy
głównej. Uszkodzona wątroba,
niewydolna trzustka.

Z poniedziałku na piątek
- To spustoszenie w organi
zmie dziecka jest efektem defi
cytu LCHAD - przekonana jest
dr Jolanta Wierzba, ordynator
oddziału patologii wieku nie
mowlęcego Kliniki Pediatri i, He
matologii, Onkologii i Endokry
nologii GUM. Nieraz ze zgrozą
obserwowała, w jak piorunują
cym tempie deficyt LCHAD roz
wijał się u jej paq'entow Jeszcze
w poniedziałek echo serca było
prawidłowe, a już w piątek wy
krywało w nim takie zniszcze
nia, że dziecko było nie do ura
towania. Pamięta takich przy
padków przynajmniej kilka, bo

to na jej oddział trafiają mali paq'enri z podejrzeniem choroby
genetycznej ze wszystkich szpi
tali na Pomorzu. Deficyt LCHAD
zabija co drugie chore dziecko
tuż po urodzeniu.
-Rodzi się piękny, zdrowy no
worodek, a w drugiej, trzeciej
dobie nagle się załamuje - tłu
maczy
doktor
Wierzba.
Za wszelką cenę chcemy wtedy
ustalić przyczynę. Wysyłamy
do Warszawy mocz i krew na ba
dania metaboliczne. Diagnoza
przychodzi za późno.

To nie wyrok
Z powodu LCHAD straciłam
córeczkę - opowiada Jagoda. Tuż
poporodziegwałtownie spadł jej
poziom cukru. Uznano to
za normalny objaw, bo była
wcześniakiem. Podano jej dożyl
nie glukozę, przez następne
cztery miesiące mała rozwijała
się normalnie. I nagle nastąpił
bum-wymioty, utrata przytom
ności, drgawki, powiększona
wątroba. Po tygodniu dziecko
zmarło z pedej^niem zupełnie
innej choroby. Prawdziwe roz
poznanie postawiono po jego
śmierci na podstawie badania
krwi pobranej jeszcze za życia.
Badanie to przeprowadzają
w Polsce dwa ośrodki - Instytut
Matki i Dziecka oraz Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie.
- Dziecko z deficytem
LCHAD nie zawsze jest skazane
na śmierć - zastrzega dr
Wierzba.-Jeżeli szybko dosta
nie kroplówkę z glukozą, często
udaje się ten mechanizm, zwany
dekompersacją,
odwrócić.
Zmiany w sercu i wątrobie cofają
się. Dziecko wraca do zdrowia.
Od tego, jak szybko trafi ono
do szpitala, zależy jego życie.
Są jednak dzieci, a nawet już
nastolatki, które z tą chorobą,
najczęściej rozpoznaną przy
padkowo, żyją. Pod stałą opieką
oddziału kierowanego przez dr
Jolantę Wierzbę jest dziesięcioro
pacjentów z Pomorza. Franek
Nadolski z Bieszkowic wkrótce
skończy osiem lat. Deficyt

W ciągu dnia przerwa w je
dzeniu nie może być dłuższa niż
cztery godziny, w nocy - dzie
sięć. Około drugiej w nocy do
staje
szklankę
półtoraprocentowego mleka.
Przez rurkę. Śpiąc, otwiera bu
zię i pije. Dieta musi być ubogo
tłuszczowa. Pierś z indyka, kur
czaka, ewentualnie udko, ale beż
skóry. Ze słodyczy tik-taki. Bez
masła i orzechów. Chudy twa
róg, owoce i warzywa bez ogra
niczeń. Do tego leki na serce
i oczy. Raz na pół roku kontrola
u dr Wierzby. Raz w roku wizyta
w Centrum Zdrowia Dziecka.
Profilaktyczna. Według iden
tycznego scenariusza żyje z de
ficytem LCHAD Grześ z Gdyni,
Kamila, Bartek...
- Jeden z pi ;rwszych pacjen
tów w Polsce, u którego
zdiagnozowano tę chorobę,
skończył niedawno 16 lat, czuje
się zupełnie dobrze i raczej nic
złego mu nie zagraża. Do Kliniki
Chorób Metabolicznych Cen
trum Zdrowia Dziecka przyjęto
go jako niemowlaka z powodu
objawów, które wcześniej do
prowadziły do zgonu aż trójki
jego starszego rodzeństwa.
- Mamy już troje dorosłych pa
cjentów z LCHAD i dwadzieś
cioro młodszych pod stałym na
dzorem - mówi prof. Ewa
Pronicka, konsultant ds. chorób
metabolicznych w CZD. - To
choroba na całe życie, ale
pod troskliwą opieką rodziców
i lekarzy można z nią żyć.

LCHAD zdiagnozowano u niego,
gdy miał sześć miesięcy.

Zaczęło się
od przeziębienia
Jest lato 2002 roku. Karetka
na sygnale przywozi do szpitalagdańskiej Akademii Medycznej
ciężko chore niemowlę ze szpi
tala w Wejherowie. Tamtejsi le
karze są już wyczuleni. Deficyt
LCHAD stwierdzono wcześniej
u kilkorga ich pacjentów. Minął
zaledwie tydzień, jak ostatnie
dziecko z tej trójki zmarło.
U Franka niepokoi ich niety
powy przebieg infekq'i. Zaczęło
się od zwykłego przeziębiania,
które szybko przeszło w zapale
nie płuc. Chłopczyk musi być le
czony w szpitalu.
-Mijały dni, asynekbył wcoraz gorszym stanie - wspomina
Dorota Nadolska, mama Frania.
- Gdy zaczął zapadać w śpiączkę,
lekarze wszczęli alarm.
Jeszcze tej samej nocy tata
Franka jedzie do Warszawy
z próbkami krwi i moczu, które
kazała pobrać dr Jolanta
Wierzba. Wynik nie budzi wąt
pliwości - Franek cierpi na defi
cyt LCHAD.
-Właśnie spadki poziomu cu
kru są dla takiego pacjenta najgroźnit.'ze-podkreśla dr Jolanta
Wierzba. A cukier, główny suro
wiec energetyczny,
spada
pod wpływem dużego wysiłku fi
zycznego, głodzenia, infekq'i.
Głównie przewodu pokarmo
wego, najczęściej wywołanych
tak
popularnym
dz;ś
rotawirusem. Zdrowy organizm
w takich sytuaq'ach zaczyna wy
korzystywać kwasy tłuszczowe.
U dzieci z deficytem LCHAD,
wskutek zaburzeń jednego z en
zymów, okazuje się to jednak nie
możliwe. Deficyt energii prowa
dzi do dramatycznych zmian
w mięśniach, wątrobie, cercu
i mózgu. W wielu przypadkach
postępu choroby nie da się zaha
mować.

Zdecydował przypadek
Dwuletni Grześ z Gdyni, sy

powy przebieg choroby. Nie taki
jak zwykle, a dużo cięższy.
Pierwsze przypadki LCHAD roz
poznano tam w 1995 roku.
Od razu u trójki dzieci. Na świę
cie LCHAD opisano zaledwie
kilka lat wcześniej. Około 2000
roku zespół genetyków z CZD
rozpot zął badanie molekularne.
-Zaniepokoiło nas, że właś
nie z okolic Kościerzyny, Kartuz,
Wejherowa i Pucka trafia do nas
nawet dziesięciokrotnie więcej
chorych dzieci z deficytem
LCHAD - tłumaczy prof. Ewa
Pronicka. - Przebadaliśmy po
tem tysiące próbek krwi pobra
nych od noworodków z różnych
części kraju - nie ulegało wątpli
wości - deficyt LCHAD zdecy
dowanie częściej występuje
na Kaszubach. Tak zrodziło się
podejrzenie, że tam właśnie jest
najwięcej nosicieli uszkodzo
nego genu, który go powoduje.
Ostatecznie potwierdził to

- Udowodniły one, że w rejo
nie
Kartuz,
Żukowa,
Kościerzyny i Wejherowa przy
chodzi na świat więcej nosicieli
mutaq'i genetycznej odpowie
dzialnej za deficyt LCHAD i wię
cej dzieci chorych, czyli takich,
które oddziedziczyły uszko
dzone geny po obojgu rodzicach
- twierdzi dr Jolanta Wierzba.
Fachowo nazywa się je homozygotami.
Dla przykładu - w Kartuzach
urodziło się 22 obarczonych nią
dzieci, w Kościerzynie 6, w Pu
cku 8.
Teraz pytanie - co dalej? Ze
brany materiał lekarze mogą
wykorzystać do prac nauko
wych. Doktoratów, a może na
wet habilitacji. Nie o to jednak
chodzi.

Zjawisko założyciela
- Tak jak w kierunku
fenyloketonurii, tak i na LCHAD,

pieczny. Tu i ówdzie mówi się już
wodu której się umiera - za
przecież o klątwie kaszubskiej.
strzega prof. Limon. Gdy gene
0 tym, że lepiej, by Kaszub nie
tyczna choroba jest śmiertelna,
żenił się z Kaszubką.
gen umiera razem z człowie
- Totalna bzdura - oburza się
kiem. Siłą rzeczy, z biegiem lat
prof. Janusz Limon. Mutacja
częstość mutacji powodującej
genu odpowiedzialnego za defi
porfirię wzrosła.
cyt LCHAD występuje w róż
Hindusi mają swoją chorobę nych rejonach świata. Częściej talasemię (rodzaj niedokrwi
w krajach regionu Morza Bałty
stości), Murzyni-anemię sierpockiego, w tym w Finlandii. Jak
watą, Finowie-tzw. fiński zespół
tłumaczy prof. Pronicka-pownerczycowy (schorzenie nerek),
stała ona prawdopodobnie kil
Żydzi Aszkenazyjscy (Kanadyjkaset, a nawet kilka tysięcy lat
czycypochodzenia francuskiego)
temu u jednego człowieka
straszną
chorobę
1 od tamtej pory przekazywana neurodegeneracyjną o nazwie
jest z pokolenia na pokolenie
Tay sachs. Aby się jej ustrzec, Ży
jego potomkom. W genetyce na
dzi Aszkenazyjscy korzystają
zywa się to tzw. zjawiskiem za
z techniki in vitro i diagnostyki
łożyciela. Oczywiście do cho
preinplantacyjnej. Tylko one dają
roby dochodzi tylko u osób,
imnadziejęnazdrowepotomstwo.
u których „spotkają” się dwie ta
- Przed zapłodnieniem bada
kie mutacje, po obojgu rodzi- • się zarodki i wszczepia tylko
each, którzy są ich nosicielami.
zdrowe. W stadiumblastomeru,
- Na Kaszubach mógł ją „zo
czyli ośmiu komórek, zabranie
stawić” jakiś szwedzki czy pru
jednej do badania “nie ma
ski żołnierz w XVIII lub XIX
wpływu na nasze zdrowie -

W Kartuzach urodziło się
22 dzieci z uszkodzonym
genem, w Kościerzynie 6,
awPucku8

Na tropie genu

nek Kamili Zinko, żyje zapewne
dlatego, że deficyt LCHAD udało
się u niego wykryć przypad
kowo. Chłopczyk kończy dwa
tygodnie, gdy z powodu bie
gunki mama zawozi go do Szpi
tala Miejskiego w Gdyni. Pedia
tra zwraca uw/agę, że niemowlę

zbyt mało przybiera na wadze.
Grześ zostaje na obserwacji.
W ciągu tygodnia jego waga po
większa się tylko o 100 gramów.
I znów telefon do Warszawy.
Po dwóch dniach jest wynik.
W Centrum Zdrowia Dziecka
Franek spędza trzy tygodnie.

Mama Franka, choć jeszcze nie
potrafi zaakceptować choroby
synka, uczy się zasad opieki,
przede wszystkim specjalnej
diety.
—Nie wolno nam dopuścić, by
Franek był głodny - opowiada
Dorota Nadolska.

To właśnie prof. Pronicka
wraz ze swoim zespołem
wpadła na trop uszkodzonego
genu, który u najmłodszych
mieszkańców Kaszub prowadzi
do rozwoju śmiertelnie niebez
piecznej choroby. Od początku
lat 80. przeprowadza się w cen
trum badania polegające na ana
lizie kwasów organicznych
w próbkach moczu od chorych
dzieci. Przysyłają je pediatrzy ze
szpitali w całym kraju, gdy po
dejrzewają u swoich paq'entow
chorobę genetyczną. W moczu
znajdują się końcowe produkty
właściwe wszystkich przemian
metabolicznych w organizmie
w postaci kilkuset kwasów orga
nicznych. Można w nim wykryć
nieprawidłowe profPe, charak
terystyczne dla co najmniej kil
kudziesięciu tego rodzaju cho
rób, w tym deficyt enzyma
tyczny LCHAD. Instrument ten
wykorzystują specjaliści z CZD
u dzieci, które mają jakiś niety

naukowy program sfinanso
wany przez Komitet Badań Nau
kowych, realizowany w całej
Polsce, w tym na Pomorzu, ze
szczególnym uwzględnieniem
rejonu Kaszub. Trwał dwanaście
miesięcy, a zakończył się
w styczniu tego roku. Dzięki
ogromnej
determinacji
neonatologów udałasię za po
mocą testów molekularnych
przebadać ponad 2300 nowo
rodków, które urodziły się
w ubiegłym roku w dwunastu
oddziałach położniczych szpi
tali w Trójmieście, Kościerzynie,
Kartuzach, Bytowie, Lęborku,
Miastku, Pucku i Wejherowie.
Na taki test zgodę musieli wyra
zić rodzice. Z jej uzyskaniem nie
było problemów. Chcieli wie
dzieć, czy ich dzieci są na pewno
zdrowe.

powinno się badać wszystkie
noworodki wywodzące się z ro
dzin deklarujących kaszubski
rodowód - przekonują gdańscy
pediatrzy.
- Przecież nie po to, by je na
piętnować, by ich rodzice czuli
się gorsi, ale po to, by uratować
im życie-tłumaczy prof, dr hab.
Janusz Limon-wybitny genetyk
z Gdańskiego Uniwersytetu Me
dycznego.
Świetnie rozumie to prof.
Brunon Synak, socjolog, prze
wodniczący Sejmiku, przez
wiele lat prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Popiera
pomysfbadań, deklaruje pomoc.
Nie ukrywa jednak obaw. Kto nie
zrozumie, o co w tym wszystkim
chodzi, zapamięta tylko „ka
szubski gen”. Taki stereo _yp my
ślowy mógłby być niebez

wieku - uważa profesor Limon.
Ale różnych innych mutacji
genetycznych są tysiące. W in
nych populacjach, które setki lat
temu funkcjonowały w zam
kniętych enklawach też powo
dują choroby. Choćby Amisze
amerykańscy. Żyją w absolut
nej izolacji z powodów religij
nych. Zawierają związki mał
żeńskie między sobą. Wśród
zamieszkałych Amiszy w re
gionie Cape Cod w RPA z wy
soka częstotliwością występuje
porfiria, niezwykle rzadka ge
netyczna choroba krwi, która
sprawia, że człowiek upodab
nia się do przerażającego wam
pira. Do Cape Cod przywlókł ją
holenderski imigrant.
- Przekazał ją swoim dzie
ciom, a one jego wnukom, bo
porfiria nie jest chorobą, z po

uspokajaprof. Limon.
W przypadku genu potocznie
zwanego kaszubskim sprawa
jesto wiele prostsza. Mutacja jest
znana od lat. Koszt badania jed
nego dziecka niewielki. Mniej
niż sto złotych. Badaniem ka
szubskich noworodków gotów
się zająć kierowany przez prof.
Lirnona Zakład Biologii i Genetyki
Gdańskiego Uniwersytetu Me
dycznego. W raz z dr Jolantą
Wierzbą, w porozumieniu z wojewódzkimkonsulta itei 1 w dzie
dzinie pediatrii, profesor Limon
chce wystąpić do oddziału NFZ
w Gdańsku z prośbą o sfinanso
wanie takich badań.
- Warto, bo rocznie można
tym sposobem uratować przy
najmniej kilkoro dzieci - prze
konuje profesor. - A każde ży
cie jest przecież bezcenne.

PROMOCJA

Samochodem
po Europie

23 maja z „POLSKĄ Dziennikiem Bałtyckim" poradnik dla zmotoryzowanych
a w mm m.in.:

Jak dobrze zorganizować wyprawę autem po Europie
Ceny paliw w poszczególnych krajach
Ceny opłat za autostrady
Przepisy drogowe oraz inne użyteczne informacje

Partner wydania

1GTC
www.a1.com.pl

Życzenia dla Mamy!

POLSKA THEJÄLTIM1*

We wtorek, 26 maja, w „POLSCE Dzienniku Bałtyckim" ukaże się specjalny dodatek z okazji Dnia Matki.
By zamieścić w nim życzenia d'a swojej mamy, wyślij pod nr 7303 SMS o treści DB (treść życzeń). Cały SMS nie może mieć
więcej niż 160 znaków Koszt SMS-a 3,66 zł (z vat). Jeśli po treści życzeń dopiszesz numer telefonu adresata, otrzyma on we wtorek,
26 maja, SMS z zaproszeniem do przeczytania życzeń na łamach gazety! SMS-y można przesyłać dziś, do godz. 12
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R? ila: PORT RUMIA - Centrum Handlowa AUCHA*I, Grunwaldzko 108
Gdańsk: Centrum Handlowo ALFA, ul. Kołobrzeska 41 c
_en!rum Handlowe MATARNIA, ul. Złota Karczma 26
Centrum Handlowe MORENA, ul. Schuberta 102a
Centrum Handlowe OSOWA, ul. Spacerowa 48
Zaspa, ETC Centrum Handlowe, Al. Rzeczpospolitej 33
Gdynia: Centrum Handlowe TESCQ, ul. Nowowiczlińska 35
Centrum Handlowe WZGÓRZE, ul. Kazimierza Górskiego 2
Chylonia, Hipermarket TESCO, ul. Kcyńska 27
Orłowo, KLIF trójmiejskie Centrum Handlowe, Al. Zwycięstwa 256
Elbląg: Ogrody, Centrum Handlowe, ul. Płk. Stanisława Dąbka 152
Słupsk: Galeria Słupsk, Centrum Handlowe, ul. Tuwima 32/33
Jantar, Centrum Handlowe, ul. Szczecińska 58
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Zapomniany strajk
w Stoczni Gdańskiej
maja

dyrekcji stoczni był już spory
’ tłum. Od kilku dni szumiało.
Ludzie byli wściekli, bo ro
zeszło się, że nie dostaną pre
mii eksportowej, że przydzie
lają ją tylko funkcyjnym, a ro
bole nic nie dostaną opowiada
Piotr
Wałecki
0 wiecu, wtedy ślusarz,
w Stoczni Gdańskiej im. Le
nina.
Pan Piotr nie był opozycjoni
stą. Był zwyczajnym robotni
kiem. W stoczni pracował
od 1959 r. Ale udział w wiecu za
ważył na jego późniejszym ży
ciu. Wyleciał ze stoczni z „wil
czym biletem”. Po ponad 30 la
tach dowiedział się, że za sprawą
donosu KO ps. „Romek” (kon
takt operacyjny) został prowo
dyrem zajść.

Głosu nie oszczędzałem
Pan Piotr odbił jak zwykle
kartę zegarową i przystąpił
do pracy.
- Budowaliśmy olbrzymie
drzwi do wielkiej hali. Ktoś po
wiedział, że przed dyrekcją gro
madzą się ludzie. To było około
ósmej rano.
Wałecki przerwał pracę i po
szedł z kolegami na ten sponta
niczny wiec.

- Ludzie krzyczeli: „zło
dzieje!” i ja też się przyłączyłem.
Głosu nie oszczędzałem - rela
cjonuje.
Premię eksportową przyzna
wano jako wyraz uznania za pro
dukowanie statków na eksport.
Co kwartał otrzymywali ją pro
jektanci ipracownicyna kierow
niczych stanowiskach. Dla ro
botników, i to nie wszystkich,
były grosze.
- Po zmianie na stanowisku
1 sekretarza KC PZPR, gdy Wła
dysława Gomułkę zastąpił
Edward Gierek, premię dostali
wszyscy stoczniowcy, nawet
sprzątaczki. Było to około 200
złotych. W maju 1971 dyrekcja
odebrała premie szeregowym
pracownikom i było po staremu.
Premie dostało kierownictwo objaśnia pan Piotr.
Robotnicy przyszli na ten
wiec wzburzeni. Swoją złość za
częli wyładowywać na zaparko
wanych przed budynkiem dy
rekcji samochodach, niektórzy
po nich skakali.
- Z budynku dyrekcji wybie
gi i wystraszeni właściciele sa
mochodów i starali się nimi od
jechać. To jeszcze bardziej wku
rzyło
ludzi.
Niektórym
blokowano wyjazd - opowiada
pan Piotr

Kilka samochodów
uszkodzono
- Dyrekcja traktowała stocz
nię jak prywatny folwark. Wszy

scy wiedzieli, że prywatne samo
chody funkcyjni pracownicy
za darmo naprawiali w stoczni
i konserwowali je okrętowymi
farbami. Samochody oczywiście
naprawiali w godzinach pracy objaśnia Wałecki.
Tymczasem ze strajkującymi
starał się nawiązać rozmowę dy
rektor stoczni Stanisław Żaczek
- W oknie na pierwszym pię
trze przemawiał dyrektor, prze
wodniczący związków zawodo
wych i st oczniowiec, który do
magał się tablicy upamięt
niającej pamięć ofiar z Grudnia
1970. My z aplauzem poparliśmy
te żądania. Dyrektor obiecał, że
postara się, by tablica była, ale
zastrzegł, że to nie od niego za
leży. Obiecał też załatwić sprawę
premii.
Pamięć o grudniowej masak
rze była w stoczni żywa. Kilka
miesięcy wcześniej w pierwszo
majowym pochodzie stocz
niowcy nieśli transparenty z żą
daniem ukarania winnych
zbrodni i upamiętnienia ofiar.
Przed murem nieopodal bramy
nr 2, gdzie zastrzelono stocz
niowców, złożyli wieńce i kwiaty.

znali, że tylko się przyglądał
demonstracji. I już 31 sierpnia
prokuratura umorzyła śledz
two.
W PRL była to rzecz niespo
tykana, bo obywatel nie miał
szans w starciu z machiną SB.
- Gierkowi zależało na wyci
szeniu sprawy, nie chciał na
pięć z robotnikami. A gdyby
skazujące wyroki nagłośniły za
chodnie radiostacje, toby się
wydało, że wiec nie był tylko
chuligańską burdą - tłumaczy
Wałecki.

Do stoczni wstęp
wzbroniony

Przemawiała
Walentynowicz
Legendarna opozycjonistka,
wówczas suwnicowa, też była
na wiecu. Przyszła nieco póź
niej.
- Zeszłam z suwnicy na
przerwę śniadaniową. Było pu
sto. Ktoś powiedział, że jest
strajk przy dyrekcji. Poszłam.
Mówiłam im, że na spotkaniu
w Sali Okrągłej Prezydium
WRN 25 stycznia z udziałem
sekretarza Gierka, premiera
Piotra Jaroszewicza i Fran
ciszka Szlachcica, wicemini
stra MSW, mówiliśmy też
o niesprawiedliwym podziale
premii. Premier obiecał, że jak
dyrekcja przygotuje propozy
cje, to rząd to zaakceptuje - re
lacjonuje Walentynowicz.
Było to słynne spotkanie,
na którym tow. Gierek zapytał
delegację stoczniowców, wśród
których był także Lech Wałęsa,
„Pomożecie?”. I usłyszał: „Po
możemy!”.

Wtedy koledzy powiedzieli
jej, by poszła na górę i przemó
wiła z okna.
- Poszłam na pierwsze pię
tro. Wszyscy: sekretarz partii,
inni stoczniowi oficjele sie
dzieli po kątach, tylko dyrektor
przemawiał w oknie. Podesz
łam do mikrofonu i opowie
działam o obietnicach pre
miera. Ponieważ dyrektor nie
miał autorytetu, żeby uspokoić
nastroje, powiedziałam, że dy
rekcja ma przygotować podział
premii i ogłosić propozycje
przez radiowęzeł albo poprzez
mistrzów. Wezwałam, aby ro
zeszli się do pracy. I mnie po
słuchali
opowiada
Walentynowicz.
Wałecki nie przypomina so

bie
przemówienia
Walentynowicz, chociaż znał
ją z widzenia. Może już wtedy
się oddalił, bo minęła prawie
druga godzina wiecu.

Chuligański element
Po kilku dniach pan Piotr do
stał z kadr zwolnienie z dwuty
godniowym wypowiedzeniem.
Już nie pamięta, czy go wezwali
do kadr i czy jeszcze mógł przez
dwa tygodnie pracować.
W każdym razie zabrano mu
przepustkę. Odwołał się, ale
bezskutecznie. Jego kierownik
(samodzielnego Oddziału Wy

konawstwa Inwestycyjnego) J.
Kostek wydał negatywną opi
nię (4 czerwca 1971). Wyliczył
wprawdzie :ego kwalifikacje,
oprócz ślusarza także spawa
cza i tokarza, ale zarzucił mu
brak umiejętności współżycia
z ludźmi i napisał, że został
zwolniony za „łamanie dyscy
pliny pracy na terenie zakładu”.
Na tym nie skończyły się
kłopoty pana Piotra. Przeciwko
niemu i dwóm innym stocz
niowcom w ekspresowym tem
pie wszczęto karne śledztwo. I
18 czerwca kpt. Mariusz Szy
mański z Komendy Wojewódz

Ci, którzy przyczynili się
do zwolnienia pana Piotra
zostali wynagrodzeni
odznaczeniami
państwowymi

kiej MO w Gdańsku przedsta
wił zarzuty. Wałecki miał na
woływać robotników do za
trzymywania samochodów
pod budynkiem dyrekcji. Usły
szał, że „samochody zostały
zniszczone przez elementy
chuligańskie”.
- Żadnego samochodu nawet
nie dotknąłem-zarzeka się.
Zeznania obciążające stocz
niowców złożyło dwóch świad
ków. Z dokumentów otrzyma
nych z IPN dowiedział się, że
wskazał go KO „Romek", który
doniósł, że był on jednym z ak
tywnych uczestników dewa
stowania
samochodów.
Wałecki podejrzewa, że za tym
pseudonimem krył się zaopa
trzeniowiec, kolega i członek
egzekutywy (władza wyko
nawcza PZPR) z jego brygady.
Jest on przekonany, że świadek
Z. B. i „Romek” to ta sama
osoba, ale stuprocentowej
pewności nie ma, bo IPN nie
odtajnił nazwiska.
- Nie wiedziałem, że ten łap
ciach mnie obserwował.
Po prostu miałem pecha, że on
mnie widział.
Wałecki nie przyznał się
do winy. Wskazał swoich
dwóch świadków, którzy ze

Chociaż Wałecki został
oczyszczony z zarzutów, to nie
mógł wrócić do-stoczni.
Komisja Rozjemcza przy
Stoczni Gdańskiej oddaliła jego
ponowny wniosek o przywróce
nie do pracy. Ale tym razem do
wiedział się, za co go zwolnili.
A mianowicie „z powodu jego
czynnego udziału w rozruchach
jakie miały miejsce na terenie
Stoczni w dniu 20.05.1971 r.”.
Minęło pół roku od umorze
nia sprawy przez prokuraturę,
ale dla komisji bardziej wiary
godne okazały się donosy
współpracownika SB.
Pan Piotr trafił na „czarną li
stę”. Ibył inwigilowany przez SB.
W Zakładzie Hydrologicznym,
gdzie pracował za pięciokrotnie
niższą pensję niż w stoczni, co
dwa tygodnie wypytywali
o niego „smutni panowie".
Do domu co miesiąc przychodził
dzielnicowy i spisywał jego dane
z dowodu osobistego. Po dwóch
latach inwigilacja się skończyła.
Dopiero po powstaniu NSZZ
Solidarność dwutygodniowe
wypowiedzenie zamieniono
mu na zwolnienie za porozu
mieniem stron i dostał trzymie
sięczną odprawę. Mógł też wró
cić do stoczni. Ale pozostał
w Rafinerii Gdańskiej, gdzie
od kilku lat pracował. Nie mógł
tylko wyjechać na kontrakt
do Iraku - Miałem zawsze dobre
opinie z rafinerii, ale kilkakrot
nie mój wyjazd zablokowano opowiada.
Dopiero przy otrzymaniu sta
tusu pokrzywdzonego z IPN do
wiedział się, że wszystko zaw
dzięcza „Romkowi”.
- Po tym wiecu zlikwido
wano parking dla samochodów
dla funkcyjnych pracowników cieszy się pan Piotr z tego ma
łego sukcesu.
PRL pamiętała o swoich lojal
nych obywatelach. Wkrótce
po wiecu trzej z tych, którzy
przyczynili się do zwolnienia
pana Piotra, zostali „za godną
postawę obywatelską" wyna
grodzeni „krzyżami”: Złotym,
Kawalerskim i Oficerskim.
A pan Piotr od prezydenta
miasta Gdańska dostał medal
na 25-lecie Solidarności.

Barbara
Madajczyk-Krasowska

Polska Dziennik Bałtycki | 22 maja 2009 1 25

www.polskadziennikbaltycki.pl

Rejsy

FOT GRZFGCRZ M EHRING

Portret

O psie, który używa bankomatu
Dokończenie ze str. 13

E

gnieszka,
która przeszła
mózgowe
porażenie

^^^^dziecięce,
BH I^HBijhce zacząć
na nowo żyć. Zamierza praco
wać. Teraz, kiedy przy niej
zawsze będzie ta psina,
poczuje się bezpiecznie. Bo
ona ma często silne migreny.
Tak silne, że mdleje. I pies
podczas tych omdleń będzie
jej
wkładać
poduszkę
pod nogi, żeby były wyżej
od głowy. A jeżeli poduszki nie
będzie, to sam się wślizgnie
pod kolana. Kiedy będzie
wchodzić do autobusu, to
przytrzyma jej kule i zaszcze
ka na kierowcę, żeby obniżył
platformę.
Na razie się do siebie przyz
wyczajają. To jeszcze świeża
znajomość. I oboje wiedzą, że
do prawdziwej przyjaźni daleko.
- Bo na przyjaźń trzeba sobie
zapracować - mówi, obserwu
jąc ich, Anna Dobkowska.
Przy wózku, na którym siedzi,
rozciągnięta
jest
inna
labradorka o imieniu Vectra.
-To zwierzę najpierw oddaje
człowiekowi mięśnie. A dopiero
potem serce. Owszem, zdarza
się miłość od pierwszego spoj
rzenia, tego ludzkiego i psiego.
Ale zazwyczaj trzeba jednak
trochę czasu - tłumaczy.
Ona i Vectra pierwsze koty
za płoty mają już za sobą. Tylko
raz, na szczęście, przeżyły
wspólnie krytyczne chwile.
Ania w hipermarkecie straciła
przytomność. Vectra wezwała
pomoc, a właściwie wyszcze
kała. Kiedy już to zrobiła, przy
tuliła się do zemdlałej pani i sie
działa aż do momentu przy
jazdu karetki. Pogotowie także
zabrało psa. I pozwoliło na po

byt z dziewczyną w szpitalu.
Duet z Vectrą tworzą już pra
wie półtora roku. Na początku
Ania nie zdawała sobie sprawy
z tego, jaki prezent dostaje. Że
to zwierzę nie tylko pomoże
w niebezpieczeństwie, kiedy
ona zemdleje albo wypadnie
z wózka, ale będzie też lekiem
na smutek. Vectra wyczuwa
smuteczki Ani na odległość.
Wtedy potrafi przyjść i się przy
tulić. A dziewczyna może się
wtulić i wypłakać w to futro.

Początki były trudne
Nie miała stuprocentowej
gwarancji, że pies przyjdzie
z pomocą na czas. Ale nie tylko
dlatego. Vectra próbowała udo
wodnić, że to ona w tym duecie

mieszczenia. Czego nie po
winna robić. Trzeba było sobie
poukładać tę hierarchię waż
ności
kończy
Ania
Dobkowska.
Anna Urbańska, drobna
blondynka na wózku, i Iris są
właściwie
nierozłączne
od dwóch lat i pięciu miesięcy.
Pies przed Anią otwierał drzwi,
kiedy wjeżdżała na egzamin
magi st erski. Wspólnie udało im
się zrobić prawo jazdy. Dla Iris
nie ma rzeczy niemożliwych.
Nawet niestraszna jej obsługa
bankomatu. Wkłada kartę i wy
ciąga.
- Ale na razie pieniędzy nie
dostaje do ręki - żartujemy.
Dziewczyna mówi, że już
dawno marzyła o psie. Kiedy

Pies asystujący zna nazwy
od 60 do 80 przedmiotów.
Słysząc nazwę konkretnej
rzeczy, podają, podniesie czy
zaniesie na miejsce
jest ważniejsza. Że to ona rzą
dzi. Chciała się siłować.
- Ot taka rywalizacja między
nami kobietami i do tego ten
pieski upór - śmieje się dziew
czyna. - Próbowała pokazać, że
nie zrobi tego czy tamtego.
Wreszcie ja, powtarzając ko
mendę po raz dziesiąty, już zre
zygnowana, mówiłam: - Dobra
Vectra, spieszymy się do pracy,
więc zrobię to sama. I robiłam.
Długo, z wysiłkiem. Ale dałam
radę. Na drugi dzień, kiedy
znowu o to poprosiłam, ona mi
dawała do zrozumienia - aha,
skoro sobie wczoraj poradziłaś,
to dlaczego dzisiaj mnie o to
prosisz? Albo próbowała wcho
dzić pierwsza do jakiegoś po

była mała, pisała prośby
do Świętego Mikołaja. Rodzice
tłumaczyli jednak, że to zbyt
duży obowiązek. I odmawiali.
Kiedy studiowała pedagogię re
socjalizacyjną, dużo myślała
o tym - co będzie dalej, jak ma
żyć? W telewizji zobaczyła pro
gram o fundacji Dogiq, szkolą
cej psy. Skoro tak bardzo myślę
o psie jako o przyjacielu, to taki,
który mi jeszcze pomoże, bę
dzie najlepszy -powiedziała so
bie. I tak trafiły z Iris na siebie.

Z perspektywy wózka
Z perspektywy wózka życie
jest trudniejsze. Najmniejsze
drobiazgi stają się czasami nie
możliwe do pokonania. Dla

tego tak ważny jest pies odpo:
wiedzialny. Taki, który myśli.
Nie wystarczy go podrapać
za uchem. Bo to dla niego
żadne wyzwanie. Nie na tym
polega jego codzienna misja.
- Pies szczęśliwy to pies pracu
jący-mówi Ania.
A to praca nielekka. Trwa 24
godziny na dobę, siedem dni
w tygodniu. Składają się na nią
najprostsze rzeczy, których
normalny człowiek by nie zau
ważył. Te mięśnie w niewiel
kim ciałku potrafią ciągnąć wó
zek. Ważne są też takie funkcje
jak włączenie światła czy gu
zika w windzie, pomoc przy za
kupach, wyrzucanie śmieci,
zdejmowanie butów z nóg czy
asekurowanie wózka przy kra
wężnikach, żeby się nie prze
wrócił.
Iris jest też w stanie wezwać
pomoc, gdyby Ani coś się stało.
Jeśli spadłaby z wózka albo
straciła przytomność. Znajdzie
pierwszą napotkaną osobę i ją
przywoła. Będzie tak długo
zwracać na siebie uwagę, kręcić
się, szczekać, aż człowiek pój
dzie zanim.
- To jak za dotknięciem cza
rodziejskiej różdżki. Wystarczy
wymówić życzenie i Iris je
spełni - powtarza Ania.
Pies asystujący zna nazwy
od 60 do 80 przedmiotów. Sły
sząc nazwę konkretnej rzeczy,
podają, podniesie czy zaniesie
na miejsce. Czasami Iris ją za
skakuje. Nie musi jej nic mó
wić, a zwierzę zrobi to, o czym
Ania dopiero pomyślała. Pies
już tak dobrze zna ruchy swo
jej pani, schematy ich wspól
nego poruszania się, rytm dnia,
że wyprzedza jej komendy.
- Ona parę razy uratowała
mi okulary, które mogłam so
bie przygnieść. Była gotowa po
łożyć się pode mną, żeby je
tylko wyciągnąć. To taka zaży

łość, jakiej się nie wypracuje ze
zwykłym domowym pupilem.
Kochać można każde zwierzę.
Ale my liczymy na te psy. To
przyjaźń, która działa w obie
strony. Kiedy ze mną się coś
dzieje złego, Iris jest przera
żona. A mnie z kolei ogarnia
strach, kiedy na przykład
znajdę u niej kleszcza. Drobna
rzecz, ale może mieć przecież
poważne konsekwencje - wy
jaśnia dziewczyna.
Po całym dniu taki pies
na pewno potrzebuje regenera
cji. Psychicznej. Czasami wy
starczy półgodzinny spacer.
Fajnie, jeśli się znajdzie jakiś psi
towarzysz, z którym sobie po
biega. Iris, jak każdy pies, to ła
such. Wystarczy jej podać ka
wałek żółtego sera czy szynki
i od razu jest psia ekstaza.
Przed
rokiem
Anna
Urbańska walczyła o to, żeby
pies asystujący mógł wchodzić
z niepełnosprawną osobą
do różnych instytuqi publicz
nych.

Pies w Sejmie
Ania uznała, że to zakazy
wanie wejścia do hipermarketu
czy innych podobnych miejsc
tak ciężko pracującym psom jak
jej jest zwykłą dyskryminacją
jej i zwierzęcia.
- Nie po to ktoś włożył tyle
pracy w jego szkolenie, żeby te
raz ktoś inny kazał mi go zosta
wić
pod
drzwiami.
W hipermarkecie to Iris ściąga
mi przedmioty z półki, które
chcę kupić. I nie nabałagani wyjaśnia.
Nieraz słyszała wcześniej:
- No dobrze, pani zostawi psa,
a jakiś pracownik pójdzie z pa
nią i zrobi te zakupy. Czuła się
wtedy upokorzona. Jak można
chodzić z takim cieniem?
Zaczęła działać w tej spra
wie. Iris była z nią nawet w Sej

mie. No i udało się wprowadzić
zapis, pozwalający takim psom
jak jej wchodzić wszędzie.
Anna Stępińska z Fundacji
Dogiq mówi, że w wyszkolenie
takiego zwierzaka trzeba wło
żyć sporo pracy. Ale najpierw
trzeba takiego psiaka wybrać.
Nie każdy się nadaje. Bo te psy
muszą być zrównoważone,
pozbawione agresji i skłon
ności do dominacji, skupione
i nierozkojarzone. Poza tym
odpadają przypadki lękliwe,
bojowe oraz psie indywidual
ności.
Wyselekcjonowane już tra
fiają do rodzin zastępczych.
I tam się uczą wszystkiego.

Najpierw poprzez
zabawę
- Kiedy taki szczeniak do
staje uprząż, już czuje, że
od tego momentu pracuje.
Wie, że się nie bawimy, że
mamy być grzeczni i nie szale
jemy z innymi pieskami - tłu
maczy Stępińska. Zwierzęta
na tym etapie oswajają się
z miejscami publicznymi,
z komunikacją miejską. No
i każde szczenię dostaje tak
dużo miłości od swoich rodzi
ców zastępczych, żeby miało
w przyszłości poczucie bez
pieczeństwa. Potem pies trafia
na trening zaawansowany.
Mieszka razem z trenerem
i uczestniczy w jego życiu ro
dzinnym. Uczy się podstawo
wych komend, konkretnego
dzwonka telefonu, otwierania
szafek, szufladek, drzwi, ga
szenia i włączania światła, no
szenia zakupów, a także os
waja się z wózkiem i kulami.
Ostatni etap to już wspólny
kurs, na którym pies i przyszły
pan nawzajem się docierają. Te
raz komend uczy się człowiek.
I jak się nauczy, to mogą zaczy
nać nowe, wspólne życie.
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100 lat Malewskiej
ok temu minęło 25 lat
od śmierci Hanny
Malewskiej. Przypadło
mi wtedy wygłosić
o twórczości tej wielkiej
u dominikanów „na Górce”. Już
prawie kończyłam, gdy wszedł
do salki ojciec Sławomir, nasz
charyzmatyczny
opiekun,
i podał mi najnowszy „Tygod
nik Powszechny”. A tam
na pierwszej stronie list Jana
Pawła II wyrażający smutek, że
odszedł od nas człowiek nie
zwykłej prawości, najwybitniej
sza współcześnie autorka
powieści historycznych. Prze
czytałam list na głos i dodałam:
„Roma locuta, causa finita” Rzym orzekł, sprawa rozstrzyg
nięta.
Rozstrzygnięta, ale nie pow
szechnie znana. Czasem ktoś
mnie pyta, co warto by przeczy
tać. Gdy wymieniam Malewską,
robi wielkie oczy. Więc wyjaś
niam: to p isarka, która czuła się
jak u siebie w całej historii euro
pejskiej (plus Azja Mniejsza),
od starożytności po wiek XX.
Ten ostatni wyznaczał jej pola
analizy: czy to będzie powieść
o Karolu V („Żelazna Korona”),
czy o klęsce budowniczego
katedry w Beaurais, czy o gre
ckich „siedmiu mędrcach” zawsze chodzi o ludzi, których

R

historia zmusza do wyborów
moralnych, o wadze życiowej.
Tytuł jej wielkiej powieści o Ita
referat
lii w straszliwym VII wieku pisarki
„Przemija postać świata” móg
łby być mottem całej jej twór
czości. To nie są: „barwne pano
ramy przeszłości”, to stawianie
czytelnikowi pytania: co byś ty
wybrał w czasach zamętu, zała
mania ładu etyki i kultury?
Jeden z bohaterów wymienio
nej powieści, senator Kasjodor,
po daremnych próbach pojed
nania Wizygotów z Rzymiana
mi, chroni się w klasztorze
benedyktyńskim na Monte
Cassino, gdzie przewodzi
w scriptorium, złoszcząc się
na nieuctwo skrybów. Ale pisze dla nich podręcznik.
Skończył go nocą i rankiem z tą
swoją „Ortografią” w ręku mówi
do skrybów: „Dziś weźcie nowe
zwoje
bracia.
Zaczynam
od początku”.
W równowadze, chwiejnej,
ale niezniszczalnej, utrzymują
świat właśnie tacy, którzy
„zaczynają od początku” to, co
nie może przeminąć.
A
twórczość
Hanny
Malewskiej nie powinna być
daremna. Więc przypominam jeszcze dość mamy czasu, by
w 2011 roku godnie święcić
setną rocznicę urodzin pisarki.

Marek Ponikowski Autosalon

To już koniec:
Pontiac umiera

Mv w Europie

Jan Chrzan

W obawie przed CBA
wiadomy

Ś

moralnej

odpowiedzialności
za fałszywe wyznania
napiszę wprost: nigdy nie pła
ciłem lekarzom publicznej
służby zdrowia za zabiegi lub
przyjęcie do szpitala, choć było
ku temu wiele okazji. Połama
łem po kolei wszystko niemal
co łamliwe z czaszką włącznie,
co widać na obrazku powyżej.
Bywałem
też
pacjentem
z ostrym zapaleniem płuc lub
z bardzo zużytym serdusz
kiem. Za to wypisywany
do demu wzmacniałem z zasa
dy podziękowania drobnym
akcentem materialnym, więc
szlachetnym trunkiem dla
lekarza i Faczką kawy dla pań
pielęgniarek. Nie miałem
poczucia niezgodności z pra
wem i korumpowania służby
zdrowia, choć butelkę znako
mitego „Jasia Wędrowniczka”
lub
podobną
chowałem
w maskującym opakowaniu.
Inna rzecz, że w Peerelu
i do niedawna w III RP zarobki
lekarzy urągały przyzwoitości.
Zakłócono absolutnie propor
cje między czasem i trudnością
ich studiów a wynagrodze
niem. Postępowano z lekarza
mi tak jak z kelnerami czy

obsługą hotelową, a w czasach
nowszych hostessami agencji
towarzyskich. „Damy wam for
malnie parę groszy, ale prze
cież dorobicie sobie na napiw
kach...”. Efektem ubocznym
stała się nadmierna feminizacja tej ważnej społecznie profe
sji. Nie jestem seksistą i obu
rącz głosuję za równouprawnieniem płci, ale przecież tradycyjnie ginekologia, chirurgia
czy urologia były domeną
lekarzy mężczyzn.
Nagonkę na rzekomo powszechne łapownictwo w służ
bie zdrowia zainicjowało
spektakularne wyprowadza
nie znanego kardiochirurga
w kajdankach z udziałem
zawiadomionych
mediów.
Skutek to katastrofalny spadek
przeszczepów. Mnie niedawno
sympatyczny i współczujący
neurolog kilkakrotnie absolut
nie gratis kłuł w pośladek
w celu blokady łagodzącej ból
kręgosłupa. Kusiło mnie, by
po ostatnim seansie sprezen
tować mu koniak lub wykwin
tne słodkości - ale powstrzy
mała wizja ukrytej kamery
i brygady CBA, wyłamującej
z ogłuszającym rykiem topo
rem drzwi gabinetu.

o już niemal przesą
dzone. Marka Pon
tiac, należąca przez
kilkadziesiąt lat
do motoryzacyjnej czołówki
Stanów Zjednoczonych, znika
z rynku. Stanie się to najpóź
niej w przyszłym roku. Chyba
że jeszcze wcześniej upadnie
cały General Motors, co z dnia
na dzień staje się coraz bar
dziej prawdopodobne. W
ubiegłym tygodniu sześciu
członków zarządu koncernu
u jawniło zamiar sprzedaży
swoich akq'i GM, czego efek
tem stał się spadek wartości
tych papierów do 1,09 USD
za akq'ę, czyli do poziomu po
równywalnego z apogeum
wielkiego kryzysu w roku
1933. Wartość giełdowa kon
cernu wynosi dziś ledwie 690
min dolarów, a więc dwukrot
nie mniej niż przed tygodniem
zapłacił SABMiller Janowi Kul
czykowi za akcje Kompanii
Piwowarskiej. Zdaniem spe
cjalistów od rynków finanso
wych, losy General Motors
mogą się rozstrzygnąć do koń
ca maja, czyli przed upływem
terminu, który władze USA
dały koncernowi na działania
sanacyjne. I pomyśleć, że pół
wieku temu jego prezes Char
lie Wilson deklarował z ujmu
jącą skromność ią: „Co jest
dobre dla General Motors, jest
dolarów, ale emisja akcji przy
dobre dla Ameryki”...
niosła w dągu roku dwanaście
Marka Pontiac pojawiła się
milionów! Durant błyskawicz
w roku 1926. Należąc;- do Ge
nie wykupił Buicka, Oldsmoneral Motors firma Oakland
bile’a oraz firmy Oakland,
Motor Company wybrała ją
Cadillac, Elmore, Cartercar
dla swego taniego modelu
i Ewing. Przy okazji przejął kil
z silnikiem sześciocylindroka fabryk ciężarówek i firm
wym, który miał rywalizować
produkujących podzespoły. Ta
z czterocylindrowym Fordem
ekspansja przekroczyła jednak
T i jego następcą, Fordem A.
możliwości finansowe Duran
Ale jej początków trzeba szu
ta, który w 1910 utracił władzę
kać w 1893, kiedy Edward M.
nad GM na rzecz grupy ban
Murphy założył w mieście
ków. Niezrażony porażką zało
Pontiac w stanie Michigan fa
żył wraz z kierowcą wyścigo
bryczkę konnych powozów,
wym Luisem Chevroletem no
Pontiac Buggy Company. Roz
wą fabrykę samochodów,
poczynając w 1907 produkcję
zgromadził duży pakiet akcji
samochodów, Murphy porzu
GM i... odzyskał kontrolę nad
cił nazwę wywodzącą się od
koncernem, wprowadzając do
imienia indiańskiego wodza
niego w 1917 markę Chevrolet.
walczącego z Anglikami pod
Jednak w 1920 został odsunię
koniec XVIII w. i wybrał dla
ty od władzy przez potężną
swoich aut markę Oakland.
rodzinę Du Pont.
Równo sto lat temu firma Oak
Ale i bez Duranta General
land Motor Car Company stała
Motors został ekspansywnym
się częścią General Motors,
drapieżnikiem. W1918 wszedł
koncernu założonego przez
do Kanady. W latach 20. prze
Williama Duranta, geniusza
jął brytyjskiego Vauxhalla
w dziedzinie zwanej dziś inży
i niemieckiego Opla, a w 1931
nierią finansową Jako 21-latek
- australijskiego Holdena.
dostał posadę dy.-ektora zad
łużonych wodociągów miej
skich w rodzinnym miastecz
ku Flint. Po ośmiu miesiącach
przedsiębiorstwo pozbyło się
długów i zaczęło przynosić
dochody. W1885 Durant zo
stał współwłaścicielem fabryki
lekkich powozów konnych,
która za jego sprawą stała się
największym w USA produ
centem dwukółek. Interes
przyniósł mu fortunę, ale za
chęcił też do kolejnych przed
sięwzięć. Okazję do tego stwo
rzyła znajomość ze spotka
nym w 1903 konstruktorem
Davidem Buickiem, który za
raził go ideą pojazdu bez koni.
Jako szef firmy Buick Durant
wyprowadził ją w ciągu trzech
lat na pierwsze mit isce wśród
amerykańskich producentów
motoryzacyjnych. W tym sa
mym roku zarejestrował spół
kę General Motors. Jej kapitał
założycielski wynosił 2 tys.
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Wprowadzony w 1919 system
sprzedaży ratalnej zdynamizo
wał sprzedaż. Związana z kon
cernem firma Greyho-und
wygrała z koleją w międzymia
stowych przewozach pasażer
skich, a subsydiowane przez
GM przedsiębiorstwa autobu
sowe wdarły z miast tramwa
je. W1936 wielki strajk, zorga
nizowany przez związek
zawodowy UAW sparaliżował
na kilka miesięcy fabryki GM
i doprowadził do uznania tego
związku przez władze koncer
nu za jedyną reprezentację
pracowniczą. Po latach okaza
ło się to fatalnym błędem.
Marka Oakland znikła
w 1932, a produkcja tanich
Pontiaków wciąż rosła. Auta
tej marki były pierwszymi
w USA pojazdami osobowymi
z niezależnym zawieszeniem
przednich kół, Pontiac był też
pionierem w budowie nadwo
zi wykonanych z blachy stalo
wej. Okresem świetności oka
zały się lata powojenne, głów
nie dzięki stosowaniu w no
wych modelach silników V8

i autor latycznych przekładni
Potem specjalnością Pontiaca
stały się auta, łączące w sobie
niewygórowaną cenę z walo
rami sportowymi (oczywiście
pojmowanymi po amerykań
sku).
General Motors został po
wojnie drugim największym
pracodawcą świata - po pań
stwowym przemyśle ZSRR
- a płacone przezeń podatki
przekroczyły w 1955 astrono
miczną na owe czasy sumę
miliarda dolarów. Ale mnożyły
się przykłady, że gospodarczy
gigant staje się niesterowny
i marnotrawi swój majątek,
wprowadzając na ryr ek kolej
ne nietrafione, niedopracowa
ne modele i nie dbając o ja
kość. UAW raz po raz wymu
szał na zarządzie koncernu
znaczne podwyżki płac. Roz
budowywano na wielką skalę
systemy opieki socjalnej, co
podnosiło koszty pracy i po
garszało konkurencyjność
samochodów marek należą
cych do GM. A na rynku poja
wiało się coraz więcej tań
szych i lepszych aut oferowa
nych przez producentów z Ja
ponii i Południowej Korei...
Jednym z symboli postępu
jącej degrengolady General
Motors jest Pontia~ Aztek,
wprowadzony do produkcji
w roku 2001. Auto wyposażo
no w nadwozie, którego pro
jekt w każdej normalnie funk
cjonującej firmie wylądowałby
w koszu już na etapie ołówko
wych szkiców. Tymczasem
menedżerowie Pontiaca skie
rowali Azteka do produkcji
i zaplanowali sprzedaż na po
ziomie 75 tys. pojazdów rocz
nie. W pierwszym roku znale
ziono chętnych na 27 tys.,
w piątym na... 25 egzemplarzy.
„Pomógł” zapewne przyznany
Aztekowi przez „Time
Magazine” tytuł „Najgorszego
samochodu wszech czasów”

Autor jest dziennikarzem
TVP Gdańsk
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Rozrywka
Jan Miodek

Rzecz o języku
oraz częstsze
pojawianie się
w tekstach
mówionych
i pisanych krótkiej formy
zaimkowej „mi” na po
czątku zdań określiłem już
wiele razy mianem grama
tycznej epidemii. Cierpliwie
przy tym tłumaczę, że ex
definitione nie może się ta
forma w takim szyku wyra
zów pojawić. Ex definitione,
bo jest ona tzw. enklityką,
czyli elementem, który two
rzy jeden zestrój akcentuacyjny z wyrazem po
przedzającym (podaj mi,
wybacz mi, wydaje mi się),
a sam akcentu dla siebie zy
skać nie może; skoro każdy
wyraz stojący na początku
zdania jest pod akcentem,
czyż może być tam umiesz
czona enklityką?!! Przypo
minam więc: podaj mi,
wybacz mi, wydaje mi się,
ale: mnie podaj, mnie się
wydaje.
Dopowiedzmy dla porząd
ku, że formy pełnej używa
my też po czasowniku, gdy
przeciwstawiamy ją jakiejś
drugiej formie, np. podaj
mnie, a nie Jurkowi; wybacz
mnie, a nie im; należy się
mnie, a nie Kowalskiemu.
Przypominając ostatnio
o tych użyciach w telewizyj
nym „Słowniku polsko@pol-

C

skim”, wyraziłem nadzieję,
że maniera przesuwania
enklityk na początek zdań
nie dosięgnie innych krót
kich postaci zaimkowych:
mu, go, ci, cię. Jakże się
pomyliłem! Parę dni później
usłyszałem odgrażającego
się na placu zabaw chło
pczyka: „mu jeszcze poka
żę!”. Oczywiście, poprawne
konstrukcje to „jeszcze mu
pokażę!”. W jednej z gazet
natomiast przeczytałem:
„Przez to pęknięcie
w Biłgoraju i mu podobnych
miastach marnuje się
ogromny potencjał ludzki”.
I nie mogę pojąć braku ele
mentarnego słuchu języko
wego, podpowiadającego
poprawne brzmienie: „Przez
to pęknięcie w Biłgoraju
i JEMU podobnych mia
stach...”. W tym samym tek-

ff

Angielskie
konstrukcje
zaśmiecają
polszczyznę
ff

ście prasowym przeczyta
łem: „Nie rozumiem, dlacze
go partie polityczne, które
dostają dużo pieniędzy
z budżetu, nie tworzą think
tanków, czyli miejsc
do dyskusji”. Jakże charakte
rystyczne dla współczesnego
stylu są owe „miejsca dysku
sji”, jak je zdefiniował autor,
czy też „grupy ekspertów
z danej dziedziny, doradza
jące rządowi lub organiza
cji”, jak ie definiuje Elżbieta
Mańczak-Wohlfeld w książce
„Angielsko-polskie kontakty
językowe”. Charakterystycz
ne, bo potwierdzające atrak
cyjność anglicyzmów jako
wtrętów leksykalnych.
Kiedyś przegrywające
z konstrukcjami greckimi,
łacińskimi, francuskimi
czy rosyjskimi, dziś wdziera
ją się do coraz większej
liczby tekstów (nawet
sygnale TVP Polonia usły
szeć można angielskie
“łoł!”).
A skoro w przywołanym
fragmencie prasowym poja
wił się budżet, skorzystajmy
z o-kazji, by przypomnieć,
że jego poprawne brzmienia
to „bud-żet” albo „budżżet”, a niepoprawna jest
wymowa „budżet” jak
„gadżet” (tego ostatniego
zaśnie należy odczytywać
„gad-żet” lub „gadż-żet”).
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Więcej rysunków Jujki ogląda7
www.gdansk.naszemiasto.pl/jujka/

Horoskop
JS BARAN
1** 21.03-20.04
lin Przydałoby ci się
w życiu trochę ognia, bo coś
za bardzo wpadłeś w rutynę.
Może spróbujesz jakiegoś
nowego hobby, skoczysz
na linie z mostu, pójdziesz
na podryw? Precz z nudą!

