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Sobota 30 września, niedziela 1października 1995 r. Cena 50 gr (5000zł)

w sprawie emerytur i rent

Bośnia

/

NATO
1da pokój
O
\lWl11
rzewagą

4 głosów
odrzuc il i
wczoraj prezydenckie
weto wobec ustawy
zmieniającej w przyszłym roku
zasady waloryzacji rent i emerytur. Za odrzuceniem weta i
ponownym uchwaleniem ustawy glosowało 281 posłów, 133
- przeciw, a 1 poseł z Gdańska,
Zbigniew Szczypiński (U P)
wstrzyma! się od ·głosu. Wymagana większość 2/3 wynosiła 277 posłów.
- Teraz jest jasne, kto występuje w obronie interesów
emerytów - skomentował
odrzucenie weta prezydent,
Lech W ałęsa. Wia d o m ość o
wyniku głosowania dotarła do
prezydenta, gdy rozmaw i ał z
pracownikami stoczni w trakcie przyjęcia z okazji j ubileuszu Stoczni Gdańskiej. - Żału
ję, że nie moglem pomóc emerytom i rencistom. chociaż bardzo chciałem - dodał prezydent. Natomiast rzecznik prezydenta, Marek Karpiński, nie
wykluczy!, że prezydent zaskarży ustawę do Trybunału
Konstytucyjnego.
W trakcie glosowania nad
odrzuceniem pre1ydenckiego
weta. wszystkie kluby, z wyjąt
kie m PSL, wykazały pełną

większą dyscyplinę wykazał

posłowie

Cegielską,

Krzaklewskiego, Krzyżanowską

Po raz drug i Pracownia
BSR na zlecenie „Dzienni·
ka Bałtycklegon i Telewizji
Gdańsk prz eprowadziła
badania popularności po•

staci iycia publicznego na·
szego regionu.

Badania przeprowadzono
w dniach 21-22 września br.
na !OOO-osobowej reprezentatywnej próbie dorosłych

mieszkańców

Trójmiasta. Badanych zapytaliśmy, którego
z polityków darzą zaufaniem.
W pierwszej trójce znaleźli
się: Franciszka Cegielska,
Marian Krzaklewski i Olga
Krzyżanowska.
Było to już drugie

badanie
tego typu. Pierwsze przeprowadzono w czerwcu.
Szczegóły

(BaSz)
na str. 3

Rozstr zelane miasto
Korespondencia własna

KPN; wszyscy posłowie byli
obecni i wszyscy glosowali za
przyjęciem prezydenckiego
weta. Nie glosował natomiast
żaden poseł z kola Mniejszości
Niemieckiej.
Koalicję w odrzuceniu weta
poparli posłowie PPS, PKND
oraz niezależni: Barbara Labuda i Andrzej Micewski.

Jak głosowali posłowie
Wybrzeża
Wszyscy posłowie SLD i
PSL z województw: gdańskie
go i elbląskiego glosowali za
odrzuceniem weta.
Za przyjęciem weta glosowali z obu województw: posło
wie UW, z BBWR - Hans
Szyc, nie glosował Ryszard
Olszewski; z UP - Bogusław
Kaczmarek, natomiast Zbigniew Szczypiński wstrzymał
się od głosu. Przypomnijmy, że
podczas glosowania nad wetem
prezydenta do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw poseł Szczypiński
glosował. Piotr Aszyk -

nie

niezależny poseł

z wojewódznie wziął
udziału w glosowaniu.

Z tego klubu dyscyplinie nie
podporządkowało się

6

posłów

na czele z \Valdemarem Pawlakiem i glosowali za przyjęciem
weta. Pozostali posłowie, glosowali tak, jak ich koalicyjny
partner SLD, czyli za odrzuceniem weta. Natomiast aż 12 ludowców nie wzięło udziału w
glosowaniu. Wszyscy posłowie
SLD z wyjątkiem 5 nieobec-

Wtrakcie glosowania nad odr:uceniem prqdenckiego weta,.ws:ystkie kluby, z ")}ątkiem PSL, wykazały pełną dyscyplinę. Z tego
klubu dyscyplinie nie podpor;:ądkowało się 6posłów na czele zWaldemarem Pawlakiem i glosowali ;:a przyjęciem weta.
nych glosowali za odrzuceniem
weta.
Zdyscyplinowani byli przeciwnicy ustawy. Wszyscy posłowie UW glosowali za przyjęciem weta, oprócz 5, którzy

Wierzyciele chcq

nie wzic;li udziału w głosowaniu, m. in.: Jerzy Osiatyński,
Hanna Góralska. Wśród posłów UP, którzy także glosowali za przyjęciem prezydenckiego weta, nie glosowało 6

upadłości

Fot. PAP/CAF
postów, m. in.: Wiesława Ziół
kowska, Wojciech Lamentowicz, Janusz Szymański. Z
klubu BBWR, który również
by! przeciwko ustawie, na 5
posłów nie głosowało 5. Naj-

(PAP

ne
Masowiec 1'-ż.M ms „ł.om

I ża", który w środę wieczorem
doznał
chyłu u

niebczp1cczneg l prtc
wybrzezy Danu w c.
dze ze S1wccji do Ca,.ibl.1•1k1
znajduje się już w szv.edzkirr
bi
bi
bi
porcie Gocteborg.
Dziwi, że aż 5posłów z BBWR. kluŻaden z 14 mar)riartv za
bu, który oficjalnie poparł kandydatu- trudnionvch na statku m1 dwa
rę Lecha Wałęsy na pre::.ydenta ora: pasażerÓwie nie doznali Phra
żeń w czasie wypadku W (ą,poseł Piotr Aszyk z Forum Polskiego,
ugrupo1mnia, które wes:to do komite- ' eteborgu statek zostanie podda
ny dokładnym oględzine'T'. j(
tu wyborczego Wałęsy, w faktycmym żeli nie stwierdzi się żadn)~h
momencie próby, nie ?jmria się w Sej- uszkodzeń, to „ł,omża" pomie, aby to poparcie zademomtrować. nownie uda się do Ca5abla11k1
twa

dyscyplinę.

I

peracja wdr:iżania pokoju w Bośni musi odbywać się pod jednolitym
dowództwem NATO, którego
trzonem będzie obecne zinte
growane dowództwo sil ~OJUszu - twierdzilv stanowczo źró
dła NATO w piątek wieczorem
w przerwie obrad rady (ambasadorów) dyskutującej o politycznej instrukcji dla wojskowych, którzy powinni do polo
wy pddziemib opra.:owac zarys planu wdrażania przy,zlego
porozumienia pokojowego
Zródła te wyjaśniały ze nie
może być mowy o jakimś zupełnie nowym, specjalnym dowództw ie. Te same źródła
utrzymują, że problem udzialLt
w operacji kontyngentu rnsyJskiego można by również rozwiąLać dzięki ohccności rosyjskiego oficera łącznikowego
przy dowództwie NATO. choć
wcale nie jest pewne, czy Rosjanie będą skłonni po.;odzić
się z takim rozwiązanicn .

gdańskiego

Barbara Madajczyk-Krasowska

!PAP\

Prezydent, biznesm en i
stoczni owc y
•

Ślady pocisków i odłam
ków widać nie tylko na murach domów. Kule przede
wszystkim 'poprzeszywały i
okaleczyły Judzką psychikę.
Choćby wojna sko11ezyla się

jutro (co wbrew optymizmowi polityków jest bardzo mało prawdopodobne ), będzie
una trwać jeszcze długo.

Jeszcze długo jedyną zabasarajewskich dzieci bę
dzie polowanie na Serbów i
strzelanie z pepesz wystruganych z kawałka drewna. Albo
wyciętych ze zwoju niepotrzebnego plastiku, bo drewno jest zbyt cenne i może
przydać się na podpałkę.
Fotoreportaż z Sarajewa

- str. 8

30 września, sobota, imięniny Honoriusza, Zojii
1894-Pimrq numer „Ga:ety Grud:iąd:):iej"
1908- v11. Karol Estreicher, bibliograf
,'91I. vn. Francis:ek Kosrr:ewski, rysownik
J938 - Układ Monachijski
1!139 - Rząd polski wParyżu
. .
.
19'44 - gen. Tadeusz Bór-Komorowski wodzem Polskich Sd Zbrojnych
1955 - ;-.ni.James Dean, aktor amerykański •
Po klęsce wr;-.eś11iowej w Paryżu powstał polski rząd emigraC)jny,
natura(~e pr:edluf.enie pmistwowości polskiej. Prqdentem wstał .Włady_sław
Raczkiewicz, premierem i 11ac:elnym wod:em gen. Władysław Sikorski. Po
kapituła, :ji Francji sied:ibą rządu emigracyjnego stal się Lo~~:n.
1października, niedziela, imi.eniny Donat_Y, Remigmsza
1684 „ zm. Pierre Corneille, dramaturg francuski
J862 - Pierwsze na Pomorzu Towarzystwo Rolnicze wPiasecznie
1922 - WTrouniu po11taje Oficerska S:-,koła Marynarki Wojennej
1928 - ,711. Stanisław Nowakowski, architekt
1938 - Niemcy wkraczają do Sudetów
.
Juliusz Kraz.iewic:, zasłużony djalacz. spolec:ny I gospodarczy, w
Piasecznie K-olo Gniewa załoi:yl pierwsze na Pomorzu Towar:ysnro Rolnrc:e.
Tradycje spółdzielczości są w Piasec?ie bardw_silne, i!tni.eje tam swego
rodzaju mu;:rnm rolnic:;e, utrwalona tezJest pa1111ęc o Kra:iewrc:u.
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willi Hestia w Sopocie ze brała się
śmietanka finanso-

wą

---

Nadal utrwmwac
się będzie eh (odna
pogoda. Wiatr 11ieco
osłabnie.