LEW
23.07-22.08
Także Iwy powinny
czasem odpocząć, przetra
wić porządnie pożywienie
i myśli, które chcą rozsadzić
głowę. Zafunduj więc sobie
choć jeden dzień słodkiego
nieróbstwa, to konieczne.

Jj\ STRZELEC
•MSP 22.11-2L12
Jl Strzelec strzela, Pan
Bóg kule nosi. Nie pohamo
wałeś języka i teraz jesteś
w kłopocie - co dalej. Ale nie
wszystko stracone, pochyl
głowę, przeproś i zacznij tę
znajomość od nowa.

- BYK
£*^21.04-21.05
’ Już niedługo czekają
cię miłe chwile w towarzy
stwie osób, których dawno
nie widziałeś. Choć będziesz
się wzbraniać przed spotka
niem, marudzić, że jesteś
zmęczony, szybko poddasz
się urokowi chwili.

PANNA
Ta) 23-08-2209
' dK Jeśli czujesz dziwny
niepokój, masz wrażenie, że
czegoś zapomniałaś lub coś
ważnego koniecznie powin
naś zrobić - weź się
za remont i przemeblowanie
mieszkania. Twoje poczucie
piękna domaga się ujścia.

KOZIOROŻEC
pdT 22.12-19.01
nu Oprócz gry w szachy,
brydża i ćwiczenia palców
na telewizyjnym pilocie jest
jeszcze kilka innych sportów
na świecie. A tobie potrzeba,
jak lekarstwa, aktywności
fizycznej. Bez niej i duch
mdły, i ciało słabe.

ii BLIŹNIĘTA
HUP 22.05-20.06
fal Naoglądałeś się
w telewizji kłócących się
polityków, nasłuchałeś, jak
do siebie mówią i wziąłeś
z nich przykład. Błąd, przyja
ciele zaczęli odwracać s«ę
od ciebie. Zastanów się.

WAGA
23.09-23.10
^ ^ Idź za ciosem, nie
ustawaj w wysiłkach. Marze
nia same się nie spełniają,
a ty, niestety, miewasz zwy
czaj poprzestawać
na marzeniach. 1 postaraj się
0 sprzymierzeńców.

WODNIK
20.01-18.02
m Jeśli planujesz w naj
bliższym czasie ważne zmia
ny w swoim życiu, wstrzymaj
się. To nie jest dobry czas
na zmianę pracy ani partnera.
Decyzja podejmowana
w emocjach jest błędem.

21.06-22.07
^ ^ Zadzwoń choć
do przyjaciela, z którym się
dawno nie widziałeś. Bardzo
na to czeka. A i ty poczujesz
się lepiej po tej rozmowie.
Może też narodzi się
pomysł, który przyniesie ci
korzyści i zadowolenie.

SKORPION
24.10-21.11
Trochę więcej
asertywności. Honor kazał ci
wziąć na siebie więcej obo
wiązków, niż jesteś w stanie
unieść co, już wkrótce, może
odwrócić się przeciwko to
bie. Lepiej teraz powiedzieć
nie, niż potem żałować.

RYBY
19.02-20.03
Nie zaniedbuj tego, co
naprawdę ważne: rodziny
i spraw duchowycjh. Praca
i pogoń za pieniądzem nie
mogą wypenić ci całego życia.
Trzeba tylko chcieć, a czas
i siły się znajdą. Wtedy osiąg
niesz spełnienie.

0

Subiektywny
ranking
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Arka kapana zt wszystkich stron
Metoda tygodnia: na obcokrajowca.
Oszuści ostatnio wyłudzają pieniądze
od emerytów, udając biznesmenów z Nie
miec. Najwyraźniej nie wszyscy seniorzy
podzielają antyniemiecką fobię PiS, więc
trik jest zdumiewająco skuteczny.

1

Majstersztyk tygodnia: debata
o przyszłości stoczni. W ostatniej chwili
rozmnożyła się przez pączkowanie i wszy
scy uczestnicy obu spotkań deklarują, że je
wygrali. Może w przyszłości wszystkie prob
lemy będą rozwiązywane w taki sposób?

2

Cytat tygodnia: „Jest to nauczka dla
tych, którzy próbują w sposób niedemo
kratyczny eliminować polityków”. Tak
posłanka SLD Joanna Senyszyn skomento
wała wyniki sopockiego referendum. Nie
byłbym aż tak naiwny, Pani profesor.
Cięcie tygodnia: 233. O tyle w milio
nach został przykrojony Wieloletni
Plan Inwestycyjny Gdańska. Gdybyśmy
mieli już euro, suma wyglądałaby mniej
przerażająco.
Smutni tygodnia: Arka Gdynia.
Gdyńscy futboliści zamykają tabelę
ekstraklasy i równocześnie nie dostali licen
cji na grę w lidze. To się nazywa pech! Ale
można TO nazwać również inaczej.

Roślina tygodnia: daglezja. Właśnie
z niej pochodzi ponad 41-metrowa naj
dłuższa deska świata, wycięta w Wilkowie k.
Lęborka. Tak się dzieje, gdy ogrodowy krza
czek rozrośnie się ponad miarę.
Slogan tygodnia: „Drutex wiodącym
producentem bubli”. Tak bytowski pro
ducent okien został nazwany przez konku
renta z Częstochowy. Sprawa znajdzie finał
w sądzie, ale hasło, swoją drogą, jest dow
cipną parodią reklamowej nowomowy.

8

Odkrycie tygodnia: Zyta Gilowska. Była
wicepremier stwierdziła, że dłoń kobie
ty to nie widelec. Zgoda!

Ratownicy tygodnia: inwestorzy
w Gdyni i Szczecinie. Znaleźli się chętni
na dwie polskie stocznie. A co z gdańską
r kolebką Solidarności? Guzik?
Wytrwali tygodnia: Lotos Wybrze
że. Gdańscy żużlowcy wreszcie
wygrali. Dopiero w piątym meczu, ale wszy
scy liczą, że to tylko początek dobrej passy.
Wszystko w rękach sponsora, przecież zwy
cięzca jest o wiele lepszym nośnikiem rekla
mowym od ligowego patałacha.

Tomasz Rozwadowski
www. rozwad. blog. naszemiasto.pl
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Rejsy
Pogoda
Region
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Wiatr słaby i umiarkowany.

Dorota Gardias-Skóra
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POLSKA «Auw
Dziennik
I aft

(adres)
Wpisz rozwiązanie krzyżówki - hasło złożone z 23 liter, wytnij kupon, naklej
na kartkę pocztową i prześlij do środy, 3 czerwca 2009 r. pod adresem redak
cji - 80-894 Gdańsk. Targ Drzewny 9/11. skr. poczt. 185. Wśród osób, które nadeślą prawidłowe rozwiązanie, zostanie rozlosowana nagroda: 250 ZŁO
TYCH Nazwisko nagrodzonego podamy w piątek, 5 czerwca 2009 r.
250 zł za rozwiązanie krzyżówki z 8 maja 2009 otrzymuje Mikołaj Jankowski z
Gdyni Hasło brzmi „Krzykiem ognia nie ugasisz”. Gratulujemy, nagrodę prosimy
odebrać w Biurze Konkursów „Polski Dziennika Bałtyckiego“ w Gdańsku, Targ
Drzewny 9/11, od poniedziałku do piątku w godz. 10-16, teL 058 3003175.

22

13

Komentuje
Tomasz Bielak
W każdym rzędzie, w każdej kolumnie, w każdym małym
kwadracie powinno znaleźć się 9 różnych cyfr od 1 do 9.

2
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ART KWADRAT
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9 8
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1 9 7
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(imię i nazwisko)

Sudoku

2
3 6
2 9
7 3 5
8 7 3
4
8 1
3
9 6 5 7
2 8 1 6
5
8 7 5 3 1
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Przełom wiosny i lata to
czas niestabilnej aury:
wahań temperatury, wia
trów, burz i deszczu.
W piątek będzie pochmur
no, w całej Polsce spodzie
wamy się przelotnych opa
dów deszczu, na wscho
dzie, południu i w centrum
również burz. W sobotę
możemy liczyć na więcej
rozpogodzeń. A niedziela?
Jak marzenie... Słonecznie
i cieplej. Od 18 st. na północnym-wschodzie do 25
st. na Dolnym Śląsku.
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Wygraj taki dom

OGŁOSZENIE

0293925/00

DOMY DREWNIANE

SZYMBARK k. Wieżycy woj. pomorskie
tC* ' •

• i
’ * " ■!
• h >’
e-maibinfo a danmardomy.pl

Wystarczy zbierać kupony z naszej gazety, by zamieszkać w tym domu o wymiarach zewnętrznych 6 na 8 metrów.
Zwycięzca musi zadbać o wykończenie wewnątrz oraz potrzebne w nim instalacje

►Dom typu
„Dworek Polski”jest
wart52900zł netto
►Weź udział
w konkursie i spełnij
swoje marzenie

Jak wygrać drewniany dom? To proste!
• 25 kuponów
Od dziś codziennie, do 20 czerwca br. włącznie, w 25 kolejnych wydaniach
„POLSKI Dziennika Bałtyckiego" będą się ukazywać kupony konkursowe.
Należy odpowiadać prawidłowo na znajdujące się na nich pytania
Wycinać i zebrać min. 20 kuponów, które należy wysłać pocztą lub dostarczyć
do siedziby „POLSKI Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku, do 30 czerwca br.

Alicja Zieli • -ska
Od dzisiaj wystarczy pilnie śle
dzić łamy naszej gazety i skrupu
latnie wycinać kupony konkur
sowe, by stać się właścicielem
niewielkiego
drewnianego
domu.
„Wygraj dom drewniany” to
kolejna konkursowapropozycja
„Polski Dziennika Bałtyckiego”
dla naszych Czytelników. Wśród
licznych konkursów, z cieka
wymi i oryginalnymi nagrodami,
ogromną popularnością cieszą
się te, wktórych nagrody główne
są spełnieniem marzeń. Mogli
śmy już się cieszyćztymi, którzy
wygrali mieszkania oraz samo
chody. Tym razem po raz pierw
szy proponujemy wnaszej zaba
wie niezwykłą nagrodę główną
- niewielki drewniany dom który zwycięzcy na pewno bę
dzie służył długie lata. Sponso
rem jest Daniel Czapiewski,
właściciel firmy DANMAR
w Szymbarku.
-Tenkoni urs to nie tylko cie
kawa forma wspólnej zabawy,
ale także pokazanie, że drew
niane domki są w zasięgu ręki
każdego. To nie tylko marzenia
-mówi Daniel Czapiewski.-Do
mek nie jest imponujących ro
zmiarów, ma zewnętrzne wy
miary 6 m x 8 m, ale cóż więcej
nam potrzeba, by wypoczywać
latem na działce.

• Finaliści
Spośród Czytelników, którzy nadeślą pakiet 20 kuponów, zostaną wyłonieni
finaliści konkursu. Lista ich nazwisk ukaże się w „POLSCE Dzienniku
Bałtyckim", w czwartek, 2 lipca 2009 r.

• Wielki finał
Już w piątek, 10 lipca 2009 r. odbędz. się wielki finał konkursu

• Informacje o konkursie i regulamin
Wszelkich informacji o konkursie udzieli Krystyna Kujawa, tel. 058 300 31 75,
e-mail: k.kujawa@prasa.gda.pl
Regulamin do wglądu w Biurze Konkursów „POLSKI Dziennika Bałtyckiego",
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, oraz na stronie internetowej:
www.gdansk.naszemiasto.pl/wygraj_dom__drewniany

Przykładowa aranżacja parteru

K3

Kupon konkursowy
WySJir]j

LlzJjjllL TJj

li DILI

Pytanie 1:
Rozwiń skrót CEPR.
Sypialnia

Korytwz

Sypialnia

Odpowiedź.......................................
imię i nazwisko:...................................
adres:...............................................
.......................................telefon:......
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Polskapresse sp. z o.o. dla celów marketinyov ych,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).
podpis.......

BŚtySift*
Rzut piętra domu

Już jutn kolejny kupon!

4
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Opinie
W tle za wielką ekonomią stoją dramaty małych pacjentów i ich rodzin

Kogo interesują
chore dzieci?
Z prof. dr. hab.
med. Januszem
Księżykiem, kierow
nikiem Kliniki
Pediatrii Centrum
Zdrowia Dziecka,
rozmawia Dorota
Abramowicz
Jeszcze kilka lat temu
szpitale masowo zamykały
oddziały pediatryczne,
dziś jest na odwrót - bra
kuje łóżek dziecięcych. Co
się stało, ża dzieci tak
chorują?
Niektóre z tych dzieci, które
dziś chorują w szpitalach,
przed laty po prostu
umierały. Postęp medycyny
sprawił, że jesteśmy je
w stanie uratować, co nie
znaczy zawsze całkowicie
wyleczyć. Na ich leczenie
potrzebne są pieniądze. Im
rzadsza choroba, tym
o pieniądze trudniej.

Pomorski samorząd wydał
właśnie 2 miliony złotych,
ty utworzyć pierwszą
w Polsc s północnej
pracownię żywienia
pozajelitowego, która
będzie przygotowywać
mieszanki dla

kilkudziesięciorga chorych
dzieci...
Pomorze jest chlubnym
wyjątkiem na mapie kraju.
W zdobywaniu środków
na leczenie dominuje lobby
kardiologiczne i,
w mniejszym stopniu,
onkologiczne. Nie ma się
czemu dziwić. Większość
decydentów prędzej lub
później będzie musiała
skorzystać z pomocy
kardiologa, a kontakt
z pediatrą to dla nich już
przeszłość.

A może wystarczy
opowiedzieć historię
chorego dziecka, dla
którego te pieniądze
oznaczają szansę
na opuszczenie szpitala
i życie w domu, z mamą,
tatą, rodzeń- stwem? Tak
na Pomorzu pokazaliśmy
dramat małego Kamila
Wrzoska...
Mówi pani o pojedynczym
przypadku. Przez Centrum
Zdrowia Dziecka przewinęło
się ok. 500 takich, jak Kamil,
pacjentów. Obecnie leczymy
130 dzieci, które żyją dzięki
podawaniu niezbędnych
do życia składników
bezpośrednio do żył. I też
mamy dziecko, które nie

musiałoby mieszkać
w szpitalu.

społeczne. Gdzieś w tle stoją
dramaty poszczególnych
chorych i ich rodzin. Światli
ludzie to rozumieją, i tak, jak
w Gdańsku, pomagają
chorym. Pozostałym należy
dać do ręki jasne przepisy.

A dlaczego mieszka?
Jego matka pozbawiona jest
praw rodzicielskich.
Pieniądze za opiekę
nad dzieckiem - ok. 6 tys.
złotych - bierze co miesiąc
od państwa zakład
opiekuńczy z Łodzi.

Dziecko nie może opuścić
szpitala?
Nie może. Znajdującym się
pod naszą opieką dzieciom
(inaczej niż w Gdańsku,
gdzie mieszanki powstają
w szpitalnej aptece) posiłki
przygotowują sami rodzice.
Opiekunowie z Łodzi nie
podejmują się
przygotowywania posiłków,
a z tamtejszym szpitalem nie
udało się porozumieć.
Sytuacja jest patowa. Trzeba
unormować pewne kwestie
związane z interpretacją
prawa farmaceutycznego.
Ale to już zadanie
Ministerstwa Zdrowia.

Co tu normować?
Wystarczy stworzyć taką
aptekę jak w Gdańsku.
Polska czasami przypomina
mi państwo dzielnicowe,
w którym każdy wojewódzki

inspektor farmaceutyczny,
niezależny od Warszawy,
sam interpretuje przepisy.
Niektórzy inspektorzy
farmaceutyczni, np. w Łodzi,
w Poznaniu, uznali, że
przygotowywanie
mieszanek na wynos przez
aptekę szpitalną jest tym
samym, co zabronione

przepisami wynoszenie
leków ze szpitala...

Bzdura...
Nic na to nie poradzę.
Tłumaczę, gdzie tylko
można, że takie podejście
do sprawy niesie za sobą
określone i wymierne skutki
ekonomiczne oraz

Prof. Janusz Książyk,
przewodniczący grupy
roboczej do spraw żywie
nia w Polskim Towarzy
stwie Gastroenterologii,
Hepatologii i Żywienia
Dzieci, członek polskich
i zagranicznych towa
rzystw naukowych,
uczestniczył w odbywają
cej się wczoraj w Gdań
sku konferencji „Leczenie
żywieniowe - wyzwanie
*XXI wieku”. Konferencję
spod patronatem „Polski
1 Dziennika Bałtyckiego”
^zorganizowała Klinika
2 Pediatrii, Gastro
enterologii, Hepatologii
i Żywienia Dzieci
w Pomorskim Centrum
Traumatoiogii, będąca
pierwszym i, jak do tej
pory, jedynym, po Cen
trum Zdrowia Dziecka,
ośrodkiem w Polsce pro
wadzącym żywienie poza
jelitowe u dzieci w warun
kach domowych.

Rejsy po gospodarce

Od stoczni do Gazpromu
d
dawna
wiemy, że gdy
do gospodarki
wkracza poli
tyka, wychodzi
z niej rachunek
ekonomiczny. Warto sobie
o tym przypominać nie tylko,
gdy śledzi się wieloletni serial
poświęcony Stoczni Gdań
skiej. Oto okazuje się właśnie,
że zaczyna się sypać potęga
rosyjskiego Gazpromu. Rzecz
jasna, że oba te przypadki
mają ze sobą niewiele wspól
nego. Łączy je jednak to, że
oba są dziećmi polityki i to
wcale nie polityki gospodar
czej. Stocznia najpierw za za
sługi dla budowania socjali
ekonomista
zmu, a potem za wiodący
wkład w jego zmierzch, trak
nia jej pracowników przyjmo
towana była i jest przez pań
stwo nie jako podmiot gospo wały taką sytuację jako oczy
darczy, ale jako byt polityczny. wistą i nienaruszalną. Wszel
kie próby wprowadzenia ra
Ostoja klasy robotniczej, sym
ekonomicznego
bol tego lub tamtego. I kolejne chunku
rządy, a także kolejne pokole- kończyły się fiaskiem. Pry

O

Piotr Dominiak

watna firma już pięć razy by
upadła, żyjąc tylko mitem.
Symbol trwa, bo jest symbo
lem - polityczną wartością dla
przeróżnych partii i ruchów.
Obecna sytuacja to produkt
wieloletniego strachu pań
stwa
i
pracowników
przed nieuchronną zmianą
symbolu na biznes. Piszę
o tym bez złośliwości, bezna
miętnie obserwując fakty.
Gazprom zbudował swą
potęgę na związkach z wła
dzą. Tylko w państwie o takiej
tradycji i takim systemie poli
tycznym mogło to się zdarzyć.
Strategiczny surowiec - gaz,
połączony ze specyficzną
scentralizowaną, mającą im
perialne ambicje władzą,
mógł doprowadzić firmę
do takiej pozycji. Gazprom
wykorzystywał sytuację mo
nopolistyczną nie tylko
na rynku krajowym, ale także
swoją
dominującą
rolę
na rynku europejskim. Dzięki

temu stał się potężnym i po
ręcznym narzędziem w rę
kach kolejnych władców Ro
sji. I kiedy wydawało się, że
znajduje się u szczytu swej po
tęgi, że może dyktować wa
runki, nie tyle swoje, ile takie,
jakie każe tu dyktować Kreml,
nagle zaczyna lecieć w dół.
W rankingu największych
firm świata spadł z 3 na 35 po
zycję. Kryzys, coraz niższe
ceny gazu i odchodzenie
klientów. Włosi i Niemcy zre
dukowali zamówienia o po
łowę, a szacuje się, że cała Eu
ropa Zachodnia zmniejszyła

popyt
na
dostawy
z Gazpromu o około 40 proc.
A konkurenci okazali się
sprytniejsi i efektywniejsi.
Ceny gazu norweskiego,
a także dostarczanego przez
Shella i BP są wyraźnie niższe.
Żaden monopol nie trwa
wiecznie - kolejna stara eko
nomiczna prawda daje o sobie
znać. Na dłuższą metę nie ma
rozwiązań bezalternatywnych.
Rosja
szafowała
Gazpromem, wykorzystując
go jako narzędzie gospodar
czego i politycznego szan
tażu. To się sprawdzało. Po co

Obecna sytuacja to produkt
wieloletniego strachu państwa
i pracowników przed
nieuchronną zmianą symbolu
na biznes.

zatem było myśleć o efektyw
ności, duszeniu kosztów itp.
dyrdymałach.
Ważną różnicą w sytuacji
stoczni i Gazpromu jest to, że
Stocznia Gdańska była od lat
na garnuszku budżetu, nato
miast w Rosji to budżet pań
stwa żył z Gazpromu. Upadek
stoczni, w dłuższym okresie,
powinien odciążyć podatni
ków (na krótko pociągnie
za sobą spore koszty spo
łeczne). Upadek Gazpromu
oznaczałby kolosalne kłopoty
całej rosyjskiej państwowej
kasy. Pewnie skończy się tym
razem tak jak dotąd. Politycy
zrobią wszystko, aby obie
firmy, z odmiennych, acz czy
sto politycznych powodów,
utrzymać przy życiu. Jeszcze
pewnie się uda. Wszystko jed
nak do czasu. Gospodarka to
fundament, polityka może
być kolosem, ale zawsze z cza
sem okazuje się, że mającym
gliniane nogi.
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Opinie
Należy jak najszybciej skończyć ze złym unowocześnianiem polskiego wymiaru sprawiedliwości

Biurokracj a zabij a sądy
mec. ElżbietaNowak

Naczelna
RadaAdwokacka
Informatyzacja sądów miała oznaczać
dla nich wkroczenie w XXI wiek
i otwarcie bram wymiaru sprawiedli
wości dla przeciętnego obywatela. Nie
stety, często okazuje się, że mikropro
cesory zamiast je otwierać - jeszcze
bardziej je zamykają.
Najlepszym przykładem jest sprawa
ksiąg wieczystych. Projekt informa
tyczny Ministerstwa Sprawiedliwości
zwany Nową Księgą Wieczystą (NKW)
powstał, by zwiększyć bezp: eczeństwo
obrotu nieruchomościami poprzez po
prawę skuteczności rejestracji praw
własności nieruchomości i podniesie
nie wiarygodności zapisów w tych księ
gach. Z dużym aplauzem przyjęliśmy
zmiany mające na celu usprawnienie
postępowań dotyczących ksiąg wieczy
stych oraz techniki ich prowadzenia
poprzez odejście od ręcznych metod
na rzecz zastosowania technik infor
matycznych. W pełni aprobowana była
również idea zapewnienia centralnego,
jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg
wieczystych, przy zachowaniu ich
ochrony przed zniszczeniem lub nie
uprawnionym dostępem. Niestety, nie

zawsze dobre intencje znajdują
odzwierciedlenie w praktyce.
Pierwszą barierą dopokonaniawwydziałach ksiąg wieczystych sądów rejo
nowych jest właściwe wypełnienie for
mularzy. Druki przygotowane z myślą
0 przeciętnym obywatelu (taka myśl
winna przyświecać ich autorom) są
po prostu nieczytelne, zbyt zawiłe
1 skomplikowane. Niejednokrotnie
problemy mają z nimi także profesjo
nalni pełnomocnicy, a cóż dopiero
osoby, które nie mają styczności zawo
dowej z problematyką prawną. Nadto
we wnioskach o dokonanie wpisu na
leży podać dane nieznane wnioskodaw
com, np. numery PESEL wszystkich
uczestników postępowania. W przy
padku, kiedy wniosek o dokonanie
wpisu jest konsekwencją postępowania
o stwierdzenie nabycia spadku, a spad
kobiercami są skłóceni ze sobą człon
kowie rodziny zamieszkali w odległych
rejonach, bywa to problematyczne.
Dalszym zaskoczeniem dla szczęśli
wego posiadacza odpisu z księgi wie
czystej lub zawiadomienia o wpisie,
któremu udało się prawidłowo wypeł
nić formularz i uzyskał sądowy doku
ment, jest jego forma. Drobny druk,
jeszcze mniej czytelny na szarych po
lach, mnóstwo rubryk i rubryczek, nu
merów, które nie sposób ze sobą połą
czyć w logiczną całość bez specjali
stycznej wiedzy. A przecież odpisy
odbierają często osoby starsze, które
nie tylko mają trudności z odczytaniem
drobniutkich liter i cyfr, ale również nie
są przyzwyczajone do formy, w jakiej
muszą odczytywać „zaszyfrowane”,
według nich, informacje. Z rozrzewnie
niem wspominają czasy, kiedy odpis
z księgi wieczystej doręczany był na ar-

kuszu A4, tekst pisany maszynowo, ale
czytelnie, a poszczególne informacje
dotyczące danego działu księgi były
sformułowane jasno i przejrzyście.
Czasami na twarzach tych osób widać
zażenowanie, zawstydzenie, że nie
mogą poradzić sobie z efektem pracy
skomputeryzowanego wymiaru spra
wiedliwości. A przecież wystarczyłoby
trochę bardziej przemyśleć formę koń
cową tego, co miało być ulepszone.
Przecież wpis do księgi jest specyficzną
formą orzeczenia sądowego. Winien
być zatem jasno i czytelnie wyrażony
w zawiadomieniu, tak by przy ewentu
alnym zaskarżeniu do wyższej instan-

Odpisy ksiąg
wieczystych pisane
na maszynie były
lepsze niż
komputerowe
cji nie było kłopotów z jego odczyta
niem. Również forma odpisu z księgi
wieczystej wymaga stosownej korekty.
Takiej zwykłej, dla ludzi.
Nietrafione pomysły na usprawnie
nie funkcjonowania wymiaru spra
wiedliwości dotyczą też procedur
w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przedsiębiorcy zmuszeni są do doko
nywania stosownych wpisów za po
średnictwem formularzy, których
liczba i stopień skomplikowania przy
prawiają o zawrót głowy niejednego
prawnika, więc korzystają z fachowej
pomocy profesjonalistów. Jednak

osoby pracujące społecznie w stowa
rzyszeniach tracą chęci do jakiejkol
wiek działalności charytatywnej, kiedy
trafiają na zbędny formalizm i biuro
kratyczne bariery. Znam przypadek
stowarzyszenia, którego członkowie
postanowili zakończyć działalność
z powodu zbyt dużego obciążenia wy
mogami formalnymi dotyczącym wpi
sów do KRS w sytuacji, kiedy na człon
ków zarządu nakładane były kary pie
niężne za niedopełnienie wymogów
formalnych. Nos dla tabakiery czy tabakiera dla nosa? - takie pytanie na
suwa się w tym przypadku. Kiedy
członkowie zarządu udawali się do
sekretariatu miejscowego KRS, napo
tykali na kolejny mur - tym razem nie
chęci pracowników do udzielania informaq'i czy umożliwienia konsultacji
z referendarzem lub sędzią rejestro
wym. Zrozumiałe jest ograniczanie
kontaktu stron czy ich pełnomocników
z sędziami w sprawach spornych,
w których sędziowie wydają orzecze
nia będące wynikiem toczących się
procesów, ale w sprawach rejestrowych
takie ograniczenia wydają się nieuza
sadnione.
Dla kogo otworzono tak skompliko
wany system formularzy? Na to pyta
nie próbują odpowiadać prawnicy
swoim zdenerwowanym klientom,
po czym sami z niechęcią zasiadają
do wypełniania licznych stron druków,
które z wiedzą prawniczą niewiele mają
wspólnego. Nadszedł czas, by ustawo
dawca pochylił się nad tymi proble
mami i w miarę szybko zareagował
na sygnały o złych kierunkach unowo
cześniania wymiaru sprawiedliwości.
Przecież wszystkim nam chodzi o to, by
sądy i sprawiedliwość były dla ludzi.

Listy do redakcji
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Sprostowanie

Wolny Wrocław

kolejna rocznica zakończenia wojny
zostanie odpowiednio uczczona.

Właśnie przypadła rocznica (64.)
wyzwolenia Wrocławia. Zapomniano
o tym, bo Wrocław wyzwolili Ruscy.
Gdyby to zrobili Amerykanie razem
z Anglikami, dzisiaj Wrocław
rozbrzmiewałby honorowymi
salwami. Zrobili to jednak Ruscy,
którzy przyszli z karabinami
na sznurku i w byle jakich butach.
Fakt, że ginęli masowo, to dla
niektórych dobrze, bo jest ich mniej.
(...) Moja matka i ojciec pochodzą
z Kresów, gdzie patriotyzm był jedną
z najchlubniejszych cech. Ziemie te
wyzwolili Ruscy, bo Polacy woleli
ginąć pod Monte Cassino, zamiast iść
najkrótszą drogą do Polski
- właśnie z Rosji. Zamiast ratować
życie Polakom, gen. Anders na białym
koniku wolał pomagać Anglikom czy
Holendrom, iluś tam jeszcze krajom,
które wyrzekły się Polski we wrześniu
1939 r. (...) Mam wielki żal do pana
prezydenta Rafała Dutkiewicza, że nie
uszanował tej daty. I mam nadzieję, że

Kazimierz Solar

W notatce pt. „Brat ministra Grada
z długiem”, opublikowanej
w dzienniku „Polska” w dniu
15.05.2009 roku, została
zamieszczona informacja (podana
za Polskim Radiem Szczecin), że
„w sprawie z powództwa Zakładów
Chemicznych „P.” przeciwko spółce
akcyjnej „P.” i Mieczysławowi G.o
zapłatę, wydany na początku 2005
roku nakaz zapłaty został
potwierdzony (...) pod koniec marca
bieżącego roku przez Sąd Najwyższy”.
}est to informacja nieprawdziwa,
ponieważ Sąd Najwyższy nie
rozpoznawał skargi kasacyjnej
pozwanego Mieczysława G.
merytorycznie, lecz odmówił jej
przyjęcia do rozpoznania
postanowieniem z dnia 19 marca
2009 roku z powodu niespełnienia
przez skargę przesłanek określonych
V, Kodeksie postępowania cywilnego.

prof, dr hab. Piotr Hofmański,
rzecznik prasowy Sądu Najwyższego
OT/- A ‘
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Cenne uwagi
0 sądach
Wyjątkowo cenne uwagi o polskim
sądownictwie padły w tekście „Sądy
rodem z Kafki” („Polska”, 20.05 2009)
autorstwa Artura Wdowczyka
1 Bartosza Grohmana, choć pochodzą
one od adwokata, czyli kogoś z grona
osób żyjących z utrzymywania
obecnego mętnego dla obywateli
systemu. Najwyraźniej nie każdy dał
się sprzedać lub kupić. Dodałbym
do listy idiotyczne kodeksowo
i ustawowo procedury doręczeń pism.
„Mój” listonosz nie czyni żadnych
dopisków na korespondencji, „bonie,
przecież i tak wróci jako nieodebrana
w terminie”. I co takiemu zrobisz, jeżeli
sąsiad, który dawno się wyprowadził,
w oczach sądu (i urzędów) został
prawidłowo p< »wiadomiony?
Listonosz panem życia i śmierci
(powiedzmy, że [niejdostatku)!!!
Czy Kafka to wymyślił ???

Jac, www.polskatimes.pl/forum
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Po piłce
Podobno świat polLyki nie ma
żadnego wpływu na sport. A mi się
zawsze wydawało, że areny sportowe
stanowią doskonałe miejsce
do manipulowania ludźmi. W czasach
kiedy potęgę PRL-u opierano
o wydobycie węgla, Górnik Zabrze
nieustannie brylował w piłkarskiej
ekstraklasie. Dziś natomiast, kiedy
Kraków stracił nadzieje na organizację
Euro 2012, Wisła Kraków wydaje się
być pewnym kandydatem do tytułu
Mistrza Polski. Zastanawiam się tylko,
czy czasem za rok na czele krajowej
piłki nożnej nie usytuuje się Śląsk
Wrocław ulubiony klub Grzegorza
Schetyny. Bo to, że Lechia Gdańsk,
której kibicuje premier RP, nie spadnie
z ekstraklasy jest niemal tak pewne jak
krążenie Ziemi wokół Słońca.

Marek Marciniak
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Polskie Badania
Czytelnictwa
Nakład
■mu iimiimii
Kr r .rolowany ZKDP.
Rozpowszechnianie redakcyjnych
materiałów publicystycznych
bez zgody wydawcy jest zabronione.

Na szczyty
powinien
jeździć Tusk
prof. Zdzisław Najder
politolog, były dyrektor
polskiej sekcji RWE
Orzeczenie Trybunału Konstytucyj
nego w sprawie sporu kompetencyj
nego między Donaldem Tuskiem a Le
chem Kaczyńskim porządkuje relacje
między nimi. W Polsce mamy ustrój
mieszany, więc niezbędne jest zacho
wanie równowagi pomiędzy najważ
niejszymi ośrodkami władzy. Ostatnio
tego zabrakło - prezydent zaczął wcho
dzić w kompetencje rządu, natomiast
zaniedbywał własne obowiązki. Decy
zja Trybunału powinna przywrócić
właściwy balans między nimi.
To ważne przede wszystkimi z psy
chologicznego punktu widzenia. Zna
jąc ten werdykt, premier i prezydent
będą dokładnie v.iedzieli, czym mają się
zajmować. I być może Lech Kaczyński
wreszcie przestanie brać udział w kolej
nych szczytach Unii Europejskiej. To
naprawdę jest pozbawione sensu. Na ta
kich spotkaniach rozmawia się o szcze
gółach, codziennym zarządzaniu, czyli
sprawach, którymi zajmuje się rząd. To
przecież ten organ (a nie prezydent) pro
wadzi politykę zagraniczną państwa
i z niej rozlicza się przed Sejmem. Głowa
państwa nie jest rozliczana przez parla
ment z pojedynczych decyzji—siłą rze
czy więc nie jest jej rolą angażować się
w unijne spotkania.
Czym więc powinien zajmować się
prezydent? Jego podstawowe zajęcie to
układanie stosunków Polski z innymi
państwami. Tego nie robi się na tech
nicznych spotkaniach UE - nawet jeśli
biorą w nich udział przywódcy innych
krajów, lecz w bezpośrednich rozmo
wach. Nie oznacza to wycofania prezy
denta z pierwszej linii politycznej. On
dalej będzie odgrywał bardzo ważną
rolę w państwie, tylko trochę w innym
charakterze. Świetnym przykładem
może być obecna sytuacja na Litwie czy
Ukrainie. W pierwszym z tych krajów
ciągle nierozwiązana jest kwestia dwu
języcznych opisów na tablicach infor
macyjnych, w drugim tamtejszy rząd
wspiera budowanie pomników Ukraiń
com, którzy w czasie wojny mordowali
Polaków. Właśnie takie sprawy wyma
gają interwencji prezydenta. Lech Ka
czyński powinien wystosować notę
protestacyjną lub porozmawiać ze swo
imi odpowiednikami na Litwie oraz
Ukrainie i próbować uporządkować te
sprawy tak, by odpowiadały polskim in
teresom. Tychruchówze strony prezy
denta mi brakuje, a tymczasem one po
winny być jego podstawowym zajęciem
w kwestiach międzynarodowych.
Choć na pewno Lech Kaczyński nie
powinien komentować ostatniej
okładki „Der Spiegel”. Mimo że jest ona
szokująca, to jednak mieści się w grani
cach wolności słowa. W dodatku nie
była ona inspirowana przez niemieckie
władze - dlatego wszelkie komentai ze
prezydenta w tej sprawie byłyby nie
na miejscu.
WYDAWC
Potskapresse Sp. z ouss Oddznl Prasa Bikycfca
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Prezes Prasy Bałtyckiej Jakub Krezymon, 058 300 31 00
Biuro rrtdamy Justyna Bizewska, 168 300 32 00
Marketing Gabriela Gusztyrv Popławska, 058 300 3168
Kolportaż Grzegorz Skrzypkor ki 058 300 36 55
Bano konkursów
301 27 61 (w godz. 10-17).
Prenum rata infolinia 0801 15 00 26,058 3003 610 (622.697)
Prenumeratę można także zamówić za pośrednictwem urzę
dów pocztowych i w intemecie i wydana*,
online i-iennikbaltycki pl
DRUK Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka,
Jl- Połęże 3,058 300 37 00, faks 058 300 37 03,
Dyrektor Bogdan M_ Jrzewsk.
Polskapresse Sp. z cuj. Oddział Prasa Bałtycka Sp. z oz), należy
"o Gną>y Wydawniczej Pnłrinprrwe
Adres Polskapresse Sp. z O-O, ul. Domani wska 41,
02-672 Warszawa, tel. 022 20141 00. faks 022 20141 16

32 I 22 maja 2009 I Polska Dziennik Bałtycki

www.polskadziennikbaltycki.pl

Jak pożyczać w banku
Bez kredytu nie wyobrażamy sobie kupna mieszkania, auta, a nawet sprzętu
domowego. To sposób na życie, o ile dobrze przemyślimyjego wybór
Barbaro. Wicher
Nie ma praktycznie rzeczy, której nie
kupilibyśmy obecnie na kredyt.
Od banków pieniądze pożyczamy za
równo na zakup elektrycznej szczo
teczki z hipermarketu na kredyt
o proc., jak i na nieruchomości warte
kilkaset tysięcy złotych. Kredyt jest do
brą rzeczą pod warunkiem, że jest do
brze przemyślany.

Kredyt

hipoteczny
Kredyt hipoteczny można zaciągnąć
na dowolny cel, którego zabezpiecze
niem jest ustanowienie hipoteki
na nieruchomości. Ze względu
na długoterminowość i wysokie
kwoty zazwyczaj jest on udzielany
na zakup bądź budowę domu czy
mieszkania. Uruchamiany jest w ca
łości i wypłacany w transzach, czyli
w kilku częściach, co kilka miesięcy.
Do czasu ustanowienia hipoteki za
bezpieczeniem kredytu mogą być
również lokaty, weksle, poręczenie
osoby trzeciej bądź ubezpieczenie za
ciąganego kredytu.

Zaciąganie kredytów hipotecznych
jest coraz łatwiejsze i coraz więcej
osób się na nie decyduje. Ogromna
konkurencja na rynku sprawia, że wy
bór konkretnej oferty jest naprawdę
trudny. Duża kwota kredytu i okres
kredytowania sięgający nawet kilku
dziesięciu lat sprawiają, że decyzję
0 jego zaciągnięciu powinieneś po
przedzić porównaniem ofert różnych
banków.

Zwróć uwagę na:
• oprocentowanie kredytu,
• walutę (najczęściej proponowane to
polski złoty, dolar amerykański, euro
1 frank szwajcarski),
• możliwość przewalutowania kre
dytu (w zależności od aktualnej ten
dencji kursu waluty),

• okres kredytowania iim dłuższy, tym
niższa rata kredytu),
• wymagany wkład własny (część ceny
mieszkania, którą musimy pokryć
z własnych środków)

• wysokość opłat i prowizji, kosztów
ubezpieczeń,
• koszt ustanowienia zabezpieczeń
(np. wpisu hipoteki),
• możliwość wcześniejszej spłaty kre
dytu,
• możliwość czasowego zawieszenia
spłaty kredytu.
Jeżeli spłacamy już rar7 kredytu hi
potecznego zaciągniętego przed kil
koma laty, rozważmy możliwość jego
refinansowania.
Kredyt refinansowy umożliwia za
mianę kredytu mieszkaniowego za
ciągniętego w innym banku na tańszy
kredyt refinansowyr. W tym przypadku
możliwe jestprzewalutowanie, a także
wybór rodzaju oprocentowania (stałe
bądź zmienne) i okres spłaty kredytu.
Kredyt ten może być przeznaczony
na refinansowanie m.in. kredytu
na budowę domu, kosztów remontu
nieruchomości, a także kosztów in
nego kredytu. Dzięki zamianie kredytu
i spłacaniu go w innym banku można
zmniejszać wysokość rat nawet o 30
proc.

Kredyt

mieszkaniowy
Celem kredytu mieszkaniowego jest
zakup mieszkania, domu bądź działki
zarówno z rynku pierwotnego, jak
i wtórnego. Kredyt ten można wziąć
także na remont nieruchomości, jej
modernizację, rozbudowę lub prze
budowę. Jest to obecnie najpopular
niejszy rodzaj kredytu, gdyż zakup
mieszkania za gotówkę należy
do rzadkości, tym bardziej przy obec
nych cenach. W przypadku tego kre
dytu okres jego spłaty jest bardzo
długi (okres kredytowania może do
chodzić nawet do 50 lat), a kwota
może sięgać kilkuset tysięcy złotych.
Wybór waluty kredytu nie jest osta
teczny, ponieważ banki zazwyczaj
zezwalają naprzewalutowanie. W ta
kim przypadku należy jednak wcześ
niej dowiedzieć się, jakie wydatki się
z tym wiążą.
W celu ” "zięcia kredy** ■mieszkanio
wego należy przygotować dokumenty

Praktyczne porady wskazówki
• Pokaż umowę specjaliście
Nigdy nie podpisuj żadnego wiążą
cego dokumentu, jeśli nie rozumiesz
jago treści. Masz prawo dokładnie
i na spokojnie przeanalizować
wszystko w domu lub u prawnika.

• Unikaj klauzul otwartych
Należy unikać klauzul w umowie,
które dają swobodę interpretacyjny
bankowi. Przykładowo: bank mógł
zmienić walutę i oprocentowanie
kredytu w przypadku „zmiany sytu
acji społeczno-politycznej lub eko
nomicznej kraju waluty kredyt’/’
Należy żądać doprecyzowania
takich klauzul.

• Negocjuj warunki umowy
Można zgodzić się na umowę
w takim brzmieniu, jak bank propo

nuje, ale do niej podpisać aneks,
który zmieni zapisy tej umowy.

• Co to jest spread?
Spread to różnica między kursem
kupna (wypłaty) waluty a kursem
jej sprzedaży. Jeżeli zaciągniesz
zobowiązanie w obcej walucie, to
właśnie na tej różnicy kursowej
bank dodatkowo zarabia.

• Ubezpieczenie kredytu
Bardzo często zdarza się. że bank
udziela kredytu pod warunkiem
jego ubezpieczenia na wypadek
śmierci lub utraty pracy. Koszt
ubezpieczenia jest kredytowany,
a składka ubezpieczeniowa stanowi
procent kwoty kredytu i doliczana
jest do wysokości miesięcznej raty
płaconej przez kredytobiorcę.

0 zatrudnieniu oraz wysokości docho
dów. To pozwoli na wyliczenie zdol
ności kredytowej.
Bank sprawdza w ten sposób, czy
klient będzie w stanie spłacić go ter
minowo. Dodatkowe pytania mogą
dotyczyć stałych wydatków (czynsz,
spłacacie Lat). Należy pamiętać o tym,
że problemy ze spłatą jednej raty
mogą skutkować problemami w za
ciągnięciu kolejnego kredytu, ponie
waż tego typu informacje groma
dzone są przez Biuro Informacji Kre
dytowej.
Im większa jest wiarygodność finan
sowa klienta, tym mniejsze jest opro
centowanie, które zależy również od
okresu kredytu i kwoty. Nie inaczej wy
gląda sytuacja dotycząca ukrytych
opłat.

Ukryte opłaty:
• Określenie kursu, po którym nastę
powała będzie spłata kredytu waluto
wego (bank decyduje, jaki jest spread,
określając swój własny kurs, po którym
następuje przeliczenie) - stosowane
w większości banków.
• Ubezpieczenie niskiego wkładu
własnego - stosowane praktycznie
przez wszystkie banki.
• Koszt uzyskania odpisu z księgi wie
czystej przez bank w przypadku niedo
starczenia go przez klienta (ok. 70 zł
+koszty wieczystoksięgowe wskazane
przez właściwy sąd).
• Ubezpieczenie przejściowe/pomo
stowe (pobierane miesięcznie do czasu
ustanowienia hipoteki) - stosowane
praktycznie przez wszystkie banki
(w większości przypadków poniżej
1 proc. kwoty kredytu).
• Sprawdzenie ustanowienia zabez
pieczenia w przypadku, gdy klient nie
przedstawił w terminie określonym
w umowie potwierdzenia ustanowie
nia zabezpieczenia (lub opłacenia
składki)

Kredyt

gotówkowy
Kredyt gotówkowy to pożyczka ban
kowa, którą można wydać na do
wolny cel konsumpcyjny i do której
nie potrzeba zbędnych formalności
związanych z zabezpieczeniem
długu. Można go rozłożyć na okres
kilku lat. Pożyczka taka jest udzie
lana wyłącznie w formie gotówki.
Przepisy regulujące kwestie opłat
i odsetek pobieranych od klientów
przy kredytach konsumpcyjnych,
tzw. ustawa antylichwiarska, regu
lują w swoim zakresie maksymalny
pułap opłat związanych z udziele
niem kredytu (do wysokości 5 proc.)
oraz maksymalną-granicę nominal
nego oprocentowania kredytów określoną jako czterokrotność stopy
lombardowej NBP (aktualnie stopa
lombardowa NBP wynosi 5,5 proc.,
czyli maksymalnie banki pobierać
mogą 22 proc. odsetek od kredytów
w skali roku). Jednak pozostawione
zostały luki prawne, z których część
instytucji korzysta, pobierając do
datkowe opłaty. Do takowych zali

Gdzie możesz uzyskać pomoc
k rederacja Konsumentów
Warszawa 04-028,
al. Stanów Zjednoczonych 53,
tel. 022 827 64 81, mejl: porady_prawne@federacjakonsumentow.org.pl. adresy filii
organizacji na stronie www.federacja-konsumentow.org.pl

• Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
tel. 022 556 08 00
uokik@uukik.gov.pl

wnia, że wystarczy opisać spra
wę, a fachowcy doradzą, jak sku
tecznie dochodzić swoich praw
i Stowarzyszenie Pokrzywdzonycl

przez System Bankowy
ul. Grunwaldzka 222 m. D-l,
60-179 Poznań
tel. sekretariat - tel./faks 061
868 90 01. 695 577 491, mejl:
stowarzysznie@sklepowicz.pl

• Sąd Polubowny przy Komisji
Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
www.knf.gov.pl

• Internetowy rzecznik praw klien
tów oszukanych przez banki

• Bankowy Arbitraż Konsumencki

Serwis internetowy dla pokrzyw
dzonych przez instytucje finan
sowe: www.skocznabank.pl zape

ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa
tel. 022 486 84 00

czymy głównie ubezpieczenia kre
dytobiorców (głównie ubezpiecze
nie na życie), opłaty związane
z ustanawianiem fakultatywnych
zabezpieczeń oraz koszty obsługi
spłaty rat.