(bp)
~~~~~~~~~~~~~~~~-

Dziesięciu byłych pracowników telewizji Sky Orvnia oraz
właściciel lokalu, w którym telwizia miała do niedawna
swolą siedzibę, dożyło wczoraj w Sądzie Rejonowym w
Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości stacji, Powodem są
nie uregulowane długi płacowe Sky Oruni wobec osób, któ·

wo-przemysłowa

Trójmiasta, z prezesem Gdań
skiej Izby Gospodarczej, Zbigniewem Canowieckim na czele.Biznesmeni deklarowali
swoje poparcie dla prezydenta,
ofiarowali mu pióro i bukiet
pąsowych róż. Prezydent obie-

re w pneHłości tam zatrvdniano.

O kłopotach fin an sowych
telewizji mówiono od kilku
miesięcy. Roszczenia wobec
niej wysunął m.in. współzalożycie! Sky Oruni, Z bigniew
Klewia do, który twierdzi, że
obecny zarząd jest mu winien
ok. 60 mln zł za zużytą energię
elektryczną, wodę i rachunki
telefoniczne.
Podstawę wniosku o ogloszenie upadłości stanowią jednak roszczenia pracownicze .
Byli dzienn ikarze stacji i jej
pracownicy administracyjni 22
września wysiali do firmy tzw.
ostateczne wezwanie do zaplaty, w którym domagali się zaleglych wynagrodzeń.
Dyrektor Robert Makowski ,
reprezentujący zarząd Sky
Oruni nie kwestionuje, że telewizja zalega z wypłatami wobee byłych pracowników. Zapewnia jednak, że żądania pia-

cowe zostaną zaspokojone w
najbliższym czasie.
- W ten sposób byliśmy
zbywani już od kilku miesic;cy
- ripostują pracownicy, którzy
nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi na wezwanie do zaplaty, zdecydowali się wystąpić z
wnioskiem o ogłoszenie upa-

cal, że gdy wygra,
o kapitalistów.

będzie

dba!

Prezes stoczni Ryszard Goluch gorąco powitał byłego
pracownika stoczni i laureata
Pokojowej Nagrody Nobla prezydenta Lecha W alęsę.
- A co ty zrobiłeś człowie
ku? Jak to się stało, że znienawidzone jeszcze wczoraj kukły

przeszłości słucha się dziś jak
apostołów. Pozwala pluć sobie
w twarz różnym pismako•n, ty-

pu Urbana. I jeszcze za to pła
- zwróci! się do zgromadzonych prezydent - za to, że tu się kładło
stępkę pod nową Polski., raz
chciano zbombardować, raz
rozpędzić. Jak to jest, że dziś
tak wielu w spadkobiercach
cić. Stocznię Gdańską

tamtych sil upatr.i.1e naJpewniejszego budownicLe).') teJ
nowej Polski?
Lech Wałęsa . w tov.a•zy
stwic Jerzego Borowc7a ..... ,
szefa stoczniowej „S · obszedł
całą salę i rozmav. al z koler,
mi wspominając. <:Z, ,y, gJy
pracował razem z nimi
Szczegółowe relacje z obu
spotkań na str. 2

I

d!ości.
Według przepisów prawa
upadłościowego, sąd może
uwzględnić wniosek o ogloszenie upadłości (i rozpocząć postępowanie). lub je oddalić.
Zanim jednak rozstrzygnie tę

kwestię, może przesłuchać

obie strony. Nawet jeżeli sę
dziowie zdecydują się uwzględnić wniosek, to droga do
orzeczenia o upadłości firmy
jest jeszcze daleka.

Tomasz Zając
Szenej o konflikcie w tefewizji Sky Orunia piszemy na

str. 4

Zatrzymani z „kompotem"
W czwartek późnym wie·
czarem funkclonariuHe oddziału operacyino-roz po·
znawczego Komendy Reio·
nowel Policji w Gdańsku za•
trzymali dwóch m,i:uyzn
produkujących polską herol·
nę,

Akcja policji był a niespodziewana: gdy funkcjonariusze
wtargnc;li do mieszkania przy
ul. Sempołowskiej na Dolnym

Mieście, za,tali obu producentów „kompotu" w trakcie wytwarzania narkotyku. Zatrzymani to 35-letni Bogdan A. i
37-letni Andrzej W„ obaj są
mieszkańcami Gdańska, jeden
stale zajmował mieszkanie, w
którym wytwarzano ,.kompot"
Policjanci zabezpieczyli 250
mili litrów narkotyku oraz odczynniki i urządzenia służące
do jego wytwarzania.

Pre;;ydenr RP Lech Wałęsa w c:;ruie swojej wi::yty wStoc;:,ni Gdańskiej SA. oglądał wodowanie kadłuba prototypowego, uniwersalnego masoll'ca B683 1 i\%
wanie towar;Js:ylo obchodom 5G-lecia stoc;:ni. Przy okazji prezydent zwiedził Sll'oje dawne miejsce pracy.
Statek jest budowany na zamówienie :nanej duńskiej firmy :eglugowej The East Asiatic Company Ltd. Jednóstki B683 zamówili tak:e kontrahenci:; N1e11;1ec I Kanady. Statki te, mające długość prawie 200 mi szerokość- 30,8 m, są przeznaczone do pr._el\'o:;u ładunków masowych (ziarna, węgla i rudy) lub kon 1011 r ~ :o-; .tu stc,I pm1}ch. Będą one wyposa:one wpolskie silniki napędu głównego. produkcji ;-.akładów H. Cegielski w Poznaniu i w iurawie pokladmre dostarczone
r, e, a łr,lfl· fo
wimor
w
Toruniu.
I
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F
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Akadem ia
edyczna wkracz a
w drugie pólwiec e

Papieró" Wartościo" ych
l'iotowania akcji 29 wneś'lia

/,GROS
BIG
BPH
BRE 1Gl
BSK
BUDIMEX
BWR
BYTOM
DEB!CA
ELEKTRIM
ESPEREPE
EXBUD
IRENA
JELFA
KABEL BFK
KABLE
KREDYTB
KROSNO
MOSTALEXP
MOSTALWAR
MOSTALZAB
NO VITA
OKOCIM
OPTIMUS
PBR (D)
POUFKUTNO
POLIFARBCn
POLIFARBWr
PPABANK
PRrn HMK<DJ
RAFAKO
REMAK
ROLIMPEX
SOKOŁOW

Kurs

Zmiana

(ztl

(oroc.l

27.8
+ 1,5
1.52 nk ~) 7
85,0 nk o.o
42,5
+0,7
147,0
O.O
24,1
+0.4
4.3
o.o
48,0 nk -I ,O
350
+2.9
9,0
+I.I ···
19.3
-I.O
31.2
-1.6
32,0
o.o
29.2 .....±2,2._
37.l
+3,J
24.6
-0,4
77 ns
+O 7
+0,9
43.9
64nk
o.o
+1,5
66
7,6nk
oo
13.3
-1.S
68.5
-07
316
+6.4
234
-0.4
33.2
-0.3
10.3
-5,5
+0,7
6.8
220
-1.8
15.9 nk -5.4
21.8 nk oo
107
-1.8
54.5

2.29
32,0
130
15,4
6.85
9.6 ns
58.5 nk

121 Oni +0.4
226
-5.8
200 Ons +I.O

A1\'1HlłRANK

17.9

....

5.8

Główną imprezą będzie jednak uroczysta inauguracja roku
akademickiego - w dniu 6 paź
dziernika - która jednocześnie
będzie centralną uroczystością

Wdrugim dniu oficjalnej wizyty wPolsce przewodniczący Komitetu Połączonych Sztabów Sil lhrojnych USA gen. John Slialikash\·ili odwiedzill Brygadę Pancerną w Wesołej
pod Warszawą.
Fot. PAP/CAF

Wałęsa , biznesmen i
· stocz niowcy

~

Krótkimi skokami
naprzód

-9,ó

DOM-PLAST
157
-1.3
DROSED
301
+I.O
EFEKT
221
-2,2 "
ELEKTROEX
-0..5
1.86
INDYKPOL (Dl 9.35
1,6
JUTRZENKA
42.3
o.o
KRAKC'HEM
4.9nk
-2 O
77,
PROCHEM
O.O
OBROTY: 54 434 tys. zł
WIG:8761 ,lt+0.2); WIG 20: 884.8
(+0,3); WIRR: Jl42,7(1,7)
Oznaczenia: ok-nadwyżka kupna;
ns-nadwyżka si;rzcdaży: G - kurs
max.. D -kur& min.
KORONA: 51,19zł(+ll gr)
PIONEER: 49.74 zł (+3 gr)

(W.)

ł

I

uszę kandydować, bo
•
rozgrzebałem Polskę i
nic mogę zostawić wszystkiego
w połowie drogi. Czasy są
ciężkie, w tym pięcioleciu musimy wejść do NATO i Unii
Europejskiej, a pełne złości pomruki niedźwiedzia już słychać
zza miedzy. Gdyby stało się
nieszczęście, a mogą dziać się
rzeczy straszne, to Judzie mi
nic darują. Powiedzą: no, co
cwaniaczku, sam się urządziłeś, a o nas nie myślisz? Uciekasz z placu boju? Trzeba więc
uważać, posuwać się krótkimi
skokami naprzód, a jak będzie
trzeba - nawet przeczołgać mówił prezydent Lech Wałęsa
podczas spotkania z biznesmenami w willi Hestia w Sopocie.
Zebrała .się tu śmietanka finansowo-przemysłowa Trójmiasta, z prezesem Gdańskiej
Izby Gospodarczej, Zbigniewem Canowieckim na czele.
Biznesmeni deklarowali swoje
poparcie dla prezydenta, ofiarowali mu pióro i bukiet pąso
wych róż. Lech Wał.,:sa był w
dobrym humorze, najpierw odczytał z kartki krótkie cxpose,
potem odpowiada! na pytania i
żartował. Mówił, że jest przeciwnikiem majstrowania przy
gospodarce, opowiedział się za
jasnymi regularni gry, niskimi
podatkami, a przeciwko - kapitalizmowi urzędniczemu. Skry·
ty kowal wszystkie rządy, zarówno „solidarnościowe", jak i
lewicowe.
- Nie moglem ich zmusić do
reform - ubolewa!. - Rządzą
Polską różni stypendyści amerykańscy, jak Kołodko, czy

Bakerowicz, którzy Amerykę
może znają, ale Polski - nie.
Na koniec obiecał, że gdy
wygra, będzie dbał o kapitalistów, bo sukcesy biznesmenów
to nowe miejsca pracy i lepsze
zarobki dla pracowników.

Barbara Szczepula
„Szuflady okazały się

Puste?1'

~
tv

NBP
(kurs
średni)

I

Dane z kantorów (29 .09 .)
~ax··
,,Xamax" j ..Silvant"
Gdańsk

Gdańsk

Elbląg

Londyn
I dolar
acurs średni

Jagiellońska

IO Długa 81/83< I Maia41
USD
240/242
243,3~.5/242,S 241/242
DEM ! 171,io
169.,5/170,S 169/170
169/170
1,417
FRF I 49.48 _ . 48,6/49.l
48r'\/49
48.3/48,8 4,897
NLG
152,63
I
149/150
150/151
148,5/150 1,587
2n;s8
CHF
1---zas121 o
207/208 LJ07/209
1,140
34,97
33,7/34Y
SEK
33,8/34.2 33.8/34,5- ~ 6.9~
376/379
.~ 376/379 - 37'7/380 0,631
384,36
GBP
· 15/15,5
15,09
Itr 15/15,4 - 15115,5 .
SUR
3,5/5
4/6
29.78- 17,5/18,5
Złoto
17,5/18.5 16,5117,5 384,4

~o-

O,naczenia: USD - dolar am~rykański. DEM - marka niemiecka, FRF - frank francuski. NLG - gulden holenderski, CHF - frank szwajcarski. SEK - korona szwedzka,
GBP - funt hrytyJski. lTL - lir wioski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy) .
Złoto: w złotych za gram. z I ,ondynu - za uncję.
Podajemy ceny,., 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla· za IO OOO)
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dza?". ,,Fachowcom od prawa,
dlaczego trwa bezprawie?". Chcieliście możliwości dzialania dostaliście je. I co? ,,Szuflady okazały się puste?".
Podobne pytania zadał politykom i wreszcie zwykłemu obywatelowi. - A co ty zrobiłeś
człowieku? Jak to się stało, że
znienawidzone jeszcze wczoraj
kukły przeszłości słucha się

rzec1•
• om
pozar

$

Od jrocly trwają VI Międzynarodowe Targi Budownictwa
Mieszkaniowego i Wyposaienla Wnętrz Housebuilding '95,
które zakończą się w nledzielę o godz. 16,
Wśród, wielu

propozycji sze-

roką ofertę przedstawiły finny

zajmujące się zabezpieczeniem
przeciwpożarowym. W tym ro-

ku znacznie zaostrzyły się
przepisy dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i odporności
materiałów ognioodpornych.
Przybywa więc firm. które zajmują się kompleksowym zabezpieczaniem obiektów - zarówno elektrociepłowni oraz
kopalń, jak i domków jednorodzinnych.
Targom towarzyszą seminaria: ta tematyka poruszana była
także na jednym z wykładów,
gdzie mówiono o „Systemie
oddymiania i przewietrzania
pomieszczeń w aspekcie ratowania życia ludzkiego" .
Wczoraj duże zainteresowanie
wzbudziły wykłady dotyczące

Mężczyzna

z portretu papodejrzewany jest
o dokonanie brutalnego gwałtu
na plaży na Stogach. Do zdarzenia doszło 4 sierpnia około
godz . 21. Każdy, kto widział
osobę odpowiadającą rysopisowi sprawcy proszony jest o
kontakt z policją, tel. - 39-5640 lub 997.
Domniemany gwałcic iel to
mężczyzna w wieku 25 -30 lat.
wzrost około 170 cm, krępej
budowy ciała, o prostych ciemnych włosach. W chwili popeł
nienia czynu miał na sobie kolorową podkoszulkę i spodnie
w kolorze zgnilcj zieleni.

należy

wystawę

książki medycznej (od

XVIIlpoprzez
podręczniki, z których_ u_czyły
się pierwsze roczn1k1 .. do
wspólczesnych wydawmctw
zachodnich), targi medyczne,
które mają wejść na stałe do
kalendarza AMG a także imprezy studenckie.
Ga)
wiccznych

ksi .ąg,

zasad kredytowania budownictwa mieszkaniowego.
Tradycją już stało się organizowanie przez przedstawicieli Wytwórni Klejów i Zapraw
Budowlanych ATLAS z Łodzi
pokazów w Państwowych
Szkołach Budowlanych podczas trwania Międzynarodo 
wych Targów Housebuilding
'95. Na spotkanie przybyli
uczniowie V Technikum Budowlanego z Gdańska. Podczas
blisko 3-godzinncgo wykładu
zostały przedstawione wyroby
firmy oraz możliwości ich zastosowania w nowoczesnym
budownictwie. Przez dwa dni
trwania imprezy targi odwiedziło ponad 6 tys. osób.
Targi można zwiedzać dzisiaj w godz. 10- 18, a w niedzielę od 10 do 16.

(D.)

esto ó

Dzisiaj zakończy się w Sopocie trzydniowe li Bałtyckie Fo·
Gospodarcze. Podczas obrad plenamych zostanq przed·
stawione efekty prac grup roboczych w czterech kręgach te·
matycznych: współpraca regionów, bankowość, budownictwo
I transport oraz kontakty handlowe.

1 rum

I

Głównym celem forum jest
opracowanie szczegółowych
warunków współpracy Polski i
krajów nadbałtyckich z regionami Federacji Rosyjskiej. Do
tegorocznych obrad przystąpili
zainteresowani przedstawiciele
nie tylko obwodu królewieckiego, ale również odległych
regionów Federacji: Jakucji.
Tatarstanu, Riazania. Razem
około 250 uczestników. Patronujący imprezie Kazimierz Ko-

rona, sekretarz stanu Urz;;du
Rady Ministrów podczas inauguracji zauważył, że Polska
powinna być mostem w kantaktach handlowych pomiędzy
Rosją i Zachodem.
- Dla rozwoju naszych krajów konieczna jest kooperacja
produkcyjna. Oczekujemy też
większej ilości inwestycji polskich w Królewcu. Została zlikwidowana strefa wolnocłowa
w naszym obwodzie, ale ulgi

podatkowe nadal przysługują
inwestorom - zachęca! polskich
biznesmenów Jurij Matoczkin,
gubernator obwodu królewieckiego.
Na forum pojawi się też
sprawa uregulowania prawnego swobodnej żeglugi na Zalewie Wiślanym.
- Współpraca z obwodem
królewieckim jest najlepiej
zorganizowana - powiedział
,,DB" Kazimierz Korona. Podstawowym problemem są
wzajemne rozliczenia oraz niestabilność prawnych warunków· wymiany gospodarczej po
obu stronach !,Tfanicy. (ald), (J .K.)

Kandydat z wyrok ie m
P

aństwowa Komisja Wyzarejestrowała w
piątek Tadeusza Zieliń

borcza

skiego,' Leszka Bubla i
Lecha Kaczyńskiego, jako kandydatów na urząd prezydenta.
Wnioski o rejestrację z dołą
czonymi podpisami Andrzeja
Leppera i Bolesława Tejkowskiego są jeszcze weryfikowane. Uchwały PKW w sprawie
rejestracji tych kandydatów zapadną dzisiaj.
Na liście zarejestrowanych
kandydatów na prezydenta wi dnieją nazwiska 16 osób.

•••

Do Państwowej Komisji
Wyborczej na dwadzieścia minut przed zamknięciem wpły
nął wniosek o zarejestrowanie
Bolesława Tejkowskiego. przewodniczącego
Polskiego
Stronnictwa Narodowego Polskiej Wspólnoty Narodowej .
Tejkowski oświadczy!, że zebrał 123 tys. podpisów pod
swoją kandydaturą. Jego hasłem wyborczym jest: ,,władza
i własność w ręce Polaków,
precz z własnością obcokrajowców w Polsce, szczególnie
kapitału niemieckiego i żydow 
skiego", czy też, jak to ujął w
wypowiedzi dla „Pulsu Dnia" ,.Polska dla Polaków".

Fordy z
W piątek w Płońsku (woj.
ciechanowskie) otwarto montownię Forda. W płońską montownię Ford zainwestował ponad 54 mln USD. Montowane
są w niej dwa modele- osobowy Escmt i dostawczy Transit.

W ubiegłym tygodniu Tejkowski zgłosił PKW swoją
zgodę na kandydowanie, nie
przynosząc jednak wymaganej
izby podpisów. Jak nam powiedział, uczyni! tak, gdyż
obawiał się aresztowania przed
oficjalnym zgłoszeniem kandydatury. Przypomnijmy, że 28
kwietnia br. Tejkowski został
skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu
na dwa lata oraz pokrycie kosztów sądowych w wysokości
ok. 9 mln starych zł. za szerzenie nienawiści rasowej i nawoływanie do waśni między Polakami. Zydami i Niemcami.
- Termin wpłaty minął 31
sierpnia, a ja nie miałem pieniędzy. więc mi grożą aresztem
za niewpłacenie tej kwo ty mówi Tejkowski, dodając, że
jego ulotki i przemówienia są
dokładnie czytane, .,bo chcą go

Nexia droga
J

Dodajmy, że w Gdańskiem
komitet zbierający podpisy pod
jego kandydaturą na tym samym fo;mularzu umieścił również nazwisko Bogusława Rybickiego, prezesa Stronnictwa
Narodowego „Ojczyzna".
Zbierający mówili , iż „przedstawiają dwóch, żeby by! wybór'', Tejkowski zapewni! jed-

Plońs

Dnia 27 września 1995 roku
zmarł przez wszystkich kochany,
niezmierzonej dobroci Mąż,
Ojciec, Dziadek i Brat
ś. t p.

OSKAR ALEKSAN DER
JANKAU
chirurg
o czym z ża lem i smut kiem zaw!adamia
Rodzina.
Msza święta odprawiona zostanie dnia
2 pażdziern ika 1995 roku o godz. 9.45
w kościele M.B.Cz. u oo. Pallotynów
w Gdańsku, ul. Curie-Skłodowskiej.
Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 14.00
na Cmentarzu Katolicki m w Sopocie.
19081

(bp)

Dożywotni
• Rządząca w Turkmenistanie Demokratyczna Partia
Turkmenistanu (była Komunistyczna Partia. Turkmeń
skiej SRR) rozpatrzy na najbliższym zjeździe wiosną
I 996 roku kwestię nadania

obecnemu prezydentowi re
publiki Saparmuradowi Nijazowowi „dożywotnich pełno
mocnictw przywódcy partii i
państwa". Decyzję w tej sprawie podjęło plenum Komitetu
Centralnego partii. Nijazow
jest przewodniczącym Demokratycznej Partii Turkmenistanu, prezydentem kraju
szefom rządu i przewodniczą
cym Rady Ludowej (Chalk
Maslachaty) najwyższego
, organu władzy w państwie

Euroregion

Epidemia
• Epidemia krwawej biegunki zabiła 315 osób w mieście Monkoto na północy Zairu. Powodowana przez wirusa choroba, która na początku
tego roku zabiła w zairskim
mieście Kikwit 233 osoby
początkowo również była

diagnozowana jako czerwona
biegunka
Bolesław

Tejkowski po pr:;,yniesieniu list
z podpisami.

Fot. PAP/CAF
nak, że do PKW trafiły karty
tylko z jego nazwiskiem. W
naszym województwie Tejkowskicgo miało poprzeć ok. 3
tys. osób.

(AG, PAP)

Zginął
• Poszukiwany, za za mach na pociąg TGV, listem
gończym we Francji algierski
ekstremista is lamski Chaled
Kelkal został zastrzelony
przez żandarmóv,: w Maison
Blanche, około IO km od Lyonu - podali prowadzący dochodzenie
(bp)

Jeszcz e
po krope lce

a

Docelowo wielkość produkcji
ma wynosić 30 tys. sztuk rocznie, z czego 2/3 stanowić ma
produkcja escorta. Części są
sprowadzane przede wszystkim z fabryk w Genk (Belgia) i
Saarlouis (Niemcy).
(PAP)

Cena daewoo nexia,je·
zeli auto będzie montowane
, w Polsce z koreańskich czę• ści, wyniesie 12 tys. USD
Przy piątkowym kursie dola. ra, 12 tys. USD warte jest ok
29 tys. 160 (291 mln 600 tys
st.) zł. 50 procentowa tzw.
polonizacja nexii, a więc uży
cie do jej montażu krajowych
części. może obnizyć jej cenę
do 10 tys. USD
•

• CztereJ polscy woJewodowie z Lublina, Chełma
Zamościa i Tarnobrzegu oraz
szef administracji państwo
wej obwodu wołyńskiego na
Ukrainie Borys Kłymczuk
podpisali w piątek w Łucku
dokumenty założycielskie
Euroregionu „Bug".

przyłapać"'.

Prof. dr med. hab.

mięciowego

wymienić

• Na rynku rolnym notowany jest powolny. ale stały.
wzrost cen pszenicy, ży ta .·
owsa i jęczmienia. W ostatniej dekadzie września śre
dnie ceny tych zbóż wzrosły
o ok 2 proc. Obecnie przeciętna cena sku pu pszenicy
kształtuje się na poziom!e 35
zł. zaś żyta - 22 zł za kwintali n formuje Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwór: stwa Artykułów Rol nych.

I

na I•

I

dziś jak apostołów. Jak to jest,
rzybywam na jubileusz że dziś tak wielu w spadkobier•
stoczni jako jej były cach tamtych sil upatruje najpracownik. Jako ten, który jak pewniejszego budowniczego
wy, zostawi! tu trochę potu i tej nowej Polski? Niegdyś trzę
trochę serca. Przybywam jcdśli się na samą myśl o wolnej
nocześnie jako ten, który został Polsce. Dziś trzęsą się z i.apaoddelegowany do pilnowania lu, by ją urządzić. I obywatel
rozpoczętego w stoczni przed
daje im swoje błogosławień
piętnastu laty dzieła - powie- stwo. skonstatował Wałęsa.
dział prezydent Lech Wałęsa ,
Prezes stoczni wręczał pada zebranych w sali BHP miątkowe medale wybite na
stoczniowców i zaproszonych okoliczność jubileuszu; pierwgości z okazji obchodów 50-le- szy otrzyma! prezydent, a drugi
cia Stoczni Gdańskiej.