Ukryte opłaty:
• Obowiązkowe ubezpieczenie ofe
rowane dla osób, które zaciągają kre
dyt gotówkowy. Wysokość tych opłat
związana jest z długością okresu kre
dytowania i wynosi iloczyn części
kwoty udzielnego kredytu i ilości rat
(w ekstremalnych przypadkach - np.
okres kredytowania 72 miesiące,
opłata za składkę ubezpieczeniową
może wynieść nawet ponad 20 proc.
wartości udzielanego kredytu).
Składka ubezpieczeniowa jest w ca
łości kredytowana i doliczana
do kwoty kredytu, ponieważ płatność
za cały okres ochronny dokonywana
jest jednorazowo (z góry).
• Prowizja za administrowanie zabez
pieczeniem spłaty kredytu w postaci
ubezpieczenia (zazwyczaj 1-2 proc.
kwoty kredytu).
• Najkorzystniejsze warunki oprocen
towania kredytów gotówkowych obo
wiązują dla klientów, którzy ustanowią
zabezpieczenie spłaty kredytu w for
mie blokady zgromadzonych na ra
chunku/lokacie środków - wówczas
nie możemy korzystać z promocyj
nych, zazwyczaj krótkoterminowych
ofert specjalnych banku wzakresie de
pozytów.
• W przypadku nieskorzystania z do
browolnego ubezpieczenia oferowa-

nego przy kredycie gotówkowym, no
minalne oprocentowanie kredytu po
dwyższane jest nawet o 4 pp.

Kredyt

konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny pozwala
na zastąpienie kilku jednym tań
szym. Wysokość rat można obniżyć
nawet o 50 proc. Można nim spłacać
m.in. kredyt mieszkaniowy, samo
chodowy i gotówkowy w różnych
walutach (PLN, CHF, EUR lub USD),
jednak podstawową walutą jest PLN
ze względu na stałe raty, niezależne
od kursów walut. Częścią środków
kredytu można sfinansować rów
nież inne cele. Maksymalny okres,
na jaki można go wziąć, to ok. 20 lat,
przy czym udział własny nie zawsze
jest wymagany. Zabezpieczeniem
jest mieszkanie.
Z kolei kredyt samochodowy poz
wala kupić produkt, na który kredy
tobiorcę byłoby stać dopiero za np.
kilka miesięcy. Kredyt na samochód
można przeznaczyć na kupno za
równo nowego, jak i używanego sa
mochodu, motoru bądź skutera,
a okres kredytowania wynosi od pół
roku do kilku lat.
Aby wziąć kredyt samochodowy,
potrzebujesz takich dokumentów,
jak dowód osobisty i zaświadczenie
o dochodach, dzięki któremu bank
będzie mógł określić zdolność kre
dytową.

Przydatne strony internetowe
Zawierają porady i wskazówki, pre
zentują aktualne rankingi 1 porów
nania kredytów i ofert bankowych,
pomagają dobrać odpowiedni kre
dyt. pozwalają obliczyć wysokość
rat i pokazują koszty kredytów:
Kalkulatory kredytowe:
www.poradnik-kredytowy.pl,
www.kalkulator-kredytowy.vlO.pl,
www.kalkulator.kredyt-hipoteczny. biz. pl, www. money, pl/banki/kal -

kulatory/kredytowy/.
Kalkulator zdolności kredytowej:
www.bankier.pl/fo/kredyty/narzedzia/kalkultor_zdolnosci.
http://www.hipotekaplus.pl/zdoln
osc_kredytowa
Porównywarki kredytów
www.forium.pl.www.skarbiec.biz,
www.openfinance.pl, www.kredyty.net, www.kjakkredyty.pl,
www.portal-kredytowy.pl
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Co dalej?
Planowanie, zgodnie z Ramową Dyrektywą
Wodną, jest procesem cyklicznym. Publikacja
planów i przekazanie ich do Komisji Europej
skiej nie oznacza końca prac. W kolejnych la
tach czeka nas wdrażanie zaplanowanych
działań. O postępach w realizacji działań mu
simy informować Komisję Europejską.
Jednocześnie rozpoczynają się prace
nad aktualizacją planów gospodarowania wo
dami Co szesć lat jesteśmy zobowiązani
do weryfikacji danych na temat stanu wód, od
działywań człowieka, występujących proble
mów, a następnie dostosowania do aktualnego
stanu programu działań naprawczych.

Zadania do realizacji
2009
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VI
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gaz
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Wyzszy
Porównywalny
Niżrry

Gospodarka komunalna

II

Nie
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■ Opublikowanie planów gospodarowania woda
mi na obszarach dorzeczy.

2010
■ Przekazanie KE „Planów gospodarowania woda
mi na obszarach dorzeczy".
■ Wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wod

Tak. proponowane dznłanr. w p4ni odp- 'arian potrzebom poprą.., sianu wOd w mcm miejscu
zamieszkanie

nych.
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do 2012
■ Uruchomienie działań podsumowanych w pla

W cżfa»opismie (biuletynie, samorządowym
W k* ilnet ii k. wizji
W lok n tych progi macb i idiowych
W It ke nej jirasl >
Podczas spotkań Informacyjnych lub konsultacyjnych odbywających clę blisko miejsca
zamieszkania
Na stronach i itcrnelowych
Przy okżTf raoulowanls rachunków i opłat za wodę i Sdeki
Inny spos. Ib (Jak.,)
Nie chcę otrzymywać inform, cjt dotyczących gaspadurki wodnaj I stanu wód

Proponowane działania czy Iowo odpowiadają potrzeb' n poprrwy i łanu wód w moim tmej- u
zamieszkania

Nie mam zdarta

nach gospodarowania wodami.

2012
■ Przekazanie Komisji Europejskiej sprawozdania
tymczasowego, opisującego postęp we wdrażaniu
planowanego programu działań.

2015

■ Aktualizacja planów gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju (co 6 lat od daty pierwszej pu
blikacji).

zgaczam
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odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby użytkowników wód (w tym
również et dc udeka wodnego)
Projekt planu
nodarow m wodami slwarza odpowt- jni
warunki r izwoju dla wezystkich użytkor- ilkOw wód

Nie zcwdzant
stp

Nie n«.m
. Jani i
Tura kmsuit icjt spjlecztiych

Tak
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Nie wiedział m tum o
możkwokcl udziaU

l tura konsuli
dotycz ira, nnonoai nu
proaramu prac zvrl iżsnych z opracowaniem planów
goi podarowania wodami w obszarach dorzeczy
II tura konsulacjl dotycząc«, ’-lotnych problemów
gerpodarki »rodnej

2015. 2021.2027

■ Osiągnięcie dobrego stanu wod (w przypadku
wód sztucznych i silnie zmienionych) lub dobrego
potencjału.

Powyżej przedstawiamy Państwu ankietę dotyczącą konsultowanvrh projektów planów. Po wypełnieniu prosimy wysłać ją na adres RZGW
w Gdańsku: ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, e-mail: rdw@rzgw.gda.pl. Ankietę możm. również wypełnić interak
tywnie na stronie internetowej www.rzgw.gda.pl w zakładce „Konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami".
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► W trzy miesiące
Woods został nr. 1
polskiej ligi
► Jego zalety to
siła, motoryka
i koordynacja
Waldemar Gabis
Fenomenalny, fantastyczny,
nieosiągalny, niezwykły, zna
komity - to tylko niektóre epi
tety, jakimi obdarzony został
Qyntel Woods, 28-letni Ame
rykanin, który dopiero w poło
wie lutego trafił do Asseco
Prokomu.
Trzy miesiące wystarczyły,
by były gracz zespołów NBAPortland Trail Blazers, Miami
Heat i New York Knicks - ocza
rował wszystkich (prawie
wszystkich) w naszym kraju.
Ale też nie ma się co dziwić za
chwytom, bo to, co pokazywał,
szczególnie w play off, prze
chodziło ludzkie pojęcie. Ła
twość, z jaką się poruszał
po boisku, jak przyspieszał
i mijał rywali, jak trafiał niemal
z każdej pozycji, były wprost
niewiarygodne. Wcześniej ta
kie zagrania - wykonywane
z taką częstotliwością - oglądać
mogliśmy tylko w relacjach te
lewizyjnych z finałów najwięk
szych światowych imprez lub
rozgrywek NBA.
Woods tv Polskiej Lidze Ko
szykówki zadebiutował 8 lu
tego w przegranym wyjazdo
wym spotkaniu przeciwko
Anwilowi Włocławek 91:95,
od razu rzucając 19 punktów.
Miał też słabsze chwile, gdy
dziesięć dni później w ciągu
kwadransa, który spędził na
parkiecie, zdobył jedynie 2
punkty, a Asseco Prokom prze
grał z Basketem Kwidzyn 7374.

Co o Woodsie sądzą inni?
Dariusz Szczubiał, były
świetny zawodnik i trener re
prezentacji: - Bardzo efek
towny, silny fizycznie, o znako
mitej motoryce. W pierwszym
kroku potrafiący penetrować,
przez co bardzo trudny do za
trzymania. W ataku gracz kom
pletny, w defensywie nie wiem,
bo nie za bardzo się przygląda
łem. Czy to najlepszy koszy
karz, jaki grał na naszych par
kietach? Trudno stwierdzić,
na pewno bardzo zdolny. Z nie
dawno grających w Polsce cał
kiem nieźle radził sobie
Thomas Kelati [był zawodni
kiem Turowa Zgorzelec przyp. red.], kto wie, czy zbliżo
nych możliwości do Woodsa
nie miał Milan Gurovic (w po
przednim sezonie grał w ekipie
z Sopotu).
Eugeniusz Kijewski, były
świetny zawodnik i trener re
prezentacji, współtwórca po
przednich sukcesów Asseco
Prokomu: - Zagrał doskonale
w play off, szkoda że tak samo
dobrze nie zaprezentował się
w meczach Euroligi. Jego zaletą
jest przede wszystkim dosko
nała koordynacja ruchowa,
dzięki czemu przy wzroście po
wyżej dwóch metrów gra na
pozycji niskiego skrzydłowego
i jest nieosiągalny dla więk
szości rywali. W grze jeden
na jeden nie musiał się specjal
nie wysilać. Trudno oceniać,
czy to najlepszy zawodnik, jaki
grał w polskiej lidze. Gdyby
swoje umiejętności potwierdził
jeszcze w Eurolidze, na tle bar
dziej wymagających przeciwni
ków, to może tak.
Woods w następnym sezo
nie w Polsce raczej nie zagra, bo
jego akcje poważnie wzrosły.
1 min dolarów za sezon to pew
nie minimum, które trzeba by
mu zapłacić. A kogo na to stać?

FOTGRZEGORZM
ERRING

Sport
Takiego nie było

W sobotę kolejna edycja Rodzinnego Biegu Gdańszczan

Jutro pobiegniemy
Paweł Kowalski
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Qyntel Woods, najlepszy gracz ligi

Woods w statystykach PLK
• 35 punktów - w przegra

• 15 zbiórek - w zwycię

nym meczu półfinałowym
z Anwilem Włocławek 90:95
• 19,2 punkta - średnio
na mecz (rozegrał ich 21)

skim czwartym spotkaniu
finału z Turowem 85:77
• 6 asyst - w kończącym
finałową serię 96:74

LeBron czarował, ale górą był Gortat
Paweł Gujęa
To był mecz z gatunku tych,
które na długo zapadają w pa
mięci kibiców. Wysoka stawka.
Prowadzenie gospodarzy. Poś
cig rywali. Dramaturgia ostat
nich sekund i zaskakujący fi
nał. To wszystko skumulowało
się w pierwszym meczu finało
wym Konferencji Wschodniej
NBA
między
Cleveland
Cavaliers i Orlando Magic. Nie
spodziewanie wygrali goście
107:106.
- Nie był to mecz, po którym
można powiedzieć, że wygrali
śmy, bo rywale zagrali słabo,
a LeBron James miał zły dzień powiedział po meczu polski je
dynak w NBA Marcin Gortat. Wygraliśmy, bo byliśmy lepszą
drużyną.
Kluczem do zwycięstwa
w hali Quicken Loans Arena
w Cleveland miało być ograni
czenie popisów LeBrona
Jamesa. Zablokowanie jego
efektownych wejść na kosz
i zmuszenie go tylko do rzutów
z półdystansu i dystansu. Zdo
minowanie stref podkoszo-

wych i przede wszystkim pro
wadzenie gry zespołowej,
głównie
przez
środek,
na Dwighta Howarda. Ten
pierwszy cel nie do końca zo
stał osiągnięty. LeBron James
był liderem swojej drużyny.
Zdobył aż 49 punktów, co jest
jego rekordem życiowym i jed
nocześnie klubowym w play
off. Miał też osiem asyst, sześć
zbiórek i trzy bloki. Zrobił
wszystko, czego od niego
można było oczekiwać. W in
dywidualnym
pojedynku
z gwiazdą Magie Dwightem
Howardem był lepszy. Ale mi
nimalnie.
Lider Orlando zdobył 30
punktów, szalał pod koszami
(13 zbiórek). Za to gwiazdor
Magie miał znacznie mocniej
sze wsparcie w partnerach.
Rashard Lewis, jak na koszyka
rza z kontraktem 120 min wy
pada, rozegrał też znakomity
mecz. 22 punkty (siedem cel
nych rzutów z ośmiu w drugiej
połowie) i siedem zbiórek.
Do tego zdobywał ważne
punkty. Niewiele ustępował im
Hedo Turkoglu (15 punktów

Marcin Gortat
i aż 14 asyst). Marcin Gortat też
wykonał swoją pracę. Grał
standardowo jak na siebie pra
wie 10 minut (bez jednej se
kundy). Rzucał dwa razy celnie.
Zaliczył dwie zbiórki i tylko raz
pozwolił
się
ograć
Zydrunasowi Ilgauskasowi.
- To nasze wielkie zwycię
stwo - powiedział Dwight
Howard. - Wierzyliśmy w zwy
cięstwo nawet wtedy kiedy wy

soko przegrywaliśmy. Mamy
świadomość, że naszą siłą jest
drużyna.
Koszykarze
gospodarzy
długo nie mogli uwierzyć
po meczu w to, co się stało
w ostatnich sekundach. Kiedy
się uspokoili, LeBron James ab
solutnie nie wyglądał na pod
łamanego.
- Nie możemy pozwolić ry
walom, aby ich skuteczność
przekraczała
55 proc. - komentował już spo
kojnie LeBron James. - Pozwo
liliśmy im na zbyt łatwe odda
wanie rzutów. To się nie może
powtórzyć. Nie jestem zała
many tą porażką. To dopiero
pierwszy mecz i wyciągniemy
z niego wnioski. Na pewno.
Rywalizacja dopiero się za
częła. Teraz trzeba myśleć
o meczu numer dwa. A potem
może nawet i numer sześć czy
siedem.
Obowiązkiem szkoleniowca
jest tonowanie radości. Ale
trzeba przyznać, że wygrana
Magie w pierwszej konfronta
cji mocno zmieniła opinie co
do jej faworyta za oceanem.

___________________________
Miłośnicy aktywnego spędzania
wolnego czasu odliczają już godziwy, jakie pozostały do rozpoczęcia IV Rodzinnego Biegu
Gdańszczan. Start do imprezy
nastąpi jutro, 23 maja o godz. 10
przy Fontannie Neptuna, gdzie
znajdować się będzie również
meta tego biegu. Dodajmy biegu specyficznego, w którym
nie ma podziału na grupy wiekowe i zwycięzcy. Mogą natomiast startować i cieszyć się
z biegania wszyscy. 2,5-kilometrową trasę zlokalizowano
w najbardziej urokliwej części
Gdańska, w centrum Głównego
Miasta. Uczestnicy pobiegną
więc w przepięknej scenerii
gdańskich kamieniczek.
Pierwszy Rodzinny Bieg
Gdańszczan w 2006 roku zgromadził niespełna 500 osób.
W 2007 r. na starcie stanęło już
1839 amatorów, a rok temu zanotowano 2052 uczestników. Ilu
spodziewanych jest w tę sobotę?
- Na liście grupowych zgło- szeń, rodzin, szkół i innych organizacji mamy prawie półtora
tysiąca osób. Dojdzie jeszcze
niemało uczestników zindywidualnych zgłoszeń, które przyjmować będziemy w dniu biegu

odgodz.8wspecjalnieumchomionym biurze przy ul. Długiej
- powiedział „Polsce Dziennikowi
Bałtyckiego”
Jacek
Sawicki, dyrektor organizującego imprezę Gdańskiego
Ośrodka Kultury Fizycznej,
i dodał, że w gronie już zgłoszonych jest znany 75-letni amator
biegania, Stanisław Niwiński,
Zanim starter wypuści bieg,
wystąpią cheerleaderki i akrobaci Nastąpi też rozgrzewka
uczestników, omówione zostaną zasady biegu oraz jego
trasa. To wszystko na miejscu
od godz. 9. Wszyscy uczestnicy
biegu otrzymają pamiątkowe
medale i między wszystkich
rozlosowanych zostanie ponad
sto nagród od sponsorów. Między innymi laptop, kino domowę, rower i aparat fotograficzny.
Jedna z amatorek zadzwoniła
do organizatorów, pytając, w jakim obuwiu należy pobiec
na trasie, posiadającej przecież
podłoże asfaltowe ibruk. Trenerzy radzą, by pobiec wyłącznie
w lekkim obuwiu, jakim są adidąsy, tenisówki. W żadnym
przypadku w kolcach. Zatem
do zobaczenia w sobotę, w dobrym nastroju, w IV Biegu Rodzinnym Gdańszczan!

PROMOCJA

We wtorek 26 maja

CLIFFORD
Zabawne przygody uroczego psiaka i jego przyjaciół.

Uwaga!
Brakujące filmy z kolekcji można kupić w salonie „POLSKI Dziennika Bałtyckiego"
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. 058 300 31 /5.

POLSKA thrSmimo
MYjUSZ GLOBAIXIE ŻYJESZ LOKALNIE.

Dziennik
Bałtyckimi

!
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Sport
Piłka nożna

Bez Ebiego i Irka
Ireneusz Jeleń i Ebi Smolarek
nie pojadą na zgrupowanie
kadry na mecze w RPA. Kon
tuzjowanych zawodników
zastąpią Dawid Janczyk
i Jakub Wilk. Smolarek
naderwał mięsień przywodziciela. Natomiast Jeleń
czeka na operację kręgosłu
pa, który odłożył do zakoń
czenia obecnego sezonu.

Piłka nożna

Liverpool kupuje

FOT FOCREUTERS/MICKTS

"

Rafa Benitez już ma pierwszy
skalp, jeśli chodzi o letnie
transfery. Liverpool podpisał
kontrakt z „Czarodziejem
z Barcelony”. Mowa tu, nie
o Messim, Krkiciu ani
Busquetcie, ale o ich trenerze
z drużyny młodzieżowej,
Pepie Segurze. Zadaniem tre
nera jest zbudowanie sekcji
młodzieżowej „The Reds”.

Czy bolid polskiego kierowcy w końcu pojedzie, jak należy? Wczoraj podczas treningu spłonął silnik
Tenis

Szarapowa out
Rozstawiona z numerem
ósmym Ukrainka Alona
Bondarenko wyeliminowała
6:2, 6:2 byłą liderkę rankingu
tenisistek Rosjankę Marię
Szarapową w ćwierćfinale
turnieju WTA Tour - Warsaw
Open (z pulą nagród 600 tys.
doi.).

Äolarstwo

Szmyd chwalony
„Szmyd jest prawdopodobnie
najlepszym pomocnikiem
na świecie” - mówią Włosi
o polskim kolarzu grupy
Liquigas. Nasz zawodnik ma
w tym roku za zadanie
doprowadzić do triumfu
w Giro d’ltalia Ivana Basso.
Lider Liquigasu, mówi, że
bardzo ceni sobie wsparcie
polskiego pomocnika.

NBA__________________

Clippers pierwsi
Los Angeles Clippers wygrali
tegoroczną loterię draftu
do NBA, dzięki temu, mogą
pierwsi wybrać którego
zawodnika chcą. Działacze
z Kalifornii przyznali, że
zawodnikiem ich drużyny
będzie Blake Griffin, który
był głównym kandydatem
do zajęcia pierwszego miej
sca w naborze do NBA.

Lotto i TV
Czwartek, 2L05
Multi Lotek

3,7,8,10, U. 20,21,27. [29],
30,40,43,47,50,52,61,62,
63,69,72
Express Lotek

4,7,24.33,37
Duży Lotek

12.17,23,27,28,42
SportwTV
Piątek, 22.05
Tenis

Turniej WTA Warsaw Open
(Eurosport, godz. 12)
Kolarstwo

Girod'ltaha
(Eurosport, godz. 15.30)
Pitka nożna plażowa

Puchar Europy w Rzymie:
Polska - Portugalia
(Eurosport 2, godz. 14.15)

Kubica w Grand Prix Monako
ma odbić się od dna
Maciej Stolarczyk
Monako to jedno z ulubio
nych miejsc Roberta Kubicy.
Po pierwsze: ze względu
na charakterystykę tutejszego,
ulicznego toru Formuły 1.
- Uwielbiam ściganie się
po wąskich uliczkach, między
bar erkami i betonowymi ścia
nami, gdzie nie ma miejsca
na żaden błąd - jak rzadko
kiedy ekscytuje się Polak. Już
jutro stanie tutaj do walki
w kwalifikacjach GP Monako,
legendarnym i najb: rdziej pre
stiżowym wyścigu Formuły 1.
Po drugie: nasz kierowca
upodobał sobie Księstwo
Grimaldich ze względu na ka

syna. A poker i ruletka to je
dyna znana słabość Kubicy.
Ostatnio w karcianym turnieju
przegrał prawie 3 tysiące euro.
Na pewno więcej słabych
stron niż nasz kierowca, ma
jego bolid. BMW Sauber F1.09
miał w tym sezonie panować
na torach, a na razie snuje się
w końcu stawki. Wczorajsze
treningi w Monako tylko to po
twierdziły. W pierwszej sesji
Kubica i Nick Heidfeld długo
nie wyjeżdżali na tor. Wraz
z mechanikami poprawiali
ustawienia samochodu. Póź
niej udało im się uzyskać odpo
wiednio 16. i 17. czas.
- Mani kłopoty z przyczep
nością. To po prostu katastrofa

- meldował przez radio Kubica
w trakcie jazdy.
W pierwszym treningu naj
lepszy czas uzyskał Rubens
Barrichello z Brawn GP. Nie
spodziankę po raz kolejny
sprawili kierowcy Toyoty, któ
rzy ponownie zamykali tre
ning na ostatnich pozycjach.
Timo Glock był 19, a Jarno
Trulli 20.
Drugiej sesji treningowej
Kubica nawet nie ukończył.
Spłonął jego silnik, zresztą nie
pierwszy już raz.
Treningi w wykonaniu
BMW wypadły słabo, ale być
może w Monako polscy kibice
będą mogli po raz p:erwszy
w tym sezonie cieszyć się. Jak

Zakończyła się XV Ogólnopol
ska Olimpiada Młodzieży
w Sportach Halowych, rozgry
wana na obiektach wojewódz
twa świętokrzyskiego. Zmcgania juniorów młodszych i kade
tów obejmowały 26 dyscyplin.
Dobrze wypadli w tej dużej im
prezie reprezentanci Pomorza,
plasując się w końcowej punk
tacji województw na piątym
miejscu. Na ten dorobek zapra
cowali przede wszystkim zdo
bywcy medali, którzy wywal
czyli łącznie 61 krążków; 15 zło
tych oraz po 23 srebrne
i brązowe). Na słowa szczegól
nej pochwały zasłużyły gdyń
skie gimna styczki artystyczne.
Wróciły z aż siedmioma zło
tymi medalami, przy czym
multimedalistką okazała się tu
Katarzyna Romaniuk z klubu
SGA G lynia, która postarała się

0 trzy krą ski z najcenniejszego
kruszcu. Bardzo skutecznie
grali pomorscy koszykarze
1 piłkarze ręczni, zajmując
w olimpijskich turniejach
pierwsze miejsca. Po latach
chudszych dali o sobie znać
bokserzy, wywalczając dwa
złote krążki.
O złoto było w Świętokrzyskiem bardzo trudno. Dla przy
kładu w judo reprezentanci na
szego województwa zdobyli aż
siedem krążków, ale złoty tylko
jeden. Tym bardziej wy
mieńmy tych, którzy sięgnęli
po najwyższe laury, zdobywa
jąc jednocześnie tytuły mi
strzów Polski w swoich katego
riach wiekowych.
Boks: Kazimierz Łęgowski
(Ósemka Chojnice), Przemy
sław Runowski (KS Damnica
koło Słupska). Gimnastyka ar
tystyczna: Katarzyna Roma
niuk - 3 złote medale, Marta

W Monako kibice
FI nie muszą
kupować biletów.
Wystarczy, że
staną przy ulicy
czy się technika i zimna krew
kierowcy. Kluczowa będzie też
taktyka podczas kwalifikacji.
Żeby zniwelować niedosko
nałości bolidu, BMW może
rozwiązać kwalifikacje na dwa

sposoby. Jeden z nich to wla
nie w baki bolidów śladowych
ilości paliwa. Zmniejszy to ich
masę i przełoży się na lepsze
osiągi w decydującej części
kwalifikacji. Dzięki temu
można rozpocząć wyścig
na wyższym miejscu, ale szyb
ciej trzeba też zjechać
do boksu (według przepisów
kierowcy rozpoczynają wyścig
z taką ilością paliwa, z jaką
przystąpili do trzeciej części
kwalifikacji).
Druga taktyka jest od
wrotna. Zatankować „pod ko
rek”, wyścig rozpocząć z odle
głego miejsca i czekać aż ry
wale zaczną zjeżdżać do pit
stopów. Co wybierze Kubica?

Starcie beniaminków

Pomorska młodzież
w kraj owej czołówce
Pawer ivowaJUki

podkreślają eksperci, na uli
cach Księstwa wolny bolid nie
musi oznaczać słabego wy
niku. Tu, jak nigdzie indziej, li-

Janusz Woźniak

Kulesza - 2, Angela Kosouliewa
(wszystkie z klubu SGA Gdynia)
oraz Kornelia Lis (Jantar Gdynia).
Judo: Natalia Czaplicka (AZS
AWFiS Gdańsk). Gimnastyka
sportowa: Kamil Czajkowski
(MKS Gdańsk). Koszykówka:
męska reprezentaq'a Pomorza.
Kręglarstwo: Natalia Postrożny
(Dębinki Gdańsk). Piłka ręczna
męska reprezentacja Pomorza.
Zapasy, st. klasyczny: Szymon
Roszkowski (Cartu ria Kartuzy).

Prenumerata

Gdańskich fanów speedwaya
czekają wielkie emocje. W nie
dzielę o godz. 16 na stadionie
przy ul. Długie Ogrody dojdzie
do starcia beniaminków
ekstraligi Lotosu Wybrzeże
Gdańsk z Polonią Bydgoszcz.
Trener Robert Sawina po
zwycięstwie
gdańszczan
przed tygodniem nad Unią
Leszno mógł wreszcie spokoj
nie odetchnąć. Nie na długo
jednak, bo wygrana z Poloniąw kontekście walki o utrzyma
nie - jest jeszcze ważniejsza.
Ponieważ zwycięskiego składu

się nie zmienia, gospodarze
awizują do programu następu
jące zestawienie: 9. Kenneth
Bjerre, 10. Tobias Kroner, 11.
Magnus Zetterstroem, 12. Hans
Andersen, 13. Adam Skómicki,
14. Martin Vaculik. W wyścigu
młodzieżowym
powinien
także wystartować Damian
Sperz.
Ozdobą tego meczu powi
nien być pojedynek najlep
szych młodzieżowców w ekstralidze, czyli Emila Sajfutdinowa z Martinem Vaculikiem.
Szerzej o niedzielnym spot
kaniu napiszemy w jutrzejszym
wydaniu naszej gazety.

SPONSOR MECZU:

pOCS&A

Zamów już teraz!

0801 15 00 26

GDANSK LECH
WALESA AIRPORT

www.polskadziennikbaltycki.pl
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Porażka oznacza
degradacj ę Arki

PI biscyt „POLSKI Dziennika Bnłtyckiefjo"

Piłkarz
Sezonu 2008/2009
na Pomorzu

► Żółto-niebiescy
w sobotę grają
arcyważny mecz
► W zespole mogą
nastąpić dwie,
trzy zmiany

Honorowy patronat:

Jan Kozłowski
MIK
VyOII W<X>/'WA P( >MORSKU (<)

Nominowani:

Pisanie o piłkarzach Arki Gdy
nia to nie jest teraz wdzięczny
temat. Bo ile razy można wy
słuchiwać zapewnień trenera
czy zawodników, że teraz, że
tym razem, że się przełamie
my... Akatastrofa (czytaj degra
dacja) jest tak blisko, choć jed
nocześnie na dwie kolejki
przed końcem rozgrywek tego
najczarniejszego scenariusza
żółto-niebiescy mogą jeszcze
uniknąć. Wystarczy tylko wy
grać dwa ostatnie mecze. Ten
w sobotę w Bełchatowie i za ty
dzień z Odrą Wodzisław
w Gdyni. Jedno jest pewne, po
rażka z GKS będzie oznaczała
pożegnanie z ekstraklasą.
W tym sezonie, jesienią
w Gdyni, był remis 2:2, a po
dział punktów zapewnili
gdynianom strzelcy bramek:
Marcin Wachowicz i Damian
Nawrocik. Teraz GKS ma jesz
cze teoretyczne szanse na wy
walczenie prawa startu w euro
pejskich pucharach. Na żadną
ulgową taryfę żółto-niebiescy
liczyć więc jutro nie mogą.
Bełchatowianie tej wiosny
grają naprawdę dobrze, a je
dyne, co można im zarzucić, to
przegrany z Odrą Wodzisław
półfinał Pucharu Ekstraklasy.
Asem w talii trenera Rafała
Ulatowskiego jest utalento
wany, bramkostrzelny i powo
łany teraz do kadry Dawid No
wak. Ograniczyć na boisku za
grożenie z jego strony, ogra
niczyć możliwość współpracy
Nowaka z Mateuszem Cetnarskim i Mariuszem Ujkiem - to
może być klucz do pokonania
GKS nawet na jego boisku.

1. Paweł Buzała
2. Marcin Kaczmarek
3. Paweł Kapsa
4. Bartosz Karwan
5. Maciej Kowalczyk
6. Łukasz Kowalski
7. Michał Łabędzki
8. Bartosz Ława
9. Jacek Manuszewski
10. Arkadiusz Mysona
11. Grzegorz Niciński
12. Karol Piątek
13. Maciej Rogalski
14. Tomasz Sokołowski
15. Piotr Wiśniewski
16. Marcin Wachowicz
17. Norbert Witkowski
18. Hubert Wołąkiewicz
19. Zbigniew Zakrzewski
20. Dariusz Żuraw

**OLN<

Janusz Woźnial'

W Bełchatowie Arka nastawia się na kontrataki. Czy to wystarczy do zwycięstwa?

700

tys.

złotych premii za utrzyma
nie obiecał piłkarzom Arki
Ryszard Krauze

11
meczów zagrali wiosną pił
karze Arki i ani razu nie
wygrali
Arka wyjechała do Bełcha
towa dzisiaj rano. Trener Choj
nacki nie pozbył się jeszcze
kilku kadrowych dylematów.
- W stosunku do składu,
który wybiegł od pierwszej mi
nuty przegranego spotkania
z Ruchem, w Bełchatowie mogą
nastąpić 2-3 zmiany. Dużo za
leżeć będzie od zdrowia za
wodników, którzy ostatnio
zmagali się z urazami. Do tre
ningów wrócił Bartek Karwan,

Maciej Scherfchen i Zbigniew
Zakrzewski z normalnym ob
ciążeniem trenowali dopiero
w czwartek, a chciałbym ich
mieć w pełni zdrowych i goto
wych do twardej walki. Zwyżkę
formy zasygnalizował na tre
ningach Marcin Pietroń - mówi
Chojnacki.
W dość powszechnej opinii
gdynianie nie mając nic do stra
cenia powinni jutro zagrać
ofensywnie, odważnie i w tym
szukać swojej szansy.
- Raczej wykluczam koza
ckie ataki. Będziemy chcieli za
chować zdrowy rozsądek, rów
nowagę pomiędzy wszystkimi
liniami, tym bardziej, że do
szedłem do przekonania, że gra
w systemie 4-4-2 specjalnie
Arce nie odpowiada. Zagramy
4-2-3-1, szukając szans na zwy
cięstwo w kontratakach - kal
kuluje szkoleniowiec żółtoniebieskich.
Pisaliśmy już o tym, że właś
ciciel drużyny Ryszard Krauze

ustanowił specjalną premię dla
piłkarzy w przypadku zacho
wania miejsca w ekstraklasie.
To podobno 700 tys. złotych.
Czy te pieniądze będą miały
wpływ na postawę drużyny
na finiszu rozgrywek?
- Czy jak pan dostanie po
wiedzmy 50 tysięcy, to będzie
natychmiast lepszym dzienni
karzem? - pytaniem na pytanie
odpowiada kapitan Arki Grze
gorz Niciński. - Wiemy o tej
premii, a to jest ważny sygnał,
że także panu Krauze zależy
na tym, aby Arka pozostała
w ekstraklasie. Zapewniam, że
nam też na tym zależy i bę
dziemy chcieli udowodnić to
na boisku. A kiedy wychodzi
się na mecz, to nie myśli się
o pieniądzach,. Natomiast ta
dodatkowa premia buduje at
mosferę na te nasze ostatnie
mecze w tym sezonie. Ostatnie
w sezonie, ale nie ostatnie,
mam nadzieję, w ekstraklasie zapewnił Niciński.

JAK GŁOSOWAĆ
Z powyższej alfabetycznej listy 20 nominowanych piłkarzy, wybierz trzech,
którym przyznasz punkty w skali od 3 do 1 - patrz kupon konkursowy.
Prosimy o czytelne wypełnienie kuponu oraz dostarczenie (kupon można
wysłać lub przynieść) do 28 maja, do godz. 17, do Biura Konkursów „POLSKI
Dziennika Bałtyckiego", pod adresem: 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
z dopiskiem „Piłkarz Pomorza Sezonu 2008/2009"

MOŻESZ TEŻ GŁOSOWAĆ PRZEZ SMS!
Wyślij pod numer 7101 SMS o treści:
DB PS numery trzech piłkarzy z listy z przecinkami, Twoje imię i nazwisko
Np: DB PS 5,21,7, Jan Nowak
Cena SMS-a wynosi 1,22 zł z VAT
Kolejność wpisanych numerów piłkarzy oznacza przyznanie im punktów
w skali od 3 do 1.

ATRAKCYJNE NAGRODY

i'm lovin'łt

Wiślacy będą frajerskimi lajkonikami
Jan

Ibmasuwskł,
legendarny
Jgpfjjl bramkarz
WB reprezentacji
Polski, zapowiada
29. kolejkę piłkarskiej
Ekstraklasy
• Polonia Bytom
- Jagiellonia Białystok
Remis zadowoli obie drużyny,
więc wynik można stawiać
w ciemno. Typ: X.

• GKS Bełchatów
- Arka Gdynia
Drużyna Arki jest już tak rozbi
ta, że nie ma szans nie tylko

na utrzymanie, ale i miejsce
barażowe. Bełchatów zagra
na 200 proc., bo wciąż marzy
o Lidze Europejskiej. Typ: 1.

• Cracovia - Górnik Zabrze
Do tej pory byłem za Kasper ■
czakiem i jego Górnikiem. Ale
już dość. Czarę goryczy przela
ła ostatnia afera z kibicami,
którzy upodlili nie tylko swoich
piłkarzy, ale i cały klub, jego
legendy. Zabrze zasłużyło
na spadek! Typ: 1.

• Polonia Warszawa
- Lech Poznań
Jeśli Polonia nie wygra, trener
Jacek Grembocki będzie się
musiał pakować. Typ: iX.

• Odra Wodzisław
-Piast Gliwice
W derbach Śląska będzie
podział punktów. Typ: X.

• Śląsk Wrocław
- Legia Warszawa
Solorz kontra Walter. Podtekst
jest więc ogólnomedialny. Pił
karze Śląska nie mogą przejść
koło meczu, tak jak to miało
miejsce z Lechem. Właściciel
im tego nie wybaczy. Typ: X.

• Ruch Chorzów
- ŁKS Łódź
Mecz przyjaźni, więc... Typ: X.

• Lechia Gdańsk
-Wisła Kraków

Spośród Czytelników biorących udział w naszym plebiscycie wyłonimy
osoby, na które czekają atrakcyjne nagrody:
- telewizor LCD 20“
- 5 odtwarzaczy MP3
- 4 zaproszenia dla dwóch osób do restauracji McDonald's
- torba niespodzianka

Rywale stworzyli Wiśle wielką
szansę na tytuł. I jeśli krakusi ją
zmarnują, będą frajerskimi
lajkonikami. Typ: 2.

KUPON

Wszystkie spotkania odbędą się
wsobotęogcdz.17.
Moje typy:
1. Wisla
2 Leąia
3. Lech
4. P-'inia W.
5. Bełchatów
f.SIgsf'
7. lagiedonia
8. ŁKS
9. Odra
10. Polonia B.
U. Ruch
12. Piast
ś. Lechia
14. Cracovia
15. Górnii
16. Arka

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

58
57
57
50
50
44
34
32
32
32
31
30
29
28
28
26

47-19
47-15
46-19
36-20
37-27
39-31
28-31
25-41
22-35
29-44
19-28
15-24
26-40
22-38
20-32
24-37

(Lechia Gdańsk)
(Lechia Gdańsk)
(Lechia Gdańsk)
(Arka Gdynia)
(Lechia Gdańsk)
(Arka Gdynia)
(Arka Gdynia)
(Arka Gdynia)
(Lechia Gdańsk)
(Lechia Gdańsk)
(Arka Gdynia)
(Lechia Gdańsk)
(Lechia Gdańsk)
(Arka Gdynia)
(Lechia Gdańsk)
(Arka Gdynia)
(Arka Gdynia)
(Lechia Gdańsk)
(Arka Gdynia)
(Arka Gdynia)

Nr

□

KONKURSOWY
... 3 pkt

Nr □ ... 2 pkt

Nr I

l ... 1 pkt

j

i
imię i nazwisko głosującego:.

I
adres i telefon:

Dobrowolnie wyrażam zgodę na gromadzenie
moicb danych osobowych przez Polskapresse
sp z o.o (ul. Domaniewska 41, 00-190
Warszawa) na potrzeby piebi; ,ytu z zachowaniem
prawa wglądu do moich danych oraz ich
poprawiania, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z 29.08 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz.
883 z późniejszymi zriSänami)

4
podpis.

www.polskadziennikbaltycki.pl
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Cel: powalczyć o punkty
możemy pójść z Wisłą na wy
mianę ciosów. Musimy zagrać
konsekwentnie, uważnie w
obronie i skuteczniej niż w Po
znaniu. Jesteśmy w takiej sytu
acji, że punkty są nam bardzo
potrzebne i z Wisłą będziemy
walczyć o zwycięstwo.
Mistrzowie Polski są lide
rami tabeli, ale głównie dzięki
postawie na własnym stadio
nie. W Krakowie drużyna Wi
sły wygrała aż dwanaście spot
kań i zanotowała po jednym re
misie i porażce. Na wyjazdach
„Biała Gwiazda” w tym sezonie
nie radzi sobie aż tak skutecz
nie. Na czternaście meczów
na boiskach rywali podo
pieczni trenera Skorży wygrali
pięć, przy sześciu remisach
i trzech porażkach. Ostatnio
jednak pokazali się z lepszej
strony, pewnie ogrywając w Ło
dzi drużynę ŁKS 4:0.
- Wisła jest w coraz lepszej
formie i czeka nas trudniejsze
zadanie. Nie możemy jednak
na nic patrzeć, tylko musimy
wyjść i walczyć. O trzy punkty,
bo w naszej sytuacji po prostu
nie mamy innego wyjścia mówi Paweł Kapsa, bramkarz
biało-zielonych.
- Nie przeceniałbym tego
wyniku w Łodzi - mówi z kolei
pomocnik Lechii, Maciej
Rogalski, który w Poznaniu nie
grał za żółte kartki, ale jutro bę
dzie już do dyspozycji trenera
Kafarskiego. - ŁKS zagrał już
bardziej rozluźniony, a Wisła to
wykorzystała. Nasz rywal to
na pewno bardzo wymagający
przeciwnik, ale my też potrze
bujemy punktów. Musimy rzu
cić się Wiśle do gardła i walczyć
o zwycięstwo. Zresztą już były
drużyny, które potrafiły krako
wianom urwać punkty, więc
dlaczego i my nie mielibyśmy
tego zrobić.

► Do uoa^iska
przyjeżdża mistrz
Polski i lider
► Spotkanie
z Wisłą w sobotę
ogodz. 17

Janusz Wożniak
Jeszcze dwie kolejki pozostały
do zakończenia sezonu w pił
karskiej ekstraklasie. Lechia
po raz ostatni w tych rozgryw
kach zagra o ligowe punkty
w Gdańsku, bowiem sezon
biało-zieloni zakończą me
czem w Gliwicach z Piastem. To
jednak dopiero w ostatnią so
botę maja. A już jutro Lechia
podejmie na stadionie przy ul.

Rogalski:
-Musimy rzucić
się Wiśle
do gardła
i walczyć
o zwycięstwo
Traugutta aktualnego mistrza
Polski i lidera ekstraklasy, Wi
słę Krakow. To spotkanie, po
dobnie jak pozostałe mecze
przedostatniej kolejki, roz
pocznie się o godzinie 17. Bez
pośrednią transmisję z tego po
jedynku pokaże Canal+.
Jesienią gdańszczanie ulegli
Wiśle w Krakowie 0:3, choć
wtedy długo dzielnie bronili się
pod naporem podopiecznych
Macieja Skorży.
- To były dawne czasy. Teraz
nasza gra wygląda inaczej przekonuje Tomasz Kafarski,
trener Lechii. - Na pewno nie

Przewidywane składy
Lechia Gdańsk: Kapsa - K. Bąk, Cvirik,

Wołąkiewicz, Mysona - Wiśniewski,
Surma, Piątek, Kaczmarek - Rybski Zabłocki.
Wisła Kraków: Pawełek - Singlar,

Głowacki, Marcelo, Piotr Brożek Małecki, Sobolewski, Junior Diaz,
Zieńczuk - Ćwielong - Paweł Brożek.

Gwiazda Wisły
• Paweł Brożek urodził się
21 kwietnia 1983 roku
w Kielcach.

Jako junior występował
w Polonii Kielce i następnie
SMS Zabrze. W1998 roku
trafił do Wisły Kraków, w któ
rej jest do teraz. W 2002
roku był wypożyczony
do ŁKS Łódź, a w 2004 roku
do GKS Katowice. Gra
na pozycji napastnika i jest
jednym z najlepszych piłka
rzy grających w polskiej
ekstraklasie na tej właśnie
pozycji. Paweł Brożek
z Wisłą Kraków pięć razy
został mistrzem Polski
i dwukrotnie wywalczył
Puchar Polski. W poprzed
nim sezonie strzelił 23 gole
i został królem strzelców
ekstraklasy. W obecnych
rozgrywkach ma na koncie
18 bramek i także przewodzi
klasyfikacji najlepszych
strzelców. W reprezentacji
Polski rozegrał 16 meczów
, strzelił w nich trzy gole.
Zdobycie trzech punktów
przez Lechię w spotkaniu z
Wisłą byłoby wielką niespo
dzianką, ale też niemal zapew
niłoby biało-zielonym pozo
stanie w ekstraklasie. Wisła
jednak walczy o mistrzostwo
Polski i jakakolwiek strata
w Gdańsku może dla niej oka

zać się niezwykle kosztowna.
I choć kibice obu zespołów da
rzą siebie wielką sympatią, to
na boisku należy spodziewać
się twardej i ostrej walki
o punkty.
Biało-zieloni głównie punk
tują u siebie. Na 29 punktów aż
24 zdobyli w Gdańsku. Jednak

z zespołami z czołowej szóstki
ekstraklasy na stadionie
przy ul. Traugutta zdobyli ich
tylko dwa, na co złożyły się re
misy z Polonią Warszawa i Ślą
skiem Wrocław. Innym proble
mem biało-zielonych jest sku
teczna gra w defensywie. Mecz
z Ruchem Chorzów był jedy-

nym w rundzie wiosennej,
w którym Lechia nie straciła
gola.
- Chcemy powstrzymać na
pastników Wisły. Prawie nam
się udało z Rengifo i Lewan
dowskim. Może teraz będzie le
piej - mówi środkowy obrońca
gdańszczan, Hubert Wołąkie
wicz.
- Na pewno musimy uważać
na stałe fragmenty. Bardzo do
brze głową gra Marcelo. Jedyny
plus, że zazwyczaj piłki dogry
wał mu Boguski, który w Gdań
sku najprawdopodobniej nie
zagra - dodaje Kapsa.
Boguski nabawił się kontuzji
jeszcze w spotkaniu z Legią
Warszawa. To nawiększy prob
lem kadrowy krakowian, któ
rzy także mocno przygotowują
się do meczu w Gdańsku.
- Noga wciąż mnie boli.
Na mecz z Lechią mogę się nie
wyleczyć - mówi Boguski.
-Występ Rafała w Gdańsku
jest raczej wykluczony. Za to
nie ma zagrożenia, że nie pojedzie z nami Paweł Brożek.
Po meczu z ŁKS odczuwał on
ból w plecach i w kostce. Dostał
wolne na początku tygodnia.
Jutro jednak będzie gotowy
do gry - mówi Rafał Janas,
drugi trener Wisły.
Dodajmy jeszcze, że w ka
drze Wisły jest dwóch wycho
wanków gdańskiego klubu. To
Marek Zieńczuk i Tomasz
Dawidowski, ale w Gdańsku
na boisku zobaczymy tylko
tego pierwszego.

OGŁOSZENIE

MECZ RUGBY POLSKA - BELGIA: ■

W sobotę 23 maja

Od 17 czerwca, co środa

Eliminacje mistrzostw świata
- Nowa Zelandia 2011

LATO Z PRENUMERATA

IRON MAN
Superbohater - Obrońca Dobra.
Poznaj kolejne przygody Iron Mana!

Minty *a na żywo catetłng.
wyinu vy zabawy dla dni >eT!
Ponadto:
pokaz futbolu amerykańskiego
Vokaz akrobatów OKSTargo wek
- M ecz f

arezemacji Polski w rugby U

„.(rzyźacy”

oraz

Pokaz Kii c u Karate ‘Kyokusnin
7

- Pokaz rugby kobiei

Ogniem i mieczem’'

I śO - Pocr jie* meczu Polska - Belgia

Zbierz całą kolekcję!
Jeżeli bęaziesz miał codzienną prenumeratę
„POLSKI Dziennika Bałtyckiego", w czerwcu, Lipcu i sierpniu

od środy 17 czerwca, co tydzień
będziesz otrzymywać w prezencje po jednej książce

Jeżeli nie masz jeszcze prenumerat"
- zadzwoń pod numer

08011S 00 26 lub 05a 300 36 55
ŻYJESZ LOKALNIE

NUN

POLSKAi
±

»10TM

Zapraszamy na stronę internetowa kolekcji:
POLSKA

Dziennik

www.polskatimes.pl/ii annum
m,

ŻYJESZ LOKALNIE.

POLSKA

Dziennik
■
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Nekrologi"
0294840/00

0294461/00

Zamknęły się ukochane oczy,

Drogiemu Koledze

przestało bić najdroższe serce,

Tadeuszowi Zakrzewskiemu

spoczęły na zawsze spracowane ręce.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20 maja 2009 r.

Mamy

odszedł od nas najukochańszy Mąż, Ojciec,
Brat i Dziadek

Jeśli chcesz na tej stronie

składają Zarząd i pracownicy WindpowerSp. z 0.0.

śp.

0294756/00

Roman Jeliński

zamieścić wspomnienie

Dnia 20 maja 2009 r. opuściła nas

o bliskiej Ci osobie,

w dramatycznych okolicznościach
Msza św. żałobna zostanie odprawiona

która odeszła,
wystarczy,

dnia 23 maja 2009 r. o godz. 12.30
w kościele wBorowie.

śp.

Pogrzeb odbędzie się po mszy św.

Karina Jamrot

że prześlesz

Pogrążona w smutku rodzina

tekst pod adresem

0294783/00

Krzysztofowi Jamrotowi

Przeżywszy lat 64 odszedł do Pana człowiek
o dobrym sercu

„Dziennik Bałtycki",

oraz zrozpaczonej Rodzinie

Targ Drzewny 9/11

składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.

80-894 Gdańsk

Karino, na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

Zbigniew Duszyński

z dopiskiem „Wspomnienia".
Do listu możesz też dołączyć fotografię.

Przyjaciele z Lions Club Gdańsk -1
0292661/01

(publikacja jest bezpłatna)

0294464/00

Dnia 19 maja 2009 r. przestało bić drogie i wielkie serce
l‘r

naszemu drogiemu koledze

„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą”

naszej redakcji:

Pogrążonemu w głębokim bólu,

'%i;,

.fspj

Msza św. żałobna odprawiona zostanie
dnia 23 maja 2009 r. o godz. 11.30 w kościele
pw. św. Urszuli Ledóchowskiej, Gd.-Chełm,
ul. Cieszyńskiego.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godź. 13.00
na cmentarzu Łostowickim.

15 maja 2009 r. odszedł od nas prawy człowiek,
znakomity chirurg, wybitny specjalista
śp. dr med.

Jerzy Karcz

Wdzięczni Bogu za dar Jego Osoby
płk.

żona, dzieci, wnuki oraz cała rodzina i przyjaciele

Mieczysława

0294504/00

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

Franczaka

że dnia 20 maja 2009 r. odeszła od nas

ojca, dziadka i pradziadka p
(żył 83 lata)

Ukochana Mama, Teściowa, Babcia i Prababcia
ŚP

Odszedł od nas człowiek szlachetny i prawy.
Z miłością, która od nas zawsze będzie za nim podążać.

Adiunkt Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej
w Gdańsku,
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Dziecięcych, Wieloletni Przewodniczący
Sekcji Urologii Dziecięcej,
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Wychowawca kilku pokoleń młodych lekarzy,
oddany przyjaciel,
zawsze gotowy pomóc małym pacjentom.

Maria Szramuk

Córki z rodzinami

Będzie nam Go wszystkim brakowało.
Msza święta żałobna zostanie odprawiona

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 23 maja 2009 r.
o godz. 9.30 na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

w sobotę 23 maja 2009 r.
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu

0294438/00

Gdańskim, ul. Wojska Polskiego o godz. 12.00.

Mgr Ewie Czaja
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

Msza żałobna odprawiona zostanie w kościele
„Gwiazda Morza” w Sopocie 25 maja 2009 r. o godz. 12.00.
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Katolickim
w Sopocie 25 maja 2009 r. o godz. 13.00.