Helena Soldek. wdowa po StaO przeszłości stoczni i bu- nisławie Sołdku, którego imiedowanych w niej statkach mó- niem nazwano pierwszy, wywił prezes stoczni Ryszard Go- produkowany w stoczni statek.
Juch. Prezes gorąco powitał byOprócz życzeń były kwiaty,
lego pracownika stoczni i lau- lampka szampana, wykwintne
reata Pokojowej Nagrody No- stoły z rybami, wędlinami i
bla prezydenta Lecha Wałęsę, owocami. Wśród gości można
składając mu jednocześnie urobyło dostrzec wojewodę gdań
dzinowe życzenia. Wczoraj bo- skiego, Macieja Płażyńskiego,
wiem prezydent skończył 52 arcybiskupa Tadeusza Goclowlata.
· skicgo. Tadeusza Fiszbacha, b.
Prezydent powiedział:- Cze- sekretarza KW PZPR z cza kacie, bym odpowiedział na sów, gdy podpisywano sierppytania: dlaczego wciąż jest ty- niowe porozumienia. Ks. Henie biedy i tyle zła, dlaczego tak ryk Jankowski odśpiewa! predaleko nam do normalności . zydentowi sto lat. Lech Wałę 
Lech Wałęsa poskarży! się, iż sa, w towarzystwie Jerzego
wciąż musi wszystkim odpoBorowczaka, szefa stoczniowej
wiadać na te pytania. Tym ra,.S" obszedł całą salę i rozmazem postanowi! odwrócić adre- wiał z kolegami wspominając
sata i pytania zadać: ,.fachow- czasy, gdy pracował razem z
com od ekonomii", ,, gdzie
· ·
ich kompetencje, gdzie wie- nimi. Barbara Madajczyk-Krasowska

P

dla wszystkich uczelni medycznych w Polsce. W związ
ku z tym przyjadą do Gdańska
rektorzy akademii medycznych, wraz ze studentami, którzy będą uroczyście immatrykulowani.
Na uwagę, zdaniem prof. Z.
Wajdy, zasługują zwłaszcza
jubileuszowe wydawnictwa,
które już, staraniem AMG,
ukazały się. Szczególnie starannie wydano dzieje AMG,

Zboie nadal droieie

autorstwa historyka medycyny
prof. Eugeniusza Sieńkowskie
go. Ponadto ukazało się już 4tomowe wydanie historii wszystkich katedr uczelni.
Jubileuszowi towarzyszyć
będą liczne imprezy, z których

li Bałtyckie Forum Gospodarcze

Housebuilding '95

NOTOWANIA
Kupno I

• Bezpośrednio po powrocie z Hiszpanii premier
Józef Oleksy na warsza wskim lotni&ku potwierdził, że
jego wizyta była bardzo udana/oraz wyraził zadowolenie
z rozmów na temat wspólpra.
cy dwustronnej oraz integracji europejskiej, p!7.eprowa
dzonych z szefem hi s zpań
skiego rządu Felipe .~ onzalezem.

sać.

--0,6
-l,4
-0,5
-5.6

Na gield::ie nadal przewaga spadków. Wczoraj obniżyły się kursy 25
akcji1 16 wzrosły, a 12 nie zmieniły
się. Srenia ;,miana ceny wyniosła 1,6
proc.). Największe skoki cen (o pułap
maksymalny) zanotowały walory Jelfy i Amerbanku. Trzy spółki: PER,
Próchnik i lndykpol zanotowały swoje minima cenowe, natomiast cena
akcji BRE, po raz drugi zrzędu. była
najwyisza od czasu wejścia spółki na
gieldo11.y parkiet.
Wdogrywkach zaoferowano do
sprzedaży akcje 23 spółek, z czego 11•
ca/ości -;,reali::,owano aż 20, na walory Żywca nie by/op chętnych. Spośród 16 :gloswnych ofert kupna inwestorzy li' całości wyczerpali 6. Se·
sję zakończono IO nadwvżkami kupna
i 3 sprzedai.}•.
Wubiegłym tygodniu najwięcej
można było zarobić na akcjach Budimexu (wzrost ceny o 11,1 proc.), Kredvt Banku (+9.2 proc.), Novit_r (+5,6
proc.) oraz Bydgoskich Kabli (+j,J
pro(.).

Oleksy iadowolony
I Hiszpanii

Rektor AMG, prof. dr hab. Zdzisław Waida spotkał !ił
wczorai na konferencji prasowej z dzl~nnik,arzami, by .po1n•
formować o obchodach SO-lecia uczelni, ktore zaczyna1ą się
w przyszłym tygodniu. Program imprez towarzyszących lub!·
leuszowi jest tak bogaty, ie nie sposób o wszystkim nap•·

o.o
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Piątkowe posied;:.e11ie
Sejmu bud;:.ilo emocje ;:. powodu prezydenckiego weta
wobec ustairy emerytalnej.
Dyskusja trwała długo, prawie ws;:.rscy posłowie ;:.apnrniali. że sprzeciwiają
się b_ądi to wetu, bqdt ustawie ze w:ględów merytoryc;:.nych, a nie by p•,·prawić
s11·01e s;:.anse wybo:r;:.e, bądź by d~słod;:.ić czy dosolić Walrsie. Zw o/ennicy
ustqwy ;:.arzuca!t Jej e,r::.ecnrn1kom, ;:.e fatwo mówić „dajcie", a trudm:t!j wska·
;:ac „skąd na to brac . Znamy_ to sp:;:.~d tr;:.ech lat, kiedy glosy były tal.ie same,
tylko padały z pr;:.ecnn1ych m;:. d::.ma1 stron. Ob1ekyll'11y widz shvitujl' to wszystko pr;:.yslowtem o kotle pr;:.yganwjqcym garnkowi.
. Tenf.e wi_d;:. mof.e tef. zapyta~: skoro_ g.ospodarka się rozwija, eme,)•tury maleją'. podatki rosną, to co się u licha d;:1e1e zcoraz większymi pieniędzmi podatmkow?
Mam niejasne podejr;:.eni~, ~em.in.,, \\)'kapują". Tak po krope/cr . tu urząd.
tam agencja, tu su_bwencja 1.m z tt;go n! z owego już dno wida<:. Konkretny
prZ):kład_;:. wc;:.or~;s::.ego po~1ed;:.en!a. ~eJ1n11: rząd_przedstawił projekt ustawy
pol!ołama ~genCJI P:omo.CJ1~ech_mk11 Technołogll. Posłowie opozycji nie zostawili n.~. mej s11ch~1111tki, mow1h wprost, że chodzi o stworzenie kolejnej „lew~J kasy dla rządu 1 40 dobrz.e płatnych posad, że jest to ins1ytucja nikomu
mepotr;:eb11a, a ~ama ustawa t_o bubel legisla0jny. Minister prze mys!t,, broniąc
ustm,y przyponun?ł P1_eka1_-sk1ego na mękach, wysuwając np. tukie argumenty,
ze us.lawa, nad k(orą s1e~z1ano dwa lata, musi być dobra. Albo : ,,świat chce z
nanu„rozma\\:wc, ale me ma z kim, bo przecież nie z urzędnikami minister·
stwa l~.s1~ PJ!a:n, od czego_ 0!1i są? Ogólnie na niedowład informacyjny i
org~m,a!yJny pr~e~ samego m1mstra n~z~anym uqdniczyr,11, proponuje się
pmwłame nowego urzędu w dodatku o nieja.mym statusie umożliwiaiącym róż·
ne pr;:.ekręty.
' ·
Pr?jektu je~n~k ~ie odrzucono, tylko odesłano do komisji. Apotem cichcem,
bod1em prze1dz1e t znowu kropelka wycieknie zbudżetu. . .
.

·.!

'--~--~~ ~~- -~~- Janina W1eczerska
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·Ha las o atomówkę

P

óltora wieku temu Francois Guizot, historyk i premier Francji, napisał sław
ne „D:::ieje Cywilizacyi Europejskiej",
w Warszawie wydane w roku 1842.

Wywod:ił:

opłacanego

w 70 proc. przez wielkoduszną

Francję

(blisko miliard dolarów rocznie!); na
te;:
głównie francuscy. Poziom życia dzięki temu
jest dziesięciokrotnie wyższy niż w sąsiednich
państwach-archipelagach, jak Kiribati czy Samoa, nieco nawet wy.:szy niż ciężko prarnją
cych Koreańczykriw! Be::.robotnej mlod::.ieży też
żyje się znośnie, stać ją na importowane trnnki i
miejscowy narkotyk paca/o/o. A tych pięciltset,
których Francja zatrudnia wlafoie na Mururoa,
zarabia po 40 tysięcy dolarów rocznie. Innym
też skapują ::.yski z eksplozji atomowych. Czy
jednak nie tracą zdrowia? Pięć międ:ynarodo
wych komisji baJmvczych żadnych uwag o
sJodach zdrowotnych czy ekologicznych nie
zgłosiło. choć nie wykluczają. że za stulecia japozostałą ćwiartkę składają się turyści,

.. Nikomu nie tr:eba pochlebiać, nawet wła
snemu krajowi; jednakże sqd:ę, i± bez pochlebstwa r:ec można, że Francja była .frodkiem,
ogniskiem cywili:acyi europejskiej ... W narod;:,ie franrn:kim jest cóś towarzyskiego cóś sympatycznego, cóś udzielającego się z większą ła
twością i mocą zarazem 11iż w charakterze każ
dego innego ludu".
Nas o tym ;:,apewniać nie trzeba. bośmy :awsze byli w Tęczę Franków zapatrzeni. Bodaj
jes~cze bardziej kochano Francję po drugiej
stronie Globu, na Tahiti, co Francja stukrotnie
odwzajem11iala miłością do tej czarodziejskiej
wyspy. Ale od miłości krok do nienawiści! Roz- kieś skażenia się ujawnią.
Pobliskie niepodległe archipelagi pieklą się
wścieczany thtm w stolicy Papeete, złożony sona
Francuzów
(choć oni i im pomagają), lecz w
lidarnie z tubylczego ludu Maohi, z mieszuń
ców, czyli „demis" i z białych, zwanych „po- głębi duszy zazdroszczą Tahitańczykom ich kło
paa",f/ekowal francuskich policjantów, prezy- potów.
Na Wyspach Marshalla kilkuset illd::.i r::.edenta Chiraca wyzwał od zbrodniarzy, zdemolował wiele ulic oraz lotnisko o pięk~ej nazwie c::ywiście cierpi na choroby popromienne, skuFaaa, sąsiadujące z djelnicą Faaa, której me- tek starych prób amerykańskich w atmosfer::.e
rem jest Oscar Temaru, lider ,,Tavini", Frontu na atolach Bikini i Eniretok. Dostali ogromne
Wyzwolenia Poline:ji. Front nie byt dotychczas odszkodowania, lecz to utraty zdrowia nie rezbyt waleczny, ale teraz , gdy na odległym o kompensuje. Jednak Amerykanom nie wypomi1300 kilometrów atolu Mururoa Francja testuje na się ich gr::.echu; z obshtgi ich baz żyje duf.a
część ludności. Lepiej nie gardłować, bo się
broń atomową - ruszył do ataku.
Koniec egzatycmej sielanki! Francja prze- wyniosą ...
Nauru, którego obywatele pr::.ez dziesięcio
rzuciła na Tahiti kilkuset komandosów i żan
dnrmów, by spacyfikować młodych gniewnych, lecia jak pączki w maśle pławili się w dostatfo,
pozbawionych pracy i perspektyw. Wrzenie stanę/o przed grozą nagiego ::.biednienia. Botnm . ., Tarini" iąda niepodległości. autonomia gactwo guana (czyli fosfatu z ptasich gówienek)
już.jej nie zadowala.
zastało niemal do c1uz wyeksploatowane. Zyski
Ludzie starsi nie są aż tak kategoryczni. eksportowe i ods;;kodowania od obcych inweWiedzą. ~e Tahiti - jak cala Polinezja Franrnstorów ;;a zniszczenie dwóch trzecich wyspy ska - właściwie niczego nie produkuje; nawet jakoś l'ię rozes:ly; Australia więcej zapłacić nie
ryb nikomu nie chce się loll'ić. Cafa żyH·ność i chce, nawet pod groihą procesu przed Trybuwszystko co w sklepach pochod:i z importu, na/em Haskim. Powiada Nauruńq-kom, ;.e po-

Je stem napra wdę wzruszon y. To bardzo mi łe, że
Pan Bu rmistrz tyle o mnie ,
szarym obywatelu, rnyśh
T ylko przy sz ły j esienne
chłod) zaraz poci.ulem cie
p ło m agistrackiej opieki
Db ało5ć Pana Burm istrza o
obywatel a j es t tak d ale ko
idąca, że ja w ogok nic muszę o sobie myśleć.
W c a le nie ma po trzeby .
zebym się martwił o to , czy
mi jest w domu ciepło , CZ)
zimno. Pan Burmislrl: wie lepieJ. l ki edy ~twierJz i w
swej wszechwiedą . że za<'Zl!I dok ucza ć mi chłód, lo
odkn;ca kurek z ciepełk iem.
Czyż to nic jest mile?
Wiele ci epłych słów nalc
i.'j się też twórrom naszego
systemu ogrzewania. Zadbali, Jby m p rze,: samowolne
regulowa11ie s0bie temperatury, nie okazał samol ubneJ
n iewdzię czuośc i tak tro szcz,1cym s ię o mnie wla
dzom,
I ty!ko c i krnąbrm nihtlisri złośliwie otwierają okna,
k iedy Pan B ur mi strz kaz ał

winni być bardziej pr;;ewidujący, póki guano
mieli.
Tul'G!u (państwo ma 24 km kw.) zastało w
trakcie !l ll'ojny zamienione w amerykwiskie
lotniska; na starych pasach startowych nic nie
urośnie . Zyto ;;e spr;edaży znaczków pocztowyc/1, ale filatelistyka widać podupada, zbyt
kompletów zmalał trzykrotnie. A najgorzej, ż.e
;;a pól wieku, wskutek ocieplenia klimatu, pań
sllVo ma wcałości utonąć.
Samoa, niepodległe od 30 lat, od tyluż lat
podupada. Popyt na kokosy lichy. ryby z morza
podkradają Koreańczycy. Ludzie wiążą koniec
z końcem z przekazów od bliskich, którzy - dwie
piąte narodu - wvemigrowali do Australii i Nowej Zela11dii. Wyspy Salomona są ograbiane
nie tylko z tu,iczyków (zagraniczni rybacy płacą
tylko 3 proc. wartości połowów gospodarwm),
ale też ;; cennych gatunków drzew, wyrąbyll'a11ych przez sąsiadów -Azjatów.
Nieco lepiej wied;;ie się mieszkańcom Tonga, którym milościwie choć twardo panuje król
Taufaahau Tupou IV: wydzierżawili swój sektor
nieba dla amerykańskich satelitów. Da się wyżyć, ale gdzie im do Tahiti!
Ludność australijskiej, lecz autonomicznej
wyspy Norfolk, pochodząca od ;;buntowanych
żeglarzy sławnego statku „Bounty" (początko
wo osiedli oni na wysepce Pitcairn), nt'ie się do
niepodleglości. Mogłaby być najmniejszym - po
Watykanie - państwem świata, bo Norfolk ma 2
tysiące mieszkańców . Własny język posiada,
mies"ankę tahitańskiego ze staroangielskim .
Bycie Australijc;;ykami nie interesuje Norfolkczyków. Ale Australia, która wytyka Francji kolonialne zapędy i podnosi prawa Tahitańczy
ków, traci słuch , gdy niepodległości domaga się
jej posiadłość.
Może Greenpeace podesłałby Norfolkczykom w sukurs swoją pokojową flotyllę. skoro jej
na Mururoa nie wysz./o?

Po pu lar
W pierwszej

WojciechGiełżyński

Dla mieszkającego i tworzą
cego od prawie dwudziestu lat
w Stanach Zjednoczonyc h Michała Urbaniaka zauroczenie
jazzem zaczęło się. gdy jeszcze
jako piętnastolatek uczył się w
moskiewskim konserwatoriu m
gry na skrzypcach. Pod wpły-

Krzysztofa Komedy.
Andrzeja Trzcińskiego, Zbigniewa Namysłowskiego. Wyksztalcony jako klasyczny muzyk, usiłował Urbaniak odnaleźć brzmienie wspólne dla
obu tradycji - muzyki poważ
nej i jazzu już jako lider wła-

sięciu (!) albumów z muzyką
przede wszystkim jazzową a
także filmową, sygnowanych
przez Michała Urbaniaka. Jego
,,gadające skrzypce" sprawdzały się we wszystkich zadanych
konwencjach . R ozpoczął też
Urbaniak mający go później

wem podsłuchiwanych po powrocie w „Głosie Ameryki"
audycji z muzyką Parkera, Davisa i Coltrane'a, zaczął Urbaniak grać również na saksofonie. Kolejne etapy wtajemniczenia przed wyjazdem do Stanów wyznaczały lata współpra
cy z czołówką polskiego jazzu:

snej grupy: grał przecież
przede wszystkim na skrzypcach, instrumencie prawie „antyjazzowym". Czynił to jednak
ze znakomitym rezultatem. o
czym nietrudno przekonać się
na podstawie materiału zarejestrowanego na płytach - a moż
na doliczyć się blisko pięćdzie-

pochłonąć romans z elektroniką. Tu jednak samplery i synte-

zespoł ami

zatory użyte zostały w szczególny sposób, ponieważ puls
muzyki tworzonej przy ich pomocy pozostawał niezmiennie
„żywy" , osobowy . Zac hodni
krytycy ukuli zresztą na użytek
tego p r zypadku o kr eślen i e

,,e lektron iki zhumanizow anej'' ... W tym okresie, w drugiej połowie lat siedemdziesią
tych, j uż po zadomowieniu się
w Nowym Jork u , Michał
Urban iak wrósł n a dobre w
tamtejszy świat muzyczny,
współ pracując z najlepszymi:
grał między innymi z Milesem
Davisem, Herbie Hancockiem.
Georgem Bensonem, Stanleyem Turrentino. Wtedy to rozpoczął op racowywać brzmienie w ł as n ego zes po łu , które
wykrystalizowało się ostatecznie po roku dzi ewięćd ziesią
tym. Urban iak ruszył tropem
wcześniejszyc h dokonań M ilesa Davisa i Herbie Hancocka ,
którzy usiłowali grać rytm ulicy w oparciu o rap i hip-hop.
Powstały rok temu jako autorska wizja muzyki miasta albu m
Mic h ał a Urbani aka „Urbanator" okazał się jed nym z kam ie ni milowych, wyznaczają
cych następny krok w rozwoju
ame rykański ej m uzyk i k l asycznej, j aką jest jazz. W realizacji płyty udział wzięli wyk onawcy z topu jazzowego świa
ta z Herbie Hancockiem , Kenny Garrettem, Marcusem Millerem i braćm i Randym i Michaelem Breckerami na czele.
Zespól Urbanator pod wodzą
lidera, we wciąż ewoluującym
składzie, zagra 13 października
o godzinie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni dzięki staraniom Agencji Koncertowej Colosseum. Bilety dostępne będą
w kasach Colosseum i Teatru
M uzycznego w G dyni , w sopocki m Loch Ness o raz w
Gdańsku : w sklepie firmowym
Levi's Dworca Głównego PKP
oraz w Wielkim M ły n ie.

Artur Kawiński

Być pisarką

w dzis iejsz ych czas ach
W Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpocznie się dzisiaj dwudniowe seminarium
literaturze kobiecei. O tym, czy łatwo być pisarką we współczesnym świecie
clyskutowai bęclą duńskie I polskie clamy pióra.
poświęcone

- Zależność ekonomiczna
jest tak samo zabójcza dla miłości. jak dla sztuki - twierdzi
Vibcke Vasbo, jedna z duń
skich pisarek, które przyjechały do Sopotu. - Jeżeli pozwalamy utrzymywać się mężczy
źnie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaniemy
służącą w domu, przez wszystkie 364 dni w roku i przez
wszystkie 24 godziny na dobę.
Niełatwo będzie wtedy rzucić
się w wir szalonej pracy, jaką
jest pisanie powieści.
Vasbo należy bez wątpienia
do barwniejszych postaci duń
skiego świata literatury. Zadebiutowała w 1976 r. powieścią
,,Wszystkie te kłamstwa o sła
bości kobiet". Pracowała jako
pie lęgniarka i operator dźwigu.
Była zw iązan a z duńskim Kobiecym Centrum Badań Nau-

kowych KVINFO. Jej mąż był
duszpasterzem ludzi morza w
Hull w Anglii.
Zdaniem Vasbo. dobra literatura wymaga minimum bezpieczeństwa i spokoju:
- Pierwsza książka może
być napisana nocą, na odwrocie nie zapłaconych rachunków
czy kawałkach papieru toaletowego, jednak następne wymagają stabilizacji.
W p rzygotowany m na sopockie seminarium wystąpie
niu , Vasbo - nieco z przymrużeniem oka. ale i nie bez goryczy - dowodzi, że tej stabilizacji duń skie pisarki nie mają:
- Aby dać swojemu dziełu
szan sę przeżycia, by je wydać
na świat, pisarka kłamie w biurze pomocy społecznej. oszukuje w zeznaniach podatkowych, żeruje na przyjaciołach,

żebrze od rodziców (jeżeli mają pieniądze) , podlizuje się

partnerowi lub mężowi, preparuje opowiastki d la kolorowych gazet , pojawia się na
wszystkich wydarzeniach i wyraża opinie o rzeczach, o których nie ma żadnego zdania,
pozwala się fotografować w
łóżku, podejmuje pracę, która
uszczęśliwiłaby innych ludzi,
podczas gdy ona ją zaniedbuje.
Vasbo podkreśla, że wszystko to, to sposoby na przeżycie,
które nie służą ani szacunkowi
dla samego siebie, ani dla pracy twórczej.
Co mają zrobić te kobiety,
które bez pisania wytrzymać
nie mogą? Duńska pisarka proponuje rozpatrzen ie pięciu
możliwości. Oto one: mieć majątek i być swoim własnym
mecenasem; mieć majętnego

mecenasa (niestety. szczodrzy
mężowie zdarzają się rzadko);
m ieć bardzo dobrze płatną pracę , która pozwala na długie
przerwy na pisanie i jego finansowanie; oszukiwać biuro
pomocy socjalnej i wreszcie
wydawać cztery do sześciu
książek rocznie.
Czy polskie pisarki i poetki
zgodzą się ze swoją duńską koleżanką po piórze? Dyskusja
zapowiada się interesująco.
Nie tylko o problemach dnia
codziennego rozmawiać b ędą
zgromadzone w Dworku Sierakowskich panie. Na seminarium nie zabraknie prezentacji
frag mentów utworów Dunek:
Astrid Saalbach, Vibeke Vasbo, Marii Helleberg i Niny Malinovski oraz Polek: Anny Bojarskiej , Krystyny Lars-Chwin
i Olgi Tokarczuk.

Anna Fibak

dziesiątce

zna-

ca zyskały parę punktów, inne
nieco straciły. I tak np . Olga

I

ow

Krzyżanowska

leźli się: Franciszka Cegielska.
którą popiera 51 proc. bada-

Krzyżanowska, w icemarszałek

nych, Marian Krzaklewski - 40
proc., O lga Krzyżanowska - 37
proc ., Jan Kozłowski - 36
proc. , Maciej Płażyński - 35
proc ., Tomasz Posadzki - 29

Sejmu, która ~y!a wówczas i:,a
czwarty ~ miej scu . obec me
„sk~czyła na ?'Zecie, wyprzedzaJąc Jana Kozł0 ws~1~go,
prezydenta Sopotu. Na1w 1 ęk-

\V iększe zm ian y zaszły w
drugiej dziesi ątce . Dwa pierwsze mi e jsca zajmują wprawdzie, jak poprzednio, Janusz
Lewandowski i Jacek Taylor ,
ale na trzecim _ znalazł się sena to~ Lesze k Lack orz yński ,
który odnotował sze ścio pro-

r~k·s?noJ:;d H~~t-2;4 :::::
Bogdan Borusewicz - 19 proc .,
Józef Borzyszkowsk i - 17 proc.
Poprzednie badania, przeprowadzaliśmy w czerwću i także