Pogrzeb odbędzie się po mszy świętej na cmentarzu

Rodzina

Komunalnym (starym) w Pruszczu Gdańskim, ul. Spokojna.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.
Pogrążona w smutku i żalu rodzina

składają

dyrekcja i pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego
w Gdyni

__________

0294104/00

Wyrazy szczerego współczucia dla Pani Naczelnik
Ewy Kobyłki i Rodziny
z powodu śmierci

$p

Teściowej

4

składają pracownicy Urzędu Pocztowego Lębork 2

$P 2 0.0
(dawne Miejskie Hi zed.,ybiorstwo Zieleni)

USŁUGI
POORZUOWfl
• własny znkład kremacji i chłodnia

Nekrologi
przyjmowane są z dnia na dzień
do godz. 18.00*

• rozliczanie bezgotówkowe ZUS
łel. 94-71
058-341-73-35, 058-341-20-71
Gdańsk ul. Portyiantów 76

0226810/ju

w Biurach Ogłoszeń Prasy Bałtyckiej
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11. tel. (058) 30 03 250, 217, faks 30 03 213, pon.-pt. 8-18, sob. 9-14
Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 25, box 19, tel./faks (058) 551 54 55, pon. - pt. 9-17
Gdynia, ul. Władysława IV 43, tel. (058) 660 65 15, 16; faks 660 65 17, pon.-pt 8-18, sob. 9-14
Telefony pozostałych Biur Ogłoszeń w stopce redakcyjnej.

w zakładach pogrzebowych wsp( pracujących z Prasą Bałtycką
* na piątek pizyimowane sa do erwart- u do godz 16.00
Nr wszelkie pytania doi
i e nekrolcgów i kondolencji odpowie
Anita Dmowska
tel (S5BI 30 03 724 faks (158' 30 03 228 od poniedziałku
do piątku w godz 9-17, c-mail d.dmowska@prasagda.pl

w Koncesjonowanych Biurach Ogłoszeń

OGŁOSZENIE

0281993/00

Miejski Zakład Zieleni
KÓZ.«.*» Sp |

Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Partyzantów 27
- całodobowe usługi
pogrzebowe
- przewozy zwłok
- kremacje
- chłodnia

Tel. 341-30-02, 345-12-99

POLSKA THEOfl&TIMES
Naszą gazetę przygotowujemy we współpracy z

■»

*_
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•Jedzie Kubica
•Wielki Woods
Treningi Polaka przed Qyntel Woods przez
niedzielnym Grand
trzy miesiące
Prix Monako są mało
wszystkich do siebie
optymistyczne Str.36 przekonał Str. 35

Sport
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Grembocki: Kaczmarek
w Polonii nic nie robił!
To dlaczego Polonia, jeśli
jest tak dobrze
zorganizowana, to nie ma
nawet własnego boiska
treningowego?

Z Jackiem Grambocldm,
trenerem Polonii
Warszawa, razmawu?
Antoni James
Bohdanowicz

Może nie mamy bazy, ale
mamy wynajmowane za
40 tysięcy boisko treningowe
ze sztuczną nawierzchnią.
Mamy autobus, który nas tam
codziennie wozi. A co mają
inne kluby? Legia? Dwa
koślawe boiska. Wisła, Górnik
-po jednym boisku. Mamy
od nich lepsze boisko. Jaka jest
tu różnica? Lechia Gdańsk nie
ma żadnego.

Czy to prawda, co Bogusław
Kaczmarek o Panu mówi, że
jest Pan marionetką prezesa,
że to on wybiera Panu
. skład?
Nigdy za moich czasów prezes
nie wszedł do szatni czy
powiedział mi, kto ma zagrać.
Ma do mnie szacunek. Ja nie
jestem typem człowieka, który
zrobi tak, jak ktoś każe.
Dlatego w Zniczu nie pracuję,
bo ktoś zakwestionował moje
de ryzje. Janek Urban i Tadek
Fa, ter potwierdzą, że nie
jpstem uległy. Prezes wie, że ja
nie mam wyników, jakich on
by chciał, ale nie krzyczy
na mnie. Ja nie jestem uległy.
A Kaczmarek? Każdy widział,
jak on Leo w rękę całował.

A jak jest z finansami? Nie
jest Pan w Polonii z powodu
pieniędzy?

To dlaczego Bobo mówi, że

jest maczej?
Przez niego przemawia
zawiść, że on nie ma tej pracy.
Kaczmarek lubi dużo
opowiadać. Ostatnio gada, że
obchodzi 30-lecie pracy
trenerskiej. Jak on zaczął
pracę w 1985 r., to nawet 25 lat
nie minęło. On zawsze gada
pod publiczkę. Jeśli usłyszy,
że zawodnik Kowalski jest
dobry, to zaraz wszystkim
opowie, że to jego
wychowanek. Ja nie jestem
jego wychowankiem, a on
mówi, że jestem.

Ale Jodłowiec wrócił
do obrony, i Trałka wrócił
Ho pierwszego składu, tak jak
prezes ponoć chciał...

Jacek Grembocki jest oburzony oskarżeniami Bobo Kaczmarka, że jest łasy na pieniądze
Jodłowiec gra, bo nie mam
lepszego zawodnika na jego
pozycję, a co do Trałki, to jego
kontrkandydat, Garkowski,
est wyraźnie słabszy. Ja nie
jestem jełopem, ja tu gram
0 życie! Liczę na to, że podpiszę
kontrakt na przyszły rok,
1 na pewno nie będę wystawiał
słabych zawodników.

A jak jest z tą świetną orga
nizacją klubu? Kaczmarek

mówi, że nie widział Pan
świetnie zorganizowanego
klubu...
Jako piłkarz potwierdzam. Nie
widziałem w Dolsce lepiej
zoiganizowanego klubu.
On mówi, że nie widziałem.
A on to co? Stomil, Zawisza,
Sokół Pniewy? Padły!
Mógłbym tak długo
wymieniać. Kaczmarek
opowiadał, że mu zalegali po
dziewl eć miesięcy z pensją, że

nie było ciepłej wody i wody
mineralnej. Zawsze tę samą
bajkę opowiada; To mają być
dobrze zorganizowane kluby?
Ja widziałem dobrze zorgani
zowane kluby, grałem w wielu
krajach. Byłem w Górniku
Zabrze. To był Real Madryt
polskiej piłki, Bobo by musiał
zdejmować buty, aby wejść
do tego klubu. To on nie widział
dobrze zorganizowanego
klubu.

Oczywiście, że jestem. Muszę
przecież z czegoś żyć. Ale ja
nie jestem jak Kaczmarek.
Jemu bardziej potrzebna jest
mamona. To on mnie wysyłał
do banku, żebym sprawdził,
czy pieniądze z umowy
wpłynęły już na konto, bo
wtedy on wiedział o tym, że
wpłynęły też na jego. Słom?
mu z butów wystaje. Byłem
jego oddanym
pracownikiem, a on mnie tak
szkaluje, mówi, że mi tylko
o kasę chodzi. To on
w Polonii nic nie robił i brał
za to kasę, więc kazali mu
odbierać telefony, żeby go
czymś zająć. On wypisuje
bzdury na człowieka, który
mu ogromną kasę płacił,
a teraz tej kasy nie ma, i mną
próbuje wycierać d...ę!

Ale czy jako trener Bobo
nie miał jednak jakichś
osiągnięć w Polonii?
Dziesięć punktów w czterech
meczach? Jakie to
osiągnięcie? Ja co prawda

mam tylko cztery punkty, ale
ja mam dwadzieścia lat
przed sobą, jemu pozostało
góra trzy. Ja zrobię wszystko,
by mieć lepsze osiągnięcia.
A Kaczmarek jest wściekły,
bo po nim objąłem funkcję
trenera.

Kaczmarek

0 Grembockim
- Prezes Józef Wojciechow
ski nalegał, abym został
w Polonii, dał przez dwa
tygodnie poprowadzić dru
żynę Jackowi, a później wró
cił na swoje stanowisko. Ale
hola, hola! Ja żadną mario
netką nie jestem! Mam
swoją godność i honor.
Wyrtarczy, że już raz się
wbrew sobie podłożyłem,
^kiecy zgodziłem się praco
wać w sekretariacie klubu.
Jacek radził, abym przym
knął oko na postępowania
prezesa. Że nieważne, co
pan Wojciechowski mówi
1 robi. Ważne, że płaci.
Sorry, widocznie, Jacku,
masz inny system wartości
niż ja. Bo pieniądze to
naprawdę nie wszystko.
Polonia jest dobrze zorgani
zowana? Taa... Ale nie dzi
wię się Jackowi, bo on nie
widział jeszcze na oczy
dobrze zorganizowanego
klubu. Pracował przecież
dotychczas w Olimpii
Osowa, Orle Trąbki Wielkie
i Zniczu Pruszków Chyba że
u niego organizaqa polega
tylko na tym, że dziesiątego
pobiera wypłatę. Szkoda mi
tylko piłkarzy, bo pod moją
wodzą przybliżyliśmy się
do mistrzostwa.

zwycięstwo, chociaż wyliczy
łem, że remis w Bełchatowie
nie zamyka nam drogi do baraży- kalkuluje szkoleniowiec
Arki Marek Chojnacki.
Z nadzieją na dobry wynik
do potyczki z mistrzem kraju
i liderem tabeli Wisłą Kraków
podchodzą piłkarze Lechii.
- Chcemy powstrzymać na
pastników Wisły. Prawie nam
się udało z Rengifo i Lewan
dowskim. Może teraz będzie le
piej - mówi obrońca gdań
szczan Hubert Wołąkiewicz.

Więcej o przygotowaniach
do meczów Arki z GKS
Bełchatów i Lechii z Wisłą
Kraków na str. 37-38

Polskapresse

Piłkarze Arki nie mają wyjścia - muszą wygrać z GKS

Jutro przedostatnia kolejka pił
karskiej ekstraklasy. Oba trój
miejskie zespoły są zagrożone
spadkiem i pilnie potrzebują
punktów.
Gdynianie nie mają nic
do stracenia, powinni więc
w Bełchatowie z GKS zagrać
ofensywnie i odważnie.
- Raczej wykluczam koza
ckie ataki. Będziemy chcieli za
ch )wać zdrowy rozsądek, rów
nowagę pomiędzy wszystkimi
liniami, tym bardziej że do
szedłem do przekonania, że gra
w systemie 4-4-2 specjalnie
Arce nie odpowiada. Zagra my
4-2-3-1, szukając szans na zwy
cięstwo w kontratakach. Tak,

q. ty&m e

Arka i Lechia p inie
szukają punktów

Jeden punkt Lechii z Wisłą byłby sukcesem

GDAŃSK

MAŁA WIELKA
MAŁGOSIA

Lody dla ochło
dy? Owszem, ale
nie na promena
dzie w Brzeźnie.
Władze zlikwi
dowały tam małą
gastronomię.
Co na to miesz
kańcy? Str. 4
GDYNIA

W ratuszu pilnie
poszukiwana jest
dokumentacja bu
dowlana szkoły w
Chwarznie. Pilnie
czeka na nią...
prokurator. Str. 6
GDYNIA

Blues Festival by nie istniał,
gdyby nie pewna rodzina
z klubu przy Portowej 9. Oni to
dopiero czują bluesa! Str. 5
OROSZENIE

017591 Z/ll

I PEŁNE ODUCZENIE VAT! 9 -22%

Małgosia Bieniszewska - trenuje, pilnie się uczy,
pracuje i pomaga małym dzieciom, choć sama jest
dzieckiem. Jej wielkie serce zostało docenione,
została jedną z Ośmiu Wspaniałych
Str. 3

^15 aiLlm Gdańsk

Gdynia

Wejherowo

1*1 It niCl ul. Grunwaldzka 339

ul. Morska 80

ul Gdańska 13c

www.Hichta.com.pl

oss/6699696 058/677 5391

om/522 88 88

trójmiasto
22 mH). I 7009 r
99

Zamiast zapalać
świeczkę w kościele
w intencji naprawy
dachu hali gdańska
sopockiej, wolałbym zain
stalować na nim
monitoring
ę*
Kłaniam się nisko
naiwniakom!
AENATA
MOROZ

t

-

_

^

^

10/3 CZYLI DZIESIĘĆ PYTAŃ O TRÓJMIASTO

o
malutkie dziecko
U

Na nasz
cotygodniowy
zestaw pytań
odpowiada

Mam kilka swoich ulubionych miejsc,
do których często wracam. W Sopocie
jest to niedawno otwarta francuska
restauracja Petit Paris i włoska
Toscana Restaurant, zaś w Gdyni
świeżo odkryta przeze mnie grecka
knajpka El-Greco. Kocham również
lody waniliowe w gdyńskiej Marioli.

psycholog, szef
wydawnictwa Smak
Słowa

7. Osoba, która kojarzy Ci się
z Trójmiastem.

Anna Switąjska,
ałgosia, dziewczyna zwyczajnie wspa
niała. Taki tytuł tej historii nadała Dorota
Abramowicz. Przeczytałam tekst jednym
tchem. I wiem już, że to dziecko -bo Mał
gosia ma dopiero 15 lat - przez krótki czas swojego ży
cia przekazało innym więcej dobra aniżeli większość
z nas przez całe życie. Dlaczego ona to robi? Ponoć ze
zwykłej potrzeby serca. Zrobiłam rachunek sumienia.
Kiedy ostatnio bezinteresownie komuś pomogłam?
Umysł to i owo przypomniał. Podpytuję kolegów. To
dziennikarze, więc odpowiedzi są nie tylko błyskot
liwe, ale i dowcipne, choćby ta: Pogoniłem pijaka
sprzed bramki. Dzięki mnie przestał pić. Przez jeden
dzień. Ale tak na poważnie, znana publicystka, matka
15-latka, powiedziała mi tak: Wiesz, od razu pomyśla
łam o synu. Co on zrobił dobrego do tej pory, czy do
brze go wychowałam, i wreszcie, czy ja postępuję fair.
No właśnie. Czy postępujemy fair? Czy podnie
siemy menela leżącego na śniegu? Czy pomożemy
narkomanowi? Czy położymy na podwórzu stary koc
dla kundla przybłędy? Czy pomożemy koleżance,
która została bez środków do życia? Czy staniemy
po stronie kolegi niesłusznie oskarżonego przez szefa?
Tak się jakoś porobiło, że w dzisiejszym świecie lu
dzie dobrzy postrzegani są jako naiwniacy. Bo jak ina
czej traktować osoby, dla których mamona, władza
czy stanowisko nie mają znaczenia?
A ja się tym naiwniakom kłaniam. Bardzo nisko!

M

1. Co napawa Cię dumą, gdy
myślisz o Trójmieście?
Trójmiasto od bardzo dawna, zanim
jeszcze zaczęłam tu studiować,
a potem mieszkać i pracować,
pociągało mnie swą świeżością
i otwartością na nowe idee i kultury.
Jestem dumna z tego, że to właśnie
tutaj narodziła się idea Solidarności,
że stąd wywodzi się najlepsza muzyka
rockowa i jazzowa, że ludzie nie boją
się tu spełniać swoich marzeń.

2. Jaką trójmiejską atrakcję
polecasz znajomym z Łolski?
Jako mieszkanka Sopotu oczywiście
polecam im głównie Sopot, zwłaszcza
przyjaciołom z Warszawy, którzy
przyjeżdżają tu przede wszystkim
odetchnąć od wielkomiejskiego
zabiegania. Oni właśnie najbardziej
doceniają tę czystą nrzyjemność
spaceru brzegiem morza,
wpatrywania się w horyzont...

Dla prenumeratorów

3. Miejsce w Trójmieście,
z którym masz niezwykłe
wspomnienia?

myślą o wszystkich prenu- ,
meratorach „Polski Dzien
nika Bałtyckiego” przygoto
waliśmy konkurs z atrakcyjnymi na
grodami. Aby wziąć w nim udział, •
wystarczy dzisiaj zadzwonić pod nr QZ|ennik
tel. 058 300 36 55 o godz. 13-13-15 Bałtycki ^
do Biura Prenumeraty i odpowie
dzieć napytanie: Czy dostawa „Pol
ski Dziennika Bałtyckiego” w prenumeracie domowej
jest za darmo?
Do wygrania: toster, trzy podwójne zaproszenia
do Multikina, dwa całoroczne zaproszenia do zoo
i sześć toreb niespodzianek. W konkursie w tym ty
godniu nie mogą brać udziału osoby, które zgłosiły się
do niego 23 i 30 kwietnia oraz 8 i 15 maja i wygrały.
Za tydzień kolejny konkurs. Zapraszamy!

Z sentymentem wspominam cudowną
trójmiejską ścieżkę rowerową, którą
jeszcze kilka lat temu każdego ranka
jeździłam. Teraz trudno mi się
zmobilizować, pewnie dlatego tak
do niej tęsknię, choć jest tak blisko.

Z
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Jako napływowa mieszkanka
Trójmiasta chciałabym podkreślić
znaczenie osób, które podobnie jak ja
przybyły tutaj w pewnym momencie
swego życia, a poważnie przyczyniły
się do rozwoju naszej aglomeracji (np.
Jan Jerzy Haffner - Sopot, Eugeniusz
Kwiatkowski - Gdynia, Lech Wałęsa Gdańsk).

8. Gdyby Gdańsk, Gdynia, Sopot
byty emocjami, to jakimi?

4. W której części Trójmiasta
chciałabyś mieszkać i dlaczego?
Myślę, że Dolny Sopot, w którym
mieszkam, jest naprawdę wspaniałym
miejscem do życia. Mam tutaj dostęp
zarówno do uroków miasta (kino,
sklepy, knajpy itp.), jak i do natury,
która jest na wyciągnięcie ręki.

5. Gdybyś była prezydentem
Trójmiasta, jaka byłaby Twoja
pierwsza decyzja?
Ciekawym i zupełnie nowym
elementem byłoby stworzenie
wspólnego kalendarza wydarzeń
kulturalnych i związanej z tym „Karty
miejskiej na kulturę KMK” (wzorem
karty miejskiej w europejskich
aglomeracjach).

6 Jeśli jadasz obiady
na mieście, to gdzie Ci smakuje
najbardziej?

trójmiasto___
Bezpłatny
dodatek
lokalny
do „Polsk! Dziennika
Bałtyckiego”

Posłużę się tu może porównaniem
często przywoływanym przez moje
dzieci, które nazywają Trójmiasto
rodziną. Gdańsk to rzecz jasna tata,
Gdynia to mama, a między nimi ich
malutkie dziecko - Sopot. Dlatego
może właśnie Gdańsk kojarzy mi się
z powagą i surowością, Gdynia
z czułością, a Sopot z czystą radością.

9. Co powinno być symbolem
Trójmiasta?
Świeżość (morski powiew czy
orzeźwiająca bryza), która otwiera
ludzkie umysły, oczyszcza serca i na
pełnia je szczęściem.

10. Gdańsk, Sopot czy Gdynia...
i dlaczego?
Jedyne miejsce, w którym chciałabym
mieszkać, to właśnie Sopot.
Uwielbiam jego małomiasteczkowość. Nikt tu nie pędzi za ulotnym
zyskiem, sopocianie umieją cieszyć
się życiem. Dlatego tak dobrze
tu pasuję.
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zwyczajnie wspaniała
Tym, którzy narzekają na bezduszność, głupotę, agresję i brak zainteresowań młodego pokolenia,
opowieść o jednym z ośmiorga wspaniałych nastoletnich gdańszczan dedykuje Dorota Abramowicz
oś musi w człowieku
siedzieć. Coś, co nie
pozwala spokojnie
przejść obok płaczą
cego dziecka, co zmusza do po
dzielenia się swoim czasem
z drugą osobą.
Małgosia
Bieniszewska,
chociaż dopiero skończyła 15
lat, ma to Coś.
Małgosia jest uczennicą
Gimnazjum nr 22 w Zespole
Sportowych Szkół Ogólno
kształcących wGdańsku. Jedy
naczka, przed siedmioma mie
siącami straciła ojca. Została z
mamą, która sama nigdy nie
potrafiła obojętnie przejść
obok
ludzkiej
krzywdy.
Od trzech lat Małgosia trenuje
pchnięcie kulą i rzut młotem.
Ma już wiele osiągnięć sporto
wych, wśród nich m.in. piąte
miejsce w tej ostatniej dyscy
plinie w Mistrzostwach Polski
im. Janusza Kusocińskiego.
- Marzę o olimpiadzie wzdycha. - Trenuję codzien
nie, prócz niedziel. Przeważnie
od godziny 14.45 do 17.
Już w szkole podstawowej
organizowała zbiórki na rzecz
potrzebujących dzieci. W gim
nazjum natrafiła na katechetkę
Bożenę Kotarską, która zapro
ponowała Gosi założenie
szkolnego koła Caritasu. Ale to
jej nie wystarczyło.
Małgosia Bieniszewska - sympatyczna, uczynna i dobra niezwykła
Pewnego dnia do pokoju dy piętnastolatka
rektor przedszkola specjalnego
przy ul. Rzeczypospolitej przed lekcjami. Trochę pomaga lat i są niesamowicie pogodne,
w Gdańsku weszła trzynasto w kuchni, ale głównym jej za- uśmiechnięte. Zaczepiają, tulą
letnia dziewczynka. Przedsta daniem jest zabawa z niepeł- się. Czuję, jak bardzo jestem im
wiła się, spytała, czy potrzebna nosprawnymi dziećmi.
potrzebna. I muszę do nich
jest pomoc...
- One są cudowne - za- wracać,
Teraz Małgosia przychodzi chwyt w głosie Małgorzaty nie
W przedszkolu Małgosia podo przedszkola w każdą środę, jestudawany.-Mająod3do 9 znała mamę 6-letniego Pa

C

wełka. Chłopiec jest dzieckiem
autystycznym, wymagającym
ciągłej opieki, a jego mama wy
jątkowo zapracowaną osobą.
Gosia zaproponowała, że bę
dzie co sobotę odwiedzać
chłopca. - Chodzę tam już dwa
lata, zabieram Pawełka na spa
cer, by jego mama miała choć
chwilę dla siebie - mówi Mał
gosia. - Kiedy pada deszcz, ba
wimy się w domu.
Jak znajdujesz na to
wszystko czas?
- Mam wszystko zaplano
wane - odpowiada. - Zresztą
łatwiej jest robić cokolwiek, je
śli sprawia to przyjemność. A ja
lubię Pawełka, inne dzieci
z przedszkola. Lubię też prze
bywać z ludźmi starszymi.
Chciałabym pomagać w domu
opieki, ale niestety nie mam
na to czasu.
Przed tygodniem Małgosia
stała się osobą znaną. Wraz
z siedmiorgiem innych mło
dych ludzi znalazła się w gro
nie laureatów tegorocznej, już
dziesiątej gdańskiej edycji Sa
morządowego Konkursu Na
stolatków „Ośmiu Wspaniałych”[tak, tak, tytuł nawiązuje
do kultowego westernu] i zara
zem reprezentantką Gdańska
w konkursie ogólnopolskim.
- Takich młodych ludzi jak
Małgosia nazywamy Ambasa
dorami Dobra i zarazem
współczesnymi bohaterami mówi Ewa Sikorska-Trela,
przewodnicząca gdańskiego
komitetu organizacyjnego
konkursu. - Przez 10 lat „do
chowaliśmy” się aż 80 osób,
które powinny stać się wzorem
dla innych.

Ambasadorowie Dobra
Piotr Ciołkowski, lat 19

Uczeń li! LO w Gdańsku, drużynowy Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, w> 'howaw, 3
i powii nil* dl,3 młodszych kolegi-w, honorowy
dawca krwi, organizuje akcje charytatywne.
Agnieszka Dankiewicz, lat 17

Uczeń ca V LO w Gdańsku, od kilku lat jest
wsionta ludzką w gdańskim hospicjum, pomaga
chorym i niepełnosprawnym dzieciom
PiotrJędra,latl8

Uczeń Zespołu Szkół Chemicznych w Gdańsku.
Wolontariusz Stowarzyszenia Dom Rodzinny Nasze
Dzieci, hosp.cjum 1 Pogotowia Opiekuńczego Daje
korepetycje wystaw a spektakle kabaretowe.
Anna Król, lat 18

Uczennica Zespołu Szkół Specjalnych w Gdańsku,
dz!ała w Centrum Wolontariatu Ca tas, pomocnik
wychowawcy na koloniach letnich dla samotnych
matek z dziećmi.
Agnieszka Osińska, lat 16

Uczeniw ‘aim. lazjum Sportowego w Gdańsku,
działa ätipwnie w kfe&ie „Ośmiu’’ organouitm.in
ztierki na rz,„-Z hospicjum. Pomaga w < anizc*
waniuwa! acji( la dziec i z ut ^ichrodi-n.
Bartosz Stępniewski, lat 15

Uczeń Gimnazjum nr 27 w Gdańsku, strażak,
od pięciu lat w drużyn ę p samiczej w Sobieszewie.
wolontariusz, uczy wyc:bowank w rodzinnych
domói dziecń jdzielania pierwszej pomocy
Lena TuraAewicz, lat 18

Uczennica II LO w Gdańsku. Działa w Fundacji „Dr
Clown”. Koordynatorka grupy teatralnej, która
odwiedza chore dzieci w szpitalach i „leczy je”
smiechemi zabawą. Pomaga też małym
podopiecznym MOPS w Gdańsku.

Trójmiejskie uczelnie chętne na e-studiowanie
Studiowanie na odległość? To
nic niezwykłego, przy stale
rozwijającym się intemecie mówią miłośnicy informa
tyki. Wykłady bez obecności
naukowca? To nonsens! - od
powiadają inni. Już nie bę
dziemy się spotykać? trwożą się studenci. Tymcza
sem, wiele wskazuje, że taki
system zdobywania dyplo
mów, nie tylko na poziomie
wyższym, staje się koniecz
nością i dużym ułatwieniem,
zwłaszcza dla osób mieszka
jących z dala od ośrodków
akademickich.
Jak uczelnie powinny przy
gotować się do takiego spo

sobu przekazywania wiedzy dyskutowano na Politechnice
Gdańskiej podczas konferen
cji pt. „Perspektywy rozwoju
e-uczelni w kontekście glo
balnej
informatyzacji”.
Uczestniczyło w niej ponad
stu specjalistów z różnych
uczelni w kraju. Poprosiliśmy
o opinie na temat zalet i wad
tego kształcenia z przyszłości.
Według Krzysztofa Guldy,
dyrektora
Departamentu
Strategii w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego, tworzenie e-uczelni to
proces, który może potrwać
kilka lat.
- Wiele osób
musi zmienić swe nastawie

nie do tego rodzaju kształce
nia - wyjaśnia. - E-uczelnia to
nie tylko zamiana notatek pa
pierowych na ich wersję elek
troniczną. To zupełnie inne
oprzyrządowanie niż teraz,
stosowanie innych technik.
Trzeba przygotować spe
cjalne platformy edukacyjne
w intemecie. Stworzenie euczelni wiąże się też ze
zmianą w zarządzaniu szkołą
wyższą, procesem dydaktycz
nym. I to już się zmienia. Wy
korzystujemy coraz więcej
narzędzi informatycznych
włącznie z legitymacją stu
dencką oraz indeksem. To
wszystko musi iść w parze.

Technologicznie wiele rzeczy
jest możliwych, ale muszą one
zostać
usankcjonowane
prawnie, administracyjnie.
Trójmiejskie uczelnie już po
dejmują wysiłki, by życie stu
dentów i naukowców było
ułatwiane dzięki informaty
zacji. - Gdański Uniwersytet
Medyczny już złożył w mini
sterstwie wniosek o możli
wość wprowadzenia na tej
uczelni indeksu elektronicz
nego - mówi prof. Janusz Moryś, rektor Gdańskiego Uni
wersytetu Medycznego.
Zdaniem dr. Wojciecha
Wiewiórowskiego, dyrektora
Departamentu Informa-tyzacji

w MSWiA, kierownika Pra
cowni Informatyki Prawniczej
na Uniwersytecie Gdańskim,
funkqonowanie e-uczelni pod
względem technicznym jest
możliwe. Mówiąc jednak o ta

kich możliwościach, powinni
śmy odnosić się mniej do
współczesnych technologii,
lecz brać pod uwagę te, które
będą dostępne za lat 6.

Kazimierz Netka

NAVIMOR-INVEST Sp. z
zatrudni

INŻYNIERA BUDOWY
Wymagania:
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w pracy na budowie
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chce snę z tego wycofać

.udzie chcą lodów, a miasto mówi „nie
Sezon wakacyj ny za pasem, a na
deptaku prowadzącym do mola
w Brzeźnie nie widać żadnych
budek z goframi czy lodami.
Ludzie na władzach Gdańska nie
zostawiają suchej nitki.
Wiceprezydent Lisicki mięknie...
O tej sprawie pisaliśmy już
ie mają gdzie
zjeść rybki, nie na naszych łamach. Miesz
mogą
kupić kańcy mówią wprost - w żad
dzieciom lo nym innym mieście nadmor
dów i nie bawią skim nie ma takich absurdów.
się już na pro Wszędzie są kolorowe budki
z watą
cukrową, lodami i go
menadzie
przed
molem
w Brzeźnie. Okoliczni miesz frami!
- Urzędnicy tłumaczą, że
kańcy są zbulwersowani decy
zją gdańskich urzędników o li w okolicy mają powstać hotele
kwidacji sezonowych budek i władze nie chcą robić im kon
z tzw. małą gastronomią. Na fo kurencji. Totali < i głup ota. Prze
rach internetowych aż roi się cież nie każdego stać na to,
żeby kupować lody w restaura
od negatywnych komentarzy.
- To już drugi sezon, kiedy cjach, zwłaszcza kiedy wycho
nic się tutaj nie dzieje. Mono wuje się trójkę dzieci - oburza
tonny deptak i nic poza tym. To się Maria Szczepańska, miesz
ma być atrakcja turystyczna?! - kająca na Zaspie.
- Jeżeli władze w dalszym
pyta Joanna Formela, miesz
ciągu będą prowadzić w ten
kanka Wrzeszcza.
Władze miasta tłumaczą, że sposób politykę rozwoju mia
chciały pozbyć się mało este sta, to zakilkanaście lat nie bę
dzie tu nic. Nie będzie atrakcji,
tycznych obiektów.
- Mówimy stanowcze „nie” które przyciągną zagranicz
szpetnym budom - tłumaczył nych turystów - dodaje Wło
Maciej Lisicki, wiceprezydent dzimierz Sachajko z Gdańska.
Maciej Lisicki przyznaje jed
Gdańska.

Opinie
- Obecnie jesttylki n?dne
Tjiijscfc, gone można skorzystać
z
posifk u.czegoś s.e
napr, no j Wystać Się ił długiej
M&joe Pamiętajmy żejesiio
miejsce gazu* »cznie spacerują

cafe ri cziećm» i brak
gastronoma jest w»ełkim
utrudnieniem dla

Pam^amy, ze

N

OCŁOSZENIf

O273227/0Q

;;

te maić agródkj oblegane Pyły

przez tr.izny łudzi, a tersz nie ma
gdńer^siedzieć i coś

Większosć mieszkańców nie wyobraża sobie deptaka bez lodów

nak, że władzt zastanawiają się
nad powrotem gastronomii
na deptak. - W ostatnim czasie
zgłosiły się do nas firmy, które
zaproponowały
budowę
i sprzedaż estetycznyjh budek.
Planujemy zakupić
takie
obiekty, a następnie wystawić
na przetarg dla osób, które
bęią chciały kontynuować
handel sezonowy. W przysz

łym roku budki powinny po
nownie stanąć na promena
dzie - obiecuje Lisicki.
Te obietnice nie zadowalają
jednak wszystkich. - Władze
powinny też pomyśleć o nie
pełnosprawnych. Ludzie na
wózkach nie mogą się dostać
na plażę. A wystarczyłby gu
mowy dywan przy niektórych
wejściach- sugeruje czytelnik.

Dobrze mieć sąsiada
Dzisiaj rozpoczynają się Gdań
skie Dni Sąsiadów (potrwają
do 7 czerwca). Z tej okazji
w mieście odbędą się festyny
i imprezy okolicznościowe, ale
główną ideą tych dni są kame
ralne spotkania z sąsiadami
z ulicy czy nawet z mieszkania
obok. - Nie chodzi o wielkie
imprezy. Potrzeba tylko trochę
chęci i odwagi, aby zapukać
do nieznajomych sąsiadów
i przedstawić się - przekonuje
Dariusz Wołodźko z biura pra
sowego Urzędu Miejskiego
W Gdańsku.
Mieszkańcy
niektórych
dzielnic przygotowywali się
na te dni już od pewnego czasu.

Koncerty, występy dzieci, po
kazy straży pożarnej, walk ry
cerskich i wiele innych atrakcji
przygotowano m.in. na Bisku
piej Górce, Chełmie, Ujeścisku
i w spółdzielni Młyniec na Za
spie.
Jeżeli ktoś chciałby zainicjo
wać spotkanie z sąsiadami,
może zgłosić się do Wydziału
Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Gdańsku przy ul.
3 Maja 9 (pokój nr 209). Tam
bezpłatnie otrzyma plakaty
oraz pocztówki - zaproszenia.
Wystarczy podać swoje dane,
nazwę ulicy i planowaną datę
spotkania. Więcej na stronie
www.dnisasiadow.gda.pl. (kg'

- Gdańsk oized łaty byt przyjazny
iprzyc^ąg^* icyturystów v?.""ty
na handeJ i ofet ujący rożrtego
ka'vbru gastronomię zamiera
i powoli pustoszeje Oprę cz
marku i k»'*,u innych imprez,
mc rve orzyc taga óhccme
turystów. Gdansk chce „potecisć
w HornpłeTne luksusy, które
będne stać może garstkę
turystów. A co z łymi, którzy ma®
skromruejsze kieszenie?
Gdańszczanin

skonsumować. Miasto powinno
jak najszybciej ten teren

-

acpcrmedn m z-gospodarować,

o drobny kmitel przy piaźy

bo jest on obecnie wielką
atrakcją mota. I ludzie bardzo
odczuwa® brak takich małych
ga< t
PB

gJZie r. stor.fCzJiy dzień nazy
śię tylu turystów ? Najb'iZszz.
lodziarn i 'i jest dopiero
w 8rteźnie Tam to po fody njAt już
się nie przejdzie,

- Brakuje gofrów, lodów,

bo z płazy to jest rapr swctę rńa* sz
długą drogą. Grzegorz Rymopis

słodkości, ciasteczek fornetti

festynów miejsca do tańczenia
t irmych rozrywek OkoBca
wymarła bo jest
niewykorzystana. Me można
spacerować? Chcemy sie też
zabawić, odpocząć posiedzieć
gapić waer imAm)

cenie.

gość

być ruch To miejsce po prpstu
powinno 2yt Trzjeba pamiętać c
ludziach, którzy n»e żar sbiaja
wielkich pieniędzy, a jednak
wybierają siena wakacje
z rodziną Przecież ludzie kupują
lody W budkach za 2-3 złote, a
n«e w restauracjach
Bogna

Festiwal młodych
Mieszkańcy Pomorza, którzy
uczestniczyli już w festiwalu
„Młodzi i Miłość”, wiedzą, że
warto się wybrać na to spotka
nie. Co roku przed ołtarzem pa
pieskim przy sanktuarium
Matki Bożej Brzemiennej
w Matemblewie w dniu festi
walu odbywają się koncerty, za
bawy, zawody i wykłady.
W czasie tegorocznego, dwu
nastego już festiwalu, młodzież
uroczyście przywita przybyły
z Rzymu Krzyż Światowych
Dni Młodzieży, który towarzy
szył Janowi Pawłowi II w jego
spotkaniach z młodymi. Ojciec
Święty powierzył ten Krzyż
młodym ludziom w 1984, pro

sząc: „Nieście go na cały świat
jako znak miłości Pana Jezusa
do ludzkości i głoście wszyst
kim, że tylko w Chrystusie
umarłym i zmartwychwstałym
jest zbawienie i odkupienie”.
I tak od ponad 20 lat młodzi,
w odpowiedzi na prośbę pol
skiego Papieża, wędrują z Krzy
żem po całym świecie.
Dwunasty festiwal „Młodzi
i Miłość” odbędzie się w so
botę, w godzinach 13-21
w Gdańsku Matemblewie. Do
jechać tam można autobusami
ZKM: numer 116 spod Dworca
PKP we Wrzeszczu i numer 131
spod Dworca Głównego w
centrum Gdańska. (KK)

www.jednaporaroku.pl
www.gpec.gda.plwww.ecwybrzeze.pl
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się na Motławie w sobotę wi
zyty około stu łodzi i jachtów
żaglowych oraz motorowych
nie tylko z gdańskich, ale też
z gdyńskich klubów.
Dyrektor Paszkowski poin
formował, że oficjalna uroczy
stość otwarcia sezonu zacznie
się o godz. 12 na Targu Ryb
nym. Jednakże różne imprezy
rozpoczną się już rano. Jachty
i łodzie będą wpływać i cumo
wać na Motławie od godziny 8.
W godzinach od 10 do 11 roze
grane zostaną regaty łodzi ża
glowych typu Optymist. Naj
bardziej widowiskowa będzie
jednak
parada
jachtów
na Motławie przewidziana
w godzinach 13-13.30.

_

KONKURS dla użytkowników ciepła z sieci GPEC!
Wygraj jednq z pięciu nagród pieniężnych
w wysokości 1000 zł. Odpowiedz na pytanie:
Czy warto mieć dostęp do ogrzewania przez cały rok?
Uzasadnij krótko, ciekawie, dowcipnie, wesoło, za
bawnie, interesująco. Wszystkie informacje o konkursie
oraz regulamin znajdziesz na stronach:

Parada jachtów i pokaz gali
wodnej w wykonaniu statku
pożarniczego na Motławie
będą jednymi z licznych atrak
cji tegorocznego Gdańskiego
Otwarcia Sezonu Żeglarskiego.
Impreza odbędzie się jutro
w rejonie Targu Rybnego
w Gdańsku. Przygotował ją już
po raz szósty Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Gdańsku
we współpracy z klubami że
glarskimi i motorowodnymi.
- Otwarcie sezonu stało się
już imprezą tradycyjną, cie
szącą się dużym zainteresowa
niem mieszkańców Gdańska,
turystów i żeglarzy - powie
dział Leszek Paszkowski, dy
rektor MOSiR. - Spodziewamy

j RZEG-‘ -MEHRING

Jachty na Motławie, czyli otwarcie sezonu

Parada jachtów na Motławie już jutro, w godz. 13-13.30

GDYNIA
ROD2 INAPOMERSKiCH NAUCZ? _A6DYNIAN tZUi BLUESA

Blues wychodzi z Portowej na bulwar
Dzisiaj na wielką scenę
przy Bulwarze Nadmorskim
w Gdyni wyjdą najpopularniejsi
polscy bluesmani. Blues Festival
nie istniałby, gdyby nie ludzie
z klubu przy Portowej 9...
ylą się ci, można usłyszeć niemal co
którzy uwa dziennie, a adres jest znany już
żają bluesa w całej Polsce.
za muzykę
Za sukcesem klubu stoją
przeszłości,
jego właściciele, Anna i Leszek
z apogeum Pomierscy, którzy założyli go
popularności i twórczej
mocy
kilkanaście
lat temu. W BC
pomiędzy latami
60. i 80. ubie
wychował
się ich syn - Krzysz
głego stulecia. Rzeczywiście tof jest znanym gitarzystą i ba
tak było - blues w Polsce prze sistą bluesowym i jedną z
żywał swoje złote czasy w la głównych sił napędowych
tach 70. i 80., kiedy dzięki SBB, Blues Festivalu, który jest co
Kasie Chorych i Dżemowi był rocznym wyjściem jego ulu
popularny masowo,
ale bionej muzyki w przestrzeń
w obecnych czasach mamy miasta. W klubie odbywają się
do czynienia z odrodzeniem co najmniej raz, częściej dwa
gatunku - w kraju działa kilka- razy w tygodniu koncerty blu
dziesiąt co najmniej formacji esowe, jeszcze częściej można
bluesowych, istnieje też wie trafić na jam sessions, są pro
lotysięczna społeczność wier wadzone warsztaty dla muzy
nych fanów. Po drugie, blues ków, w tym słynny na cały kraj
jest miłością na całe życie - je warsztat dla harmonijkarzy
śli ktoś pokochał tę muzykę, ustnych. Oprócz tego, od pew
już się od niej nie uwolni. I bę nego czasu w BC występują
dzie szukał takich miejsc jak młode zespoły rockowe, głów
gdyński Blues Club - w lokalu nie gdyńskie, a w chwilach po
przy ul. Portowej 9 bluesa między koncertami i warszta

VI GDYNIA BLUES
FESTIVAL
raz pierwszy na festiwalu
wystąpi międzynarodowa
gwiazda pierwszej wielkości
- będzie to wybitny
harmonijkarz ustny Kim
Wilson na t żele
legendarnego ameryka
ńskiego zespołu The
Fabolous Thunderbirds. Ten
konc :t, pierwszy i jedyny jak
dotąd w Polsce, będzie miał
miejsce w sobotę w Teatrze
Muzycznym w Gdyni Będzie
to razem jedyna bileto
wana mprcza w remach
tegorocznego GBF. Od dzisiaj
fani bluesa będą morli pi zez
trzy dni delektować sir
ulubioną muzyką przy
Bulwarze Nadmorskim. Na
zbudowanej tam scenie
odbędą się trzy wielkie
koncerty, rozpoczynające się
codziennie o godz. 16.
Wystąpi praktycznie cała
■zołówka współczesnego
bluesa, m.in. Mietek Blues
Band, Mississippi Blues,
Dżem, Bocgie Boys, Boogie
Chilli, Cree, Szulerzy oraz
Sławek Wierzcholski i Nocna
Zmiana Bluesa.
po

M

tami z głośników płynie blues.
Z płyt, które, co jest rzadkoś
cią, można kupić na miejscu i
zabrać ulubioną muzykę ze
sobą do domu.
- Jesteśmy dumni z naszej
sceny, na której czasem mieści
się nawet po kilkunastu muzy
ków - mówi Leszek Pomierski.
- Zawsze stoją na niej instru
menty i podłączone jest na

głośnienie, muzyka może więc
zacząć płynąć w każdej chwili,
jeśli tylko znajdą się osoby
chcące i umiejące grać.
A takich jest wielu. Na ja
mach w Blues Clubie spotykają
się przedstawiciele całego
trójmiejskiego środowiska
bluesowego, pojawiają się
także liczni i znakomici gdyń
scy jazzmani nawiązujący mu

[ siedle Nad Jeziorem

zyczny dialog z kolegami. W
murach kamienicy przy Porto
wej narodziło się już wiele ze
społów, a jeszcze częściej za
wierane są znajomości i przy
jaźnie przez ludzi, którym
odpowiada klimat muzyki wy
wodzącej
się
z
Delty
Mississippi, a świetnie czują
cej się nad Bałtykiem.

Więcej o festiwalu czytaj
w BSD na stronie I.

Tomasz Rozwadowski

INWESTYCJA PROWADZONA PRZEZ:

E1EUR0SIYT
Mieszkania
i domy
z widokiem
na Jezioro Osowskie
r< dftz H ja w vn’towej wizji
nowo cze s r»e g o o s i e d l a

BIURO SPRZEDA. Y EURO STYL

www.Osiedle-Nad-Jeziorem.pl

ul. Kielmerska 123/B/l. Gdańsk - Osowa,
tel.: (058) 320 73 A8, tel. kom. 601189 313

NOWA INWESTYCJA

nadjeziorem@eurostyl.info
www.eu rosty1.1 nfo
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SERCA DWA
JEŚLI JESTEŚ SAMOTNY

Gdyńscy urzędnicy, mimo
ponownej prośby prokuratury,
nie odnaleźli dokumentacji
budowlanej walącej się szkoły pisze Szymon Szadurski
zanse, że zagu
bione teczki, do
tyczące placówki
w
Gdyni
Chwarznie,
w ogóle wrócą
kiedykolwiek do gdyńskiego
Urzędu Miasta, są nikłe. Ozna
cza to, że prokuratura najpraw
dopodobniej nie będzie mogła
zlecić ekspertyzy budowlanej
na potrzeby prowadzonego
śledztwa. To z kolei powoduje,
że osoby odpowiedzialne
za wywołanie jednego z naj
większych skandali w historii
gdyńskiego samorządu w myśl
prawa pozostaną bezkarne, bo
prokuratorskie postępowanie
trzeba będzie umorzyć.
- Brak tej dokumentaqi po
woduje, że zostaliśmy posta
wieni pod ścianą - nie ukrywa
Marzanna Majstrowicz, proku
rator rejonowy w Gdyni.
O tym, że zaginęła doku
mentacja budowlana Szkoły
Podstawowej nr 48, napisali
śmy przed ponad tygodniem.
Władze Gdyni były wtedy tym

faktem zaskoczone i obiecały,
że sprawę wyjaśnią, bo według
wiceprezydenta Gdyni Marka
Stępy podobne materiały obo
wiązkowo powinny znajdować
się w archiwum wydziału inwe
stycji. Powinny, ale...
- Sporządziliśmy zestawie
nie wszystkich dokumentów
i rzeczywiście okazało się, że
znacznej części dokumentacji
budowlanej brakuje - przy
znaje Jerzy Zając, dyrektor
gdyńskiego Urzędu Miasta.
W magistracie trwają poszu
kiwania osoby odpowiedzial
nej za zagubienie teczek. Jerzy
Zając jednak mówi, że ustale
nie, co_się z nimi stało, będzie
bardzo trudne.
- Dokumenty, o których
mowa, pochodzą sprzed 10 lat
- mówi Jerzy Zając. - Nie były
jakoś pilnie strzeżone, bo dziś
już urzędowi do niczego nie są
potrzebne. Istnieje prawdopo
dobieństwo, że część doku
mentacji została po prostu wy
pożyczona wykonawcy szkoły,
a ten jej nie zwrócił.

TERrN budowy
Y

wstęp

zabroniony

Dach szkoły w Gdyni Chwarznie ciągle jest remontowany
Sprawą ewentualnych za
niedbań urzędników przy na
dzorowaniu budowy szkoły
w Chwarznie prokuratura za
jęła się po zawiadomieniu miej
scowej Rady Dzielnicy. W no
wej, bo liczącej 10 lat placówce
niespodziewanie zaczął bo
wiem zapadać się dach. Szkoła
remontowana jest od zeszłych
wakacji, koszty oceniane są na
wet na 10 min zł, a dzieci
z Chwarzna dojeżdżają wyna

jętymi autokarami do innych
szkół. - Mamy jednak zapew
nienie wiceprezydent Gdyni
Ewy Łowkiel, że po tych waka
cjach dzieci wrócą do placówki
w Chwarznie-mówi Ireneusz
Dojas, mieszkaniec dzielnicy.

Skomentuj
Co sądzisz o tej sprawie?
Napisz
www.gdynia.naszemiasto.pl

eurobank

kredyt
konsolidacyjny
zmniejsz ratę nawet o połowę
Zapraszamy do placówek eurobanku:
Gdańsk: • ul. Grunwaldzka 104/106 • ul. Heweliusza 1-3
• ul. Żwirki i Wiguiy 10 • CH Alfa, ul. Kołobrzeska 41 b
• CH Auchan, ul. Szczęśliwa 3
• CH Morena, ul. F. Szuberta 102a
Gdvnia: • ul. Kartuska 15 • ul. Świętojańska 3 • ul. Świętojańska 74
• CH Wzgórze, ul Kazimierza Górskiego 2
Sopot:

• al. Niepodległości 782

zadzwoń

19 000

wvwv.eurobank.pl

Koszt jak za połączenie lokalne wg stawki od- ntora Gzczeqoiy oferty, w tym informacje o wymaganych
zabezpieczeniadj kredytu oraz opłatach i prowizjach, dosftjpn^ 4 rid ^wvw > urobank pi or iz w płid?wkąch banku.
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Chcesz poznać przyjaciela lub
przyjaciółkę, a w swojej okolicy
nie masz ku temu okazji? Sko
rzystaj z naszej propozycji
i zamieść w tej rubryce swój
anons. Anonse ze zdjęciem
publikujemy w pierwszej kolej
ności (do zdjęcia prosimy dołą
czyć piseną zgodę na jego pub
likację w gazecie i kserokopię
dowodu osobistego - strona ze
zdjęciem). Nie publikujemy
anonsów z numerami telefo
nów, jeśli w liście nie ma adre
su zwrotnego nadawcy (do
wiadomości redakcji) oraz
pisemnej zgody na publikację
wspomnianego numeru
w gazecie i kserokopii dowodu
osobistego - strona ze zdję
ciem. Jeżeli chcesz nawiązać
kontakt z wybraną osobą,
napisz do niej list, oznacz go
numerem sygnatury, dołącz
czystą kopertę, znaczek oraz
kupon i wyślij do nas. My prze
każemy list pod właściwy
adres. Nasz adres: Serca dwa,
„Dziennik Bałtycki”, ul. Obr.
Westerplatte 28,83-110 Tczew.
Uwaga! Oferty Czytelników
i odpowiedzi na anonse przyj
mujemy wyłącznie z zamiesz
czonym kuponem.
KUPON

Panom z ZK i z nałogami - dzię
kuję. sygn.334
• Wdowa, spokojna, niekonfliktowa, po 60, na emeryturze,
z własnym M, ceniąca uczci
wość, prawdomówność i odpo
wiedzialność, pozna pana do 70
lat, bez nałogów, zmotoryzowa
nego, któi7 ma dobre serce i nie
jest uzależniony od alkoholu.
sygn.335
■i Sympatyczny, wolny, nieza
leżny emeryt, bez nałogów, 65
lat, 175/82, wykszt. techniczne,
zainteresowania ogólne. Lubię
przyrodę, ogród, działkę, pracę
w ogródku, spacery, wycieczki
rowerowe, jestem bardzo ru
chliwy. Poznam panią miłą, śred
niej tuszy, z mieszkaniem, chęt
nie z okolic Lęborka lub Wej
herowa. Nie szukam przygód.
sygn.336
• Wdowa, zrównoważona, sa
motna, spokojna, domatorka,
na emeryturze, mieszkaniowo
niezależna. Brak mi drugiej
osoby na dobre i na złe, z którą
mogłabym przeżyć w szacunku
i zgodzie jesień życia. Szukam
pana o dobrym sercu, do 72 lat,
spokojnego, zadbanego, zmoto
ryzowanego, gdyż lubię wyjazdy
w plener. Nałóg alkoholowy wy
kluczony. Na telefony nie odpo
wiadam.
sygn.337

i

3 Wdowa (66 lat, 165/60), kato
liczka, bez nałogów, uczciwa,
niezależna, pozna wdowca (do
80 lat), katolika, bez nałogów,
z własnym M, ze Starogardu,
Tczewa lub okolic.
sygn.338

• Radusław, 26 lat, sympatyczny,
szczery, o romantycznym uspo
sobieniu, z dużym poczuciem hu
moru. Poszukuję drugiej połowy,
może na resztę życia. Moja trosk
liwość i pragnienie założenia ro
dziny nie wykluczają pań z dzie
ckiem. Panie w wieku 18-35 lat,
które poważnie myślą o przysz
łości. Foto mile widziane.
sygn.326

• Jestem niebrzydkim kawale
rem ze stałą, wysoką rentą.
45/166/61, wykszt. zawodowe.
Jestem uczciwy, stały w uczu
ciach (palę, nie piję alkoholu),
spod znaku Ryb. Pragnę poznać
panią w celu stałego związku,
w wieku 40-50 lat, 150-160 cm,
chętnie z własnym M w mieście.
Pani paląca, rencistka, lekko pu
szysta mile widziana. Tel. przy
spieszy kontakt.
sygn.339

• Ewa, 55/162, piwnooka, sza
tynka, wdowa, o pogodnym
usposobieniu, szczera, wrażliwa,
wierna. Lubię przyrodę, zwie
rzęta i długie spacery,
sygn.327
• Jestem 67-letnią wdową, nie
zależną mieszkaniowo i finan
sowo. Jestem drobna, zgrabna,
zadbana, bez nałogów. Poznam
pana w odpowiednim wieku 6872 lata, kulturalnego, opiekuń
czego, zadbanego, bez nałogów,
chętnie zmotoryzowanego, lu
biącego podróże.
sygn.328
• Kawaler, 29 lat, 194 cm,
wykszt. wyższe, uczciwy, niekarany, zmotoryzowany, nie
brzydki, z okolic Wejherowa. Po
znam pannę nieszukającą przy
gód, lecz stałego związku.
sygn.329
• Wdowa, zadbana, aktywna,
na emeryturze, wykszt. średnie,
155 cm, 72 lata, umiarkowanie
puszysta, pozna pana bez nało
gów, w stosownym wieku. Liczę
na przyjaźń, wzajemną pomoc
i miłe spędzenie jesieni życia.
StarogardGd. lub okolice.
sygn.330
• Kawaler, 53 lata, średniego
wzrostu, bez nałogów i zobowią
zań, na rencie, niezależny
i mieszkający na wsi niedaleko
Trójmiasta, pozna spokojną, ucz
ciwą i odpowiedzialną panią,
nieszukającą przygód, lecz sta
łego związku. Czekam na po
ważne oferty, najchętniej z oko
lic Trójmiasta.
sygn.333
• Wolnego pana, bez nałogów,
zobowiązań rodzinnych, zmoto
ryzowanego, może być bez M,
zdecydowanego na życie we
dwoje, spokojnego, uczciwego,
od 170 cm, do 68 lat. Ja zmotory
zowana, 59 lat, lubię przyrodę,
muzykę. Proszę o nr tel. i adres.