wówczas, w pierwszej dziesiątce znalazły się te właśnie osoby. Niektóre jednak od czerw-

!~iif~~:~ric)~ ~~i:t~;\P~~~1! ~
j a Płażyńskiego , wojew ody
gdańskiego i Donalda Tuska.
jednego z liderów Unii Wolności . Cztery punkty st racił a
Franciszka Cegielska, prezy dent Gdyn i, po trz y - Krzaklewski i Kozłowski.

ce~t~wy. przyro st zaufan ia.
N_aJwięceJ zy~kal Jac~k, Ryb1cki· s.zef R:g.1,?nu Gdanskiego
,.Solidamosc1 (9 proc.); J~cek
Taylor, Jerzy Borowczak 1 ~acek Merkel - po 4 proc. PoJawiło , i ę nazwisko Krzysztofa
Trawickiego, posła PSL.

- -------

grzać.

p li

Cegielska, Krzaklewski,

mie isk i sou nd

Jeden z nafbarclziej wszechstronnych muzyków współczesnego jauu, kompozytor, lider
i wykonawca z czołówki amerykańskiej sceny • Michał Urbaniak • wystąpi 13 paidzlemika
o god1inie 20 w Teatrze Muzycznym w Gdyni z zespołem Urbanator, prezentując program
z płyty swofego iycla.

SC

Po raz drugi Pracownia BSR przeprowadziła na zlecenie „Dziennika Bałtyckiego" 1Telewizji
Gdańsk badania popvlamoścl postaci iycia publicznego naszego regionu.

Jauowe misterium Michała Urbaniaka

Urb ana tor

..,,

Rys.Henryk Sawka

Druga dziesiątka polityków,
których obdarzamy zaufaniem
wygl ąda wi ęc następująco:

Janusz Lewandowski - 14
proc„ Jacek Taylor - 14 proc.,
Le s zek Lackorzyńs k i - 12
proc ., Jerzy Borowczak - 11
proc., Edmund Krasowski - 11
proc., Longin Pastusiak - 10
proc„ Jacek Rybicki - 10 proc.,
Jacek Merkel - 9 proc ., Lech
Mażewski - 6 proc ., Franciszek
P otulski - 6 proc . Krzysztof
Trawicki - 3 proc . - z amyka
ranki ng.
Inni politycy uzyskali poniżej 1 proc . zaufania.

(BaSz)

Która z ~mienionych osób
cieszy się Pana(i) zaufani em?

I
60

ak p

CJ

- pozycja waktualnym rankingu
- pozycja wpoprzednimrankingu

I dzi

nProszę Pana o to, ieby Pan zebrał w jednym mlefscu mnóstwo dobrych i wainych łudzi z całego świata
.. Powinni być wśród
nich: Jan Paweł li, wszyscy królowie I prezydenci, wszyscy najlepsi sportowcy, wszyscy najlepsi artyści, pisan e i nailepsl
ogrodnicy. Ogrodnicy dlatego, ie potrafią hodować kwiaty, a kwiaty są piękne, Wszystko co piękne musi być dobre.
Zebrani clobny ludzie mogliby pomyśleć o tym, jak przekonać ludzi złych, ieby czynili dobrze. Gdyby tam były kamery
telewizyjne I mikrofony to słyszałby to cały świat" • piSJe w liście cło TadeuSJa M&1zowieckie..90 jedenastoletni Leszek
z Pomania. List jest jednym z tysiąca listów, które nadeSJły do Fundacji nDzleclęce Listy do Swiata" na konkurs "Dziecięce
Listy do Obywateli Śwlatan.

Do kogo dzieci pi sały? Najpopularniej szymi osobami są prezydent i papież.
Dzieci pi szą też do prezydenta Krakowa
(fu ndacj a tam się mieśc i), M inisterstw a
Edukacji , Ministerstwa Zdrowia i resortu
ochrony środowiska. Są też listy do innych
resortów i do rządu. a także do premiera.
Dzieci poważnie podeszły do zadania. Pisały do prezydentów innych państw i do
królowej Elżbiety Il, do Jelcyna i do Dudajewa , do przywódców serbskich i bo śniackich . Dzieci apelują o zaprzestanie
walk i wojen. troszczą się o losy świata i
krajów dotkniętych tragedią zbrojnych
konfrontacji. Jeśli dorośli mają wrażenie ,
że dzieci nic nie rozumieją i niewiele je
obchodzi poza własnym i przyziemny mi
sprawami , to s ię bardzo mylą.
Dzieci występują przeciwko wszelkiej
przemocy i nienawiści. Przeciwko wojnie
w Czeczenii, ludobójstwu w Chinach, rumuńskiej nędzy i przeciw francuskim próbom nuklearnym na atolu Mururoa . Proszą. by prezydent USA wstawił się za dobrymi ludźmi przy rozwiązy waniu największych konfliktó w na świecie. Nie
mordujcie się w Jerozolimie i Bośni, nie
naruszajcie praw człowieka - piszą kilkunastoletnie dziec i. Dzieci uważają. że
wszędzie tam , gdzie dzieje s ię komu ś
krzywda, gdzie dzieci nie mają prawa do
spokojnego i pogodnego dzieciństwa, powinno się interwen iować i coś zrobić.

Dzieci nurtują także problemy polskie.
Martwi ą się alko ho lizmem, narkom an ią,
przestępczości ą. Wskazuj ą . że trzeba do inwes t ować szpi tale, sanator ia. zad bać o
zdrow ie wszystkich, zwłaszcza najmłod 
szych. Muszą się znaleźć pien iądze - proszą dzieci - na domy dziecka, bezdomnych
i głodnyc h, na podniesienie rent i emerytur, a także plac (dzieci przecież widzą , że
rodzice mają kłopoty z pien ięd zmi). Proszą o niezanieczysz czanie środowiska, o
ochronę lasów, zakładani e parków . budowanie oczyszczalni. Uj mują się gorąco za
zwierzętami źle traktowanymi przez w ła
ścicieli , bezdomnymi, wykorzystywa nymi
do e ksperymentów i w przemyśle futrzarskim .
Mal cy w idz ą też p ro ble my swoich
szkól. Proszą o lepszą drogę do szkoły, o
przy s ta nek po sta wi o ny b liżej wła s nej
miej scowośc i. marzą o boiskach sportowych i basenach. Są i glosy domagające
się dłużs zych wakacj i , m niejszej liczby
godzi n lekcyjnych i prośby, żeby nie było
złyc h nauczycieli. Ch cą też ba wić si ę i
szaleć - piszą do swoich idoli , do znanych
piłkarzy. pisarzy , reżyserów, osób publicznych. Wyrażają swoje uznanie dla ich dokonań, proszą o autografy i zdjęcia.
Dzie ci wierzą , że wielcy tego świata z
uwagą przeczytają listy. Wierzą też najwyraźniej że jeden pan z drug im dotąd nie
wpadli po prostu na sposoby rozwiązan i a

konflik tów i problemów. Ufają , że gdy
problem został nazwany, będzie go można
z korzyśc i ą dla ludzi tym zainteresowanych jakoś rozw i ązać . Jak? Po prostu ,
zwyczajnie. Zorgan i zować konferencję i
ustal ić, że nie trujemy, nie mordujemy się,
nie zabijamy zwierząt i nie bijemy dzieci,
likwidujemy broń. Z serdecznością i szacunkiem pi szą dzieci do papieża, a także
do Matki Teresy z Kalkuty. Wciąż wierzą,
że autorytety moralne mogą coś zmienić w
sytuacji świata .
Fundacja istnieje od czterech lat. Listy,
które do niej przychodzą , w tym i te, skierowane na ostatni konkurs, mówią wiele o
naszych dzieciach . D zieci są wrażliwe, widq problemy nie tylko swoje, ale i innych.
Największym ich marzeniem jest pokój i
powszechne szczęście . Od lat nic się tu nie
zmienia. Pamiętam, jak trzydzieści lat tem u pani kazała napisać - było to w II klas ie szkoły podstawowej -jakie są nasze
trzy najw i ększe marzenia. Większość na
pierwszym miejscu stawi ała nie lalki i misie, nie karabinki czy nowego brata lub
własny pokój. Dzieci pisały: ,,żeby już
nigdy nie było wojny". A byli śmy dziećmi
rodziców, którzy wojnę mogli pamiętać
j ak przez mglę. Ale w telewizj i „sze dł"
W ietnam . ale mów i ło się o wojnie . I na
marginesie tych listów może warto się zastanowić, jaki to świ at urządzamy naszym
dzieciom.
(Sawa)

I

!I

li

11

l

'I

...

RELAKS

Str.4

D1iesięi

lat „Wyspy"

• s • dz
1e

0

ec

od mo ami•

Dziesięć lat temu na mapie kulturalnej Trójmiasta pojawiła się Galeria • Pracownia
nWyspa", placówka od początku będąca w opoqcji do oficlalnle dzlałalących galerii.
O programie nWyspy" od momentu jej powstania do dnia d1isielszego, rozmawiamy
z założycielem i kierownikiem galerii, artystą plastykiem, Gn:egor:ieN Klamanem.
- Jakie były początki działalności „Wyspy"?
- Powstanie placówki związane było z aktualnie panującą
wtedy sytuacją socjopolityczną. My i nasi koledzy, kończąc
studia, nie byliśmy zapraszani
do oficjalnie pracujących w
mieście galerii, a i sami nie byliśmy zainteresowani współ
pracą na przykład ze Związ
kiem Artystów Rzeźbiarzy,
który był mutacją pewnej ideologii. Musieliśmy więc na wła
sną rękę szukać miejsc i zaczynać je kreować. Datą wyjścio
wą naszej działalności był rok
1985, kiedy to po raz pierwszy
pojawiliśmy się na cyplu Wyspy Spichrzów. Stworzyliśmy
tam coś w rodzaju pracowni galerii. Mówiąc „galeria" nie
mam na myśli salonu sztuki,
lecz raczej miejsce, w którym
się prezentuje nawet nie
przedmioty sztuki, ale pewne
idee. Te idee się manifestowały
poprzez rzeźby, obrazy, akcje,
koncerty, performance, czy nawet spotkania ludzi, którzy
chcieli wziąć udział w tego rodzaj u działaniach artystycznych. ,, Wyspę" stworzylcm
wraz z Kazimierzem Kowalczykiem, którego instalacja pokazana na cyplu otworzyła
działalność galerii.
- Działalność autorów skupionych wokół „Wyspy" pozostawała w opozycji w stosunku
do tego, co proponowała więk
szość uznanych artystów plastyków Wybrzeża.
- Przyszedł nawet moment
otwartej walki pomiędzy naszymi działaniami a całym śro
dowiskiem, przede wszystkim'
szkolą sopocką. Do naszego
zespołu , obok autorów skupionych w Pracowni Intermedialnej w PWSSP, dołączali człon
kowie „Tot-Artu", pojawiła się
efemeryczna Galeria C-14.
Grupa nasza porusza się w bardzo różnych dyscyplinach, począwszy od rzeźby, instalacji,
aż do pokazów wideo. Galeria
zmienia się, ewoluuje, dołą
czają do niej i odchodzą wciąż
nowi ludzie ze swoimi koncepcjami.

- A „Wyspa" odnalazła siedzibę w Domu Akademickim
przy ul. Chlebnickiej.
- Zyskaliśmy pomieszczenie
wystawiennicze, telefon, fox.
Do tej pory jednak działamy
spo!ccznie i nie mamy żadnych
dotacji na pracę naszej placów-

skupieni wokół „Wyspy", w
grupie Tot-Art i Galerii C-14
wspólnie szukaliśmy jednego
większego pomieszczenia na
pracownic , w których mogłyby
kumulować się energie tych
różnych dziedzin. Tak weszliśmy do Lażni Miejskiej, zakła

Fot. Maciej Kostun
ki. Zaczęliśmy mimo to organizować wystawy indywidulane
autorów z kraju i z zagranicy.
- I wkrótce potem „wyspiarze" wkroczyli do zdewastowanej zabytkowej Łaźni Miejskiej
przy ul. Jaskółczej w Gdańsku,
deklarując odbudowę obiektu i