• Wrażliwego, wartościowego,
prawego, romantyka, preferują
cego życie w kontakcie z przy
rodą, poznam. Niezależna,
wolna, wykszt. wyższe, szczu
pła, o łagodnym usposobieniu,
miłaSO-kilkulatka.
sygn.340
• Kawaler, bez nałogów, 38 lat,
187 cm, 90 kg, zielone oczy. Je
stem mężczyzną o łagodnym
usposobieniu, czułym, ceniącym
spokój i ciepło domowego ogni
ska. Nie toleruję kłamstwa
i zdrady. Poznam miłą, uczciwą
i zdecydowana panią, do 45 lat,
niepuszystą, która nie szuka
przygód i przelptnych znajo1 ności, lecz pragnie być kochana
i szanowana. Foto mile widziane.
sygn.341
• Mam 48 lat jestem kawalerem,
mieszkam sam, mam własne M
(2 pokoje). Pracuję zawodowo,
wykszt. średnie. Nie palę. Poszu
kuję panny w wieku 40-50 lat, naj
lepiej mieszkającej w odległości
do 50 km od Miastka.
sygn.342
•Jestem wdową po 50. Myślę, że
w końcu natrafię na ciepłą,
druga połówkę. Jestem osobą
niezależną, z poczuciem hu
moru, lubiącą naturę. Poszukuję
pana zadbanego, uczciwego,
szczerego, bez nałogów. Panom
z ZK-dziękuję,
sygn.343
• Mam 77 lat, jestem pogodny,
tolerancyjny, mieszkaniowo i fi
nansowo niezależny, zmotoryzo
wany. Szukam miłej pani, szczuPtej? uczciwej, do 70 lat, z którą
chciałbym dzielić radości
1 smutki, kochać i być kochany.
Jestem wdowcem, domatorem,
172/76, bez nałogów. Foto mile
widziane. Tel. przyspieszy kon
takt (najchętniej z Kościerzyny,
Bytowai okolic) sygn. 344

TRÓJMIASTO
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Ależ to nasze TYóimiasto iest zielone!
Kilka lat temu postanowili coś
zrobić. I zrobili. Zaniedbany
Zielony Park przy Uniwersytecie
Medycznym wygląda dziś jak
z bajki. Ci ludzie po prostu kochają
przyrodę - pisze Kazimierz Netka
żywili Zielony
Park, zbudo
wali na komi
nie
Ec3
w
Gdyni

O

gniazdo dla so
koła wędrownego, teraz chcą
zwrócić uwagę społeczeństwa
na skarby przyrodnicze Trój
miasta. W Gdyni dla przy
kładu obsadzą aleję. O kogo
chodzi? O pracowników
spółki Elektrociepłownie Wy
brzeże SA w Trójmieście.
Obecnie realizują projekt pt.
„Zielone Trójmiasto”. Jego re
zultatem będzie kalendarz
na 2010 rok, ilustrowany naj
lepszymi fotografiami nade
słanymi m.in. przez Czytelni
ków „Polski Dziennika Bałty
ckiego”. Skąd taka troska
o naturę w mieście ze strony
przedsiębiorstwa, które zaj
muje się przemysłową pro
dukcją ciepła?
- Wszystko zależy od atmo
sfery, która zostanie w firmie
stworzona - mówi Waldemar

Dunajewski, prezes zarządu
spółki Elektrociepłownie Wy
brzeże SA. - Zamiłowanie
do przyrody i troska o środo
wisko z niczego jednak się nie
biorą. Od 30 lat działa u nas
PTTK organizujące różne wy
cieczki,
rajdy,
spływy.
W branży oddziaływującej
na środowisko musi być
otwarcie ku naturze. Kilka lat
temu postanowiliśmy coś zro
bić dla gdańskiego środowiska
i ożywić któryś z zaniedba
nych historycznie, zadrzewio
nych obszarów. Rozstrzygnę
liśmy nasz zakładowy, wew
nętrzny konkurs i wybraliśmy
teren przy Gdańskim Uniwer
sytecie Medycznym (wówczas
Akademii Medycznej). Prace
rewitalizacyjne sfinansowali
śmy wspólnie z prezydentem
miasta; EC Wybrzeże pokryły
dwie trzecie kosztów, budżet
Gdańska - resztę i powstał
piękny Zielony Park. Potem
próbowaliśmy zrealizować
projekt
budowy
kładki

KONKURSFOTO
Elektrooepfowme
_ Wybrzete zamierzają ściśle
\ poznawaniu 1 ocalaniu
1

vi nie ma służyć
projeKL. Zielone Trojii r i
t
on akqa edukacyjną oraz
konkursem fotograficznym.
R iltaterntegoprzecłsi<.
będzie kalendarz pt. „Zielone
Iroimiario". a ma on zostać
stworzony wspólnie przez spotKę
E i mieszkańców Konkurs
odbywa lę 1 1 portalu
www naszeminsfo.pl i tam każdy
może głosować na przekazywane
prz , ni< szka iców fotografie
najpiękniejszych fragmentów
d /rody miasta
Głosowanie potrwa do
4 wrcesnia. Zdjęcia mo2na
przesyłać do końca sierpnia
Zielony Park niedaleko Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał z inicjatywy EC Wybrzeże
nad Motławą dla pieszych
na wyspę Ołowianka, do Pol
skiej Filharmonii Bałtyckiej.
Obecnie jesteśmy na etapie
podpisywania porozumienia.
EC Wybrzeże opiekowały
się też Horacym - konikiem
morskim,
mieszkającym
w gdyńskim Akwarium.
Dzięki ciepłu dostarczanemu
przez Elektrociepłownie, Ho

racy czuł się świetnie w swym
wodnym mieszkaniu. - Na
szym
przedsięwzięciem
o nazwie „Zielone Trójmiasto”
pragniemy zwrócić uwagę
mieszkańców
Gdańska
na unikatową przyrodę-do
daje Marek Preś, specjalista
w Biurze Promocji i Komuni
kacji spółki Elektrociepłownie
Wybrzeże. - Po to, by tury

stom nie pokazywać wyłącz
nie zabytków, ale też przy
rodę. W Trójmieście jest wiele
miejsc, które są jeszcze mało
znane, na przykład rezerwat
Ptasi
Raj
na
Wyspie
Sobieszewskiej. Przedmio
tami projektu „Zielone Trój
miasto” są: akcja edukacyjna
oraz konkurs fotograficzny.
Trwają przygotowania do na-

stępnego przedsięwzięcia EC
Wybrzeże: „ecoTygodnia”.
Impreza ta potrwa od 15 do 21
czerwca w Trójmieście i Rumi
i ma służyć kształtowaniu
w społeczeństwie postaw pro
ekologicznych oraz racjonal
nego wykorzystania energii.
Najważniejszym wydarze
niem „ecoTygodnia” będzie
obsadzenie alei w Gdyni,
20 czerwca bieżącego roku.

Zwłene Trójmiasto

Aleje - zagrożone wycinką ozdoby krajobrazu
zpalery drzew, czyli aleje,
nie zawsze są dzisiaj mi
le widziane, zwłaszcza je-'
żeli rosną wzdłuż dróg
I lub blisko jezdni. A szkoda, bo to
j naturalne parasole przeciwsło
neczne. Tnie się te drzewa, jeżeli
tylko się da, pod byle pretekstem.
Sadzi zaś tam, gdzie ruch samo
chodów jest niewielki, albo wcale
go nie ma. Dlatego w Gdyni,
wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego
mógł powstać Ogród Miss World
2006. Tam, 5 września 2006 roku,
kandydatki do tytułu Miss, posa
dziły setkę rajskich jabłoni - w kil
ku rzędach, od al. Piłsudskiego w
kierunku plaży w Śródmieściu.
Najgorzej mają aleje przy ru
chliwych szosach poza miastami,
gdzie kierujący samochodami jeż
dżą bardzo szybko. Ci szybcy
Inicjatorem posadzenia i fundatorem Wielkiej Alei był burmistrz Gdań
jeźdźcy uważają drzewa za swych
ska Daniel Gralath
FOT. MAREK PREŚ
wrogów, a w sukurs idą im niektó
rzy administratorzy szlaków ko
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przy dy. Doprowadziło to do poprawy
munikacyjnych. Dlatego powstała rody w Gdańsku. W obronie histo bezpieczeństwa na drogach i chro
koalicja na rzecz ocalenia przy rycznych alei stają też konserwa niło drzewa.
drożnych alei.
torzy przyrody i zabytków. Warto
Niestety, drzewa - tak jak ludzie
Przeciw poglądom, że z winy brać przykłady z zagranicy. Działa - starzeją się i umierają. Im starsze
klonów, lip, dębów i innych gatun nia przyrodników i administrato aleje, tym bardziej narażone na
ków dochodzi do wypadków, prote rów dróg, np. w Niemczech, zaczę przerzedzenia. Tak dzieje się z jed
stuje coraz więcej osób i organiza ły już przynosić efekty. Na Rugii ną z najpiękniejszych - Wielką
cji. Wśród nich także: Fundacja ustawiane są barierki ochronne Aleją w Gdańsku. Ponadwiekowe
Zielone Płuca Polski, Stowarzysze między jezdnią i drzewami tworzą drzewa rosnące w kilku rzędach
nie na rzecz Ochrony Krajobrazu cymi szpaler. Dodatkowo zastoso wzdłuż alei Zwycięstwa muszą być
Kulturowego Mazur „Sadyba" oraz wano ograniczenie prędkości jaz zastępowane młodymi.

S

Inicjatorem posadzenia i fundato
rem Wielkiej Alei był burmistrz
Gdańska Daniel Gralath. To jedna z
najstarszych w Polsce tego rodzaju
czterorzędowa aleja śródmiejska.
Powstała w latach 1768 - 1770. Cią
gnie się od Bramy Oliwskiej do
Wrzeszcza, po drodze napotykając
na Park Uphagena, w którym część
alejowych drzew się zatapia. Razem
posadzono na tej trasie ponad 1400
lip, sprowadzonych z Holandii. Z
czasem zatroszczono się też o upięk
szenie bocznych uliczek. Na począt
ku XX w. stworzono alejowe dojście
i dojazd do Politechniki Gdańskiej
(ul. Narutowicza), sadząc lipy wzdłuż
tej drogi do uczelni. Podobna aleja
prowadzi (ul. Skłodowskiej-Curie)
do Akademii Medycznej - obecnie
Gdańskiego Uniwersytetu Medycz
nego - wzdłuż Zielonego Parku, oży
wionego kilka lat temu dzięki spółce
Elektrociepłownie Wybrzeże SA.
Jeszcze dłuższa jest aleja ciągną
ca się wzdłuz Traktu Świętego Woj
ciecha. Tworzą ją bardzo stare kasz
tanowce i inne drzewa, posadzone
na wale przeciwpowodziowym Ka
nału Raduni. Ta aleja znika w zastra
szającym tempie. Stare drzewa są
wycinane, bo zagrażają bezpieczeń
stwu.
Po niektórych szpalerach drzew
nie ma już śladu. A spodziewać
się można takiej na przykład

ECO Wrfwm
tor

1

wzdłuż ulicy Długie Ogrody. Rze
czywiście, ozdabiała ową ulicę czte
rorzędowa aleja lip. Miejmy nadzie
ję, że obecnie rosnące tam drzewa
nie znikną z krajobrazu miasta.
Niezwykle szpalery drzew znajdują
się w parku oliwskim. Na uwagę za
sługuje zwłaszcza ten, rosnący
wzdłuż stawu o kształcie zbliżonym
do prostokąta i kiedyś będący frag
mentem osi widokowej z parku na
Zatokę Gdańską, równolegle do ul.
Opata Rybińskiego, u styku z al.
Grunwaldzką.
Nie zapominajmy też o alejach w
Sopocie, Gdyni. Wkrótce na terenie
Gdyni, z inicjatywy EC Wybrzeże
SA we wskazanym przez miasto
miejscu powstanie nowa aleja, na
której sadzić drzewa będą włodarze
wraz z przedstawicielami miesz
kańców Sięgając jeszcze daiej na
północ, warto zainteresować się
aleją lipową prowadzącą do pałacu
w Rzucewie, zwaną Aleją Sobie
skiego, z czterorzędowym układem
drzew. Łączy ona dwie nadmorskie
miejscowości: Rzucewo i Osłonino.
Nazwa tej alei bierze się z przeka
zu, według którego król Jan III So
bieski sadził tam lipy.
tekst na prawach ogłoszeń 285691/1
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OBSŁUGA FIRM CRAZ LUDNO! Cl INDYWIDUALNIE

cetttnm.

Zdrwh

Cl

Wszelkie ekspertyzy prawno-ekonomiczne oraz opinie dla klientów z całego kraju!!!

Pisanie pozwów, apelacji i odwoła i oraz wszelkich pism procesom ych,
administracyjnych,gospodarczych, sądowych i bankowych, w tym pozwy o rozwod, podział majątku,
alimenty, podwyższenie alimentów, dochodzenie wszelkich roszczeń i odszkodowań finansowych,
w tym za wypadki. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ORAZ DLA FIRM, PRZEPROWADZAMY
RESTRUKTURYZAC JE ZMRUŻEŃ W TYM BANKOWYCH (UGODY}
Ceny od 120 zł, jtiORBUltaoje prawne i
; • rtwo od 60 zł.
Testamenty, SPORZĄDJSWjr TAKŻE wszi^km . wy cywilnoprawne.
ZAKŁADANIE FIRM, ODDZIAŁ0 .v »ARTNERSKICH BANKÓW, AGENCJI OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI ORAZ INmtt FIRM I INSTYTUCJI NA ZASADACH FRANCHISINGS
INWESTYCJE MAŁE JUŻ OD 1« T- " ZŁ, A WARUNKI WSPÓŁPRACY BARDZO DOBRE!!!
az audyty, DOTACJE oraz DOFINANSOWANIA,
SZE I INWESTORZY ZAGRANICZNI.

DORADZTWO INWESTYCYJNE, BIZI
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚi
MOŻEMY REPI
SPRAWACH H
ADMINISTRACYJ

rOWAC PAŃSTWA WE WSZELKICH
rCH, NEGOCJACJACH I MEDIACJACH,
;DOWYCH, BANKOWYCH ORAZ SĄDOWYCH.

DZIAŁAMY JUŻ od 10 LAT

U!!! Szynko i skutecznie.

SIE NAUK EKONOMICZ NYCH
KUJEMY PASJI OD NASZYCH
OFERTA TAKŻE DLA EMERYTOWANEJ
UK

NAWIĄŻEMY WSPÓŁPRACĘ Z
ORAZ PRAWNYCH NA TERENIE
WSPÓŁPRACOWNIKÓW ORAZ WIEDZY I U
KADRY NAUKI
Zatrudnimy dodatków absolwentów oraz sti
oraz prawnych
Trójmiasta i okc

WZORY PISM, APELA
DO POBRANIA JUŻ ZA
dotpay,
Kancelaria

prC^JHEDICIŃE
1

KVYV........

Zapraszamy na szkolenia medyczne
dla lekarzy i pielęgniarek
Zaawansowane techniki chirurgii laparoskopowej
Zaawansowane techniki chirurgii wideoskopowej
dla pielęgniarek operacyjnych.
Zakażenia chirurgiczne.
Chirurgia endokrynologiczna.
Szkolenia genetyczne.
Kompleksowe leczenie otyłości.
Szkolenia psychologiczne.
Zarządzanie w służbie zdrowia (Drocedury ISO).

Kontakt
tel. 058 740 23 40
www.promedidne.pl
e-mail:szkolema@promedicine.pl

nauk ekonomicznych
owego oddziałi

ODWOŁAŃ TAKŻE
O ZA POŚREDNICTWEM
^gulamin

Prawno-Gospodarcza

%

TRAKT ŚW. WOJCIECHA 123,1 p„ loł 4 a/b/c
80-043 GDAŃSK, tel. 058/300-02-96 058/304-82-09
www.poradyprawne.pomorze.pl
biuroprawne@poczta.onet.eu

UNIA EUROPEJSKA

KAPFAŁ LUDZKI
NAROOOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

FUROPFJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

1
0290952/00

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

0290492.00

Service
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Jan Kozłowski
zaprasza na

Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego
wpisane w obchody „Święta Miasta Gdańska”,

które odbędzie się 24 maja br. od godz. 9.00 do 18.00
w Gdańsku Oliwie na placu przy Katedrze
i ul. Biskupa Edmunda Nowickiego.

Odgrzybianie
układu klimatyzacji już od
PRZEGLĄDY

Zw edzającym zostaną zaprezentowane produkty
z Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego.

ROK REGIONU
MORZA
BAŁTYCKIEGO

( |l

t

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

8 | Trójmiasto | 22 maja 2009 r.

KLIMATYZACJI:
Sprawdzenie szczelności układu TYLKO
Pełny przegiqd klimatyzacji TYLKO

W,r

Gdynia, ul. Hutnicza 8 koło Makro
tel. 058 620 55 70 tel. kom. 504 223 689
Zapraszamy:
serwis i myjnia roczna poniedziałek pia1’ 1 8-20 sobota 8 -18
myjnia tunelowa zynno t dzienmą 24 godz.

Będzie się działo
IMPREZY KLUBY FILMY TEATRY WYSTAWY
REPERTUARY DLA DZIECI
VIGDYNIABLUESFESnVALNABULWARZEICADMORSKIM.ANAFINAL-KONCERTKIMWILSOiS fr FABULOUSTHWPEKBIRPS

dynia
Blues
Festival odbywa
się już po raz
szósty. Przez
trzy dni na Bul
warze Nadmor
skim miłośnicy „czarnej” mu
zyki będą mogli pod gołym
niebiem słuchać największych
gwiazd rodzimego bluesa. Naj
mocniejszym akcentem bę
dzie jednak wieńczący festi
wal, poniedziałkowy występ
supergwiazdy - wirtuoza har
monijki Kima Wilsona, który
wystąpi na czele formacji
Fabulous Thunderbirds.
Pierwszego dniaprzesłuchań,
w piątek, na Bulwarze Nadmor
skim pojawią się: Kapela Przyja
ciela, The Moon-gang, Mietek
Blues Band i Mississippi Blues
Band. Gwiazdą wieczoru będzie
największy polski zespół blue
sowy. Mowa oczywiście o Dże
mie, bez którego taki festiwal nie
miałby racji bytu. Grupa od po
nad 30 lat pozostaje wierna este
tyce bluesowej i nie ogląda się
na brzmieniowe mody. Ich od
danie wobec ukochanej muzyki
pozwoliło muzykom podnieść
siępodwóchbolesnychstratach. Kim Wilson, wirtuoz harmonijki, wystąpi w Polsce po raz pierwszy. Zagra na zakończenie festiwalu
Zarówno tej pierwszej, kiedy
w 1994 roku zmarł oryginalny, kiedy w styczniu 2005 roku weł Berger. Fani doceniają jed wktórym mikrofon objął Maciej
kultowy frontman Dżemu - Ry w wypadku samochodowym nak niezłomność składu i akcep Balcar - wokalista do złudzenia
szard Riedel, jak i tej drugiej, zginął klawiszowiec grupy, Pa tują dzisiejsze wcielenie Dżemu, przypominający Riedla.

G

Drugiego dnia usłyszymy
Mojo Hands, Cotton Wing,
Boogie Boys i Boogie Chilli.
0 tym, że niedaleko pada jab
łko od jabłoni, przekona nas
zaś z pewnością zamykający
przesłuchania występ grupy
Cree pod wodzą Sebastiana
„Bastka” Riedla. Założona
w Tychach w 1993 roku przez
syna lidera Dżemu formacja
od lat doskonale odnajduje się
w stylizowanym na lata 60.
1 70. bluesrocku. Grupa wy
dała cztery albumy i często na
grywa z muzykami Dżemu.
W niedzielę scena będzie
natomiast należeć do grup
Sergiej Kurek Band, United
Blues Experience, Bluesette
i Szulerzy. Na zwieńczeniu
koncertu zagra Sławek Wierz
cholski. Najsłynniejszy polski
harmonijkarz wystąpi oczy
wiście z założoną przez siebie
ponad ćwierć wieku Nocną
Zmianą Bluesa. Styl zespołu
od lat bazuje na akustycznym
instrumentarium, łącząc w so
bie elementy bluesa, folku,
jazzu i piosenki autorskiej.
Prawdziwą bluesową gratkę
organizatorzy festiwalu zosta
wili jednak na koniec. W ponie
działek w gdyńskim Teatrze
Muzycznym po raz pierwszy
w Polsce wystąpi Kim Wilson

i jego zespół Fabulous
Thunderbirds, od ponad 30 lat
stanowiący kwintesenq'ę ame
rykańskiego bluesa. Ich cha
rakterystyczne, mocne brzmie
nie bazuje na różnorodnych
stylach, dając niepowtarzalny
efekt. Przez lata swojej działal
ności scenicznej Thunderbirds
nagrali ponad 20 albumów,
które rozeszły się w miliono
wych nakładach. Muzycy zdo
byli też wiele nagród blueso
wych, a także byli kilkakrotnie
nominowani do statuetki
Grammy. Koncertowali na ca
łym świecie, m.in. z takimi
gwiazdami, jak The Rolling
Stones, Joe Cocker, Carlos
Santana, a także z legendami
bluesa: BB Kingiem, Buddym
Guyem i wieloma innymi.
Dziś w składzie Thunderbirdów, obok Kima Wilsona,
występują: Jay Moeller na bęb
nach, Johny Moeller i Mike
Keller na gitarach, a także
Randy Bermudes na basie.

Marcin Mindykowski
• VI GDYNIA BLUES FESTIVAL
Gdynia, ZZ.P5, Z3.05,24.05, Z5.0h

Bulwar Nadmorski (pt.-nd.). Teatr
Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1 (pn.)
Godz. 16 (pt-nd.), 20 (pn.).
Bilety: wstęp wolny (pt.nd.), 90,130 i 160 zł (pn.)

KONCERT?, dUTSTATY, PARADY - NA ŚWIĘTO MmASTA

Big Cyc, Tymański, KOMBI! dla Gdańska i świata!
Gdańsk świętuje! W ten wee
kend miasto będzie tętnić ży
ciem, a w kilku dzielnicach
gdańszczanie bawić się będą
na koncertach, oglądać będą
specjalne wystawy, uczestni
czyć będą w paradach i impre
zach plenerowych. A to
wszystko z okazji Święta Mia
sta Gdańska ustanowionego
w związku z rocznicą nadania
Gdańskowi przez Kazimierza
Jagiellończyka tz w. Wielkiego
Przywileju, który stał się pod
stawą potęgi i fortuny miasta
w czasach nowożytnych.
Oto program imprezy:

Piątek
g. 10.00-14.50 - „Dżuma,
ospa, cholera. Konferencja
wtrzechsetną rocznicę wielkiej
epidemii w Gdańsku w 1709 r.”;
Dwór Artusa, ul. Długi Targ

43/44
g. 10.00-17.00 - Jarmark wy
robów artystycznych, Świat
Mało Znany, Plac Kobzdeja
g. 15.00-18.00 - „Metody
konserwacji dzieł sztuki z bur
sztynu”, otwarte seminarium

Światowej Rady Bursztynu;
Rada Miasta, dawny Żak
g. 17.00 - wernisaż pokon
kursowej wystawy „Jestem
z Gdańska”, Inauguracja Gdań
skich Dni Sąsiadów 2009; Park
przy Ratuszu Staromiejskim
g. 18.30 - Wernisaż Między
narodowych
Warsztatów
Bursztynniczych - prezentaqa
prac znanych europejskich ar
tystów; Muzeum Bursztynu,
Targ Węglowy 26
g. 19.00-23.00 - Konjo i przy
jaciele -koncert z okazji 25 - lecia artystycznego Konja; wystą
pią: Big Cyc, KOMBII, Formacja
Tymona Tymańskiego, Classic;
Targ Węglowy

Sobota
g. 10.00 - IV Rodzinny Bieg
Gdańszczan; Długi Targ, start
przy fontannie Neptuna
g. 10.00 - Turniej Koszy
kówki Ulicznej; Multikino, Al.
Zwycięstwa 14
g. 11.00 - casting na Pa
nienkę z Okienka i Dyla Sowiz
drzała; Dwór Artusa, ul. Długi
Targ 43/44

Paweł „Konjo” Konnak. Jego jubileuszowy show w piątek na Targu
Węglowym
g. 10.30-15.00-Gdańskzperspektywy zabytkowego tram
waju ZKM, na trasie Oliwa-Ga
leria Bałtycka - PKS Gdańsk Urząd Miejski - Brama Wyżynna
Dworzec gł. PKP

g. 11.00-15.00 - Dzień
Otwarty Urzędu
g. 12.00-15.00-VI Gdańskie
Otwarcie Sezonu Żeglarskiego
2009; Targ Rybny
g. 13.00 - Morska parada

na Motławie; Targ Rybny
g. 12.00-18.30 - Festiwal
Temperatury D.G. Fahrenheita;
Targ Węglowy
g. 14.00 - Show gastrono
miczny - Świat Mało Znany;
Długi Targ (ogródek - restaura
cja Latający Holender)
g. 16.00 - Promocja książki
Jana Kanapariusza “Świętego
WojciechaZywot Pierwszy” oraz
dedykowany temu wydarzeniu
po raz pierwszy wspólny kon
cert: Cappelli Gedanensis
i Goldberg Vocal Ensemble; Kościółpw. Św. Katarzyny, ul. Rajska
g. 17.00 - Mecz Lechia
Gdańsk - Wisła Kraków; sta
dion na ul. Traugutta
g. 17.00 - „Wielcy Gdań
szczanie” -wernisaż, wystawa
rzeźb z kamieni kaszubskich;
promenada w Brzeźnie
g. 19.00 - inauguracja sezonu
w Teatrze Leśnjmi (Gdańsk
Wrzeszcz, ul. Jaśkowa Dolina),
koncert Carmen Moreno i Anny
Serafińskiej (koncert bileto
wany)
g.
19.00
koncert

Zakopower; Targ Węglowy
g. 21.00 - koncert V00 V00
i Hayda Maky, Targ Węglowy

Niedziela
g. 8.30-18.00 - Pomorskie
Święto Produktu Tradycyj
nego; Park Oliwski
g. 12.00 - Msza św. w inten
cji Gdańszczan; Bazylika Ma
riacka, ul. Podkramarska 5
g. 12.00-24.00-Streetwaves
(patrz str. 11)
g. 11.00 - Świat Mało Znany,
parada na ul. Długiej i na Dłu
gim Targu
g. 12.00-18.30 - Festiwal
Temperatury D.G. Fahrenheita;
Targ Węglowy
g. 15.00 - Uroczysta parada
z okazji Święta Miasta; Złota
Brama - Zielona Brama
g. 16.00-premierowy kon
cert carillonu mobilnego; ul.
Długa - Długi Targ
g. 16.00-18.00 -1 Gdański
Festiwal Instalacji Przestrzen
nych „Rozdroża wolności”,
wernisaż; Plac Kobzdeja

Magdalena Andrzejczyk
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NEPTÜNALIA2009: pARBINLEHBE,T.LOVE, JA/^K KT.KWF, FZRAKI, W HA^AKPK

swięio zaKow
/

/

ten weekend
przypada
kulminacja
obchodów
tegorocz
nych Neptunaliów. Święto Uniwersytetu
Gdańskiego i zaprzyjaźnionych
uczelni w tym roku upłynie
w rytmach rocka i reggae.
W piątek na scenie rozsta
wionej na oliwskim kampusie
przy ul. Bażyńskiego studen
tów rozgrzeje Kuśka Brothers.
Po nich sceną zawładnie
Farben Lehre pod wodzą Woj
ciecha Wojdy - jeden z najbar
dziej długowiecznych składów
polskiego punk rocka, który
od 23 lat bezkompromisowo
opisuje naszą rzeczywistość.
W roli gwiazdy pierwszego
koncertowego dnia wystąpi
T.Love. Częstochowska grupa
zaczynała na początku lat 8o.
jako T.Love Alternative, łącząc
prostą, punkową warstwę mu T.Love niedawno obchodził 25-lecie, które podsumował biografią, koncertami i płytą kompilacyjną
zyczną z ciekawymi tekstami
jej lidera, Muńka Staszczyka. Staszczyka. Trzeci punkt zdominują go reggae’owe
Wreszcie, wystąpi też czę
Drugie otwarcie dla zespołu zwrotny w historii formacji to brzmienia. Najpierw wystąpią stochowski Habakuk - inten
nastąpiło w 1990 roku, kiedy rok 1997 i piosenka „Chłopaki Urban Brothers i Jacek Kleyff ze sywnie koncertująca, „festiwa
w zupełnie przemodelowanym nie płaczą”. Choć utwór miał swoją Orkiestrą na Zdrowie. lowa” formacja z półki reggae.
składzie T.Love powrócił być tylko pastiszem, rozpoczął Po nich zagra Izrael - prekursor Marcin Mindykowski
na scenę. O sile grupy stano trwały romans zespołu z lżej i czołowy przedstawiciel pol
• NEPTUNAUA
wiły wówczas dynamiczne, gi szą piosenką, który - ku ucie skiego reggae, dowodzony
tarowe kompozycje Jana Be- sze fanów - zamknęła płyta „I przez Roberta Brylewskiego Gdańsk, 22.05,23.05________
nedka (nazywanego „polskim Hate Rock'n’Roll” z 2006 roku. i Dariusza Malejonka. Muzycy Kampus UG, ul. Bażyńskiego 1
Keithem Richardsem”) i nie
niedawno wrócili dobrze przy Godz. 17.30, Bilety: wstęp
Drugi dzień koncertowy be
zmiennie celne spostrzeżenia dzie dużo bardziej rozbujany - jętym materiałem „Dża ludzie”. wolny (studenci), 15 zł

W

Aż 15 chórów
z 7 krajowi
Piętnaście chórów z siedmiu
krajów Europy, w tym sześć
polskich zjechało do Trójmia
sta na sopocki V Międzynaro
dowy Festiwal Chóralny
Mundus Cantat. Nagrody w
pięciu kategoriach - muzyka
sakralna, muzyka ludowa,
gospel, jazz oraz spirituals przyzna jury pod przewodni
ctwem prof. Marcina Tom
czaka.
Koncerty
konkursowe,
a także imprezy towarzyszące
odbywają się w sopockich koś
ciołach (wstęp wolny), koncert
finałowy w Operze Leśnej
w Sopocie. W tym roku
uświetni go występ zespołu
Audiofeels (bilety w cenie 10
zł).
• Koncerty w kościele św.
Jerzego w Sopocie, ul. Koś
ciuszki
piątek (22.05)
g. 10.00-12.30 - Przesłucha
nie w kat. B: „Muzyka ludowa”.
g. 19.00 - Koncert „Muzyka
nie zna granic”, wystąpią:
Młodzieżowy Chór GYBON,
Hradec Kralove (Czechy), Mło
dzieżowy
Chór
Adolfa
Frederika, Sztokholm (Szwe
cja), Sopocki Chór Kameralny
CONTINUO (Polska),
sobota (23.05)
g. 10.00-11.00 - przesłucha
nie w ramach kategorii C: „Spi
rituals, gospel, jazz”.

• Koncerty w kościele Św.
Andrzeja Boboli w Sopocie, ul.
Powstańców Warszawy 15 (vis
a vis Grand Hotelu)
piątek (22.05)
g. 20.00 Koncert „Muzyka
różnych narodów”. Wystąpią:
Kameralny Chór TABASALU,
Tabasalu (Estonia), Mieszany
Chór
Kameralny
GULDHEDSKYRKANS,
Göteborg (Szwecja),
niedziela (24.05)
g. 10.30 - msza św. z udzia
łem uczestników festiwalu
wraz z krótkim koncertem.
• Koncert finałowy w Operze
Leśnej w Sopocie, ul. Mo
niuszki 12
sobota (23.05)
g. 18.00 - ogłoszenie wyni
ków.
Gość
specjalny:
Audiofeels.
• Koncert w kościele św. Ber
narda w Sopocie, ul. Abrahama
41/43
niedziela (24.05)
g. 12.30 - Msza św. z udzia
łem uczestników festiwalu
wraz z krótkim koncertem.

HT
• V MUNDUS CANTAT
Sopot. 22-24.05 ______________

Sopockie kościoły i Opera Leśna
Bilety na koncert finałowy -10 zł
Na pozostałe koncerty - wstęp
wolny

NA SOPOCKIE J PLAŻY

ŻONGLERKA TO SZTUKA!

Możdżer, Kobiety i inni

Festiwal Sztuk Kuglarskich

Plaża, Sopot, dobra muzyka
i sport. Wszystkie te elementy
spotkają się w projekcie „Głos
sztuki” organizowanym przez
Fundację „Sfinks” i Stowarzy
szenie „Jeden Świat”. Impreza
odbędzie się w poniedziałek.
Fundacja związana jest ze
słynnym sopockim klubem,
natomiast stowarzyszenie zaj
muje się promocją międzyna
rodowego i krajowego wolon
tariatu.
Podczas wydarzenia wystą
pią artyści i sportowcy skupieni
wokół obu organizacji, którzy
w ten sposób chcą wyrazić
swoją wdzięczność dla Mar
szałka Województwa Pomor
skiego Jana Kozłowskiego
za opiekę, wsparcie i dbałość
o sztukę i sport na Pomorzu.
Nie wiadomo czy sam zain
teresowany pojawi się na im
prezie. A zapowiada się ona

Uwaga fani sztuki cyrkowej.
Do Sopotu znów zawitają żon
glerzy i akrobaci! Akademickie
Centrum Kultury UG „Alterna
tor” i Grupa „Żonglernia” za
praszają na Festiwal Sztuk Ku
glarskich KuglART FEST. Miej
sce: Sopot. Czas: 22-24 maja.
Ideą Festiwalu jest promocja
alternatywnego cyrku i sztuk
kuglarskich, przedstawienie
ciekawych artystów oraz za
prezentowanie żonglerki Będą
artyści z Polski i goście z Eu
ropy. Będzie też okazja w nieba
nalny sposób spędzić majowy
weekend.
Impreza rozpocznie się
hucznie i z przytupem w piątek
o g. 19.00. Na ulicy Boh. Monte
Cassino, odbędzie się parada
z udziałem Bębniarzy Samba
Rhythms
of Resistance,
szczudlarzy, żonglerów. Póź
niej, także na Monciaku, - po

ciekawie. Wystąpią m.in. naj
lepsze trójmiejskie „towary ek
sportowe”: Biafro i Leszek
Możdżer, Kobiety, Mordy, Take
It Easy i Przemek Dyakowski,
kwartet Janusza Mackiewicza.
Zagrają
także
Ikenga
Drummers i Sounds of Pixies
oraz Lipa Man. Wystąpi także
znany tancerz, choreograf
i performer Leon Dziemaszkiewicz. Na scenie pojawią się
również lokalni artyści i spor
towcy z klubów rugby Arki Gdy
nia, Ogniwa Sopot oraz Lechii
Gdańsk w tańcu zatytułowa
nym „HA- KO zła dance”. Swoją
drogą, ciekawe kto układał cho
reografię do tego występu...

MA
# GŁOS SZTUK!
Sopot, 25.ÖJ

plaża obok Kolib <
Godz. 18. Wstęp wolny

Na sopockiej piaży zagra
Leszek Możdżer

kaz z udziałem żonglera Su
z Lublina, Krakowskiego Tea
tru Tancerzy Ognia Simon oraz
Faraona Dzikistyl, specjalisty
od rodzaju tańca zwanego
bboyingiem, który pojawił się
w programach „Mam talent”
i „You can dance”.
W sobotę i w niedzielę za
bawa przenosi się do namiotu
cyrkowego
rozstawionego
w Parku Łazienek Północnych.
Między g. 11.00 a 15.00 w so
botę odbędą się warsztaty
praktyczne (m.in. chodzenia
po linie i na szczudłach, żonglerki, akrobatyki na chuście).
O g. 15.00 scena zostanie
otwarta dla wszystkich, którzy
chcą pokazać co potrafią
z dziedziny sztuki cyrkowej
O g. 1700 rozpoczną się pokary
artystyczne m.in. żonglerki
kontaktowej, żonglerki świet
lnymi maczugami, tissue, czyli

akrobatyki z chustą. Wystąpi
także trójmiejska grupa
Mamadoo, która zaprezentuje
swój nowy fireshow i berlińska
formacja Rocket. A o g. 21.00
rozpocznie
się
impreza
didżejska, której gospodarzem
będzie DJ Arh+.
Niedzielne przedpołudnie
będzie należało do dzieci od g. 10.30 do 13.00 odbywać
się będą zabawy i warsztaty dla
najmłodszych. A o g. 14.00 DKF
„Miłość Blondynki” zaprasza
na pokaz specjalny legendar
nego filmu „La Strada” Federico
Felliniego (namiot, Park Ła
zienki Północne).

MA
• r&JWAL KUGLARZY
Sopot, 22-24.05 ___ _______

Monc.dk, cazienki Północne
Godz. 19 (początek imprezy)
Wstęp wolny

WIELKA KLASYKA WMAŁYMKINIE

Ernst Lubitsch i Pola Negri w gdyńskim Klubie Filmowym
Od piątku do niedzieli w DKF
Żyrafa w Gdyni odbędzie się
przegląd
pięciu
filmów
z wczesnego okresu twórczości
Ernsta Lubitscha (1892-1947).
Jean Renoir uważał Lubitscha
za ostatniego pośród wielkich
autorów
hollywoodzkich,
a Paulina Kael nie mogła się nachwalić lekkości jego ręki w re
żyserowaniu komedii. To

od jego stylu krytycy ukuli ter
min „dotknięcie Lubitscha"
(Lubitsch touch). Francois
Truffaut powiedział, że gdyby
ktoś twierdził, że dostrzegł
u Lubit scha jakieś zbędne uję
cie, będzie to czyste łgarstwo.
Dla Lubitscha w kinie nie
było nic świętego. Nawet w pi
kantnych scenach miłosnych.
A może szczególnie w tych sce
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nach właśnie. To Lubitsch roz
sławił Połę Negri („Sumururi'/
„Dzika kotka” - oba filmy będą
wyświetlone w Gdyni). To on
nakręcił „Ninoczkę” z Gretą
Garbo i „Eskapadę” z Marleną
Dietrich. A w roku 1942 zreali
zował „Być albo nie być”, film,
którego akcja rozgrywała się
w Warszawie w czasie niemie
ckiej okupacji. W roku 1946 ar

tysta otrzymał Oscara za cało
kształt twórczości.
Na zakończenie klubowego
przeglądu pokazany zostanie
dokument poświęcony syl
wetce i twórczości Lubitscha.
Filmy piątkowe: „Nie chcę
być
mężczyzną”
(1920)
z Curtem Goetzem i Ossi
Oswalda (g. 19.00) i „Ostrygowa
księżniczka” (1919), z Ossi

Oswalda i Victorem Jansonem
(g. 20.00).
Projekcje
sobotnie:
„Sumurun” (1920) z Połą Negri,
Paulem Wegenerem i Ernstem
Lubitschem, (g. 18.00) oraz
„Anna Boleyn” (1920/ z Emilem
Janningsem i Henny Porten (g.
20.00).
W niedzielę wyświetlone zo
staną: „Dzikakotka” (1921), Pola

Negri i Victorem Jansonem (g
18.00) oraz dokument „Droga
od Schönhauser Allee do Hol
lywood” (2006) (g. 20.00).

Henryk Tronowicz
• ERNST UiBrSC1-1
Gdynia, 22-24.05

Klub Filmowy. uL Waszyngtona 1
Bilety: 10 zł/jeden film,
20 zł/karnet

WYDARZENIA

KLUBY

INAUGURACJA SEZONU W GDAŃSKIM TEATRZE LEŚNYM

Majówka ze Szczęśniakiem

Szczęśniak ma na koncie Bursztynowego Słowika i trzy Fryderyki
Nowy sezon w Teatrze Leśnym
uroczyście zainauguruje kon
cert pod hasłem „Wielka Ma
jówka”. Jego gwiazdą będzie
Mieczysław Szczęśniak. Woka
lista od lat raczy publiczność
mieszanką jazzu, soulu, r’n’b
i wyrafinowanego popu, a na
wet gospel. Ostatnio do swojej
bogatej oferty muzyk włączył
również taneczne rytmy.
Sobotni wieczór w leśnej
scenerii rozpocznie zespół

Retomo De Camaval, wykonu
jący muzykę latynoamerykań
ską w języku portugalskim.
Grupa zaśpiewa piosenki
Antonio Carlosa Jobima- bra
zylijskiego muzyka i wokalisty,
jednego z twórców bossa novy.
Gwiazda koncertu, piosen
karz, kompozytor i autor teks
tów Mieczysław Szczęśniak
na scenie zadebiutował już jako
sześciolatek. Jego kariera za
częła się na dobre, kiedy w 1985

roku zdobył w Opolu główną
nagrodę im. Anny Jantar.
Publiczności najlepiej dał
się zapamiętać z „Dumki
na dwa serca” - duetu z Edytą
Górniak, który wzbogacił
ścieżkę dźwiękową filmu „Og
niem i mieczem”. Kompozycja
była wielokrotnie nagradzana:
otrzymała m.in. tytuł „Naj
piękniejszej piosenki z sercem”
i Złotą Kaczkę 50-lecia mie
sięcznika „Film” w kategorii
„Najlepsza piosenka filmowa”.
W 1999 roku z utworem
„Przytul mnie” muzyk repre
zentował Polskę na 44. Konkur
sie Eurowizji w Jerozolimie. Nie
powtórzył niestety sukcesu
swojej partnerki z duetu i zajął
jedynie 18. miejsce. Szybko
włączył się też w nurt muzyki
chrześcijańskiej, m.in. jako za
łożyciel zespołu New Life M.
Mieczysława Szczęśniaka,
a właściwie jego głos, dosko
nale znają także najmłodsi.
Wokalista wykonywał bowiem
piosenki w polskich wersjach
seriali i filmów disneyowskich.
W swojej karierze śpiewał
m.in. z Anną Marią Jopek, An
ną Jurksztowicz, Kayah, Majką
Jeżowską, Lorą Szafran i Nata
lią Kukulską. Z raperem Mezo
nagrał piosenkę „Wstawaj”.

Marcin Mindykowski
• MIECZYSŁAW SZCZĘŚNIAK

Gdansk, 23.05________________

Teatr Leśny, ul. Jaśkowa Dolina 45
Godz. 19. Bilety: 5 zl

JAZZGDYNI2009: KONCERT KRZYSIGÓHN1AKZ ZESPOŁEM

Kmocionalme...
Krzysia Górniak, w opinii „Jazz Forum”, najcieka
wsza polska gitarowa jazzwoman, zagra w Gdyni
Krzysia Górniak wystąpi
w niedzielę z zespołem w skła
dzie: Zdzisław Kalinowski (pia
no), Filip Sojka (gitara basowa)
i Przemek Knopik (perkusja).
Grupa na koncertach prezen
tuje nowoczesne, dynamiczne
i zarazem dojrzałe brzmienie
jazz fusion. Podczas ich wystę
pów utwory pełne szybkich,
wirtuozowskich fragmentów
przeplatają się z ciepłymi, na
strojowymi balladami.

Marcin Mindykowski
Mamy dla Was bilety. Szczegóły
na str. 16
* i
3 Gdynia, 24.05_________________

Klub Pokłao, Al. Jana Pawła II11
£ Godz. 19. Bilety: 45/55 zl
8

r.CiŁ ■ A7FNIF___________________ C.7fł4 J l/i*

moothjazzowa
gitarzystka Krzy
sia Górniak jest
absolwentką
Uniwersytetu
Muzycznego
i Sztuki Dramatycznej w au
striackim Grazu w klasie gitary
jazzowej. Po powrocie do Pol
ski nagrała trzy w pełni autor
skie albumy: „Tales" (2002),

„Ultra” (2004) i „Emotions”
(2009). Ostatnia, najnowsza
płyta zbiera bardzo pochlebne
recenzje. Krytycy chwalą głów
nie dojrzałość brzmienia, która
przywodzi na myśl najnowsze
produkcje Pata Metheny’ego
i Anny Marii Jopek. I to właśnie
pochodzący z „Emotions” ma
teriał będzie dominował pod
czas festiwalowego koncertu.

W NIEDZIELĘ ODBĘDZIE SIĘ ULICZNA IMPREZA STREETHIrAVES

TOMEKLIPl jfSIU ZAGRA W SOPOCKIM DIJb.iM C/JJI13 !

Gdańskiem zawładną artyści

Brygadzista punk rocka
Choć osoba Tomka Lipińskiego
wielu kojarzy się dzisiaj jedynie
z kurozialną rolą współprowadzącego telewizyjny show „Hit
Generator”, dla wszystkich słu
chaczy wychowanych w latach
80. jego nazwisko na zawsze
pozostanie synonimem muzy
cznej i mentalnej alternatywy.
Wokalista i gitarzysta Tomek
Lipiński był bowiem współza
łożycielem najważniejszych
formacji polskiego punk rocka
- Tiltu i Brygady Kryzys.
Zwłaszcza ta druga formacja,
prowadzona przez niego i Ro
berta Brylewskiego, zapisała

Michał Jacaszek, z towarzyszeniem muzyczno-tanecznej grupy Plaj, wykona kołysankę dla Gdańska
Streetwaves to akcja organizo
wana przez Nadbałtyckie Cen
trum Kultury i Centrum Sztuki
Współczesnej „Łaźnia”. W jej
ramach w najbliższą niedzielę
artyści, zgodnie z nazwą im
prezy, wyjdą na... ulice. Przez 12
godzin, od 12 do 24, Gdańsk za
mieni się w miasto sztuki. Co
ciekawe, artystów będziemy
mogli spotkać w miejscach niekojarzonych dotąd z kulturą.
I tak np. w Park Kuźniczkim
w pobliżu Browaru we Wrzesz
czu swój koncert zagrają Jacek
Kulesza i Jacek Mazurkiewicz.
Fontanna w parku przy ul. De
Gaulle'a posłuży zaś Magdzie
Jędrze jako miejsce tanecznego
performance’u. Patio chińskiej
restauracji Shanghai stanie się

z kolei sceną dla młodego ze
społu KYST, a dawny budynek
TV Gdańsk przy ul. Sobótki dla grupy Gentleman!. Na dzie
dzińcu Wydziału Rzeźby ASP,
na Placu Wałowym, zagra for
macja Towary Zastępcze. Na
ścianie kamienicy w pobliżu
pomnika Rzezi Gdańskiej nad
Motławą pojawią się wizuali
zacje Maćka Salamona, a do
muzyki miksowanej na żywo
zaśpiewa Sara Brylewska. Nie
opodal kościoła św. Jana koły
sankę dla mieszkańców wy
kona Michał Jacaszek. Na pe
ronie we Wrzeszczu natkniemy
się natomiast na DJ Fake'a.
Organizatorzy przygotowali
też inne atrakcje: tego dnia
swoje mieszkania otworzą dla

nas artyści, a w tramwaju spot
kamy jedyną w swoim rodzaju,
różową „przytulankę". W ple
nerowej Jadalni pod Zielonym
Smokiem będzie można się zaś
delektować herbatą i ciastkami.
Ukoronowaniem całości sta
nie się koncert na Targu Węglo
wym, gdzie o godz. 20 wystąpią
zespoły Loco Star oraz Ballady
i Romanse. A to tylko część
atrakcji! Szczegółowy program
imprezy: www.nck.org.pl.

Marcin Mindykowski
• wTREETWAVES

Gdańsk, 24.04________________

Wrzeszcz (g. 12-17). Dolne Miasto
(g. 17.30-18.30), Targ Węglowy (g.
20-22), Główne Miasto (g. 22-24)
Wstęp wolny

KLUBY
SOfeuT^mtDZIELA,
PONIEDZIAŁEK
Stare Dobre Małżeństwo

Miłośnikom poezji śpiewanej,
którzy przy ogniskach nieraz brali
sie za piosenki o bieszczadzkich
aniołach. Starego Dobrego
Małżeństwa nie trzeba przedsta
wiać. Zespół wykształcił się
na początku lat 80. z męskiego
duetu wokalno-gitarowego.
wskład którego wchodzili
Krzysztof Myszkowski i Andrzej
Sidorowicz - wówczas licealiści.
Pi awdziwa historia grupy zaczęła
się jednak w roku 1984. kiedy to
dwaj studenci wzięli udział
wel.mmjcjacn do Festiwalu
Piosenki Studenckiej w Krakowie
To wtedy zostali po raz pierwszy
przedstawieni jako „Stare Dobre
Małżeństwo", bo - jak zauwazy1
zapowiadający ich spiker - znają
się i grają ze sobą już tak długo, że
można ich tak nazwać. Zespół
wystąp, na trzech koncertach.
Gdańsk,g.l9.00,Teatr
Miniatura,al. Grunwaldzka 16.
bilety: 45 zł.

się złotymi zgłoskami w histo
rii rodzimego rocka, a jej pierw
szy, „czarny” album uważany
jest za jedną z najważniejszych
płyt gatunku. Także i później,
w reaktywowanym Tilcie, Li
piński zachował niezależność
i nie bał się śpiewać: „Nie wie
rzę politykom”. Choć złośliwi
zauważą, że w końcu niektó
rym jednak uwierzył... MM

Mamy bilety, szczegóły - str. 16.
# TOMEK LIPIŃSKI

Sopot, 24.05, Dream Club______

Tomek Lipiński wystąpi solo

WTOREK
Jak Połakz Duńczykiem

W ostatnim koncercie w ramach
Jazzowej Majówki wgdyńskim
Uchu zagra polsko-duński
kwintet akustyczny Kattorna.
U podstaw założenia formacji
w2005roku legły fascynacja
twórczością Krzysztofa Komedy
i chęć stworzenia nowej grupy
jazzowej. łączącej w sobie swing,
groove i puls1 ijącą energię jazzu
amery kafiskiego z Komedowym
liryzmem i melancholią. Od tego
czasu zespół koncertuje
regularnie w Polsce i Niemczech,
w najbardziej prestiżowych
klubach jazzowych obu krajów
oraz na licznych festiwalach.
Trzon repertuaru grupy tworzą
przede wszystkim kompozycje
Łukasza Pawlika i Maxa NautySimonsena oraz utwory Komedy.
Gdynia,g.20.00.Ucho,
ul. Sw. Piotra 2. bilety: 15/20 zł.
Jazzowe trio

We wtorek rozpocznie się cykl
koncertów pt. „Sopockie
Spotkania Jazzowe". Jego
organizatorami są klub Sta-y

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
Godz. 20. Bilety: 25/35 zł

Rower i Stowarzyszenie Muzyków
Jazzowych. Cykl ma potrwać
do grudnia2009 roki. Podczas
pierwszego Koncertu zagra trio
w składzie: Maciej Sikała
(saksofon tenorowy), Darek
Oleszkiewicz (kontrabas) i Adam
Czerwiński (perkusja).
Na program koncertu, przygoto
wanym specjalnie na tę okazję,
złożą się autorskie kompozycje
poszczególnych członków
zespołu. Muzyka, którą usłyszy
my podczas występu, to akusty
czny jazz, zakorzeniony w trady
cji, ale jednocześnie tchnący
świeżym spojrzeniem. Nie zabra
knie też bluesa i world music.
Sopot,g.20.00. Stary Rower, ul.
Pułaskiego 15, bilety:20/25zł.
The Cuts w Papryce

The Cuts to kwartet tworzący
muzykę, którą można określić
mianem electro-rocka. Zespół
powstał w2006 roku w Pile.
Po dwóch latach, spędzonych
na tworzeniu piosenek, koncerto
waniu i pracy w studio, grupa
podpisała kontrakt płytowv
W2009roku ukazał się ich

debiutancki, polsko-angielski
album „Syreny nad miastem".
Na płycie muzycy połączyli żywe,
gitarowe granie z nowoczesną
elektroniką i intensywnym
brzmieniem analogowych
syntezatorów. Nad wszystkim
panuje charakterystyczny głos
Przemka Zdunka. TheCuts ma
też za sobą wiele koncertów
Grupa supportowała m.in. Stra
chy na Lachy i Pidżamę Porno,
Sopot g. 20.00, Papryka,
ul. Gran waldzka 11, bilety: 10 zł.

MUA
Uchodrom - akt dragi

Podczas drugiej odsłony
tegorocznego Uchodromu
wystąpi włoska formacja Uorotni
Vulgar Questions - zespół
z pogranicza mdm-rocka i post
punku, naw.azujący w sposób
niezwykle unikalny m.in. do Joy
Division, Velvet Undergrounc
Fugazi czy Interpolu. Styl grupy ro
przede wszystkim melodyjna gra
gitar, wzbogacona oryginalnym
wokalem i ambitnymi tekstai i ii
Gdyma,g. 19.00, Ucho,
ul. Sw. Piotra 2, bilety: 5 zł.
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Za brak pokory
trzeba słono płacić

Idzie Silny
Gdańsk
■ Auto-Elmar, ul. Trakt św. Wojciecha 223/225
■ Auto-Gosk, ul. Jabłoniowa 2
■ Bar Bartek, ul. Chrobrego 57
■ Bar Bistro Alibi, ul. Nowe Ogrody 35
■ Bar Jacobsen, ul. Warzywnicza 10a
■ Bar Kansai, ul. Ogarna 124/125
■ Bar pod Rybą, Długi Targ 35/38
■ Bar przy Rynku, ul. Jagiellońska 2
■ Bar Smakosz, ul. Waryńskiego 30/31
■ Bar Syrena, al. Grunwaldzka 71/73
■ Cafe Bar Mon Balzac, ul. Piwna 36/39
■ Cocktail Bar Capri, ul. Długa 59/61
■ Cukiernia Kaliszczak, ul. Długa 74
■ Dwór Prawdzica, ul. Piastowska 198
■ Fryzjer Ola, ul. Korzenna 2/4/6a
■ Gościniec Gniecki, ul. Kartuska 357
■ Hotel Dom Harcerza, ul. Za Murarr 2-10
■ Hotel Holiday Inn, ul. Podwale Grodzkie 9
■ Hotel Jeździecki, ul. Polna 1
■ Hotel Moris, ul. Bursztynowa 10
■ Hotel Posejdon, ul. Kapliczna 30
■ Hotel Roko, al. Grunwaldzka 75
■ Hotel Szydłowski, al. Grunwaldzka 114
■ IKEA Restauracja, ul. Złota Karczma 26
■ Klubowa Myśliwska Restauracja św. Huberta, ul. Jaśkowa Dolina 114
■ Margaritta -Pokoje gościnne, Trakt św. Wojciecha 338/1
■ Pensjonat Stara Karczma, ul. Stary Rynek Oliwski 7
■ Pizza Tul, al. Jana Pawła II 6e/5
■ Pizzeria Planeta, ul. Korzeniowskiego 51
■ Pizzeria Capone, ul. Maszynowa 8
■ Pizzeria Krokodyl, ul. Amundsena 7a
■ Pizzeria Krokodyl, al. Jana Pawła I11 la
■ Pizzeria Leone, ul. Małomiejska, róg Ptasiej
■ Pizzeria Leone, al. Legionów 72a
■ Pizzeria Leone, ul. Dywizji Wołyńskiej 1/7
■ Pizzeria Max, ul. Pilotów 3
■ Pizzeria Parma, ul. Łozy 3
■ Pizzeria Planeta, ul. Kartuska 195a
■ Pizzeria Robertino, ul. Bitwy Oliwskiej 34
■ Pub Kadra, ul. Garncarska 29
■ Pub Piwnica, ul. Garbary 1
■ Restauracja Baryłka, ul. Długie Pobrzeże 24
■ Restauracja Chińska, ul. Ogarna 119
■ Restauracja Cristal, al. Grunwaldzka 105
■ Restauracja El Paso, ul. Stary Rynek Oliwski 5
■ Restauracja Estragon, ul. Chlebnicka 26
■ Restauracja Friday s ul. Podwale Grodzkie 3
■ Restauracja Kirkor, ul. Nowackiego 48
■ Restauracja Kreska, ul. Świętego Ducha 2
■ Restauracja Lucynka, ul. Lelewela 19
■ Restauracja Pani Walewska, ul. Kartuska 477
■ Restauracja Valdonas, ul.Wajdeloty 22
■ Restauracja Kubar, ul. Za Muram- 2/10
■ Telepizzp. a Tino, ul. Warneńska 8c
■ U Babuni Restauracja, ul. Dmowskiego 14
■ Villa Pascal, ul. Łamana 5
■ Salon Fryzjerski Anna, ul. Startowa 11 f
■ Salon Fryzjerski, ul. Podwale Staromiejskie 62
■ Salon Fryzjerski Dana, ul. Bulońska 10c
■ Salon Fryzjerski Dana, ul. Gospody 3b
■ Salon Fryzjerski Teresa, ul. Obr. Wybrzeża 2
■ „Valdonas" Ireneusz Giruć, ul.Wajdeloty 22
■ Zakład Fryzjerski Altrnative, ul. Garncarska 7/f
■ Zakład Fryzjerski Styl, ul. Worcella 14a
■ Zakład Fryzjerski Atelier, ul. Pniewskiego 4a
■ Zakład Fryzjerski, ul. Piotrkowska 9a
■ Zakład Usług Fryzjerskich, ul. Pilotów 3

Rewelacyjny (jak zawsze) John Malkovich

Bon/s Szyc jako Silny
o „Wojnie polskoruskiej” Xawery
Żuławski
na pewno nie zo
stanie okrzyk
nięty Masłowską
poi skiego kina. Polska literatura
do Doroty Masłowskiej i po niej
to dwie różne dziedziny. 19latka z Wejherowa swym debiu
tem, „Wojną polsko-ruską
pod flagą biało-czerwoną”
stworzyła nową jakość wydaw
niczą. Pozornie banał - pisarka
przedstawiła życie dresów, któ
rych widziała wokół siebie. Jed
nak język, forma opisu, aprzede
wszystkim jego trafność, stały
się motorem pchającym tę
książkę do przodu, przy okazji
wynosząc
Masłowską
do pierwszej ligi polskich auto
rów. Nikt przed tą młodą dziew
czyną tak u nas nie pisał. Sukces
literacki zaowocował scenariu
szem filmowym. Dzięki temu
nie musimy już sobie wyobra
żać, jak szeroką klatę ma książ
kowy Silny - wiemy, że sięga
ona rozmiarów Borysa Szyca.

Fabuła znów niezbyt skompli
kowana. Poznajemy Silnego
w chwili, gdy rzuca go dziew
czyna, Magda (nieźle narwana
Roma Gąsiorowska). Nasz bo
hater rusza więc w miasto, by
stres odreagować - pomagają
mu w tym „feta” (dla niezorien
towanych - amfetamina),
a także Natasza (tak grając So
nia Bohosiewicz spokojnie mo
głaby
wystąpić
w „Trainspotting”) i Andżela
(Maria Strzelecka w roli repre
zentanta współczesnej kultury
emo). Silny co chwila wpada
w kłopoty, z których wychodzi,
albo i nie. W tle obserwujemy
pełny przekrój rozrywek ofero
wanych w Polsce B, okraszany
komentarzami samej Masłow
skiej.

AK
• WOJNA POLSKO - RUSKA
reż. Xawery Żuławski
________

Polska 2009, dramat________ _
wyst. Borys Szyc, Roma
Gąsiorowska, Sonia Bohosiewicz,
Maria Strzelecka dystr. ITI Cinema

Nie wszystkie dzieła noblistów
mają szczęście do dobrych
ekranizacji. Nie do końca udało
się to także Stevenowi
Jacobsowi, który nakręcił
„Hańbę” na podstawie powieści
noblisty Johna Coetzeego.
Głównym bohaterem jest David
Lurie, profesor literatury bry
tyjskiej na Uniwersytecie
w Cape Town. Częściowo ro
mantyk, częściowo chłodny
analityk, który ma dość wyso
kie mniemanie o sobie, a innych
uważa za szarą tłuszczę. Wraż
liwe podniebienie pieści wy
trawnymi trunkami i wybor
nymi potrawami przy dźwię
kach wyrafinowanej muzyki.
Wkrótce wdaje się w romans ze
studentką. Gdy ląduje na dywa
niku przed władzami uczelni,
nie okazuje skruchy, nie broni
się. Z hukiem zostaje usunięty
z uniwerku. Wyjeżdża w daleką
podróż w głąb Czarnego Lądu,
by odnaleźć córkę Lucy.
Na miejscu David przekonuje
się, że znajomość złotych myśli
wybitnych filozofów i pisarzy

nie czyni go kimś wyjątkowym,
a za brak pokory trzeba zapła
cić wysoką cenę. Wkrótce
czarni mieszkańcy RPA napa
dają na Davida i Lucy. Próbują
zamordować
profesora,
a dziewczynę prawdopodobnie
gwałcą (nie widać tego na ekra
nie, a ona nie chce potwierdzić).
Akademia Szwedzka przy
znała Coeztzeemu Nobla
za prozę cechującą się „anali
tyczną błyskotliwością i wy
mownymi dialogami”. Chłodny
styl pisarza porusza, czego nie
można powiedzieć o narracji
w ekranizacji. Co więcej, Steve
Jacobs unika scen brutalnych
(gwałt), łagodzi nieco ton przez
co w ekranizacji powieść traci
na ostrości. Rewelacyjnie spi
sał się za to John Malkovich.

JA
€ HAŃBA
reż. Sieve'acob.

Australia/RPA 20CS, dramat
wyst. John Malkovich, Jessica
Haines, dystr. Gutek Film

Sopot
■ Bar Zagłoba, ul. Boh. Monte Cassino 60
■ Capital Olsen, ul, Boh. Monte Cassino 5
■ Hotel Bursztyn, ul. Emilii Plater 19
■ Kardiotel Skrót Jolanta, ul. Jana z Kolna 16
■ Lucky Hotels Sopot, ul. Haffnera 81/85
■ Pensjonat Eden, ul. Kordeckiego 4/6
■ Pensjonat Irena, ul. Chopina 36
■ Restauracja Bulwa, ul. Kościuszki 3/1
■ Restauracja U Przyjaciół, ul. Polna 1
■ Salon Fryzjerski „Barzowski", ul. 3 Maja 6
l Sopocka Mesa ul. Hestii 3
■ Zakład Fryzjerski, ul. Kościuszki 3

Gdynia
■ Auto Glas Jaan Woźmakowski-Jankowiak, ul. Morska 306
■ Bar U Macieja, ul. płk. Dąbka 203b/16
■ Bistro Kwadrans, Skwer Kościuszki 20
■ Caffe Anioł, ul. Kilińskiego 6
■ Ekspresso Restauracyjka, ul. Starowieyska 60
■ Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2
■ Hotel Neptun, ul. Jana z Kolna 8
■ Pizzeria La Sabarosa, ul. Amona 12
■ Restauracji Obsesja, ul. Morska 32
■ Restauracja Poczekalnia, ul. Nowowicziińska 35
■ Restauracja Santorini, ul. Świętojańska 61/5
■ Restauracja Tutta-Mia, ul. Morska 357
■ Zakład Fryzjerski Marek, ul. Melisowa 11
■ Zakład Fryzjerski S*yl, ul. Brzechwy 7
■ Zakład Fryzjerski Rococo, ul. 10 Lutego 5
■ Zakład Fryzjerski, ul. Czeladnicza 23
■ Zakład Fryzjerski, ul. Legionów 13/15
■ Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny, ul. Morska 173
■ Zakład Fryzjersko-Kosmetyczny, ul. Romanowskiego 24/2

Rewa
■ Pensjonat Krystyna, ul. Wczasowa 6

Reda
■ Hotel Murat, ul.Wejherowska 33

Rumia
■ Pizzeria Verona, ul. Piłsudskiego 50a

Uwaga! Wszystkich zainteresowanych prenumeratą w lokalu prosimy
o kontakt: infolinia 0801 15 00 26, lub pod numerem tel. 058 300 36 55
lub adresem e-mat!owym: prenumerata©prasa.gda.pl
Więcej na stronie: www.dziennikbaltycki.pl/prenumerata
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•tONOODADOZ
17 AGAIN
reż. Burr Steers
(USA, 121.),
komedia,2009 %

Ile razy każdy z nas pragnął cofnąć
się wczasie i przeżyć jeszcze raz
swoje życie unikając błędów,
v.ykorzystując stracone szanse
i niewykorzystane okazje. Agdyby
nasze marzenie się spełniło?
Gdyuysmy znowu mieli 17 lat - jak
bohater filmu Burra Steersa?
MikeO'Ponnell ma 37 latJest
w separacji z żoną Scarlett, nie
dogaduje się z nastoletnimi dziećmi
Maggie i Aleksem, szef go nie
docenia i aktualnie mieszka
z ekscentrycznym przyjacielem
Nedem, który gada po elfiemi i
walczy na świetlne miecze i uwielbi?
harry'ego Pottera.
Mike dałby się pokroić byleby tylko
znów być uczniem ostatniej klasy
szkoły średniej...
30 DNI MROKU
reż. David Slade
(USA/Nowa Zelandia, 151.)
horror 2007

W małym miasteczku Barrow
na Alasce co roku przez 30 dni
panuie wieczna noc. Większość
mieszkańców na ten czas
przeprowadza się w inne miejsce
na północy, gdzie panują lepsze
warunk. pogodowe. Ci. którzy tym
razem zostają w Barrow,
z przerażeniem odkrywają, że
w pozbawionym światła 1 prądu
miasteczku giną ludzK=
Garstka ocalałych pod wodzą
szeryfa Ebena i jego żony Stelli
walczą o rycie

ANIOŁY I DEMONY
reż. Ron Howard (USA, 151.),
thriller,2009

Głównym miejscem akcji jest
Watykan.gdzie Robert Langdon,
profesor z Harvardu i znawca
symboliki religijnej, nie jest mile
widziany. W końcu łamiąc „kod da
Vinci", odkrył najpilniej strzeżoną
tajemnicę Kościoła. Ale to właśnie
jego pomoc okaże się niezbędna,
gdy Stolica Apostołka znajdziesię
w niebezpieczeństwie. I to wchwili,
gdy w Kaplicy Sykstyńskiej zbiera
sie konklawe, by wybrać nowego
papieża. Okazuje się. że odwieczny
wróg Kościoła - zakon lluminatów nie tylko nie przestał istnieć, jak
głosiły podania, ale planuje za kilka
godzin wysadzić Watykan
przy użyciu antymate»»
COJESTGRANF7
reż. Barry Levinson (USA, 151.),
obyczajowy.2009

Jeśli miał to być dramat
starzejącego sie Droducenta,
którego notowania w branży
spadają i który nie może sobie
■ułożyęzycia prywatnego, to portret
psychologiczny jest zbyt płytki.
Codo satyry na Fabrykę Snów,
postaciez branży do tego stopnia są
schematyczne, że przestają
sprawiać wrażenia rzeczywistych.
DZIELNY DESPERO
reż. Sytvain Chomet i Sam Feli
(USA/Wit. Brytania, bez
ograniczeń), snimacia,2008

Jespero to mała myszka z wielkimi
uszami i jeszcze większą
ciekawością świata.
Kocha książki i bajki, nie boi się ludzi,
jakby tego było mało zakochuje się

w ludzkiej księżniczce.
Przez to wpada w poważne kłopoty.
GÓRA CZAROWNIC
reż.Andy Fickman
(USA, bez ograniczeń),
przygodowy 2009

Niezidentyfikowany obiekt ląduje
naZiemi.a konkretnie w Las Vegas.
W światowej stolicy rozrywki mogą
czuc się jak w domu. Zwłaszcza, że
odbywa się tu zjazd ufoludków
z zielonymi czułkarp
zakapturzonych, galaktycznych
stworów i żołnierzy Imperium,
a w salach konferencyjnych
naukowcy wygłaszają teorie
na temat życia pozaziemskiego.
GRADLA DWOJGA
reż. Tony Gilroy
(USA, 151.), komedia,2009

Bardziej ambitna wersja „Pan i pani
Smith’’Tak 1 me. Film Douga
Limana opierał się wyłącznie
na strzelaninach i pościgach.Tony
Gilroy, który ma za sobą poważną
rozprawę na temat korporacji
wdebiutanckim „Michaelu
Claytonie”.w„Grzedladwojg; ";est
zabawny, ale w odróżnieniu
od Limana niepotrzebnie
komplikujewgruncie rzeczy prostą
intrygę. Zwroty akcj. polegają
głównie na tym, że reżyser
a zarazem scenarzysta skacze
z przeszłości w przyszłość
izpowrot im Cały czas wodzi .vidza
zanoś.
HANNAH MONTANA
reż. Peter Chełsom
(USA, 15 lat),
komedia,2009

Hannah Montana tym razem tylko
wkinie! Przeniesiona zserialu

telewizyjnego historia nastolatki,
która na co dzień jest wzorową
uczennicą awtajemnicypiosenkarka
JESZCZE NIE WIECZÓR
reż. Jacek Bławut (Połska, 151.),
ofayczajowy,2008

Jan Nowicki gra Jerzego, znanego
aktora teatralnego 1 filmowego,
wycieńczonego imprezami
podstarzałego playboya
i dekadenta, który przyjeżdża
na rekonwalescencję di 1 Domu
Aktora wSkolii nowie Wielki Szu. jak
mówi o nim młoda pracownica
ośrodka, zakłóca spokojne życie
mieszkańców. Namawia ich, by
wystawili „Fausta"Goethego
i jeszcze raz błysnęli talentem.
STAR TREK
reżJJ. Abrams
(USA, 151.) fantast-naukowy,
2009

Ponadczasowa opowieść
0 odwadze, która oddziaływała
na kilka poko' ań widzów
wycinających gwiazdki ze sreberek
po czekoladzie, tęsl nie
spogląuających w niebo
1 marzącycho podboju Kosmosu.
Wielu uważa ją za bajeczkę, która nie
umywa się do sagi „Gwiezdne
wojny", ale wszystkim, którzy
obej rzą dzieło J.J.Abramsa wszelkie
obelgi staną wgardle.
WINO TRUSKAWKOWE
reż. Dariusz Jabłoński
(Połska,15 l.).obyczajowy,2009

Ekranizacja,.Opowieści
galicyjskich" Andrzeja Stasiuka.
Sam pisarz, współautor
scenariusza, przyznaje, że film
przypomina książkę i że sam już nie

wie. co według czego było robione.
Udałc się oowiem Jabłońskiemu
uchwycić, to co w utworze Stasiuka
njjwaZmejsze.czyiicharakter
miejsca, genius loci, w którym
dziejesięakcja.Asą to tereny
pogranicza polsko-słowackoukraińskiego, tygiel narodowości
i kultur które dosyć powolnie
pod 'ają się współczesnej
transformacji.
VICKY,CRISTINA. BARCELONA
reż. Woody Allen
(Hiszpania, 151.), obyczajowy
2009

Dwiedobre przyjaciółki. Vicky
i Christina (Scarlett Johansson),
podczas słonecznych wakacji
w Barcelonie zakochują się w tym
samym malarzu. Są całkowicie
nieświadome, ze częścią ich
przygody będzie nie tylko przystojny
pociągający artysta ale również
jego zwarinwan i była żona
(PenćlopeCruz)...
Woody Allen w najlepszej formie.
Zmysłowa Barcelona!
Z MIŁOŚCI DO GWIAZD
reż. Laetitia Colombani (Francja,
151.), komedia,2008

Robert Pelage jest fanem kina.
Bardzo powazrue traktuje swoją
pasję. Nocami sprząta biuro ag >nta
gwiazd filmowych, a przy okazji
czyta scenariusze1V swoim
odczuciu dba o dobre
samopoczucie i rozwój kariery
ulubionychaktorek. Prześladowane
gwiazdy mająjednak dość
natrętnego fana. Który przysparza
im kłopotów. Gdy spotykają się
na planie wspólnego filmu, jednoczą
siły, by wyrównać rachunki
z Robertem.

REPERTUARY
PREMIERA - NOC W MUZEUM 2

PREMIERA-PIĄTEK 13-EGO

Upiór z Crystal Lake

Postanawia zatem udać się
do Muzeum Historii Naturalnej
Kontynuacja przebojowej ko
medii familijno-przygodowej,
z akcją rozgrywającą się w mu
zeum, w którym nocą ożywają
zgromadzone w nim rozmaite
najniezwyklejsze eksponaty.
Fabuła tym razem została osa
dzona
w
słynnym
Smithsonian, największym
muzeum świata. Można w nim
podziwiać 136 milionów ekspo
natów, a wśród nich na przy
kład: samolot, w którym
Amelia Earhart przeleciała po
nad Atlantykiem, pamiątki
po Alu Capone, czy pantofelki
Dorotki z filmowego „Czarnok
siężnika z krainy Oz”.

„Noc w muzeum 2” zaczyna
się w momencie, gdy nocny
strażnik Larry Daley (Ben Stiller)
porzuca swoje mało dochodowe
zajęcie, aby zabrać się za tworze
nie produktów reklamowych...
Daley Devices. Wydaje się, że
wreszcie Larry’emu zaczęło się
w życiu powodzić. On jednak
czuje, że czegoś mu brakuje.
Postanawia zatem udać się
do Muzeum Historii Naturalnej
ponownie, gdzie w swoim czasie
przeżył niezwykłą przygodę,
gdzie ożyły muzealne figury po
staci neandertalczyków, prezy
dentów, kowbojów, a Larry
z nimi się zaprzyjaźnił. Wszelako

teraz nie bez smutku odkrywa,
że jego ulubione eksponaty mają
trafić do magazynów...
Twórcy filmu wiedzieli, że de
cydując się na realizację sequela
muszą postawić na coś superspektakulamego.
Tylko co może być bardziej
spektakularne, niż ożywienie
eksponatów z nowojorskiego
Muzeum Historii Naturalnej?
Odpowiedź nasunęła się sama
przez się: wpadli na pomysł, aby
pojechać z kamerą do Instytutu
Smithsonian w Waszyngtonie.
W rolach głównych: Ben
Stiller („Sposóbnablondynkę”).
Reżyseria: Shawn Levy („Ró-

żowa pantera”, „Nowożeńcy”).
W polskiej wersji językowej usły
szymy Piotra Adamczyka (jako
Larry’ego Daleya), Artura
Dziurmana
(Kahmunrah),
Klementynę Umer (Amelia
Earhart), Wita ApostolakisaGluzińskiego (Nick), Tadeusza
Kwintę (Teddy Roosevelt).

HT
• NOC W MUZEUM

2

reż. Shawn levy________________

USA 2009, przygodowy, komedia
wyst. Ben Stiller, Amy Adams,
Owen Wilson, Robin Williams, Alain
Chabat, Christopher Guest_____
dyst. Imperial - Cinepix

PREMIERA - WŁADCY WOJNY

Dramatyczna opowieść o wojnie i władzy
Wbrew pozorom najbardziej
kasową produkcją 2007 roku
w chińskich kinach nie był skądinąd dobry - melodramat
Anga Lee „Ostrożnie, pożąda
nie’, ale epicka opowieść
„Władcy wojny”. Co więcej,
dramat Petera Chana zdobył
kilkanaście nominacji i nagród
filmowych, a sam reżyser
dzięki
jury
festiwalu
w Tajwanie został szczęśliwym
właścicielem Złotego Konia.
Mimo to (a może właśnie dla
tego) po przejażdżce do kina
pozostaje uczucie niespełnie
nia.
Akcja rozgrywa się w II poło
wie XIX wieku w Chinach. Kraj
znajduje się w zapaści. Po prze
granej w pierwszej wojnie opiu
mowej cesarstwo zostało zmu-

REPERTUARY
ClNEMACITY KREWETKA
Gdansk, Karmelicka 1. tel. 058
7693000, www.clnema-city.pl
17again(USA.I.12)

11.30.15.30 pt -niedz., 18.30 pi
18.45sob.-niedz.
Anioły i demony (USA. 1.15)
10.30.12.1320,14.50.16.10.
17.40,19.20.30.,?1.50 pt.-niedz.
Arka Noego (Ara. b.o.)
10.15 pt.-niedz.
Dzielny Despero(USA, b.o.)
10,1330 pt niedz.
Generał Nil (Pol., 1.15)
18.15 sob.-niedz.
Góra czarownic (USA,b.o.)
11.13.16.45 pt.-niedz.
Hannah Montana (USA 1.12)

1214.15.16.15 pt.-niedz.
Lato muminków (Austria.. b.o.)
10.15.12.15.15 pt.-niedz.
Nocwmuzeum2:llcieczkaz
wystawy (USA, b.o.)

10.15,12.30.1445.17,19.15.2130
pt.-niedz.
Piątek 13-ego (USA, 1.15)

14,16.18.20,22 pt.-niedz.
Wojna polsko-ruska (Pol., 1.15)
11.15.1330.15.45.18.20.15.
22.30
pt.-niedz.
Vicky Christina Barcelona

(Hiszp 1.15)
1730.19.45pt -niedz..22.30sob.niedz. *
X-Men Geneza: Wolverine
(USA. 1.15)

21pt.-niedz.
Z miłości do gwiazd (■ JSA. 1.15)

21.45pt.-niedz.
Za jakie gneuiy (USA. 1.15)

20.45

sob.-niedz.

Cinemaestro - Wesele Figara

19.30 pt.
HEUKON
Gdańsk. Długa 57, tel.058301
533L wwwjieptunfilm pł

szone przez mocarstwa za
chodnie do zawarcia nieko
rzystnych traktatów handlo
wych, co w przeciągu kilku lat
doprowadziło do deficytu
w handlu zagranicznym. Wzro
sły podatki i ludność zaczęła
ubożeć. Do tego doszło starcie
konfucjanizmu i chrześcijań
stwa oraz chęć zniesienia ma
jątku dworu cesarskiego i feudałów i sprawiedliwy podział
ziemi między gminy chłopskie.
W kraju wybuchały powstania
ludowe. Dochodziło do krwa
wych rzezi wojskowych i cywi
lów. Ginęły miliony. Na takim
tle historycznym Peter Chan
opowiada historię trzech za
przyjaźnionych wojowników.
Jednym z nich jest generał ar
mii cesarskiej Ma Xfnyi, który

Wojna polsko-ruska

(Pol.. 1.15)
14.35 pt.-niedz.
Generał Nil (Pol.. 1.15)
16.35 pt.-niedz.
Tatarak (Polska. 1.12)
18.50 pt.-niedz.
Powiek na linie (USA, 1.15)
20 30 pt.-niedz.

w filmie nazywa się Pang (po
tomkowie Ma Xinyi zmusili
twórców do zmiany nazwiska
postaci). W kolejnej bitwie ge
nerał Pang, zdradzony przez in
nego dowódcę, traci wszyst
kich żołnierzy. Sam ledwo
uchodzi z życiem. Za sprawą
kobiety, która zaopiekowała się
nim po bitwie, generał trafia
do obozu wieśniaków, którzy
kradną zaopatrzenie wojska.
Zawiera pakt braterstwa
z dwoma hersztami bandy i za
mierza walczyć o przywrócenie
pokoju w kraju. Zachęca przy
jaciół, by wstąpili do jednej z ar
mii, zdobyli szacunek, a dzięki
żołdowi zabezpieczyli wioskę.
Z czasem „bracia krwi” mają
inne cele. Gdy generał każe za
mordować jeńców wojennych,

KAMERALNE
Gdańsk, Długa 57, tel.058301
53 31, www. reptunfiłm.pi
Gerurał-Zamach
na Gibraltarze (Pol., 1.15)

www.hdiosneLpl

17again(USA,l 12)
14.18.30 pt.-medz
*nioły i demony (USA, 1.15)
9.45,12.30,15J5.18.20.45pt.niedz.. 2330 pt.-sob. (kopia
cyfrowa), 11.15,14,16.45.19.30,
22.15pt.-niedz.
Arka Noego (Arg., b.o.)
9.30pt.-niedz.
Hańba (Australia. 1.15)
12 45.15.17.30.19.45.22.30 pt.niedz.

14 30pt.-niedz.
Góra czarownic (USA. bo.)

ML
*WiADCv WOJNY

TEATR

Zwodnica -19 pt.-niedz.
Orkiestra Titanic -18wt

śr.
MINIATURA
Gdańsk, Grunwaldzka 16,
tel 0583419483,
www.teatrminiatura.pl

“nokio-10 pt.wt -czw.,12

reż.Peter Chan_____________

sob. niedz

Chiny/Hongkong 2007, dramat
wojenny________________
wyst. Jet Li, Andy Lau, dystr.
Forum Film

Mir JSKI IM. WITOLDA

POLONIA
Sopot, Boh. Monte Cassino
55/57, tel.0585510534,
www.neptunfilm.pi
Jeszcze nie wieczór (Pol.,1.15)

GOMBROWICZA
Gdynia, Gema 26,
tel.0586210226,www.
teatrgombrowicza^ 1 pl

16pt.-niedz.

X-Men Geneza: Wolverine

18.20 pt -niedz.
Tatarak (Polska. 1.15)
20.30 pt.-niedz.

Zmiłości do gwiazd

Lubitschwdrodzedo
Hollywood
Nie chcę być mężczyzną

19 pt.
Ostrygowa księżniczka

20 pt.
Samrun

18 sob.
AnnaBołeyn

20 sob.
Dzika kotka

Lato muminków

18 niedz.

(Austria. Ko.)
9.30,11.15pt.-niedz.

Droga od Schönhauser Allee
do Hollywood

Noc wmuzeum 2: Uoeczkaz
wystawy (USA,bo)

20 niedz

MUmKINO
10.30.12.45,15,17.45,20pt.-niedz.
Gdańsk, ai. Zi .ycięstwa 14,
Piątek 13-ego (USA, 1.15)
teLOba7321010.
12.30.143017.15.19.15.22.15
wwwmuftikinapi
pt niedz
StarTrek (USA, 1.15)
17 again (USA, 1.12)
11.30,16 pt.-niedz.
Wino truskawkowe (Poi.. 1.15)
11.10 pt„ 15.30.1745.2015.2230
10.15.15.15.21.15
pt -niedzpt.-niedz.
30 dni mroku (USA, 1.15)
Władcy wojny (Chiny, 1.15)
2.14.30,19,22 pt.-niedz.
17.30.19.50,22.15 pt.-niedz.
Woyia polsko-ruska
Anioły i demony (USA, 1.15)
(Pol.. 1.15)
9.40,11.30.12.30,14.20,15.20.
10.15.13.1630.18.45.21.30 pt.17.10,18.10,20,21 pt niedz.,
niedz.
22.50pt.
Vicky Christina Barcelona
Arka Noego (Arg..b.o.)
(Hiszp ,1.15)
9.?0 pt.-niedz.
2030 pt.-niedz.
Dzielny DesperofUSA, b.o.)
9.50 pt -niedz
Zmiłości do gwiazd (USA. 1.15)
10.17,21 pt.-niedz.
Generał Nil (Polska. 1.15)

Noc w muzeum 2: Ucieczka z
wystawy (USA. b.o.)

1030, 2 50, K.15,1730,19.45pt.
niedz.

SILVER SCREEN
Gdynia, Centrum Gemini,
Waszyng*^»21,
tel.0586281800,
www.bihierscreen.com.pl

Piątek 13-ęgo(USA, 1.15)

12.45.15.10,17.20.19.30.21.45
pt.-niedz.
StarTrek (USA 115)
12.10.14.50,17.50,20.40pt.niedz., 23.15 pt.
Tatarak (Polska, 1.15)
13.20
pt. niedz 22 sob.-niedz.

22 sob.
Poranki z Nick.em

11 sob.
Poranki - Nurkuj Olly, nurkuj

11 niedz.

Wojna polsko-ruska (Pol., j15)
20.20 pt.. niedz.
Kabaret Mumio 1120 sob.

(USA, 1.15)
11.20 pt.-sob„ 14.10 niedz.

MUZYCZNY
Gdynia, pl. Grunwaldzki 1.
tel.0586209521,
wi w.inuzyczny.org
Siostrunie -19 pt.
Skrzypek na dachu -19

Posprzątane 19pt.-niedz.

sob., 15.19.30 niedz.
Piękna i bestia-11 ś -czw.
Straszne dzieci -19.30 pt
sob., 17 niedz.

SCENA OFF ur! BICZ
Sopot,MamuszkiZ
tei.058 5552234,
ww rt.offdebiczjsopot.pl

PANSTW0WA0PERA
BAŁTYUKA
Gdańsk, al. Zwycięstwa 15,
te). 0567634912,
www.operabaKycka.pl

Czasy Hatveya Milka - film

GwałtnaLukrecji - 19pt.-

niedz.
O czym są opery? Britten -

MILENIUM
Słupsk, Stary Rynek 4,
tel.059842 5191
Anioły i demony

Wojna polsko-ruska
(Pol.. 1.15)

10.40,21.10 pt.. 13.15.30,18ptniedz., 20.30 sob.-niedz.
REJS
Słupsk, 3 Maja 22, tel.059843
5434, www.emcek.pl

Generał Nil (Pol., 1.15)

ŻAK
Gdańsk. Grunwaldzka 195/197,
tel.0583451590.
www.klubzak.com.pl

Lato muminków

(Austria., b.o.)
15.30. pt.-niedz 13.30 sobniedz.

Volver(Hiszp.,l.l5)

18.30 pt.-niedz.
Zwiąż mnie! (Hiszp., 1.15)
20.40 pt.-niedz.
ALBATROS
Bytów, Wojska dolskiego 29.
tel.0598222309,
www.bck-bytow il
Miasto ślepców (Brąz.. 1.15)

19pt.-niedz.

MUITIKIN0
Elbląg, Teatralna c.
tel.05523766 09.
wwmnultikino.pl

Anioły i demony

(USA, 1.15)
9.40.12.30,15.20.1810,21pt.
niedz. (kopia cyfrowa), 1130,
14.20.17.10.20 pt.-niedz..22.45
pt.-sob.

Hannah Montana

Noc w muzeum 2: Ucieczka z
wystawy (USA, DX>.)
930,1030,11.50.12.50.14.15,

Hannah Montana (USA. 1.1?)

Zapowiedź (USA, 115)

20pt.-sob.

Starogard Gdański, Jana
Pawła II. tel.0585622103,
www.scL.art. pł
Hannah Montana (USA, 1.12)

16pt.-niedz.

Vicky Christina Barcelona

wvTV.rhdk.chujnife.pl

Vicky Christina Barcelona

SOKÓŁ

16.50,19 pt. niedz., 21.10 sob.niedz.

9.45.11.40.13.20.15.16.45 pt.niedz.

KWIDZYŃSKIE CENTRUM
KULTURV
Kwiif :yn, Katedralna 19,
tel.0552793424.
www.kcFclj.edu.pl

20pt.-sob.,18nied2

Dragonball. Ewolucja
(USA, 1.12)

ArkaNoego(Arg.,bo,

18pt.-niedz.
i apowiec (USA. 1.15)
20pt.-niedz.

18 pt.-sob., 16 niedz.

17 again (USA, 1.12)

Góra czarownic (USA.b.o.)

(Hiszp., 1.15)
19.45.22 pt.-niedz.

nieczynny

(Pol.. 1.15)
15.45.17.45.20 pt niedz.

CHOJNICKI 00M KULTURY
Chojnice. Swarożyca L
tel.052 3972215.

21.20 pt., 21.10 sob.-niedz.

Gdańsk, św. Ducha 2.
teL058 3011328,
www.teatrwybrzeze.pl

Gran Torino (USA, 1.15)

17pt.-niedz.

StarTrek (USA, 1.15)

WYBRZEŻE

Wojna polsko-ruska

Rumba(Belgia.l.l5)

1245.15.10.17.20.19.30.21.45
pt.-niedz.

19 pt.

(USA. 1.15)
1530.18.20.30 pt.-niedz., 13
niedz.

19 pt. niedz ,16.40sob.-niedz.

1515.16.30.1730.18.45 pt.niedz.

SCEN* KAMI* H.N,
So|Mt, Bohaterów
MonteCassino55/57,
tel.058 5513936,
r.nv.teatrwybrzeze.pl

(USA 1.15)
16.40 pt., 21.20 sob -niedz

Anioły i demony (USA, 1.15)

Piątek 13-ego (USA, 1.15)
NEPTUN
Gdańsk. Długa57. tel.058301
5331. www.neptunfiir pl

-12 niedz.

17 again (USA, 1.12)

9.40,12.30,15.20,18.10.21 pt.
niedz. (kopia cyfrowa), 1130.
14.20.17.10.20 pt.-niedz., 22.45
PtArka Noego (Arg., b.o.)
Vicky Christina Barcelona
9 niedz.
(Hiszp., 1.15)
Dzie'ry Despero(USA, b.o.)
1440.16.50,19.2115 pt.-niedz.
9.20pt.-sob.
Wojna polsko-ruska (Pol., 1.15)
Generał Nil (Polska. 1.15)
10.40,131530.18.20.30 pt.
10.15 pt.niedz.
niedz.
Góra czarownic (USA. b.o.)
X-Men Geneza: Wolverine
9.15pt.-sob., 9.20 niedz
(USA. 1.15)
Hannah Montana (USA, 1.12)
19.15.21.50
pt.-niedz. 10.20
pt.-niedz
Z miłości dr gwiazu (USA. 1.15)
Lato muminków
1715 pt. niedz.
(Austria., t.o.)
Maraton: Wojna polsko-ruska.
Rezerwat

GwałtnaLukrecji

niedz.

Wojna polsko-ruska

Wojn? polsko-ruska (Pol., 1.15)

KLUB FILMOWY
Gdynia, Waszyngtona lj
tel.0586618973,
www.kiubfiimowy.pi

Urodziny Stanleya -19 pt.-

18 sob., 20 niedz.

Hannah Montana

(Austria., b.o.)
9.10.45.12.30.14.10.15.50 pt.niedz.

USA 2009, horror_________
wyst. Jared Padalecki, Danielle
Panabaker, dystr. UIP

Szybko i wściekle (USA. 1.15)

(USA. 1.12)
10.10.12.20 pt.-niedz.
Lato muminków

• PIĄTEK 13-EGO

reż. Marcus Nispel___________

1830,2115pt. niedz., 14pt.-sob.

14.30 pt niedz
16.10 pt.-niedz. 20.20 sob.
Jeszcze nie wieczór (Pol . 1.15)
18.20 pt niedz . 20.15 pt.. niedz.

JA

Władcy wojny (Chiny, 1.15)

Wojna polsko-ruska (Pol., 1.15)

9.45,12pt.-niedz.

mentów z późniejszych filmów
z serii. Koktajl przygotował
Marcus Nispel, człowiek który
z powodzeniem nakręcił nową
wersję „Teksańskiej masakry
piłą mechaniczną”. Niby właś
ciwa osoba, na właściwym
miejscu, ale nikt ze strachu nie
oszaleje. Znamienne, że produ
cent Michael Bay wyszedł
w trakcie premiery horroru
twierdząc, że za dużo w nim
scen seksu. Myślę jednak, że
zwyczajnie się nudził, bo jego
gaiki oczne, podobnie jak moje,
nie mogły zdzierżyć banalności
czerstwej fabuły i schematyczności odgrzewanych rozwią
zań. A już pojawiły się głosy, że
upiór z Crystal Lake znowu
chwyci za maczetę/łuk/ki
lof/piłę...

Dzień świra - 19śr.-czw.

MALARNIA
Gdańsk, Teatralna 2,
tel.0583011328,
www.teatrwybrzeze.pl

(Pol., 1.15)
13 pt., niedz., 15.30,18.2030 pt.niedz., 23 pt., 13.10 sob.

HELIOS

Gdańsk. Kołobrzeska 41C,
tel.0587679999,

10 pt-niedz.
Gra dla dwojga (USA, 1.15)

jego przyjaciele się buntują.
Do tego okazuje się, że Pang za
kochał się w żonie jednego
z „braci”.
Mimo, że Chan kręci wiele
świetnie zaaranżowanych scen
batalistycznych, jego „Władcy
wojny” to dramatyczna - poz
bawiona baśniowego charak
teru ostatnich azjatyckich wi
dowisk - opowieść o wojnie
i władzy, które niszczą w czło
wieku wszystko co najlepsze.

To już dwunasty film, w któ
rym pojawia się słynny seryjny
morderca Jason Voorhees.
Mocno wyeksploatowany sku
teczniej całuje na dobranoc niż
straszy.
Grupka nastolatków, w któ
rych buzują alkohol, trawka,
a zwłaszcza hormony rozbija
obóz niedaleko Crystal Lake.
Jeden z chłopców opowiada hi
storię Voorheesa, który jak
zwykle gościnny nie jest i w mig
kładzie trupem rozbrykaną
młodzież. Sześć tygodni póź
niej w upiorne tereny zapusz
cza się Clay w poszukiwaniu
zaginionej siostry oraz stu
denci, którzy przyjechali tu
na weekend. Wszyscy znajdą
się na celowniku drągala, który
najpierw biega z workiem
na twarzy, a potem ukrywa
szpetne lico za słynną hoke
jową maską.
„Kątek 13-ego” to co prawda
reboot klasyku Seana S.
Cunninghama z 1980 roku, ale
znalazło się tu także parę ele

10.40 sob.
9.15 pt.-niedz.

18pt.-niedz.
(Hiszp.. 1.15)
20pt.-niedz.
ŚWIATOWID
Elbląg, pl. Kazimierza
Jagiellończyka 1.
tel.0556112068,
www.swiatowid.elblag.pl
Dragonball. Ewolucja
(USA. 1.12)

18 pt. nied;.
GradIadwojga(USA.115)
pt.. 1230. R40 pt.-niedz.
19 pt.-niedz.
Lato muminków
Cojestgrane?(USA,l 15)
(Austria., b.o.)
20 pt.-niedz.
9.50.11.40.13.30 pt.-niedz
(USA. 1.12)
9.20

Noc w muzeum 2: Ucieczka
zwystawyO ISA,b.o.)

9.30.11.50.14.15.16.30. ^pt.niedz.
Piątekl3-ęgo(USA115)

1510,17.20.19.30,21.45pt.
niedz.
StarTrek (USA. 1.15)
21.20 pt.-niedz.

WEJHI ROWSKIL CENTRUM
KUfTURY
Wejherowo, Sobieskiego 255
tei.058 6722775,
www.wck.wejher.pi
Festiwal Filmów
Jednominutowych
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NA SCENIE
W TEATRZE TARASY

KONCERTY W FILHARMONII BAŁTYCKIEJ

losna i goście z

kii
J

owa

Kijowscy Soliści reklamują się jako zespół łączący w sobie energię, entuzjazm, talent, pasję i śmiałą, młodzieńczą kreatywność
n
ii

mm

jm| piątek w Fil

*'J harmonii
B Bałtyckiej
i-i
odbędzie się
■ Bal
WioWm
senny. Or
kiestrę Symfoniczną PFB po
prowadzi Jerzy Swoboda - dy
rektor artystyczny Filharmonii
Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
oraz Filharmonii Narodowej

w Koszycach na Słowacji. Na gi
tarze zagra tego wieczoru Łu
kasz Kuropaczewski, absol
went Szkoły Talentów w Po
znaniu i Akademii Muzycznej
we Wrocławiu. Na program
koncertu złożą się: Concierto
de Aranjuez Joaquina Rodrigo,
suita z baletu „El sombrero de
tres picos” Manuela de Fally i La
valse Maurice’a Ravela.

Po koncercie melomanów
nie opuści wiosenny nastrój zagra zespół Standard Acous
tic, który zaproponuje „wio
senną listę przebojów” muzyki
rozrywkowej (utwory Grechu
ty, Skaldów, Abby i The Doors).
W sobotę w koncercie goś
cinnym wystąpią Kijowscy So
liści pod dyrekcją wybitnego
ukraińskiego skrzypka Boho-

dara Kotorovicha. Wykonają
kompozycje Griega, Roty,
Andersona i Chaczaturiana.

Marcin Mindykowski
Mamy bilety - szczegóły str. 16.
• KONCERTY W FILHARMONII

Filharmonia Bałtycka. Ołowianka 1
Godz. 19. Bilety: 25-60 zł
10-40 zł (sob.)

„KU PRZYSZŁOŚCI”

zainteresowani
udziałem
w przedstawieniu, tłuką se
riale, kręcą reklamy, więc Ma
rynia w akcie desperacji przy
pomina sobie o Igorze, słowa
ckim artyście poznanym
w Zagrzebiu. Igor przybywa i...
„zaczynają się schody”. Łatwo
nie jest, ale śmiesznie
na pewno.
Bywają różne rodzaje dow
cipu i różne rodzaje śmiechu.
Ten jest w najlepszym gatunku.
Hanna Śleszyńska przechodzi
w „Pomału a jeszcze raz ...”
samą siebie. Czegokolwiek się
dotknie - błyszczy!
Równie znakomici są pozo
stali aktorzy.
Muzyka - Jifi Toufar. Teksty
piosenek - Robert Talarczyk
i Paweł Cmiral. GA

HSBB91
Sopot. 22,23.05_______________

Teatr Tarasy, Zamkowa Góra 3/5
Godz. 20. Bilety - 50 zł
„AVE MARIA” I INNE

Koncerty O Matce
w AM
Pieśń

izmu”, ale wprost od mamy
i taty” - pisano. Artyści z Mu
mio - łączą elementy teatru,
kabaretu i koncertu, stworzyli
własny, niepowtarzalny styl.
Zespół powstał w ramach ist
niejącego w Katowicach
od 1995 roku, Stowarzyszenia
Teatr EPTY-a.

W sobotę w Akademii Muzycz
nej recital światowej sławy gi
tarzysty
Łukasza
Kuropaczewskiego. A w czwar
tek „Ku przyszłości” - koncert
- prezentacja utworów skom
ponowanych przez pedagogów
i studentów gdańskiej Akade
mii Muzycznej. W programie
usłyszymy kompozycje Krzysz
tofa Olczaka, Andrzej Dziadka,
Radosława Łuczkowskiego, Sebastiana Mosia, Michała
Dudasa oraz studenta z Włoch
Maurizio Conca. Wykonawcy
to zespoły kameralne oraz
Chór „440 Hz” pod dyr. Anny
Borkowicz.

GA
Mamy dla Was bilety? Szczegó
ły str. 16

Gdańsk, 23.05,28.05___________

Lutownica, ale nie pistoletowa, tylko...

• MUMIO
Gdańsk, 23.05________________

Niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju Mumio

„Pomału a jeszcze raz...” - trzy
w jednym - czeska komedia
Igora Śebo z piosenkami, któ
rej akcja rozgrywa się w teatrze,
czyli to, co lubimy najbardziej.
Na scenie: Hanna Śleszyńska,
Olga
Bończyk,
Robert
Talarczyk oraz Igor Śebo. Od
słaniają teatr od kulis, w trakcie
przygotowań do premiery,
nad którą zawisła niespodzie
wana katastrofa. A wszystko
w oprawie inteligentnego hu
moru. Sytuacja jest poważna,
gdyż tuż przed premierą umarł
reżyser i jednocześnie aktor
grający w przedstawieniu. Za
czynają się poszukiwania za
stępcy. Sytuacja jest gardłowa,
już wyznaczono termin pre
miery, w dodatku finansuje ten
„projekt” Unia Europejska,
która przyznała środki na czte
rech, nie na trzech aktorów. Bi
lety sprzedane, nawet popre
mierowy spektakl opłacony!
Teatralni koledzy z Polski nie są

Gdańsk, 22.05,23.05____________

MUMIO, CZYLI KABARETOWA REWELACJI!

Ich żarty podbiły całą Polskę,
>a teksty weszły do języka co
dziennego. „Lutownica, ale nie
pistoletowa tylko taka kolba”.
Mumio nie trzeba reklamować.
To jedyny w swoim rodzaju ze
spół, porywający niezwykłą
lekkością wniesamowity świat
absurdu. Swoim debiutem wy
wołali dziki zachwyt publicz
ności i krytyki. Gazety pisały, że
to „największe odkrycie ostat
niego sezonu”. „Mumio mówi
do nas na zapomnianych falach
„radia na kryształek”, gdzie nie
ma wyścigu, konkurencji, poli
tyki i gdzie każdy z nas pocho
dzi nie od jakiegoś tam “-

Łatwo nie jest,
ale śmiesznie!

Kino Neptun. Długa 57_______
Godz. 17 i 20. Bilety: 20,40,5060 zł

e KONCERT W AM

Sala Koncertowa - budynek żółty
(sob.). Sala Kameralna - budynek
czerwony (czw.) Akademii
Muzycznej, ul Łąkowa 1/2,_____
Godz. 19. (sob.), godz. 18. (czw.)
Wstęp wolny

W niedzielę w kościele pw. Naj
świętszego Serca Jezusowego
w Gdańsku - Wrzeszczu,
po mszy świętej o godz. 13:00,
Towarzystwo Śpiewacze im. K.
Szymanowskiego
wystąpi
z koncertem „...o Matce pieśń...”.
W programie słynne „Ave Ma
ria” w kompozycjach Franciszka
Liszta, Saint-Saensa, Franciszka
Schuberta, usłyszymy także
m.in. „Pieśń o matce” Stani
sława Moniuszki.
Wystąpią
Marzena
Prochacka, Monika FedykKlimaszewska, Jacek Szymań
ski, Dariusz Wójcik i Chór
pod dyr. Józefy SiudaczyńskiejBabicz.

HT
9 O MATCE PIEŚŃ
Gdańsk, 24.05,________________

Kolegiata pw. Najświętszego Serca
Jezusowego, ul. ks. J. Zator
Przytockiego 3_____________
Godz. 13.45 Wstęp wolny

WIŚNIEWSKI - IMFEKcmTO MANO DUO

Polska wrażliwość i włoski temperament

Mipjskl Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie
Dział Pomocy Rodz»nre
\
poszukuje kandydatów
na rodziny zastępcze
niespokrewnione oraz zawodowe
cl Niepodległości 759A
81-838 Sopot
telefon 0585551022
e-maih dprmops(5)sopot pl
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W piątkowym recitalu fortepia
nowym w Sali Mieszczańskiej
Ratusza wystąpi WiśniewskiImperato Piano Duo: Ignacy Jan
Wiśniewski - student Akade
mii Muzycznej w Gdańsku
klasy fortepianu prof. Kata
rzyny Popowej - Zydroń oraz
Gianluca Imperato - absolwent
Akademii Muzycznej w Rzyim-j
oraz Neapolu.
Wiśniewski - Imperato
Piano Duo powstało podczas
wspólnych studiów obu piani
stów w Hochschule fuer Musik
und Theater Hannover. Młodzi
twórcy połączeni wspólną pa
sją do muzyki poważnej oraz
zafascynowani improwizacją

wanych utworach połączonych
ze spontanicznością Wykona
nia. Muzyka ich jest pełna wło
skiego temperamentu i polskiej
wrażliwości.
Recital w Gdańsku otwiera
serię koncertów WiśniewskiImperato Piano Duo po Polsce,
Niemczech i Włoszech. W pro
gramie - utwory solowe Cho
pina, Liszta oraz kompozycje
własne grane na cztery ręce.