przeznaczenie go na zespół
pracowni multimedialnych.
- W 1991 roku autorzy (plastycy. muzycy, ludzie piszący)

dając fundację, której celem
jest odbudowa gmachu. W
1992 roku podpisaliśmy umowę z miastem dotyczącą dzierżawy i sposobu wykorzystania
budynku na Centrum Sztuki
Multimedialnej. Chcielibyśmy
rozwijać współpracę z ośrod
kami sztuki z różnych krajów
Europy i świata, zapraszać do
tego miejsca ciekawych obcych autorów. Zdajemy sobie

sprawę, że jeżeli nie trafimy na
poparcie w mieście, nie znajdziemy zrozumienia u władz
wojewódzkich, to nasze obecne działania będą kolejną efemerydą, która umrze wraz z
odejściem kolejnej grupy artystów. Myślę, że ten typ działa
nia jest potrzebny miastu i calem u środowisku. Podobne
ośrodki są na całym świecie
dotowane z budżetów miejskich i jest to jeden z przejawów demokracji dopuszczają
cej różne formy aktywności.
- Co „Wyspa" proponuje
odbiorcom na swoje 10-lecie?
- Nasze obchody składają
się z trzech części. Część teoretyczna w postaci seminarium
pt.,,Galeria - obszar autonomiczny/ Obszar publiczny" z
udziałem historyka sztuki Ewy
Mikiny odbywać się będzie
dziś od godz. 12 do 16 i jutro
od 11 do 16 w naszej siedzibie
przy ul. Chlebnickiej 13/16.
Ma to być spektrum sztuki polskiej przefiltrowane przez róż
ne opcje artystyczne, widziane
przez ludzj z różnych miejsc
sztuki ostatnich dziesięciu lat.
Dziś o god~.. I 8 w Laźni
Miejskiej przy ul. Jaskółczej l
otwarta zostanie wystawa, która składa się z dokumentów,
plakatów, ulotek. fotografii,
slajdów, filmów, dotyczących
naszej działalności na przestrzeni dziesięciolecia. Obok
zaprezentowane zostaną obiekty, performance, wideo siedmiu art,rtów związanych z
,,Wyspą .
Tn.ccia część obchodów jubileuszowych rozpocznie się w
niedzielę o godz. 17 na cyplu
Wyspy Spichrzów przy ul.
Chmielnej 115. Będzie to
transfestyn z udzialcm wszystkich, którzy brali udział w tamtych pracach i pokazach. Hucznie rozstaniemy się z tego typu
działalnością, od jakiej zaczęli
śmy, przechodząc do nowego
etapu pracy w zupełnie innych,
niż dziesięć lat temu, warunkach.
- Dziękuję panu za rozmo-

BABSKIE
ADANIE
czyli:
leksander Kwaśniew
ski skrupulatnie pozbiera! już ponad 451
tysięcy podpisów pod swoją
kandydaturą na prezydenta.
Jego ludzie zanieśli to skrzęt
nie do Państwowej Komisji
Wyborczej, zresztą nie mogli
tego uczynić mniej skrzętnie,
bo doglądał ich Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta.
Fakt, że „były", niczego tu
akurat nie zmienia - patrząc na
Dziewulskiego ma się wraże
nie, że antyterrorystą trzeba
się urodzić i że on sam był
nim od urodzenia, a może nawet jeszcze wcześniej.
Ale nie o Dziewulskim dzisiaj mowa. Raczej o Kwaśniewskim, zasłuży! sobie bowiem na to, zważywszy. że
zdążył objechać 30 województw (w dawnym podziale
administracyjnym wykonałby
już prawie 200 procent normy!) i zebrać tyle podpisów.
Większość gazet informuje
nas, że „kandydat SLD zebrał
prawie pól miliona podpi-

Stuart Nicholson „Ella
Fitzgerald". Przekł. z ang. A.
Schmidt. Wyd. 1, Warszawa
1995, Wydawnictwo Amber,
288 s., ilustr.
Ella Fitzgerald żyła, by śpie
wać. Nic innego w jej *yciu tyle
dla niej nie znaczyło. Spiewanie
było centrum całego jej istnienia, wznosząc ją na szczyt profesj i na siedem dziesięcioleci.

Katarzyna Korczak

Konflikt w Sky Oruni

Telewizja wa· czy
• Przyszedł do mnie wspólnik i powied1iał: s1ef sklepu spożywczego chce wejsc
w len układ • wspomina ialoiyciel telewizji Orunia Sky, Zbigniew Klewiado.
Tak oto, jednym I udziałowców telewizyjnej spółki stal się jej obecny prezes, Gnegorz
Slobnicki. Ostatnio polecił, aby nie wpum1a~ byłych kolegów
do redakcji i siedziby telewilji.
- Na początku była kultura i
kurtuazja - mówi Klev1iado. Zebrało się nas czterech: ja, obecny
prezes, pan Józek, który teraz
jest szefem w MPK i Marek, dyżurny ze stacji najwyższych napięć - specjalista od elektryki,
mechaniki i stolarki. Podział ról
był jasny: my razem z Markiem
dbaliśmy o technikę, a prezes ...
prezesował. Po miesiącu Józek
jako pierwszy zauważy!, że coś
tu nie gra. Odszedł i oddal swoje
udziały prezesowi. Za darmo.
- Zostaliśmy we trójkę. Sky
Orunia rosła. a wraz z nią ... długi
spółki. Przez półtora roku bylem
kanniony sloganami w stylu: jutro będzie lepiej, za miesiąc
wchodzą Amerykanie, ostatni
zakręt, światełko w tunelu, itd. mówi rozżalony Klewiado.
- Wszystko zaczęło się psuć
rok temu - wspomina Klewiado.
- Podczas emisji programu do
studia przyszli ludzie z elektrowni, żeby wyłączyć prąd (rachunki
były nieopłacone). Udało się załagodzić sprawę, ale po miesiącu
sytuacja powtórzyła się. ,.Kiedy
poinformowałem o wszystkim
prezesa Stobnickiego, odpowiedzi al: zrelaksuj się chłopie,
wszystko będzie dobrze".
Mały domek na Oruni. gdzie
mieściło się studio Sky Oruni,
nalei.y do jego ojca. Umowa spisana pomiędzy nim a telewizją
mówi, że należności za prąd,
wodę oraz telefony miała w całości regulować Sky Orunia w
zamian za najem budynku. W tej
chwili długi wobec elektrowni i
telekomunikacji wynoszą około
60 milionów złotych. Klewiado
wielokrotnie próbował skłonić
prezesa Stobnickicgo aby zapla~ cił należność. Bez skutku.
- My jesteśmy ze wszystkimi
wierzycielami w kontakcie i
umawiamy się na spłaty zobowiązań na tyle, na ile nas stać ripostuje dyrckt-0r Robert Makowski (w Sky Oruni od dwóch
miesięcy). Jego zdaniem Zbigniew Klewiado ma też swoje
długi wobec stacji. Nie oddał ponoć kaset stanowiącyt:h jej archiwum warte kilkaset milionów
złotych.

Byli pracownicy
- Są mi winni ponad 36 milionów za zaległe wypłaty - mówi
była szefowa
marketingu,
Agnieszka Olszak. W lipcu odeszła ze Sky Oruni, ,,bo nie mogla
dłużej poświęcać się dla firmy,
która od kwietnia nic wypłacała
jej wynagrodzeń".

- Prezes najczęściej dawał
nam pieniądze na korytarzu, z
kieszeni, jak pan na folwarku wspomina dziennikarka. która
też odeszła ze Sky Oruni. Chodziło się za prezesem i prosiło, a
on w końcu wyciąga! milion, czy
dwa. żeby już nie zawrncać mu
głowy.

Rafał Borowski by! w telewizji operatorem kamery. Od dziewięciu miesięl·y jest na zwolnieniu lekarskim. Uległ poparzeniom podczas tragicznego poża
ru w hali stoL:zni. Mimo wielu
zabiegów w klinice w Siemianowicach do dzisiaj ma bandaże na
rękach.

- Od marca nie dostałem z firmy żadnych pieniędzy i zalegają
u mnie na 35 milionów - mówi
Borowski - było już tak, że nic
miałem za co pojechać na rehabilitację, ani kupić lekarstw. Na
papierze zarabiałem tylko 2,5
miliona (rzeczywista pensja w
wysokości 5 milionów nie była
nigdzie ujawniona), więc odszkodowanie z ZUS naliczono
mi od tej mniejszej kwoty.
Z telewizji Sky Orunia odszedł też jej były redaktor naczelny Janusz Sroka.
- Nie chciałem dłużej okłamy
wać swoich pracowników - wyjaśnia powody swojej rezygnacji.
- Nie moglem też spokojnie patrzeć jak wkorzystuje się ludzi,
nie płacąc za ich ciężką pracę.
- Te dziwne stosunki pomię
dzy dyrekcją. a pracownikami
mają swoje przyczyny - wyjaśnia
dyrektor Robert Makowski - stacja nie może pracować, gdy ktoś
knoci sprawy techniczne lub
przychodzi do pracy na jedną
godzinę. Nie jest tak, ż.e tylko
my jesteśmy czarną stroną tego
konfliktu.
Dyrektor nie może powiedzieć konkretnie, jakie zarzuty
ma do poSLczególnych pracowników. Nie chce „wyciągać brudów na widok publiczny''. Uważa też, że zarząd wcale me unika
spotkań z byłymi pracownikami,
którym należą się zaległe pensje.
„To tylko takie wrażenie'·, mówi
i dodaje, że sam spotyka się z
byłymi pracownikami. ,,Na przykład, pani Olszak była tydzień
temu przyjmowana w tym samym gabinecie. w którym teraz
rozmawiamy.''

Pieniądze,
pożar, posądzenie
- Telewizja przynosiła niemałe wpływy z reklam - mówi
Agnieszka Olszak. Po wypadku

w hali stoczni, kiedy zginął nasz
operator i straciliśmy trochę
sprzętu wszyscy nam współczuli
i nie żałowali pieniędzy.
Zbigniew Klewiado dodaje,
że wartość strat wykazanych
przez telewizję w dokumentach
przedstawionych PZU wraz z
podaniem o odszkodowanie jest
znacznie zawyżona w stosunku
do rzeczywistości.
Likwidacją strat poniesionych
przez Sky Orunię zajmuje się I
inspektorat PZU w Gdańsku. Jego dyrektor, Barbara Jasiulaniewicz nie chce jednak powiedzieć, czy rzeczywiście telewizja
ocenia swoje straty na niemałą
kwotę 3 mld zł (jak twierdzi Klewiado). Informacje o wysokości
strat i odszkodowań są objęte tajemnicą. Udało mi się natomiast
ustalić, że stacja dotąd nie dostarczyła do PZU wszystkich dokumentów poświadczających, iż
utracony sprzęt był jej własno
ścią. Postępowanie likwidacyjne
trwa i być może Sky Orunia
przedstawi odpowiednie papiery
w przyszłości. Na razie telewizja
dostała 200 milionów zaliczki na
poczet odszkodowania.
- Nie dostaliśmy ani grosza z
PZU - mówi dyrektor Makowski. Gdy jednak przypominam
mu o dwustu milionach, jakie
stacja otrzymała z towarzy~twa
ubezpieczeniowego przyznaje,
że to prawda. Posądzeń o zawyżenie strat nie chce nawet komentować, bo uważa je za podle.

Kamera niezgody
W

ubiegłym

roku Sky Orunia

otrzymała w darze z USA profesjonalną kamerę Beta CAM. Taki ,.mercedes'' wśród kamer,

wart ponad miliard złotych. Dla
malej prywatnej stacji posługują
cej się sprzętem, którym zazwyczaj filmu.ie się śluby i wesela
był to technologiczny skok w
dwudziesty pierwszy wiek.
- Po pewnym czasie kamera
zniknęła - mówi Janusz Sroka.
- Jak to zniknęła? - pytam.