Wiśniewski - imperato Piano Duo
na fortepianie odnaleźli swój
indywidualny język muzyczny,
Inspirując się muzykąpoprzednich epok tworzą własne kom-

9 WIŚNIEWSKI - “1PERAT0
pozycje oparte na improwizacji. Ich koncerty są zawsze niepowtarzalnymi spektaklami
opartymi na wcześniej opraco

Gdańsk, 22.05________

______

Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna
33/35
Godz. 18. Wstęp wolny

WYSTAWY
W ÖALFRIIFIONOVÄ

Oto 40 lat sztuki butów
edną i tę samą parę
butów nosi już od 40
lat. Nie obcina wło
sów ani brody i wie
rzy, że jest siódmą inkamacją słynnego
niemieckiego malarza epoki re
nesansu, Albrechta Diirera.
Mowa o Andrzeju Dudku. Jest to
jeden z najciekawszych polskich
artystów XX wieku. Zajmuje się
niemal wszystkimi dziedzinami
sztuki: od malarstwa po video art
Wystawa - Andrzej DudekDiirer. Droga poprzez czaso
przestrzeń. 40 lat “sztuki bu
tów (1969-2009) to 40 grafik
i zdjęć.
Dziś, 22 maja odbędzie się
Autoprezentacja Artysty.
GA

W środę 27 maja

ENCYKLOPEDIA TRÓJMIASTA
Kolejny odcinek - kulturalne ABC: kina, teatry, muzea

J

KUJ TUKA

Jeśli n>e masz segregatora,
a chcesz zbierać naszą kolekt«;,
zadzwoń lub przyjdź
do Biura Konkursów
„POLSKI Dziennika Baltyck ;go
w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11,
0583003175
‘uasto
Pruszcz
Gdański

Partnerzy wydani«

Miasto
Rumi«

* 4. OUDEK- DÜRER
/iar>KU2.05-16 06_______________

Galeria Pionova, ul. Olejarua 2___
Godziny otwarcia galerii - pon.-pt.
-13-17, sob. 11-15____________
Godz. 18 (22.05). Wstęp wolny

POLSKA

Jedna z prac Andrzeja Dudka-Diirera

ŻYJESZ LOKALNIE.

Ktt-1

TO KOLEJNA OKAZJA, ABY ZOBACZYĆ. JAK ŻYU NASI PRZODKOWIE

Żywa “wystawa” w Grodzisku
Kobiety będą pokazywać, jak
w czasach wczesnośrednio
wiecznych wyrabiano naczynia
i w co się ubierano. Z kolei
mężczyźni zaprezentują zbroje
i miecze. Wszystko to za sprawą
XII Festynu Archeologicznego,
który odbędzie się już jutro
w sopockim Grodzisku.
Początek imprezy zaplano
wano na godzinę 12.0 godz. 13
odbędą się pokazy rzemiosł
wczesnośredniowiecznych. Ci,
którzy pojawią się w tym czasie
w grodzie będą mogli osobiście
wykonać glinianą misę, bądź
biżuterię. Ciekawie będzie rów
nież między godziną 15 a 17.

a W tym czasie zaplanowano po

kazy musztry, konkursy łucz
nicze, a także dawne gry i za
bawy. Wszystko z udziałem
publiczności.
Po godz. 17 zespół “Annimus
Saltandi” zatańczy tak, jak ro
bili to nasi przodkowie setki lat
temu. Na tym jednak nie koniec
atrakcji. Późnym popołudniem
dojdzie bowiem do walk mię
z dzy Słowianami a Wikingami.
o:x

a

KG

• FESTYN ARCHEOLOGICZNY
Sopot, 23.05.__________

Grodzisko, ul. Haffnera 63
2NI Bilety - 3 - 5 zł
fk.
O
o

AKT W SZTUCE POLSKaEJ

UJNI

ao:

Takie jest piękno nagości
Ręczne wyrabianie naczyń

Kilkadziesiątobrazównajwybitniejszych polskich malarzy
zkońcaXIXiXXwieku prezen
towanych jest na wystawie
„Piękno nagości. Akt w sztuce
polskiej”. Są tam dzieła m.in.
Wojciecha Weissa, Józefa
Pankiewicza,
Władysława
Podkowińskiego, Jacka Mal
czewskiego,
Jerzego
Nowosielskiego. Najstarszy pre
zentowany obraz to „Rodzina
Fauna” z ok. 1890 roku Fran
ciszka Żmurki. Większość tych
obrazów to wizerunki nagiej kobiety-leżącej, siedzącej lub sto
jącej, której dodano jakiś sank
cjonujący nagość element.
Gdańska wystawa jest ko
lejną wersją projektu Małgo
rzaty Laurentowicz-Granas
z Muzeum Historii Miasta Ło
dzi.

GA
• PfEKNO NAGOŚCI
Gdańsk, do 16.08_______

Zielona Brama - Muzeum
Narodowe, ul- Długi Targ 24
Godz. 10 -17 (wt. - nd.) Bilety 8 4 zł
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DLA DZIECI
I'D LA TTZXECX

WYSYŁAJ SMSY1 V\ YGRYWAj

SMÜSK
Rodzinne popołudnie na tarasie

KONCECTY

Pracownicy parku handlowego Matarnia
zaptaszajądziedwraz z rodzicami na
warsztaty ze studentami Akademii Sztuk
Pięknych z Gdańska. Maluchy, pod okiem
zakow będą tworzyć własne mini ogródki,
atakże rzeźby zmasy solnej. N? pożegna. ..e
każde dziecko otrzyma wakacyjny upominek.
Wszyscy tatusiowie, korzystając z porad
eksperta będą mieli okazję współtworzyć
nowe oblicze tarasu w Strefie Inspiracji.Z
kolei na mamy czeka specjalna atrakcja. Będą
mogły wziąć udział w warsztatach układania
bukietów pod okiem florystki. Mogą też liczyć
na bezpłatny makijaż z poradą wtym
zakresie.

• 4 dwuosobowe zaproszenia na koncert KrzysiGór.iiak (24.05, Klub Pokład w Gdyni, g.
19 ) - wyślij SMS otreści: DB JAZZGDYNI, imię i nazwisko, pod nr7101(koszt 1,22 złz VAT)
• 5 dwuosobowych zaproszeń na koncert Tomka Lipińskiego(24.05,DreamClubw
Sopocie, g. 20.) - wyślij SMS o treści: DB DREAM, imię i nazwisko, pod nr 710i ‘.koszt i,22 zł
zVAT)
• 1 dwuosobowe zaproszenie na koncert KijowsKich Solistów (23.05. Filharmonia
na Ołowiance wGdańsku, g. 19.) - wyślij SMS o treści: DB FILHARMONIA, imię i nazwisko,
podnr7101(kosz11.22złzVAT)

Gdańsk Matarnia, sobota,g. 12.00, Park
Handlowy Matarnia, ul. Złota Karczma 26,
wejście od strony pasażu meblowego,
■wstęp wolny

Na SMS-y czekamy dzisiaj do g. 12.00. Laureatów powiadomimy telefonicznie.

KABARET
• 4 dwuosobowe zaproszenia na kabaret Mumio(23.05, Kino Neptun wGdańsku, g.20.)—
wyślij SMS o treści: DB MUMIO, imię i nazwisko, pod nr 7101 (koszt 1,22 złz VAT)

TEATRWBKZliE
• 1 dwuosobowe zaproszenie na spektakl"Grkiestra Titanic" (27.05, Teatr Wybrzeże
(Matarnia) w Gdańsku, g. 18.) - wyślij SMS o treści: DBTEATR. imię i nazwisko, pod nr 7101
(koszt 1,22 złzVAT)

Z familią na Familię

Wernisaż na Dzień Mamy

Wystawa fotograficzna "Matka Polka Gdańsk
1945- 2009" zainaguruje wernisaż, który
odbędzie się 26 maja w Centrum Edward.
Na historycznych 10 zdjęciach będzie można
zobaczyć mamy, które w latach40., 50., 60.
i później lubiły zabierać swojedzieci
na przechadzl po Parku Oliwskim i w inne
znane zakątki Gdańska. Wystawa tawciepły
sposób "opowiada otym.jak zmieniały się
kobiety, moda i jak w tym wszystkim (nie)
zmienił się GdańsK. Na wystawę warto wybrać
sięzdziećmi. Iczerwca ekspozycja przeniesie
się do sklepi "Mama i ja" przy ul. Gri inwadzkiej
w Gdańsku
Gdańsk Oliwa, wtorek, g.17.00. Centrum
Zabaw Twórczych EDWARD, ui.
nuuakowskiego 3a, wstęp wolny.
Pinokio w Miniaturze

Przedstawienie o drewnianym placyku to
wielka metafora, opowiadająca o trudzie
wychowania i dorastania, a także o
specyficznej relacji między ojcem i synem.
Pinokio musi zmierzyć się z czyhający mi
na niego każdego dnia niebezp sczeństwan,..
Podejmując trudne decyzje uczy się
odpowiedzialności. Dzięki temu Pinokio
z drewnianego pętacyka przemienia się
w prawdziwego chłopca
Gdańsk Wrzeszcz, pt-rd.wt-czw.g.10.00,
12.00 .Teatr Miniatura, al. Grunwaldzka 16,
biiety-12zł(wt-pt.),15zł(sob.-nd.)

SOPOT
CzerwonyKaptureknad morzem

0 historii Czerwonego Kapturka słyszało

zapewne -.iejedno dziecko. Zły wilk, który zjadł
babcię i którego zabił dzielny myśliwy śniłsię
wielu maluchom. Jednak wspektaklu
wystaw anym przez Teatr Qfer pojawia się
bajkopisarz, który przy pomocy mistrza
Bajadera. wielkiego autorytetu w dziedzinie
twórczości fantastycznej,(czerpiącego
natchnienie ze słodkich ciasteczek, wymyśla
nagorąco historię dawno już wymyśloną.
I chociaż większość młodych widzów wie, co
za chwilę przydarzy się Czerwonemu
Kapturkowi, z uwagą śledzi losy dziewczyn!
Młodzi widzowie morą aktywnie uczestniczyć
w przedstawieniu. Szczęśliwcy mogą wystąpić
na scenie, a nawet zniknąć w przepastnym
"brzusiu" wilka. Śmieszne epizody, wpadające
w ucho piosenki i zabawna gra aktorska
sprawiają, że przedstawienie ogląda się

rewelacyjnie.
Sopot Kamienny Potok, niedziela, g. 12.00,
Teatr Tarasy, ul. Zamkowa Góra 3/5 (obok
Aquaparku), bilety 20 zł(normałriy), 15 zł
(ulgowy - dla grupy powyżej 5 osób).

GDYMA
Bioróżnorodność na Skwerze Kościuszki

Dzisiaj przed Akwarium Gdyi iskim odbędzie
się zabawa plenerowa pod hasłem
"Bioróżnorodność - poznaj, by zachować!",
organizowana zokazji Międzynarodowego
Dnia Bioróżnorodności.
Impreza obfituje w wide atrakcji.
Zaplanowano m.ln. wspólne budowani ?
najdłuższej dżdżownicy wszechczasów,
tworzenie i układanie elementów polskiej łąki.
wykonanych z resztek tkanin, włóczki,

papieru, itp. na specjalnie rozwiniętym
naturalnym trawniku. Będzie można także
wziąć udział wtworzeniu makiety fragmentu
ekosystemu Morza Bałtyckiego, składającej
się z poszczególnych stref (plaży,
przybrzeżnej, toni wodnej i dna), a także
z modeli zwierząt i roślin. Podczas imprezy
odbędąsię również warsztaty edukacyjne
oraz mikroskopowe. Będą to prezentacje fauny
i flory Bałtyku w postaci preparatów, z opisami
i zdjęciami. Nie zabraknie też eksperymentów
związanych z oczyszczaniem wody. Można
będzie samodzielnie wykonać doświadczenia
z wodą, atakże zobaczyć próbki ścieków.
Będą też konkursy wiedzy.

Warto wybrać się dziś do Tczewa
na XII Międzynarodowy Festi
wal Muzyki Rodzinnej Familia Tczew2009- O Grand Prix rywa
lizować będzie dwanaście ze
społów z kraju i zagranicy.
Regulamin festiwalu wy
maga, aby co najmniej 50 proc.
składu zespołubyło zesobąspokrewnione. W tym roku pięć ro
dzinnych kapel przyj eżdża z za
granicy: Izraela, Łotwy, Niemiec,
SłowacjiiUkrainy. Siedemgrup,
to polskie zespoły rodzinne
z różnych regionów kraju.

Tegoroczną nowością będzie
sobotni festyn - “Muzyka dla ro
dzin”. To w jego ramach odbę
dzie się koncert laureatów festi
walu oraz koncert gwiazd. Jedną
z atrakcji będzie koncert wirtu
oza harmonijek ustnych. KP
• FESTIWAL RODZINNA
Tczew, 22,23.05__________

Centrum Kultury i Sztuki, ul.
Wyszyńskiego__________
Godz. 10( pt.), 16 (sob.)
Wstęp wolny

W czwartek

MOTU

dodatek

Gdynia, piątek, g. 1L00-17.00. Skwer
Kościuszki przed Akwarium Gdyńskim,
wstęp wolny.

GRATKA

Zamów reklamę

058 300 32 00
0224585/05

RADIO GDAŃSK PRODONUJE

LISTA PRZEBOJÓW TROJKI

• Palące słońce, piaski
Sahary, komórkabez
zasięgu, a wokół tylko
beduini. Itak przez kilka
długichmiesięcy. Jak
rozwinął się ten scenariusz
w przypadku młodej
poorózniczki znad Wisły?
Jest o czym opowiadać skoro na spotkanie z polską
beduinką, Hanna Toczko przeznaczyła
naantenie Radia Gdańskblisko godzinę. Również dlatego,
by swoje pytania odważnej dziewczynie mogli zadać
słuchacze Nocnych Rozmów.

Nikt się tego nie spodziewał, a chyba najmniej pan
Andrzej Grabowski, że dotrze do drugiego miejsca
w Liście Przebojów Trójki. A wszystko przednim!
Na pierwszym miescu niepodzielnie zespół Coldplay.
I jeśli nic się nie zmieni do jutra, to proszę nasłuchiwać
przed g. 22, zaprezentujemy specjalną wersję tego
utworu sprezentowaną nam przez Piotrka Metza. Bardzo
jestem ciekaw, czy do poczekalni lub na Listę wejdzie
jutro nowe nagranie Dream Theater. Cała pły ia
w czerwcu, a jesienią przekonamy się w jakiej formie
koncertowej są panowie.
A jutro na fanów Listy mamy ogromną niespodziankę!
Ale na razie ciiiiiii......
Przypominam, oczywiście, o naszym zestawie
do głosowania.
Głosy można oddać jeszcze dziś do godz. 18.00,
najłatwiej z naszej strony internetowej:
lp3.polskieradio.pl

Radio

Gdańsk

Ich początek w niedzielę o 22.05.
• JużdziśwRadiuGdaóskodpowiedźnapytame:ileosób
zmieści się w jednym smoku. Niezliczoną ilośćrazy
sprawdzał to Konrad Szachnowski - dyrektor Teatru
Miniatura i reżyser wielu spektakli z udziałem marionetek,
pacynekikukiełek.
O stworach, sposobachpobudzania wyobraźni młodych
widzów i o innych tajemnicach swojego zawodu, już dziś
opowie Iwonie Borawskiej.
Awysłuchaćtegobędąmoglicisłuchacze,którzy
przy okazji wspominkowych spotkań z „Ulicą Kwietną” są
zRadiem Gdańsk w każdy piątek o 20.05.
• W niedzielnym Salonie Artystycznym Radia Gdańsk tym
razem: Car Mikołaj, Towarzysz Chrystus, Obywatel
Pekosiewicz i inni.
Rozmowa z dr Joanną Puzyną-Chojką, autorkąksiążki
„Gra o zbawienie. O dramatach Tadeusza Słobodzianka”.
Waudycji, która na antenie Radia Gdańsk rozpoczniesię
o 15.00, także o wakacyjnych planachTeatru Leśnego.
• Wszystkich sympatyków sportu na pewno zainteresują:
sobotnia transmisja piłkarskiej konffontaqi gdańskiej
Lechiizkrakowską Wisłąiniedzielne relaq'e z żużlowego
toru, na którym w meczu
z rywalami z Bydgoszczy, gospodarze szukać będą drugiego
w tym sezonie ligowego zwycięstwa.
Sport na antenie Radia G dańsk w sobotę od 17.00,
a w niedzielę wyjątkowo już od 16.00.
• Tuż po sportowych emocjach Krystyna Rejnowicz
zaprosi nakolejne spotkanie z „Magią muzyki”.

Zapraszam jutro o 19.05

REAL, 058/511 -85-58,511 -88-99
GDAŃSK, Apteka Dyżurna,
ul Wały Jagiellońskie 28/30, tel. 058/320-78-37
SOPOT, Apteka i/yżuma, ul. Koniuszki 7,
058/551-32-89
GDYNIA, Apteka Dyżurna, Karwiny,
ul. Chwaszczyńska 21 C, 058/660-80-80
GDYNIA, Apteka Dyżurna, pl. Kaszubski 8,
tel /fax 058/661-75-94,058/620-58-58
GDYNIA .Pod Gryfem”, Starowiejska 34,

Syriusz - caiodoouwo. medytowanie,

058/620-19-82

Zaspa, 058 761-81-83

■ POSIŁKI NATELEFON

Ii SOPOT

KRÓLEWSKA 058 301 -58-90, pizze

Anubis! Gizela Zdyń, całodobowe,

gratisowe, www.krolewska.com.pl

058-555-07-31 Sopot Abrahama 27

■ RÓŻNE

NOTOWANIE NUMER 142X7 16.05.2009
Life in Technicolor ■■ ~ Coldplay
JESTEM JAK MOTYL - Andrzej Grabowski
A GIFT-Basia
Bullets - Archive
USE SOMEBODY-Kings Of Leon
Anything Goes - AC/DC
BATTLE FOR THE SUN - Placebo
MAGNIFICENT-U2
Wrong - Depeche Mode
PIWKO-Kazik

całodobowo 058-551-03-50,0609-06-09-65

Odtrucia, wizyty, EKG, 0601-670-398

BIURO OBOL, Sopot ul. Chrobrego 34,

WETERYNARYJNE wizyty domowe, całodobo

058 551-32-45

wo, 058-559-89-56,0503-820-731

Kompleksowo, całodobowo

■ ZAKŁADY POGRZEBOWE
■ GDAŃSK

Cl GDYNIA
Chejrcn, dyżur całodobowy, Witominska 39,
058/621-19-44

Miejski Zakład Zieleni

CONCORDIA

KoziarSp. j.

Witominska 23/1,058/622-51-41

Gdańsk Wrzeszcz

DAL Kai, całodobowi 05W6WK1
www.orszak.pl

Partyzantów 27
- całodobowe usługi pogrzebowe,
058 345-12-99,058-341-30-02

Ostatnia Posługa - całodobowo
058/ 671 23-33,0501/163-354
PofTebowe Zakrzewski
0602-25-19-30, całodobowo 058-620-25-25

Pogotowie Ftyzebowe
-całodobowe usługi 94-35;

Taniej w prenumeracie
Zamów już teraz!
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■ APTEKI CAŁODOBOWE
GDAŃSK, Apteka Dyżurna, ul. Kołobrzeska 32,

Cmentarz Komunalny Sopot własna chłodnia,

Piotr Baron

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

WAŻNE TELEFONY

0801 15 00 26

Etemum - Rumia
0/58 671-0"' 96,0602-247-434

Jeżeli chcesz zamieścić ogtoszenie
w tej rubryce zadzwoń
tel. 058-30-03-216, 058-660-65-15

0277324/00

S PO RTOWY

DZfEŃ
mamV
OD GODZ.

I 6:00

Prowadzenie
Mariola Bojarska-Ferenc
W
•
•
•
•
•

PROGRAMIE:
Pokazy akrobatyczne grupy duofocus
Pokazy fitness w wykonaniu klubu active
Pokazy jogi szkoły jogi beaty Wiśniewskiej
Porady di etetykÄ^^lvita clinic
KONKURSY
5 "Mn^n^GRYWA WEEKENDOWY
REJS WELLNES^^^^^^^kąTENA BALTICA

CENTRUM HANDLOWE R
8 1-525 GDYNIA, TEL #

ZWYCIĘSTWA 256,
5, WWW.KLIF.PL
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PREZENTACJE SZKÓŁ
s

VII BAŁTYCKI FESTIWAL NAUKI

ie tylko dla
entuzi astów nauki
Jeśli interesuje Cię „Chemia
zapachu”, „Jak zbudować ogniwo
słoneczne, wykorzystując sok
z czarnycu jagód?”, „Matura
w laboratorium”,VII Bałtycki
Festiwal Nauki jest wydarzeniem
w którym musisz wziąć udział

Zwycięska drużyna SIFE z Uniwersytetu Gdańskiego

Zwycięstwo studentów z UG
Drużyna SIFE Uniwersytetu
Gdańskiego po raz ósmy
z rzędu zdobyła mistrzostwo
Polski w międzynarodowym
konkursie SIFE - Studenci dla
Przedsiębiorczości. Tym sa
mym studenci UG otrzymali
prawo do reprezentowania Pol
ski w finałach światowych SIFE
World Cup w październiku
2009 r. w Berlinie.
W XI ogólnopolskiej edycji
konkursu, który odbył się
15 maja w Poznaniu, wzięły
udział drużyny studenckie
z całej Polski. Zadaniem każ
dego zespołu było zaprezento
wanie efektów swojej pracy.
Studenci przez cały rok akade

micki realizująprojekty, których
celem jest promowanie postaw
przedsiębiorczych wśród lokal
nej społeczności. Oceniana fest
efektywność projektów, zgod
ność z kryteriami programu oraz
sposób ich zaprezentowania.
Zespół sędziów, w którego
skład wchodzili przedstawi
ciele znaczących firm i instytu
cji, zadecydował, że to właśnie
drużyna z UG zrealizowała
projekty wyróżniające się naj
wyższą efektywnością.
Drużyna SIFE pracuje
pod okiem doradcy meryto
rycznego doktora Piotra
Wróbla z Wydziału Zarządza
nia Uniwersytetu Gdańskiego.

Co to jest
SIFE
(Students In Free Enterprise)
czyli Studenci (ft
Prredstętdorczości to nazwa
międzynarodowego programu
k i erowanego do studentów
K iei unków ukononftc *nye h

<<i

u pokrewnych.

Program polega na realizacji
3rC|ekt .row ilora« h
się w roił uczących. Studenci
tematykę swoich projektier.

OGŁOSZENIE

0278964/00

administracja publiczna
socjologia administracji
ekonomia menedżerska
ekonom,ka ochrony środowiska
integracja europejska

tjy,r.r

-semestralne
studia inżynierskie
prowadzone
na Wydziale Studiów Inżynierskich
Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji

zarządzanie i inżynieria produkcji
W 058 305 08 12
W 058 305 08 89
6327394 rrall: rekrutacja@gwsa.pl
Skype: GWSA
'vww gwse pi
(idańskj Wyższa Szkoła Administracji
80-656 Gdańsk, ui. Wydmy 3
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ałtycki Festiwal
Nauki, popu
larnonaukowa
impreza organi
zowana od 2003
roku przez wyż
sze uczelnie województwa po
morskiego, instytuty naukowe
Polskiej Akademii Nauk, insty
tuty branżowe oraz związane
z nauką środowiska pozauczelniane. W tym roku główne
wydarzenia tej edycji imprezy
potrwają od
czwartku,
28 maja, do niedzieli, 31 maja.
Wzorem lat poprzednich - róż. nych atrakcji dla entuzjastów
nauki nie zabraknie również
przed i po tym terminie.
Pomysłodawcą tej cyklicznej
imprezy jest Rada Rektorów
Województwa Pomorskiego,
a adresatami wszyscy miesz
kańcy Wybrzeża, niezależnie
od wieku i wykształcenia.
Celem imprezy jest upow
szechnienie tematyki i osiąg
nięć prowadzonych badań
naukowych oraz przybliżenie
ich mieszkańcom regionu
w możliwie zrozumiałej, atrak
cyjnej formie, rozwinięcie cie
kawości świata i radości z jego
poznawania. Podczas wykła
dów, doświadczpń, pokazów
laboratoryjnych, prezentacji
multimedialnych czy pikników
naukowcy będą przybliżać
nam ponad 40 dyscyplin, któ
rymi zajmują się na co dzień.
Organizatorzy za zadanie
stawiają sobie udowodnienie,
że nauka nie zamyka się jedy
nie w mądrych księgach
i można ją łączyć z ciekawą za
bawą. Z analizy przygotowa

nych imprez wynika, że plan
zostanie zrealizowany.
W przygotowanie wydarzeń
jest zaangażowanych ponad
3500 osób z 34 instytucji: wyż
szych uczelni województwa
pomorskiego, instytutów nau
kowych Polskiej Akademii
Nauk, instytutów branżowych
oraz związanych z nauką śro
dowisk pozauczelnianych,
a nawet muzeów.
Liczba imprez, które odbędą
się podczas festiwalu, rośnie
z dnia na dzień. W ubiegłym
roku było ich ponad 700, w tym
ma ich być blisko 800.
Aktywnie w festiwalowe wy
darzenia włączyły się m.in.:
Akademia Marynarki Wojen
nej w Gdyni, Uniwersytet Me
dyczny w Gdańsku, Akademia
Morska w Gdyni, Akademia Po
morska w Słupsku, Archiwum
Państwowe w Gdańsku, Gdyń
skie Centrum Innowacji, Insty
tut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, Instytut Oceanologii
PAN w Sopocie, Muzeum Zam
kowe w Malborku, Politech
nika Gdańska oraz Wyższe Se
minarium Duchowne Diecezji
Pelplińskiej.
Bardzo dużą liczbę imprez
przygotował w tym roku Uni
wersytet Gdański. Wydział Bio
logii tej uczelni zaplanował
spotkania i prezentacje, pod
czas Których zostaną przedsta
wione m.in. aktualne problemy
ochrony zwierząt, kompute
rowy atlas mózgu człowieka
oraz tablice Ishihary umożli
wiające sprawdzenie zdolności
rozróżniania kolorów. Będzie
można zobaczyć, jak działają

enzymy trawienne, posłuchać
o największej i najważniejszej
znanej cząsteczce, czyli DNA,
samodzielnie wyizolować DNA
z różnych tkanek (np. udka
kurczaka). Będą też wykłady
0 dawnych formach życia zapi
sanych w skałach, świecie wi
rusów, bakterii i komórek ludz
kich, pasożytach, bałtyckim
bursztynie, ochronie jezior
1 bagien, inteligencji roślin itp.
Przewidziane są także kon
kursy wiedzy biochemicznej
dla najmłodszych.
W organizację BFN aktywnie
zaangażował się też Międzyu
czelniany Wydział Biotechno
log! UG. Jego pracownicy dla
swoich gości przygotowali
liczne prezentacje, spotkania
i wykłady na temat mjn. wyko
rzystania biologii molekularnej
w procesie diagnozowania i le
czenia chorób, bioremediacjiczyli dobroczynnych bakterii
ratujących zdegradowane śro
dowisko, życia wirusów. Nau
kowcy pokażą także, jak się izo
luje DNA z produktów spożyw
czych oraz ile jest „białka
w białku”. Natomiast Wydział
Ekonomiczny UG zaprasza
na spotkania poświęcone sile
nabywczej poszczególnych wa
lut, polityce społecznej pań
stwa, wolności gospodarczej
i zakładaniu własnego bi
znesu. Wydział Chemii po
każe, jak własnoręcznie prze
prowadzić analizę wody, opo
wie o dotyku chemii w życiu
codziennym oraz zaprezentuje
laboratorium z widowisko
wymi pokazami doświadczeń
chemicznych. Wydział Ocea
nografii i Geografii zaprasza
na pokaz akustycznego poszu
kiwania zatopionych wraków
i prezentację dań przyrządzo
nych z owoców Morza Bałty
ckiego, a Wydziały Filolo
giczny i Historyczny na ro
zmowy
o
bajkach,
mitologicznych zwierzętach
oraz analizę pierwszego pol
skiego filmu historycznego „Krzyżaków”.
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OGŁOSZENIE
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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
W BYDGOSZCZY

'JfłG

I.ANK»

k 4>AMSK

TURYSTYKA I REKREACJA a GEOGRAFIA a GOSPODARKA PRZESTRZENNA
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA a INFORMATYKA a MECHATRONIKA
EKONOMIA a ZAftZADZANIF a KULTUROZNAWSTWO a NAUKI O RODZiNIE
_
SOCJOLOGIA a FILOLOGIA LINGWISTYKA STOSOWANA
mf
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Banking magazynu, Hor.i> CMflrkit nw.in mfka gi’ .poriarcxuuo d(a rti*»no't,i row mar*

Wyższa Szkoła Bankowa
w Gdańsku

do 1 czerwca

studiują

wpisowe

Logistykę i Spedycję
w Bankowej

2009

DYPLOM LICENCJATA
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
7 specjalności

WYDZIAŁ ZASĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI
fW

www.wsb.pl

INFORMATYKA I EKONOMETRIA
3 specjalno'“!

MALBORKU

LOGISTYKA
3 specjalności

Przyszłość dortze zora wizowana

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
3 specjalności
ZARZĄDZANIE
6 specjalności
DYPLOM MAGISTRA
Gwarancja stałego czesnego
| 10 biznesowych specjalności |
| specjalny program nauczania
dla nieekenomistów |
| 2 dyplomy w 2 lata - tytuł
magistra i studia podyplomowe |

ZARZĄDZANIE

oraz

Karolina Lajow
rocznik 1988

STUDIA PODYPLOMOWE
| 22 atrakcyjne specjalności |

I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Pierwsi są lepsi
Pierwsza uczelnia na Pomorzu ksztaicąca
logistyków
Pierwszy na Pomorzu kompleksowy
program VIS
Pierwsza uczelnia oferująca gwarancję stałego
czesnego na studiach li stopnia

LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM
INŻYNIERIA PRODUKCJI fWFMYSŁOWFJ
ZARZĄDZANIE W TühYSTYCE I GASTRONOMII
INFUHMAl YKA W ZARZĄDZANIU PR/fcMYSŁEM

Uczelnia
nr t
w województwie pomorskim
r .nkmr; pryv\ ihiy h wy

bi/rw“ u „Honif & Märket

ji

za.fiow b »płatny mionitator

W. 058 348 38 89.
ul. Dolna Biama 8

OGŁOSZENIE

EKONOMIKA PRODUKCJI
M Ibnrk, ul. Sikor .kiequ 45» tul U55 ?7P 56 27

www.WSG.AiAlU4.pl

W

Punkt Konsultucyjrry WSłl w Słupsku
Słupsk, ul. Przemysłów*» 35t teł 059 841 71 08
/snpiui 11
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WYŻSZA SZKOŁA
KOMUNIKACJI
społecznej
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Bydgoszcz, ul. Gurbary 2. teł. 052 567 00 00, wwwwsg.byd.pl
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• D-hnnikurstwo i nowe media
• Integracja « uropejska i Dolityka sfohaln..
• Mł< d tynarodowe stosunki polityczne
I dyplomacja
• Polityka samoiządowa i reglonaln-'
• Współpraca międzs narodow.t
I obsługa ruchu f- raołcznego

PFDAGOGIKA’
• Animacjo kultur) / olmnentanh oduk.icji

>uiape>H?ÄusiqM

dorosłych
• Animacja turystyki I rekreacji

M9>)Azif faadjMfen
o6»MOsid/v\ |Z ę

• Pednsnidka opiekuńcze wychowawcza
• P« da»:opłka pracy I polityka p< rsonalr. '

U NAS ZNAJDZIESZ
SWOJE MIEJSCE

STUDIA PODYPLOMOWE
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STUDIA LICENCJACKIE
POLITOLOGIA

■ <t • <n>|

mu1 *>ini
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•
•
•
•
•

Bezpieczeństwo I higiena pracy
Dziennikarstwo
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o kulturze I edukacja medialna
Wiedza o społeczeństwu I edukacja
europejska

• Zarządzanie nswlatą

www.wsks.pl

Ul. Arnfii Kiajowej 46
81-335 Gdynia
Tel. 058 661 88 71
To l/f ax 058 661 89 55
e mail: sekretanat&'wsks.pl
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PIE KLAMA
OGŁOSZENIE

0287511/00

Architektura i urbanistyka
Automatyka i robotyka

POLITECHNIKA

GDAŃSKA

Biotechnologia
Budownictwo
Chemia
Elektronika i telekomunikacja

NA PEWNO ZNAJDZIESZ TEN JEDYNY

Twój kierunek

Elektrotechnika
Energetyka
Europeistyka

Centrum Rekrutacyjne PG

Fizyka techniczna

tel 0-HR/34B 67 00

Geodezja i kartografia
Informatyka
Informatyka i ekonometria
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa

OGŁOSZENIE

0263663/00

Letnie kursv
językowe
za granicę
dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

UNLIMITED

wszystkie poziomy
zaawansowania
ciekawe mhjsca
małe grupy

Inżynieria mechaniczno-medyczna
Inżynieria środowiska
Matematyka
Mechanika t budów

maszyn

Mechatronika

Anglia, Niemcy
Austria, Malta

Environmental Protection
and Management

Ochrona środowiska
w języku angielskim
Oceanotechnika
Technologia chemiczny
Technologie ochrony środowiska
Transport
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria! produkcji

www.pg.gda.pl
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www.eu.com.pl
tel. 058 301 33 73, tel. 058 341 96 76
tei. 058 551 14 74, tei. 058 661 89 66, tel. 058 622 54 51
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Nieruchomości
mieszkania- sprzedam
iednf^ołojowe
•Gdańsk starówka Lastadia, nowe 36m z
garażem, piwniczka, nad Motławą,
0-509-502-054

Rub.iia, 1-2-pok,. stan
deweloperski, www.slaslra3.pl,
0-515-071-556
dwupokojowe
•Gdansk Zaspa, (48), umeblowane, kom
fort, „Temida“, 0-601-226-399
•Gdynia, nowe (50m2) widok na morze,
wykończone, garaż, 0-607-106-242
trzypokojowe
•Gdańsk Wrzeszcz, (81), do remontu,
320.000, „Temida“, 0-601-226-399
•Rumia, 59 m kw, 69 m kw, stan dewelop., www.costa.sopot.pl, 0-509-752-127
COSTA
•Sopot, nowe (70m2) Łokietka „Parkur“,
fitness, gotowe, garaż, 0-607-106-242
’nne

•Gdańsk Przymorze, przedsiębiorstwo
oferuje do wynajęcia pomieszczenia
biurowe i magazynowe, (0-58)553-20-16,
0-695-376-000.
•Okazja!! Odstąpię od zaraz najem
lokalu biurowego 90m2, Gdańsk
ul.Ogarna, tel: 061646 56 88

Podkłady kolejowe ■ opałowe,
3500szt,5zł/szt,0-514-604-825 ]

•Biura Wrzeszcz, media, ochrona. 0692862-202,0607-281-099
.okala handlowe- oć.:~jir,ą

Gdansk ul. Hallerajokal na
bank, sklep lub
fsluryJMiml f**-89-60-9P

I

działki, grunty- sprzedam
działki budowlane- sprzedani
Borkowo, uzbrojone,
atrakcyjne przy ul.
Karlikowskiej, 696-477-51:1____

5

tpwjünl» •»leManówfcowetł »wytfa

^Borzechowo, działki budowlane blisko
jeziora sprzedam, tel. 0508-337-639

po*"i

•Działki budowlane w Borach
Tucholskich, miejscowość Okoniny
Nadjeziorne, gmina Śliwice, 1 km. od
jeziora, 601-39-24-88

•Poznań. Pokoje z łazienkami tel.
061/822-08-05

•Sprzedam działki budowlane, Wocławy,
100 zł./m2,058/692-75-41

iednopekojow

“runty-sprzedam

•Gdańsk Wiszące Ogrody,nowe
budownictwo, I p.,umeblowane,
0-600-875-560

•Działkęogiudowąw Gdańsku z
domkiem do całorocznego zamieszkania,
media, 0-602-484-669

dwupokojowe

•Kamierowo, działka 3000 m2, nowe
zasiedlisko, 0-887-120-435

‘pakgeniepfatneweMnę wyfy»«I

-'»J.

mieszkania- odnajmę

•Gd. Wiszące Ogrody, 52 m2,3/4, winda,
umeblowane, nowe, blisko Auchan, 1300
zł+opłaty, jarek.gda@vp.pl, 058/552-4545
•Sopot Centrum Monte Cassino, 2-pok,
nowe, garaż, ochrona, f-ry, na różne
okresy, 0-607-377-444

czteropokojowe
•Gdańsk Ujeścisko ul. Częstochowska,
61m, 4 pok. umeblowane, wyposażone,
na dłużej 1800 zł, tel. 0606-93-53-47

większe
____________
Pruszcz Gd, wynajem pokoi dla
pracowników i dla kadry
ierowniczej, (0-58)683-09-47,
<83-41-52
partner@partnerpruszcz.pl

Motoryzacja
•Sprzedam domki kemping z Holandii.
www.agroferie.pl, 0791102102

•Fiat Seicento, 99 r., 058/556-08-98

Doradztwo rlnansowe Banku
Zachodniego WBK, pożyczki
!np. lOOOzł - rata 35zł, 5000zł.rata 114zł, 0692-20-50-60
Czet J»my: pon.-pt.8.0O-20; sod 1« 00-20.00;

niadz-IO 00-18.00

n1
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samochody osobowe- kupię
|Auta całe, powypadkowe,
gotówka, najlepiej płacimy,
[0510-505-404__ ____________

k' =*,'« handlowe- sprzedam
•Gdynia, Pucka przy Hutniczej. Obiekt
poprodukcyjny aktualnie magazynowy z
zabudowaniami na różną działalność
łącznie 680m2, dz. 1654m2 z umowami
najmu, 1.950.000zł, 0-602-198-752
•Wielofunkcyjne, atrakcyjne stoisko
handlowe z wyposażeniem sprzedam
bardzo tanio! Super Okazja! 0607-65-8045

lokale użytkowe- odtujmę
okale U urowe- od..ojmę
•Gd. Wrzeszcz, centrum, pom. hand
lowe, biurowe, sala konferencyjna, różne
powierzchnie. 58/341-82-10,0602-674372

ul. Chopina 26, tel. 055 275 96 66

[kredyt dla firm i osób
prywatnych. Dojazd do klienta,
C-500-800-926

i?!______ ______________
•Kredyty 58/511-71-92,503-799-878

u&obowe. Używane. Płatność
jod ręki. Tel., 0-604-215-315_

•Potrzebujesz pieniędzy ? Przyjdź do

BIK nadowód dc 10000.0514-252-842
•Kredyty dla firm bez zabezpieczeń,

użytkowe sprzedam
•Sprzedaż. Domki Holenderskie tanio.
Luzino k/Wejherowa 609-764-498
www.max-tom.com

części i akcesoria- sprzedam

www.zaK.eau.pl

Pożyczka gotówkuwa-dostawa
do domu,decyzja podjęta
'natychmiastowo, 1500-0921864,058/676-45-71_____________

wypożyczalnie

•Pożyczki dla Firm bez zaświadczeń,

•Garaże- blaszaki. Najtaniej!
058/762-95-12,059/823-22-09,0606-235417 www.blaszaki.com

•Wynajem aut, najtaniej, 0-505-698-450

Płyty drogo«*? Jumbo,
•0-500-104-197
{Siatka ogrodzeniowa, słupki,
akcesoria, 058/6818820,
Skrzeszewo
•Siatki, słupki, druty-kolczasty, wyko
nanie ogrodzeń 059/84713 29
•Styropian producent z dostawą
052/331-62-48
•Sztachety, podbitki, listwy, 601-597292
tekstylia, odzież
•Szycie wzorów, krojcze, prasowaczki,
0-605-525-840
meble
•Meble Indyjskie na wymiar. Tel.
058/550-78-59, mail: biuro@skladymeblowe.com

•Pożyczki pod zastaw nieruchomości,
0-514-790-333

usługi

•Auto-Gaz! Raty, (0-58)522-70-90.
•Autoalarmy 58-6294-295; 601-692-566

Autoklimatyzacja, badanie
szczelności i napełnianie,
dezynfekcja układu. Apex
Gdynia Hutnicza 34,058/62570-75,0602-474-857
_
•Autolaweta, transport 24h 0606-763806

IB-Auto.Opel-Części,usł. 556-10

l®3________________________I
•Tłumiki, katalizatory, strumienice
sportowe, kolektory 664-70-05 501-524357

inne
•Kurs Rzeczoznawcy Samochodowego,
Motoekspert, 0566-23-10-67

Pożyczki! Gotówkowe. Z
bsługą w domu. Fart
058/6619492,0601581181 ______
Spłata nie przeterminowanych
kredytów. Także dla marynarz*
058/661-00-38,0785-993-865
7 banków w jednym miejscu.
Kredyty konsolidacyjne, bez
zgody współmałżonka, na
oświadczenie. Dla firm bez ZUS
i US. Gdańsk PKP tel. 058/305- 1
38-79, Gdańsk Wrzeszcz (przy
SKM) tel. 058/341-94-43, Gdynia
Chylonia (przy SKM) tel.
058/664-27-41. Sprawdź nas naprawdę warto_____________

•Biuro księgowe Gd. Morena 695-387-

222
Biuro Rachunkowe Sopot,
»-600-074-064
www.partnerzy.net

•Biostudio - zawodowe kursy masażu.
341-22-62,341-20,18 w.41,608-843-514,
889-265-232, www.biostudio.pl

CENTRUMSZk ÜLEL..LÜ \ rozKi
widłowe, kursy, HACCP, Żabi
Kruk4,058X350-82-17,
0692-260-583

www.profosja.odSi.pl

Cd PROFESJA

skutecznie, tel, 0-519-138 340

•Absolutnie najtańszy kredyt na rynku.
Dojazd do klienta, 0-501-514-747

Wróżbici. 792-02-11-43

•Aby otrzymać atrakcyjny kredyt oraz
bez BIK-u 5,9% szybka decyzja. Możliwy
dojazd do klienta. Zadzwoń 0666-331827,0518-534-888

Wróżka, tarot, terapia,
0-691-565-066
•Wróżka. 0504-327-599,58/623-66-25

•Firma handlowa, branża narzędziowa
zatrudni przedstawiciela na terenie
województwa pomorskiego.
Zainteresowanych proszę o przesłanie
CV na adres grzegorz.guide@wp.pl lub
na kontakt pod numerem 0602-409-121
•Fryzjerkę damską. 0609-160-322
•Fryzjerów na dobrych warunkach
Salon Fryzjerski Dorota 600430220
•Hostessy zakwaterowanie 058/552-2933,0504-049-116
•Hydraulika samodzielnego od 7.0015.00,(0-58)664-57-75
•Hydraulików- spawaczy, 0-601-968-662

JZl

JaZzGdyrn

OGŁOSZENI

__________ 0283701/00

SZKOŁY DARMOWE
tf COSINUS

-Ci

SZKOŁY NASZE POSIADAJĄ
UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

M/y.vr>t —
.D .

LICEA ZAOCZNE
NAWET W DWA LATA

WYGRAJ WYCIECZKĘ
DO AUSTRAPII LUB JEDEN
Z 25 WEEKENDÓW W SPA

Polska - Europa, prawnie, szybko i

kredyty, p* tyczki

•Ekspedientki (również studentki i
emeryci)- spożywczy, db zarobki, od
zaraz, 0602-402-805,058/30-80-79E

SZKOŁY PRZYJAZNE UCZNIOM

NA WYBRANYCH KIERUNKACH*
Promocja dotyczy administracji,
hotelarstwa, turystyki,
Uprawnienia szkoły publicznej
Zaświadczenia do ZUS i WKU

•Odzyskiwanie wierzytelności 24h

•Bukieciarkę, flui ystkę do kwiaciarni w
ETC, do ewentualnego przeszkolenia
502-179-779,0509-611-363

•Kursy spawania-wszystkie
metody,PRS, UDT.Operatorów
koparkoładowarek, walców,spycharek,zagęszczarek,rusztowań i
innych maszyn budów, i drogowych.wózkijezdniowe,SEP,pedagogiczne,BHP.058/34121-82,504-256-080

Usługi księgowe, 501-795-365 ~|

Detektyw. 0513-128-233

{Biuro Ochrony Gryf puszukuje
pracowników do ochrony
imprez masowych. Zgłoszenia
{w dni robocze: Gdynia
iChylonia, Szubińska 17, w
godz. 10.00 - 16.00,0502-660-897^

OGłOSZENIE

UCZ SIĘ ZA DARMO

Detektyw 601-692-99^

Finanse,
Biznes

kursy, szkolenia__
_______
ADR, kursy dokształcające,
^zas pracy kierowcót ,
tachografy cyfrowe, Certyfikat
I Kompetencji Zawodowych szkolenia dla kierowców i
I
przewoźników. Pom. Stow.
Przew. Dróg. 058/ 663-69-93,
www.pspdgdyn.jLp1

•Usł. księgowe, 661-84-37,501-163-908

Mine

zatrudnię
•Arkddia Night Club zatrudni hostess]
Wrocław 0514-925-862.

I Elektroinstalatorów,
[hydrauljków. 058/552-17-46
•Bezpłatne licea i szkoły policealne,
www.centrumnauki.edu.pl.58/307-4274,58/320-22-46,tani“ kursy maturalne

13QSZEN»;___________________ 0270295/03

biura rachunkowe

Praca

•Cieśli szalunkowych, 0-600-888-476

■

•BroKer- Auto części na telefon. Tłumiki,
opony, lusterka, oświetlenie. Sprzedaż i
montaż.,0-603-990-646,0-691-506-942

•Alarmy-gdansk.pl, radio 058/302-5009

63 kierunki w 63 miastach

058/307-43-16, Gdańsk 307-43-21, Słupsk
059/842-70-98

Pożyczki! Chwilówki! Szybko! ~]
Bez zaświadczeń o dochodach!'
Infolinia 0-801-807-807
,Euro-Cash, (0-58)771-47-20

Parkiet, deska parkietowa,
schody, wykończenia - produ
cent, tanio, transport gratis,
085X683-46-38,
“rvmandre jool.c*'*r =-»•

fc omasaz 111
nchunkowosć
i finanse
■ wizaż i stylizacja
- agent celny
■ grafika komputerowa
- marketing i reklama
- psychologia
z socjologią

infolinia 0801 100 777

Przyczepy, Lawety 058/552-5/
04

•Kostka brukowa, 502-02-33-76

• administracja
- logistyka
• hotelarstwo
■ bhp
• budownictwo
• informatyka
• logistyka
-kosmetyka
■ fryzjerstwo
•turystyka
•spedycja
architektu „
wnętrz

25000zł- 155,27zł, odsetki 7,08% Gdańsk

•Gai oże, blaszaki. Tanio! Tel. 0505-126033,0509-850-432,0695-277-546

•Boazerie, deski podłogowe, 601-597292

ul. Rynek 34, tel. 058 562 26 50

NAJPOPUL r .lEJSZe KiERUNU:

nieodpłatne
Utflfl I 7110
świadczenia do WflU i 4L W «i

garaże

materiały budr/.iane

•Angielski- egzaminy: gimnazjalny,
matura, (0-58)661-46-22,0-608-441-176

STAROGARD GDAŃSKI

nas! Minimum formalności: bez zaświad
czeń, poręczycieli, BIK. Niskie raty

iPiast. Dostawcze. Osobowe.
Tanio i solidnie!!! 058/558-2633________ __________________

•Bloczki, cegła, porotherm, kafle
piecowe, gazobeton, 058/348-78-00

języki obce

KWIDZYN

gotówkowe, samochodowe. 663535969

Autokasacja, skupujemy
powypadkowe, wystawiamy
zaśw. o kasacji 606-722-290,
(0-52)332-50-66

lokale użytk we- fcrzedam

;w)T6Wivm, 058/620-20-92

•Kredyty dla emerytów i rencistówbez

•Tajimapole 50/100x120,0660-733-825

•Rumia, mieszkania, domy stan
dewelopersk1, www.tambud.pl,
0-502-115-439

•Gotówka w 1 Dzień, 0-608-603-454.

uproszczone procedury: 150tys. rata:

maszyny, urządzenia

GDYNIA
ul. 10 Lutego 33
tel. 058 620 00 80,058 62176 87

Autozłomowanie, płacimy,
wstawiamy zaświadczenia o
kasację, (0-52)332-50-66,
0-606-912-444

Inp*1

•Kuchnia k/ Gniewa, 9 ha wraz zabu
dowaniami i sprzętem, możliwość
rozdzielenia, (0-58)535-12-57

tel. 058 308 42 06 / 07
■

Studia podyplomowe i praktyki
z obrotu i zarządzania
nieruchomościami,
(0-58)346-03-11;
www.top.com.pl.
Studia podyplomowe wyceny
nieruchomości, BHP oraz
praktyki, (0-58) 346-03-11;
www.top.com.pl

GDANSK

931,60 infolinia: 608-921-608

Handlowe

DARMO!

uf. Wały Piastowskie 24

•Astrawynajem od 60zł, 058/309-93-84

•2.5 ha z linią brzegową, pozwolenie na
budowę, 330 tys. Tel. 0514-498-985

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH

Szkoły

Kredyt na dowód, 058/621-68Auta różne skup gotówka,
Dojazd!!! 0510-894-627______

•i, 2,3 - pokojowe, tanio. 58/511-70-52

•Gdańsk Oliwa, wolno stojący, do
remontu działka (840); ładna lokalizacja,
„Temida“, 0-601-226-399

JEDNOROCZNE SZKOŁY POLICEALNE

OmZąętryfaU UkM mm«« 1042) 6 GRATKA

1 ipwjilwk auislsfewiiii tomórtwydi

•Autbgaz, Tłumiki, Sopot,
(0-58)555-00-11, Raty.

om* sprzed ~m

•Chwilówka! Pożyczka!-wypłata naty

fODDK,kursy:kadrowo-płacowy,
samodzielny i gł. księgowy,
kasjer walutowy,VAT od
podstaw, Płatnik,
Symfonia,komp. Word-Excell,
BHP, www.oddk.pl 058/554-29_7
•Prawo jazdy kat. B, C, C+E, D.
Oświata-LingwistaTel. 058/520-18-00

DWULETNIE SZKOŁY fOUCEA .NE

1000 zł minimalne koszty i opłaty tel.

•Stoły do zbioru rzepaku Bizon Z056/
Z058 i inne. Tel. 0501-496-288

•Domki holenderskie 0602-385-955

mówią o nas;
. w.w...
że jestcśm^najlUpSiJ

BIZNES - gotówka, 058/620-209?

0692-795-795

•Automaty do lodów nowe, 11.500,łatwa obsługa, tryb nocny, 0602-498-515

i eszkania- poszukuję

120.000 zł, Gdynia, Abrahama 27/la,
0587819890, Wrzeszcz 0601832048

opłat- sprawdź najlepszą ofertę na rynku.

•Autoalarmy blokady.Tanio 58/341-8337

une
•1,2,3 - pokojowe, pilnie. 58/557-65-59

560

chmiast. od 300 zł. żadnych ukrytych

•Gdańsk, 400 m2 magazyny+biura+
ogrodzony plac, 0-665-952-770

•Firma poszukuje do wynajęcia lub
kupna lokali od 180 do 300 m2 w;
Trójmieście, Lęborku, Tczewie, Malborku
i Elblągu, 0-600-579-186 do godz. 20.00

§

i Atrakcyjne pożyczki, 0692-767-

chw'!ówki-bez BIK. Konsolidacje do

lokale inne- cdnajicę

•Jastarnia, Bar w centrum odstąpię,
wyposażony, okazja,28tys.,
0-501-522-504

Kursy! Świadectwa
energetyczne,
kosztorysowanie, broker celny,
(0-58)346-03-11; (0-58) 341-4513; www.top.com.pl

Nauka

•Bank odmawia? Oferujemy: pożyczki,

Sopot, lokale użytkowe 0600174-064
.www.nieruchomosc.partnerzy.
net

lokale handlowe- poszuł" iję

Ci'^afny Ron.-ptjB.00-20; »<>*.10-00-20 OOniecu.iaoo-ie.oo

Agencja Kredytowa. GdyniaGdańsk-Pruszcz 058-660 63 41,
509 411 554

samochody osobowe- sprzedam
•Lębork 34m2, Pasaż nad rzeką,
0-600-292-151

lokale użytkowe- poszukuję

ó1 OnHwlumMtwwi». .34116 GRATKA

1--------------------------------------- 1

fr«e
wDaseny: www.kaskada.pl, sprzedaż,
montaż, chemia basenowa,
(0-58)623-04-30

Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
058 305-35-20; 058-30847-60
Gdynia, Świętojańska 71/1
'‘58-625-77-30; 058625-77-60
Elbląg, Hetmańska 11/20
055 2386808;055 235-0305

POLICEALNE ZAOCZNE
► KOSMETYKA ►FrtYZJERSTWO
►TURYSTYKAP-HOTELARSTWO
►ADMINISTRACJA
►INFORMA
TYKA ►TECHNIK PRAC BIURO
WYCH ► EKONOMIA ►LOGISTYKA
►SPEDYCJA ►OPIEKUN DPS
►HANDLOWIEC ►BHP ►URZĄ
DZENIA SANITARNE ►ORGANI
ZACJA REKLAMY ►RACHUNKO
WOŚĆ ►OCHRONA FIZYCZNA
OSÓB I MIENIA
WYSTAWIAMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS I WKU

SEKRETARIAT - INFORMACJA - ZAPISY
Gdańsk, Grunwaldzka 102
tel./fax 058/301-01-99

Gdynia, Świętojańska 61
rei./fax 058/620-39-04

Elbląg, Hetmańska 5/26
tel./fax 055/235-57-38

infęlinia 0801-600-600 www.cosinus ft.
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OGŁOSZENIA DROBNE
Przyjdź do BIURA OGŁOSZEŃ

Nadaj przez INTERNET

i nadaj ogłoszenie drobne do „POLSKI Dziennika Bałtyckiego”

ogłoszenie drobne do „POLSKI Dziennika Bałtyckiego"

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Gdynia, ul. Władysława IV 43
•Kameralny klub przyjmie paniemasażystki 0697-557-944 Wrocław.
•Kierowców CEtransport międzynaro
dowy, dobre warunki, (0-58)555-17-52
•Kierownika Ośrodka Wczasowego,
Pracownika Biurowego, obsługa komput
era znajomość podstaw księgowości i
płac. Tel. 0602-369-731
•Kierownika/-kę Salonu Fryzjerskiego
dyspozycyjnego Gdańsk 600430220
•Kobiety do pracy w ogrodnictwie
przyjmę. Gdańsk Morena 0698-110-367
•Konsultant Oriflame, bezpłatne
wpisowe, prezenty, rabaty 604-189-118
•Konsultantów i Menedżerów Oriflame,
(0-58)551-87-31,0-500-681-781
•Kosztorysanta robót konstrukcyjnobudowlanych. Tel, (0-58)682-13-71,
0-501 093-879
•Krawcowe, 058/6235327,0501517317
•Krawcowe-usługi Gdańsk 0509-143-877
•Kucharza, pomoc kuchenną,
Atrakcyjne zarobki, Gdańsk
0502/43-63-52
•Lakiernika samochodowego,
Chwaszczyno, 0-601-610-332
•Lakiernika samodzielnego,
0-6QL-614-045 Rumia

Mieszkasz na Morenie? Chcesz
i dorobić 500zl. miesięcznie?
. Praca na 2 godziny dziennie z
rana (5-7) przy dostarczaniu
1 Dziennika Bałtyckiego do
prenumeratorów.
Wynagrodzenie 500zl. na rękę.
Zgłoszenia telefoniczne od
poniedziałku do piątku w gud;
10.00 - 14.00, tel. 515-49-60-50
lub mailem:
m.roginski@prasa.gda.pl_____
Mistrz,monrerow
kadhi ba^pawacz 136,rurarzy,
zagranica, 515-277-335
•Młodych do przyuczenia- elewacje,
0-693-701-694

[Pokojową z doświadczeniem
; gastronomicznym zatrudni
, pensjonat, (jedna zmiana),
4606-65-08-90
_______
•Pracownika fizycznego do 40 lat,
Łęgowo, 0-606- (85-794
•Pracownika fizycznego-wulkanizatora
do 40 lat, Łęgowo, 0-606-785-794
•Pracownikaz doświadczeniem w pro
dukcji i montażu fasad aluminiowych,
(0-58)671-93-41

Pracuj w domu
www.firmawdomu.eu
•Queens - niepodważalnie najlepszy i
największy Night Club w Polsce, tylko u
nas podwójnastawka,najwyższe zarobki
w kraju. Zatrudnimy tancerki, masażystki, kelnerki. Zakwaterowanie i dojazd
gratis. Katowice-Gliwice, ul.Ceglarska
35,0888-555-008 po godz,15:00.
Towarzyskie wykluczone

Rurarzy i ślusarzy
wyposażenia statków z
doświadczeniem. Tel. 0609-9766-94

•Spawacza, rencistę, 0-693-701-694

•Monterów ruroc:ągów zatrudnię.
558/6233518 (w godz. 8-15); kom.
0507151837; office@dss.biz.pl

•Stolarza, lakiernika samodzielnego,
uczniów młodocianych, Kosakowo, 058
625-42-15,0501-094-048

•Pana do prac porządkowych na terenie
Targowiska Hurtowego w Gdyni,
0-601-626-690
•Panią dobrze sprzątającą 1 dzień w
tyg., tel. śr.wieczór, czw, pt: 604-773-137
•Piaskarzy na etat, malarzy i malarzy
natryskowych oraz do przyuczenia w
branży stoczniowej, (058)307-24-62,
(058)307-27-69,0603-944-925

|Piaskarzy, malarzy na terenie |
Gdańska zatrudni Zakład Usług
Technicznych, tel. 0509-324-328

NZOZ zatrudni pielęgniarkę,
fizjoterapeutów revimed@revimed.med.ri

Ślusarzy i monterów wentylacji
(SŁ Północna), 309-69-04,503455-355
•Tapicera- samodzielnego. GdańskOsowa, 0-501-574-021
•Telesprzedawców zatrudni ODDK czołowy wydawca literatury fachowej dla
biznesu. Kontakt:,(0-58)735-72-50; CV
na adres: praca@oddk.pl
•Wydzierżawię rodzinie rolników dobrze
funkcjonujące gospodarstwo rolne o pow.
400ha w okolicach Olsztyna. Dobre
warunki mieszkaniowe. Oferty na adres:
Gospodarstwo Rolne Szyldak, ul.
Gdańska 8,14-106 Szyldak, e-mail:
gospodarstwoszyldak@gmail.com

Ogłoszenia drobne

Masz pokoje
lub domek
do wynajęcia

•PUHP Pilawa Kołobrzeg zatrudni od
zaraz konserwatorów urządzeń
dźwigowych na terenie Gdańska. Praca
stała. Informacja pod numerem 094/35284-35

1 Masaże dla pań, 0601-684-567~|

•Naprawa protez zębowych 0607-550570

•Masaże Panom Gdańsk, 0-505-617-843

•Wybielanie zębów, promocja 303-6565

inne specjalizacje

|

[Aktywność III, 0-660-251-779

1

•Zwrot podatku EU. Opole: 077-441-8258; Gliwice: 032-777-53-45

przychodnie, kliniki

AGDRTVfoto

•Leczymy alkoholizm, hazard. 0-662-2255-35, www.teczacpt.pl

Zdrowie

uroda

! 1A Abanix. RTV, Lcbj Plasmy,
1 kamery, Samsung, LG~ inne
1 domowe, tanio 058/302-55-40,
623-03-93
_

inne

pomoc całodobowa
ABC Aikonoiodtruda. Esperal,
I (0-58)551-97-64,0-602-334-716
Terapia Odwykowa.

•Zatrudnię kierowców kat B, C, E, w
relacji Hamburg-Polska.Tel. kontaktowy
664-718-099

inne
fAktywnośćill »603-227-896

Usługi

CHATKA

•Księgowa młodsza, specj. d/s rozliczeń,
0-507-841-147

•Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych „TUZ” zatrudni: specjalistę
ds. ubezpieczeń finansowych, specjalistę
s. likwidacji szkód komunikacyjnych i
majątkowych, przedstawiciela hand
lowego. Osoby zainteresowane proszone
są o przesłanie CV na adres
Gdańsk@tuz.pl

Masażystka- całośćkosmetyka ciała wł. Panom,
0663-047-900_____

•Kardiolog dr hab. Marcin Gruchała,
Wejherowo ul. Pucka 11, środy 15.00 18.00, tel. 0793-585-528

‘ zaćma, jaskra, lasery1 siatkówka, skóra, Ang. fluor.,
' AMD-Lucentis, Z.Będkowskl,
tel. 058/301-98-48____________

rnąmm

szukam pracy

TERMIKA Sp. z o.o. poszukuje Mistrza odpowiedzialnego za
wyposażenie statków
(ślusarstwo, izolacje). Od
kandydatów oczekujemy
dobrej znajomości j.
angielskiego i doświadczenia.
Zgłoszenia przyjmujemy:
Osobiście - Gdański, ul.
Narwicka 8 w godz. 7.00 - 730
Lub e-mail:
Termika@TermikaPoland. Com.
.Odpowiemy tylko na wybrane
! oferty.”____________________ _

•Masażystka Gdynia, 0-503-381-54Ś

817

r*w&to.ae=n* ee

j/*•**»■*

•Stabilnafirma prowadząca prace
remontowe w stoczniach w Skandynawii
poszukuje: Budowniczego. Wymagania:
biegła znajomość j. ang., min. 10 letnie
dośw. w pracy w stoczni, min. 5 letnie
dośw. w kierowaniu pracownikami przy
remontach lub budowach statków. Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres: infn@skan-mar.pl

•Masaże Panom Gdynia, 0-516-651-836

. Lekarze specjaliści:
; alergolog-pulmunolog,
•0-606-632-616, chirurg, urolog,
laryngolog, Pruszcz gcL,
Raciborskiego 1A, rejestracja:,
(n 8)692-03-87

C/«»kaiJty pw-łrt.ł,00.^1 MLte09-'0.e?.

•Firma poszukuje pracowników do
sprzątania marketów w Gdyni tel, 0 663556-203 i w Gdańsku tel, 0-605-519-468

•Piekarza zatrudnię, Gdańsk 509-461990

•Monterów klimatyzacji i wentylacji,
email: biuro@elmar.gda.pl,
(0-58)627-06-52

Osobę do sprzątania klubu noc
nego w Szwajcarii zatrudnię, teł.
>041/ r»5-27-56-67 po 14.00.

•Firma międzynarodowa zatrudni
lakiernika samochodowego z doświad
czeniem w pracy z lakierami wodnymi.
Miejsce pracy: Gdynia. Kontakt: 058/
621-31-91, mail:
maciej.grolewski@groupecat.com.pl

,

•Gdańsk Jaśkowa Dolina 86 „Edent" pro
tezy zębowe umowa NFZ 058-520-31-59

Leczenie bólu przewlekłego.
Lek. med. Wojciech Bożyk.
Rejestracja „Swissmed“ tel.
’ 58/524- L5-46

•Aspen Res Sp. z o.o. zatrudni w
Gdańsku pracowników dystrybucji do
wydawania posiłków pacjentom szpitala,
oraz pomoce kuchenne. Tel.: 058/349-1710 lub 661-993-375

Salon meblowy w Kosakowie
koło Gdyni zatrudni
ekspedientki tel. 0509-963-824,
0509-963-823
___________

Serwisanta urządzei'.
chłodniczych klimatyzacyjnych i
gastronomicznych, email:
biuro@elmar.gda.pl,
(0-58)627-08-54_______________

Zatrudnimy pracowników
murarzy, tynkarzy i
pracowników do robót
wykończeniowych.,
0-664-123-555

•Zepter International Poland Sp. z o.o.
zatrudni Konsultantów oraz
Menadżerów. Zadzwoń na bezpłatny
numer infolinii: 0801300 300 lub wyślij
swoje CV na adres:
zepter2009@zepter.com.pl wtytule emaiia wpisując nazwę miasta

•Panią do kwiaciarni z praktyką. 0601336-737

•Samodzielną osobę do pracy w kebaDie, mile widziana praktyka w gas
tronomii, może być studentka, tel.
058/342-77-81

Zatrudnimy handlowca sprzedaż ciągników i maszyn
rolniczymi. Tel, 0-607-507-305

i Zakład Stolarski w Kosakowie
koło Gdyni zatrudni operatora
na centrum obróbcze.
| Możliwość przeszkolenia. Tel.
.0509-963-823
__

•Rzeźników do pracy w Belgii.
Atrakcyjne zarobki, 0-609-322-427

•Specjalistę do spraw sprzedaży
(mieszkania) z dobrą znajomością paki
etu MS Office zatrudnimy do pracy w fir
mie developerskiej w Pruszczu
Gdańskim. CV i list motywacyjny prosimy
kierować na: biuro@ptprojekt.pl lub
faxem 058/683-21-52

•Monter rusztowań na umowę o pracę.
Gdańsk, 0-503-070-888

www jratko.pt
www.box24.pl

Sopot,
ul Boh. Monte Cassino 25 box.19

i Pielęgniarkę - medycyna
1 pracy, (0-58)621-14-62

ZADZWOŃ

0 800
MIX5'
058 300 32 17
058 660 6516 i zapłat kartą kredytową

•Achilles Alkoholoodtrucia. Esperal.
EKG. Wizyty 0/601-670-398,
(0-58)348-02-32

•Masa* relaksacyjny, leczniczy 557-7408
•Masaż zdrowotny, relaks., 0694-300137

Masaże dla panów, 058 622-7358

•Aktywność!!!, 0-500-725-608
•Aktywnym bądź 0506-657-999
•Skuteczne odchudzanie, tel. 0518-831-

, 1A Abanix.TV, LCD, Plasmy,
wieże, kamery, Philips, Sony,
Thomson, Grundig~ inne
'domowe, solidnie 058/624-6034,554-54-39

0224468/00

•Alkoholoodtrucia. Esperal 501-734-963

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE

Całodobowa informacja
Medyczna tel. 052/373-31-85
www.zdrowmed.pi
_

ogłoszenie drobne do „POLSKI Dziennika Bałtyckiego"

Odtrucia, Esperal], 0-662-889.334.

Kuponu szukaj w dodatku branżowym

•Szybkidetox.Blokery, 0-606-500-500

Wyślij SMS-em

ginekologia

ogłoszenie drobne do „POLSKI Dziennika Bałtyckiego"

•Bezzabiegowo, 0-790-685-267
•Farmakologiczne przywracanie cyklu
miesiączkowego, 0666-265-373

Informacja. 058 3003 249

•Ginekolog 0518-525-555

►► do wydania sobotnie cno

•Ginekolog C58/341-19-85,0600-625317

pod nr 7968 (koszt 9 zł + VA7)

•Ginekolog kobieta 0510-508-808

Ginekolog pełen zakres. 0510; 49-79-69
•Brak okresu?Pomożemy 0604-327-254
fr**ema
•Andruszkiewicz - wizyty. 0504-903-462

neurologia
•Dr med. Jan Niżnikiewicz,058/556-1249

stomatologia
•Bez kolejki wykonujemy protezy
zębowe dla ubezpieczonych w NFZ,
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Hallera 117,
058/341-31-70

Masz pokoje iub dorr^k do wynajęcia?
Kup ogłoszenie

w Banku Kwater

a ukaże się ono aż w siedmiu gazetach
w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu,
Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Katowicach
KUPON z potwierdzeniem wpłaty na konto
POLSKAPRESSE sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy

iii

Wpisz kod. następnie treść ogłoszenia. Liczba znaków razem z kodem i numerem telefonu me może
Drzekroczvc 160. Przykład: DBSOKP Kredyty gotówkowe, zero formalności, w 3 jodziny, 058/000 00 00
NEI "HOMOŚCi ■ Meszkani. sprzedam D6SOMD I Mieszkania Łupię D6SOMA ■ Mieszkania odnajmę DBSOOM
■ Miesznama poszukuję DdSOMI • Mieszkania zamienia DBSOM2 • Domy sprzedani DBSOD ■ Domy kupię DBSODK
■ Dom, odnajmę D6SODOI Domy poszukuję DBSOOY® Don« .jm ;i““ DBSOD1 Lokale użytku we sprzedam D6SOBS
■ Lokale użytkowe kupię DBSC3I.' Lokale użytkowe odna, ię D6S06C > Lokale użytkowe poszuką; DBSOLB J Lokale
uzyt' owe zamienię D6SOEZ1 Działki, grunty sprzedam UBSOG! I Dziatki grunty kupię DBSCGk
izial i, grunty dzierżawa
dBSOCjP ■ Gospodarstwa
D8SOGP ■ Garaże DBSOGR ■ Pośrednictwo DBSOPD ■ Inne DBSOIN
■ HA uLOtttś. Ji AGD sprzedam DBSOSD ■ AGD kupię DBSOKA RTV sprzedam DBSORtn rtv kupię DBSOTK® Elektro
mka, komputery D6SOEK* Telefony DBSOTE® Antyki DBSOAK I Maszyny, urządzenia D6SOML “• Materiały bud zwiane Dl
SOBEU Tekstylia, odzież DBSOID« Meble DBSOł*
Inne DBSONN® - 1Tnr T- Clr ® Samochody osobowe sprzedam
DBSOOS® Osobowe kupię DBSOUK Osobowe zam erilęDBSOOZ użytkowe sprzedam DBSONSl Użytkowe kupię D6SOCK
■ Zabytsnwe sprzedam DBSOZS "1 Zabytkowe kupię DBSOZK ■ Uszkodzone, rozbite sprzedam DBSORU
® Uszkodzone, rozbite kupię DBSOKl > Motocykle sprzedam DBSOMS • Motocykle kupię DBSOM. > Części i akcesona sprze
dam DBSOSA ■ Części i akcesoria Kupię DBSOCA ® Wypożyczam ! DBSOM ■ Inne DBSOMN
** E, ■MNES
■ Kredvty, pożyczki DBSOKP® Usługi finansowe DBSOUF • Biura rachunkowe DBSOlF i Inn i DBw ■ NAUKA I Szkoły
DBSOSj ■ Kursy, szkolenia D6SOKS I Języki obce DBSQJ* ' Korepetycje DBSOKC llnneDBSONI
*CA® tairudmę DBÜ jZtt Szukam pracy DBSOPS r OKOWIE ■ Sprzę* medyczn PBSO! M Inne DBSOZI1® ui*U6l ■ AGD, RTV foto DBSOAR® Biurowo-projektowe DBSOBI ■ Budowlane DBSOBU ■ Instalacyjne DBSOIT ■ nrc. setwo DBSOKR
1 Montażowe DBSOMO • Ogrrdmcze DBSOOG Porządkowe DBSOPt * Przeprowadzki DBSOPT ■ Reklamowe DBSOLM
■ Remontowe DBSORMJIStola 'tu* DBSOSt Transportowe DBSOTP® Uroczystości DBSOUR’ I Zajezj .aające DBSOZA
I Im DBSC'" "T -> KA ■ AgioturystykaDBSOAC U Kraj-gńry DBSOKC I Kraj-jpziora DBSOK ■ Kraj-morze
DBSOKM
Kra- inne DBSOKI 1 świat DBSOSW ■ Sprzęt DBSOSI - Przewozy DBSOPV ■ Inne DBSOI1
■ Z)
iżfT i. ji
l> r Zwierzęta DBSOZW ■ Rośliny DBSOR11 Inne DBSOZI! IRÖ.
■ Rożne DBSORP11

Regulamin na stronie: www.dziennikbaitycki.pl/reklama

Kupon na ogłoszenie do rubryki Bank Kwater
Zlecam emisję jednego ogłoszenia drobnego w „POLSCE Warszawa", „POLSCE Dzienniku Bałtyckim',
„POLSCE Głosie Wielkopolskim", „POLSCE Gazecie Wrocławskiej", „POLSCE Gazecie Krakowskiej",
POLSCL Dzienniku Łódzkim', „POLSCE Dzienniku Zachodnim"
□ góry

□ jeziora

□ morze

Ogłoszenie do 3 fnii (do 100 znaków) -

31,50 zł + 22%

(Zl agroturystyka
vat

do zapłaty 38,43 zł

38 11401010 OOOO 242123001079
Chcesz, żeby Twoje

3 *04 891 osób?

■ WRZt) C DO UEDf<£J Z MEBtESKICH SKR2 O E
.POLSKI DZIENNIKJ BAŁTYdCIECśC
■ ZOSTAW W BKIRZE OGLOSZEÜI

Zgłoś
do Banku Kwater

■ PRZEŚLIJ POCZTĄ

ogłoszenie zobaczyło

r

szczegóły obok
Zrödto: Polskie Badania Czyteliictwa, PBC General,
reali/scja SMG/KRC Poland-Media SA, CCS,
fale III 2008-II2009 acz-bnośigrupycetonwj 1^5421

22 | Trójmiasto | 22 maja 2009 r.

adresy biur w stopce redakcyjnej
i stronie www.polskatimes.pl/dziennikbaltycki/onas/reklama
■ PRZEŚLU FAKSEM Gdańsk. 058 300 32 13
pod adresem: „POLSKA Dziennik Bałtycki",
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
z dopiskiem Bank Kwater

■ LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM
058 300 32 55

Dc wiadc mości wydawcy:
Imię i nazwisko:.............................................................................................................

Telefon:...................................

AdTes............................................................... -.............................................................

Podpis:...................................

■ Biuro Ogłoszeń zastrzega «obie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia
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OGŁOSZENIA DROBNE
3M, LCD, RTV, kamery, aparaty
cyfrowe, monitory. Sony,
Philips, LG, Thompson,
Grundig, Unimor inne.
Bezpłatny dojazd 302-37-30,
663-39-49, 0692-492-325
A-Z Serwis komputerowy,
dojazd gratis, 058/736-29-45,
505-558-579

•Cekol,malowanie,kompleks,662-20-8114

•Tynki gipsowe, 0-507-780-592

o errodnicze
•Ogrody-projekty, zakład., 697-082-716

•Cekol-remonty 511-02-33,507-63-8377

•Tynki maszynowe i tradycyjne.
Posadzki maszynowe. Profesjonalnie,
(0-58'678-94-28,0-502-919-634

•Cekolowanie, malowanie, 793-724-212

•Tynki maszynowe, 0-605-279-985

•Układanie kostki brukowej. Tanio i szy
bko! Ogrody, nawadnianie, drenaż,
0-502-687-100

•Parkiet, układanie, cyklinowanie
sprzedaż, LUX-PARKIET 502-393-554

Cekolowanie, tapetowanie,
wykończenia wnętrz,
0-515-511-450
__________I

•Tynki, posadzki, hydraulika, 0504-960096

•Układanie kostki brukowej. Tanio i szy
bko!, 0-605-033-673

•Remontuj z nami od A do Z. Zniżki dla
emerytów i rencistów. 0513-982-527

•Uki. kostki brukowej, 0-669-951-958

porz^dkawe

•Remonty kompleksowe, 0604-283-556

•Cekolowanie,remonty 0 519-694-894

•Układanie kostki brukowej 0515-900609

•ABC Czyszczenia, (0-58)304-51-82

Remonty mieszkań, 0501-791- ~
228 _
__
|

Adyson, Grundig, Daewoo, LG, |
Philips, Sony, Samsung, Siesta
Trilux- i inne. Telenaprawadojazd bezpłatyny. Gwarancja.
Tanio, tel., (0-58)344-92-15, (058) 554-16-42.

Certyfikaty/Świadectw«
, ergetyczne
www.amuletcom.pl 602-306811
________

AGD Lodówki, pralki, (058)302- I
00-06, 303-71-71,554-22-02,66448-35

•Cykliniarskie, 058/553-22-62

•AGD - naprawy u Klienta (pralki, zmy
warki, kuchenki), 0-606-325-884

•Dachy kompleksowo, (0-58)562-52-27

•Antena awarie montaże, 0-501-311-415
•Antena TV-satelitarne, 058/3427-427

Bardzo tani sklep internetowy
promocja-21 dni za darmo już
od 19zł, www.19PLN.pl

•Układanie kostki brukowej i kamiennej,
tel. 0504-112-830
•Układanie kostki brukowej. Tanio i szy
bko! Ogrody, nawadnianie, drenaż,
0-502-G87 100

Cykliniarskie 058/301-66-66

•Układanie kostki brukowej. Tanio i szy
bko!, 0-605-033-673

•Cyklinowanie, ukł. parkietu 698-089-

020
•Dachy papowe, skośne, tarasy,
(0-58)671-03-95,0-501-033-890

Dachy, remonty, papa
zgrzewalna, konstrukcje.
Gwarancja, 0-696-631-220
•Docieplenia, elewacje. 0602-402-561
•Docieplenia. Tylko w maju - Rabat 5 %,
0-509-432-202
•Domy szkieletowe profil stalowy, stan
pod klucz 1800zł/m2,0511-580-238

Komputerowe pogotowie,
expres, dojazd 58/551-72-67,
601-320-550

Drutex:Okna PCV ALU Drewno
sprzedaż montaż raty tanio
Sopot Al. Niepodległości 668,
(0-58)551-24-01,0-662-795-224

•Lodówki naprawa 058/664-04-53

Meble chłodnicze,
gastronomiczne,
(0-58)627-06-52
•Naprawa lodówek, pralek, zmywarek
058/512-20-54,0506-793-282

Drzwi wejściowe, 650 zł,
(0-58)553-90-12,0-500-211-256.

C ekSTły. por -pł e 00-20: sob-io00-20 OO;
nwdz.10.00-1B.00
MMłl«(WATKA

<o' *

öS

Drzwi,-(0-58) 322-83-69
Producent! Zamki! Promocja!

jkna flöte

•Pogotowie telewizyjne, 058/629-02-33

Pralki, zmywarki,
(0-58)345-38-88.
Pralki. 58/556-22-47,0601-965723
•Serwis komputer., nauka, 0601-804607

budowlane
•A-Z remonty tanio i solidnie 511-325124
•Actus Usługi minikoparką 605-267-256
•Agmar oferuje: cekol, tapety, mal
owanie, ścianki z k-g, zabudowy stałe,
kuchenne, sufity, panele, 508-792-308
•Aranżacje, kafelkowanie, hydraulika,
501-462-473
•Awarie,hydraulika,345-5531,664254268
•Azbest - usuwanie, (0-58)671-48-82
•Azbest, papa-usuwanie. Odbiór. Tel.
695-185-400 lub 0564-654-888
•Balustrady, kraty, ogrodzenia, drzwi
stalowe, zamki, 0-501-414-144
•Balustrady, ogrodzenia. 501511802
•Blacharsko-dekarskie, nowe, remonty
docieplenia, 058/320-28-70,502-324-293

Brukarstwo. Montaż Izolacji i
Drenażu. Architektura. Tanio
506-578-620
•Budowa domów - cegła, ceramika,
ytong, silca. Stan surowy 1200zł/m2.
Gotowy pod klucz 2000zł/m2,
0514-980 464

Budowa domów
jednorodzinnych w stanie
surowym i pod klucz, 058/66800-88

Budowa domów kompleksowe
Stany surowe, budowa pod
klucz, teren Wejherowo, Reda,
Rumia, Trójmiasto,
0-507-049-432
Budowa remonty domków
letniskowych 506-589-150,697786-518

w

•Elewacje docieplenia tel. 0517-931557

1

|

•Montaż drzwi wew. i zew. 0502-081-749

Okna Drzwi Rolety
www.bestpol.gda.pl tel. 058
1553-43-43
_ _
__
•Okna Ekolsystem, 300-46-22
•Okna PCV, drewno, drzwi. Tanio. Ceny
fabryczne, (0-58)320-10-24 fax. (0-58)
320-40-27,0-515-145-488
•Okna PCV, żaluzje, rolety, moskititiy,
markizy, bramy garażowe. „PAMIR“ 058671-53-39,058-679-44-57

Okna, montaż, rolety, żaluzje.
Raty. Tanio, (0-58)556-65-01
Stolmar
•Plandeki, zadaszenia, namioty, kotary
wyrób, naprawa dojazd do klienta tel.
0692-156-312
•Remonty mieszkań wnętrz 506-834-359

•Budowlane.kafelkowanie,0/600-446711

•Rusztowania. Sprzedaż. Wynajmę.
Producent. 603-554-051

•Cekol, malowanie 3011780,0506293808

•Studnie wiercone, 0-798-975-842

•Cekol, malowanie, kafelki 0513-968660

•Sufity podwieszane: kasetonowe, gip
sowe, ścianki.“Sufitex“, 0-604 944-014.

•Cekol, tapety, podłoga,
(0-58)625-99-09
•Cekol,malowanie, tapetow.,502-955199

Tapetowanie natryskowe.
Tynki antyczne. 0601616633
•Tynki gipsowe-maszynowe, 694-786974

058661 7173,058558-45-12

Z tym kuponem rabat 5%

Roletki

•Okna dachowe, (0-58)562-52-27

•Rusztowania ch., kraty, 0-695-608-811

--NI §' i

S TRAPEZ-PLAST

•Malarskie. 58/735-08-54,0660-084-256

. Budowa-remonty,
[0-504-942-396

PCV DREWNO

^ PCV PRODUCENT

•Kostka brukowa, 502-02-33-76

Rolety, żaluzje, niska cena,
wysoka jakość. Polsis 58/55245-22

Liuroiort.aokn pt

I

!

Klimatyzacja, tel.,
(0-58)663-55-99

Rolety! Żaluzje! Markizy! Okna
PCV „DAMA“ 058/661-48-88,
058/348-06-35,058/553-05-55

f> o U O R 2 E
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Kafelkowanie, łazienki,
hydraulika, kompleksowo, 600234-396
__ _____________

Rolety Antywłamaniowe,
Żaluzje. Tanio. (0-58) 303-48-19,
„Marlux“.

■ Wl

rolety 058/322-12-91

Żaluzje

Kafelki perfekcyjnie, 600-234396

•Rolety - producent. 0504-023-492

■

DREWNIANE, PCV

•Garaże ocynkowane, wiaty, hale, raty
058-778-14-22,018-332-10-26,600-221213, www.macko-stal.pl

IrMarkizy-tanio, 0-607-082-344

—•• dU ti tfoodw fcomóriwwiydi
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wewnętrzne

Montaż, Serwis
O tel. 058/773-25-48

OKNA PCVI ALU

alup ,,t

PRODUCENT
„W1K” s c

058 683-14-75
instalacyjne
j A-Z hydraulika, wod-kan, CO,
• gaz, nowe instalacje, 0609-770929
Abagaz usł. gazowe: naprawa,
montaż pieców, junkersów,
kuchenek, 058/6253149,
6653566
•Awarie-wod.kan, CO„ 0-507-122-228
•Awarie-wod.kan,CO,gaz 0505-612-883
•Co, wod-kan, gaz, 697-082-716
•Elektroinstalacje, 0791-579-411
•Eiektroinstalacje, 0-602-771-523
•Elektrycy, faktury VAT, 0 696-554-086
•Elektryczne, 0513-720-980

zwierząt:»

Remonty, 345-50-39,0515-192-

•Czyszczenia solidnie 0501-853-077

•Czyszczenie dywanów, tapicerek głow
icą piorącą i suszenie. 0784-401-721

•Drzwi różne. 58/324-59-00

Zwierzęta,
Rośliny

Remonty mieszkań. 0783-482[871_________________ I

Czyszczenia Karcherem.
Solidnie, (0-58)685-98-99,
0-503-574-166 _

Wentylacja, odzysk ciepła,
(0-58)627-08-54

•Żaluzje, roletki 0696-310-524

•Beigia-Holandia, tel, 0-602-48! -864

•Remonty mieszkań, kompleksowe
naprawy, 0-600-195-592,0 792-670-055

•Czyszczenia dywanów, 058 620-20-18

•Czyszczenie dachów i elewacji.
058/663-88-26,0601-673-051

•Docieplenia, 0-507-122-228

•Komputer serwis, naprawa, 603-391395

i Czyszczenia 556-59-49 503-7731113_________________ _

Usługi Budowlane i
wykończeniowe od A do Z
Wejherowo tel. 501-090-308,
512-267-008, www.olimpushigi.pl

•Żaluzje! Rolety. Tanio, 058623-55-69,0501-005-692

•Docieplenia., 0-601-925-402

Domowa ekspresowa naprawa
telewizorów, monitorów. Tanio,
58/305-70-23,0/505-177-713

Parkiet cyklinowanie,
układanie, sprzedaż ,Drewus“
058/551-05-83

Czyszczenia. 58/347-63-27,
0501-214-279

Sufity. Remonty, 0-604-527-513 ^

•Czyszczenie, 306-18-70
•Pranie dywanów suszenie 344-38-19

•Tapetowanie, malowanie, remonty profesjonalnie, (0-58)558-46-12,
0-502-867-651

•Kucyki uprzęże siodła 0602-385-955

Wykończenia wnętrz, remontyT1
łazienki, izolacje, docieplenia.
Profesjonalnie. 505-628-851,
506-660-851

•Sprzedam chow-chow, 0-505-485-543

•Ratlerki sarenki super mini 692-115-777

•Szczenięta rottweilery, 0608-477-438

przeprowadzki

stolarskie

Matrymonialne ^

•Achilles. Przeprowadzki.
Kompleksowo. Kraj - Europa. Posiadamy
pełen pakiet ubezpieczeń i zezwoleń. 34348-36,0601/612-533 www.achilles.gda.pl

•Kuchnie, zabudowy, projekt, realizacja,
gwarancja. Tel. 0781 338-726

różne

•Kuchnie, zabudowy, szafy 511-87-05 17

•Ania'BM 601610616,3467511 wieczor
ki

A -Z transport! www.helpprzeprowadzki.pl 342-48-94,
519-140-230

•Schody drewniane.Pomorze.662-6788-09
•Schody.pomorskie.pl 694-775-951

•Bliżej siebie.. Bliżej marzeń.. 0668-909-

•A do Z atr. przeprow., 603-249-803

•Tapicerskie, Trójmiasto,0 506-412-166

•Tapicerskie, 058/557-55-68

•A do Z! Bagażówki Trójmiejskie
Zrzeszenie 058/679-29-29,0506-666-047
•A do Z. Przeprowadzki tanio 058/73764-64, www.zlotnicki.de

•HDS transport 6-18ton,0-501-867-716
•Zespół Muzyczny: wesela, 606-312-685

Meblo-Trans przeprowadzki,
1058/623-72-67,0-602-727-209
•Przeprowadzki domy, biura, mieszkaniaTrójmiasto-kraj, (0-58)771-20-15,
0-503-966-492

dobrze zbudowanego, wierzącego i

inteligentnej, wysokiej (169cm) Tylko

•Domofony i Video, 0-501-311-415

adres: 84-123 Rekowo Górne,ul.Szkolna 6

inne__________________
Fotograf, Grafik Prezentacje,
0-668-828-835
I www.etna.partnerzy.net

•Cmen 0504-327-599,58/623-66-25

•Odnawianie wanien, 0-600-979-826

Towarzyskie

•Opieka nad starszymi. 0798-077-089

•Razem sopot@razem.com.pl,555-1-555

rożne

•Transport, tel. 0607-184-408

•Agnieszka 310-596-760 Iza 58/661-1677

Turystyka

remontowe
ADsolutLiie najlepszy Parkiet
tradycyjny i egzotycz
Wysoka jakość. Sklep firmowy
058/344-37-98

•Bezkonkurencyjne 058/305-17-50

kraj-góry
•DW „ MAGNOLIA“- Świeradów- Zdrój,
TV, WC, TEL., basen, odnowa biologiczna,
2x masaże, 3x grota solna, 3x basen
solankowy od 600 zł/l tydz. Tel. 075/78162-78, fax 944, www.dwmagnolia.pl

Aby zakupić najlepszą podłogę
w 3mieście, przyjdz, Gdynia,
Gedymina 48,058/710-66-95
Aranżacje, kafelkowanie,
hydraulika, 058/344-08-77,
0503-68-00-60________ ______
| Cykliniarskie 303-48-67,
---------

•Cykliniarskie 58-553-18-40,606-669736

[Cykliniarskie, 058 665-11-97

•Mężczyznę do 55 lat, wysokiego,

poważne oferty i zamiary przesyłać na

z.-bezpierza* ice

Bagażówka 3-miasto, 500-300985

www.matrimo.pl

dobrego serca dla 49 letniej blondynki,

uroczystości

•Autotransport, przeprowadzki.
Tanio!, (058) 346-61-87,0501449-570.

---

•Zabudowy Komandor. 58/324-59-00

transportowe
•Bagażówka, 514-190-248,682-17-13

•ABC- przeprowadzki, 0601-66-77-13

691362296
I---------------

157, www.strefapoznania.pl
•Matrimo,602-381-931,

|

•Cyklinowanie tanio! 058/557-70-82
•Cyklinowanie, układanie podłóg, faktu
ry Vat, 0-608-058-218

rDla Ciebie za 3Ó min - 75 EU, za
godz. 140 EU. Night Club w
Zurichu (Szwajcaria) szuka pań.
Tel. 004176 527 56 67.___________
•Dyskrecja 058/341-00-13 + dojazd

k.-aj-jezioia
< Cisza, spokój, lasy i jeziora,
I domki, pokoje, apartamenty,
spływy kajakowe
www.ptpomorze.pl,
(0-52)395-00-00_____________

•Dziewczyny Hotelik Exlusive 515-146833

•Kaszuby
www.pogoda.czasnawakacje.pl

•Mamuśka 43 L, 790-774-055

•Dyskretna kochanka 508-813-364

•Exlusive-Panie 796-238-849 Wła-wo-wo
•Gdynia 0518-168-570 Kicia 798-471-825

•Młode prywatnie 301-88-73,519177113

•Na Kaszubach pięknie położony
całoroczny duży dom, 2 garaże, działka
zalesiona 5100 m2 nad samym jeziorem.,
(0-58)621-95-03

. Potencja 513-961-861 ~

•Ośrodek, własny brzeg, domki, pokoje,
www.osrodekdrawa.pl, 094X367-17-41

•40 lat Gdynia, 0668-087-762

•Szatynka 23 L. 503-542-524

kraj-morze

, 500-834-558 prywatnie Gdynia

•Cyklinowanie, układanie, remonty,
www.budmir.gd.pl, (0-58)663-57-02

•Baza Turystyczna „Widok“ oferuje tanie
noclegi, tel., (0-58)553-12-71

•A b. gorące dziewczyny 0517-260-031

•Dekarskie 608-449-117,
(0-58)664-81-41

•Dźwirzyno 100m od morza pokoje z łaz.
i TV 094/3585530 www.dw-riwiera.pl

•Drzwi, okna, rolety. 58/322-18-17

•Jastrzębia Góra - domki, pokoje, 300m
do morza, 35zł/ osoba. tel. 0606-666-006,
www.przyjantarowej.pl

•Żizel 21 Gdynia/24h, 0516-383-141
•Żyleta 19,0798-98C-o70

•Grzewcze, gazowe, 506-018-037

•Glazurnictwo, elektryka, hydraulika,
cekolowanie, tapetowanie, malowanie,
0517-508-022

•Hydrauliczne co wod-kan 698-098-368

•Kafelki, glazura kompleks 608-231-545

•www.semida.piczo.com,0600-769-004

różne

•Hydrauliczno-gaz. C58/302-98-56

•Kafelkowanie solidnie 0512-991-240

•Hydrauliczno-gazowe 0608-663-509

•Kafelkowanie, 66C-40 40,0723-401-022

•A. Albumy, znaczki, książki, papierzyska kupię, 340-95-54,607-687-697

•Hydraulik A-Z, złota rączka, 5C1-679130

•Kafelkowanie, klinkier, hydraulika,
balkony, profesjonalnie. 0501-274-331

przewozy
Autobusy!!! wynajem 0502-505134

•Hydraulika, kolektory słoń. 695-904443

•Kafelkowanie, od A do Z, 0666-169-633

•Elektryczne, 602-765-717

Kotłownie, wod-kan-el,
ogrzewanie podłogowe, 0600234-396
montażowe
IAUTO-SZYBY, sprzedaż,
montaż, mieszalnik lakierów
samochodowych, naprawa
>zyb samochodowych,
(0-59)822-32-60,0-602-321-023

•Kompleksowe usługi remontowowykończeniowe. Tanio! 0798-951-849

•Rewal - morze 30m, 0781-324-808

W poniedziałek

Malarskie najtaniej, 0509-40-50^alarskie solidnie tanio
609442720

Różne

PRA CA

dodatek

GRATKA

•Malowanie cekolowanie 798-951-849
•Malowanie, remonty, 0-794-668-868
•Malowanie, tapetowanie, 0507-763-105

Zamów reklamę

058 300 32 00

22 maja 2009 r. | Trójmiasto | 23

\

SPORT TRÓJMIEJSKI

■

'Gdański Sezon Żeglarski na start
W sobotę wielkie atrakcje dla
zwolenników żeglarstwa. Właśnie
wtedy na Starym Mieście odbędzie
się inauguracja gdańskiego
sezonu - pisze taciej Ostapski
dańskie Otwar
cie Sezonu Że
glarskiego jest
organizowane
wceluintegraq'i
środowiska
wodniaków: żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy oraz
wszystkich innych osób, którym
bliskie jest morze i woda.
Na stałe wpisało się już w kalen
darz imprez Miasta Gdańska
i jest naturalnym efektem jego
otwartości na sporty wodne.
Miejski Ośrodek Sportu i Re
kreacji w Gdańsku od samego
początku ściśle współpracuje
z gdańskimi klubami i instytu
cjami, wspomagającymi wysiłki
MOSiRw Gdańsku w popula
ryzacji wodniactwa. Wśród na
szych partnerów są kluby zrze
szone w Pomorskim Okręgo~ wym Zwiąż1 ui Żeglarskim,
Pomorskim
Okręgowym
Związku Motorowodnym i Nar
ciarstwa Wodnego, Gdańskiej
Federacji Żeglarskiej. Są z nami
również MRKS Gdańsk, UKS
Szekla, Ośrodek Szkoleń Kadr
Sportów Wodnych VIK, środo
wisko skuterów wodnych.
Współpracujemy ściśle z Morską
Służbą Poszukiwania i Ratowni
ctwa w Gdyni SAR, Policją
i Strażą Miejską w Gdańsku
-* oraz z innymi instytucjami, bez
których nie udałoby się stwo
rzyć tej imprezy. Nie zapomi
namy również o wielu firmach,
które od początku wspierają nas
organizacyjnie.

G

Naprawdę warto pojawić się
23 majabr. już od godziny 10.00
na Starym Mieście nad Motławą.
W programie imprezy tradycyj
nie znajdzie się mnóstwo atrak
cji i dla tych najmłodszych, i dla
dorosłych. Odbędą się mini re
gaty Optymistów dla najmłod
szych uczestników. Można bę
dzie zwiedzić i odbyć rejs niektó
rymi jednostkami będą pokazy
służb portowych i munduro
wych na wodzie. Przy Targu
Rybnym odbędzie się Festyn
Morski. Podczas części oficjal
nej, w obecności władz miasta,
zostanie uroczyście zainaugu
rowany sezon żeglarski, potem
na Motławę wyruszy widowi
skowa parada wszystkich jedno
stek. Nie zabraknie także spek
takularnych pokazów ratowni
ctwa wodnego.
Dodatkową atrakcją będą
ogólnodostępne stoiska tema
tyczne, przybliżające zagadnie
nia żeglarskie, wodniackie, tu
rystyczne, ratownicze czy eko
logiczne. Zaprezentują się
instytucje i firmy, takie jak: Miej
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Gdańsku, Ta;gi Polyacht, Za
kład Utylizacyjny w Gdańsku,
Biuro Prezydenta ds. Promocji
Miasta Gdańska, Wydział Pro
gramów Rozwojowych Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, Funda
cja „Bezpieczni nad wodą”, AD
Ochrona Ratownictwo, Gdań
ska Organizacja Turystyczna,
Scandinavia, Gdańskie Centrum
Profilaktyki Uzależnień

W sobotę
11:30 -11:45
KONCERT ORKIESTRY PRZY
MASZCIE FLAGOWYM PKM.
11:30-11:45
PRZYBYCIE GOŚCI
11:45-1Ł55
PRZYBYCIE PREZYDENTA M.
GDAŃSKA, ZŁOŻENIE
MELDUNKU PRZEZ
PROWADZĄCEGO
CEREMONIĘ OTWARCIA
12:00-12:10

PRZEMÓWIENIE
PREZYDENTA, CEREMONIA
PODNIESIENIA FUG
I BANDER. HYMN

Na Motławie znowu zaszeleszczą iagle
Wszystkie te wydarzeniabardzo mocno integrują środowi
sko żeglarskie - jednocześnie
przybliżają żeglarstwo wszyst
kim mieszkańcom Trójmiasta.
Tegoroczne Gdańskie Otwar
cie Sezonu Żeglarskiego odbę
dzie się już po raz szósty. Zapra
szamy do udziału. Atrakcje gwa
rantowane!
W dniu 23 maja 2009 roku
miejscem cumowania ,„dno«tek
w rejonie Targu Rybnego będzie
nabrzeże Motławy na wysokości
Restauracji Kubicki (od murku
począwszy w stronę ujścia
rzeki Raduni). Miejsce to będzie
oznakowane, aproces cumowa
nia nadzorowany przez MOSiR
wGdj ńsku.
Z uwagi na zbyt małą liczbę
miejsc cumowniczych prosimy
mieć na uwadze fakt, iż ko
nieczne będzie cumowanie
burta w burtę. Liczymy na pozy
tywne nastawienie i zrozumie

nie wszystkich u< zestnikow.
Prosimy pamiętać, iż podczas
imprezy odbywać się będą rów
nież regularne kursy tramwaju
wodnego z rejonu Targu Ryb
nego. Organizatorzy proszą, by
nie zastawiać miejsca cumowa
nia jednostek wykonujących te
połączenia. Jest to odcinek po 40
metrów w stronę Żurawia i Re
stauracji Kubicki od narożnika
przy Baszcie Łabędź począwszy.
Biuro imprezy w dniu 23 maja
odgodz. 8 będzie zlokalizowane
na jednostce Oskar, stagonującej przy nabrzeżu Targu Ryb
nego w okolicach masztu flago
wego.
Organizatorzy przewidzieli
okolicznościowe koszulki i flagi
Miasta Gdańska dla uczestni
ków imprezy.
a. Podstawą do ich otrzyma
nia będzie złożenie kompletnie
wypełnionego formularza zgło
szeniowego w biurze imprezy.

b. O ich przydziale decydo
wać będzie tylko i wyłącznie
kolejność zgłoszeń.
c. Na każdego uczestnika
przypada wyłącznie jedna ko
szulka- organizatorzy zastrze
gają sobie prawo weryfikacji
ilości osób biorących udział
w imprezie na poszczególnych
jednostkach.
d. Na każdy jacht przypada
wyłącznie jedna flaga Miasta
Gdańska.
Formularz zgłoszeniowy
można pobrać ze strony
internetowej
www.mosir.gda.pl lub w dniu
23 maja w biurze imprezy.
Wszyscy uczestnicy pro
szeni są o zastosowanie się
do przepisów i zaleceń odnoś
nie ruchu na drodze wodnej. Ze
względu na bezpieczeństwo
podczas imprezy przypomi
namy o zakazie wytwarzania
fali.

12:10-12:30
PRZEMÓWIENIA GOŚCI,
WRĘCZANIE WYRÓŻNIEŃ.
PRZEMÓWIENIE CEZAREGO
WINDORBSKIEGO
Z FUNDACJI GDAŃSKIEJ
DOTYCZĄCE BALTIC SAIL
2009
12:30-12:45
WRĘCZENIE PRZEZ
PREZYDENTA DYPLOMÓW
I NAGRÓD ZA REGATY
MŁODZIEŻY.
12:45-12:50
ZAOKRĘTOWANIE
PREZYDENTA I GOŚCI
OFICJALNYCH NA JACHT
OTWIERAJĄCY PARADĘ
13:00-13:30
PARADA JACHTÓW NA
MOTUWIE
13:30-13:45
WY0KRĘT0WANIE
PREZYDENTA I GOŚCI

W najbliższą sobotę rusza co
roczny cykl turniejów koszy
kówki ulicznej organizowany
przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Gdańsku oraz
Multikino Gdańsk. Ta już dwuna
sta edycja imprezy, cieszącej się
dużym zainteresc waniem mło
dych ludzi.
Serdecznie
zapraszamy
sympatyków
koszykówki
ulicznej do wzięcia udziału
w zawodach. Wystarczy zgło
sić trzyosobową drużynę, a po
tem zmierzyć się z innymi ze
społami. Może to właśnie Wy
stworzycie dream team i wy

gracie cały turniej!
Tegoroczny cykl to dwa tur
nieje. Pierwszy odbędzie się
właśnie w sobotę (23 maja),
drugi dopiero za cztery mie
siące, czyli 12 września Każ ly
turniej stanowi odrębną im
prezę sportową, dlatego też nie
będzie prowadzona klasyfika
cja generalna.
Wszystkie mecze zostaną
rozegrane
na
parkingu
przed Multikinem w GdańskuWrzeszczu przy Al. Grun
waldzkiej 14. Zapisy rozpo
czynają się o godz. 9, a pierw
sze mecze o 10.
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Będą obowiązywały trzy ka
tegorie wiekowe: rocznik 1993
i młodsi, roczniki 1992 -1990
oraz 1989 i starsi.
Każdy zespół będzie składać
się z trzech zawodników. O za
kwalifikowaniu drużyny do ka
tegorii wiekowej decyduje rok
urodzenia najstarszego z za
wodników danej drużyny. Ze
względu na jednodniowy cha
rakter turniejów o uczestni
ctwie decydować będzie kolej
ność zgłoszeń.
Warunkiem uczestnictwa
jest złożenie zaświadczenia le
karskiego o braku przeciw

wskazań do udziału w turnieju
lub złożenie oświadczenia
podpisanego własnoręcznie,
a w przypadku osób niepełno
letnich przez przedstawiciela
ustawowego, o braku przeciw
wskazań do udziału w turnieju.
Zawodnicy zgłaszają się z aktu
alną legitymacją szkolną lub
innym dokumentem potwier
dzającym tożsamość, który po
winni okazać na żądanie sę
dziów i organizatora.
Honorowy patronat nad tur
niejem sprawuje Bogdan
Oleszek, Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska.
(ster)
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Grają koszykarze a kino jest w tle

Koszykówka w sobotę zawita koło Multikina