- Po prostu nie ma jej i nikt z
nas jej nie widział - odpowiada.
- Kamera wL:ale nie zniknęła wyjaśnia dyrektor Makowski. Ona jest i zarabia na siebie.
- Gdzie jest ta kamera? - dopytuję się.

- Jest, zarabia i już. Czy pan
prowadzi śledztwo? - słyszę w
odpowiedzi.

Tak się trudno rozstać...
W połowie 1995 r. Zbigniew
Klewiado postanowi! odejść z telewizji, którą sam współtworzy!.

Formalnie wciąż był posiadaczem jednej czwartej udziałów
spółki Sky Orunia. Po negocjacjach z prezesem, zawarli umowę w myśl której Klewiado zbył
na jego rzecz swoje udziały w•
zamian za 200 milionów złotych.
Klewiado otrzyma! przekaz na
sumę 20 milionów złotych. O resztę zapłaty za udziały w spółce
walczy do dzisiaj. ,,Są mi winni
180 milionów - tak się umawialiśmy", zaznacza.
Dyrektor Robert Makowski
uważa że było inaczej - owszem,
panowie: Klewiado i Stobnicki
zawarli pisemną umowę co do
sprzedai.y udziałów, jednak towarzyszyła jej druga - dżentel
meńska umowa, która mówi, że
najpierw uregulują wzajemne
zobowiązania w postaci spri.ętu i
kaset.
Zarząd telewizji wydał tymczasem oświadczenie, w sprawie
wzajemnych rozliczeń ze wspólnikiem. Stwierdził w nim. że
,,wartość zadłużenia pana Zbigniewa Klewiado wobec telewizji w postaci nie oddanego
sprzętu i podpisanych umów
oraz wobec pana Grzegorza
Stobnickiego również w postaci
sprzętu jest na tyle duża, że wymaga wzajemnych rozmów.''
,:Z wielkim trudem doprowadzamy obecnie firmę do normalności", pisze dalej zarząd. ,.cią
gle ponosimy poważne konsekwencje finansowe wynikające z
tego, że pan Zbigniew Klewiado
- w czasie, gdy był wspólnikiem
w Sky Orunia nie szanował prawa autorskiego."
- Ten nie oddany sprzęt to
chyba stara betoniarka i pila
elektryczna, stojąca u mnie w
ogrodzie. Pan prezes w każdej
chwili może sobie zabrać to
wszystko - ripostuje Klewiado.

Na Oruni bez zmian
Byli pracownicy i Zbigniew
Klewiado nie zamierzają ustąpić
w sporze z zarządem stacji. Kilka dni temu wysłali do telewizji
ostateczne wezwanie do zapłaty.
Wczoraj złożyli w gdańskim są
dzie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki Sky Orunia. Prawo
upadłościowe mówi, że w przypadku, gdy firma nie spłaca swoich długów, sąd może ogłosić jej
upadłość. Zaległe wypłaty to
także długi. Droga procesowa
jest jednak długa i wcale nie musi zakończyć się upadkiem Sky
Oruni. Może wcześniej strony
konfliktu dojdą do porozumienia?

Tomasz Zając
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sów". W tym wypadku, po„prawie" jest
ogromna i wynosi około 50
tysięcy - co akurat stanowi połowę liczby wymaganych podpisów, aby stać się kandydatem na prezydenta. Dokładnie
bowiem Aleksander Kwaśniewski zdobył 451 431 podpisów . Czasem warto zrobić
sobie taką małą statystyczkę,
żeby utwierdzić się w przekonaniu. iż interpretacja faktów
należy tylko do nas.
Inna sprawa, proszę pań
stwa, to strategia czystej politycznej rywalizacji. jaką uparcie realizuje sztab wyborczy
Kwaśniewskiego. Wszelkie
posunięcia są tu tak kulturalne, a spotkania przedwyborcze odbywają się z udziałem
tłumów (których ponoć telewizja uparcie nie pokazuje) i
w atmosferze powszechnej
szczęśliwości, że wszystko to
przywodzi na myśl utopijną
ideę kolektywnego współza
wodnictwa. Z wypowiedzi pani Waniek wynika też niezbi-

jemność słówka

l

cie, że idea ta zatacza coraz
szersze kręgi , a ostatnio objęła
także młodzież, kobiety a nawet Partię Zielonych. Tworzy
się sojusz kobiet na rzecz wyboru Aleksandra Kwaśniew
skiego i podobny sojusz mło
dzieży. Ani chybi już niedługo
kobiety zasiądą na traktorach,
a młodzi junacy zakasają rękawy i sięgną po łopatki, ab)
w ten sposób zamanifestować
gotowość poświęcenia (co z~
niefortunne określenie!) sweJ
młodości lewicowemu kandvdatowi na prezydenta. WsZ)'stko to zaś odbywać się będzie
w duchu (o ile pasuje tu takie
dziwne słowo) powszechnej
szczęśliwości, radości i wiary
w świetlaną przyszłość .
To tyle proroctw. Rzeczywistość jest jednak o wiele
smutniejsza. Na przykład moja sąsiadka spod siódemki,
emerytka, dozgonnie będzie
twierdzić, że „za komuny było
lepiej". To pamięta. Ale nie
pamięta, że swego czasu zimowe noce urozmaicała sobie

staniem w kolejkach po kolorowy telewizor najwyższej jakości krajowej produkcji. Telewizor kupiła, owszem. Teraz
mogla zasiąść wieczorami
przed szklanym ekranem,
dzierżąc w dłoni tabliczkę wyrobu czekoladopodobnego ,
który był tak tłusty, że nadawał się na skwarki do jajecznicy . Nawet dziennik telewizyjny zrobił się jakiś barwniejszy, choć spiker i tak był
niezmiennie ziemistoszary .
Sielanka jednak nie trwała
długo - zmieniono system z
SECAM na PAL i jej najwyż
szej jakości telewizor kolorowy krajowej produkcji stal się
znowu telewizorem czarnobialym.
Rok temu moja sąsiadka
wypłaciła swoje oszczędności
i najzwyczajniej w świecie
udała się do sklepu, gdzie bez
kolejki i społecznej listy zapisów, nabyła kolorowy telewizor marki „Sony". Ale to jej

najwyraźniej nie ri1:ka~owska

I

uryna wee e

wę.

Rozmawiała:
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Jej styl wokalny, powszechnie
uznany za probierz doskonało
ści, był podziwiany za czystość
tonu. klarowność dykcji. wyobraźnię harmoniczną i niezwykle subtelne poczucie swingu.
Najwidocznie ni~podatna na nieustanne wstrząsy związane z
ogłaszaniem nowości, które co
jakiś czas przenikały zarówno
jazz jak i popularną muzykę, była w stanic wypełniać sale koncertowe świata bez względu na
panujące prądy.
Oto była kobieta, której śpie
wanie przyniosło jej praktycznie
każdy zaszczyt,jaki sobie mogła
wymarzyć: niezliczone prestiżo
we ankiety krytyków i słuchaczy
na najlepszą wokalistkę jazzową; nagrody Grammy; Nagrodę

Kennedy Center; National Medal of Arts wręczony jej przez
prezydenta Stanów Zjednoczo-

I

nyeh; honorowe doktoraty muzyki wielu znakomitych uczelni.
Współpracowała z najlepszymi
artystami jazzu i muzyki popularnej, od Louisa Annstronga i
Duke'a Ellingtona do Franka Sinatry i Nat „King" Cole'a.
Ella była ucieleśnieniem
amerykańskiego snu o sukcesie:
ta nieśmiała i nieszczę~liwa - napastowana seksualnie przez ojczyma - dziewczynka z biednej
murzyńskiej rodziny, o wła
snych ;iłach wspięła się na
szczyty. Stała się legendą i bożyszczem milionów ludzi na całym świecie, zdobyła też ogromny majątek.
Książka Stuarta Nicholsona
to pierwsza na polskim rynku
opowieść o życiu wielkiej Damy
Jazzu. Autor, znany angielski
krytyk jazzowy, ukazuje losy i
sztukę Elli Fitzgerald na tle panoramy przemian, zachodzących
w jazzie - a przy okazji niezwykle plastycznie opisuje sposób
funkcjonowania amerykańskie
go przemysłu rozrywkowego.
Malcolm Lowry „Prom na
Gabriolę". Prze.kl. z ang. A. Pożarowszczyk. Wyd. 1, Poznań
1995, Dom Wydawniczy Rebis,
304 s.
Malcolm Lowry urodził się w
Merseyside w Anglii 28 lipca
1909 roku jako syn pośrednika
handlu bawełną i wnuk kapitana
statku żaglowego. Od dziesiąte
go do czternastego roku życia
cierpiał na chroniczną chorobę
oczu, która bardzo go ograniczała, przeszedł jednak udaną operację i zaczął uczęszczać do Leys School w Cambridge.
W późniejszych latach prowadzi! niezwykle aktywne ży
cie, by! mistrzem gry w golfa i
marynarzem ( odbył podróż do
Chin na frachtowcu). Wrócił do
Anglii i w 1929 roku wstąpił na
uniwersytet w Cambridge;
ukończył studia w 1932 roku. W
tym samym roku redaktorowi
londyńskiego wydawnictwa

skradziono walizkę zawierającą
manuskrypt jego pierwszej powieści. Nie istniała żadna pełna
kopia, ale autor w ciągu trzech
miesięcy napisał książkę od nowa na podstawie notatek znalezionych w koszu na śmieci, i powieść opublikowano . Lowry
przeniósł się do Francji, a potem
do Stanów Zjednoczonych ,
gdzie napisał długie opowiadanie „Lunar Caustic". W 1936 roku pojechał do Meksyku i tam
powstał pierwszy szkic do gło
śnej powieści „Pod wulkanem '' .

notatki do dłuższego opowiadania, które napisali razem. W następnych latach podróżowali na
Haiti, do Francji , Wioch, Nowego Jorku i innych miejsc , a opowiadanie rozrosło się w powieść, którą Lowry kilkakrotnie
przerabiał. W czerwcu 1957 roku. gdy ostateczna wersja była
już prawie ukończona , Malcolm
Lowry zmarł w Anglii.
Powieść „Prom na Gabriolę"
opublikowano 13 lat po śmierci
pisarza. Jest to historia o pięk
nej , ale i dramatycznej miłości
dwojga ludzi, Ethana i Jacqueline , nad któt'ymi ciąży mroczna
przeszłość. Ich gorące pragnienie posiadania prawdziwego domu napotyka na tajemnicze
przeszkody . Najpierw zagadkowy pożar niszczy rodzinną rezydencję Ethana; potem rozbudowa miasta wygania ich z rybackiej chaty, która stała się ich
schronieniem. W nadziei znalezienia własnego miejsca na ziemi podejmują wyprawę na wyspę Gabriol ę. Ich wędrówka moż.e symbolizować życie człowie

W 1939 roku osiedlił się na stale
w Kanadzie. W tym czasie przerobi! obie swoje prace, mimo to
wydawcy powtórnie je odrzucili .
Gdy pracował nad ostateczną
wersją ,,Pod wulkanem'', spłonął
jego dom. Rękopis został ukoń
czony w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 roku. Po skończe
niu powieści Lowry wraz z żoną
odbudowali dom własnymi rę
kami. Podczas podróży do Meksyku dotarła do nich wiadomość, że „Pod wulkanem" zostało przyjęte do publikacji w
Anglii i Ameryce. Obydwa listy
nadeszły tego samego dnia.
W 1946 roku Malcolm i Margerie Lowry odbyli podróż na
wyspę Gabriola. sporządzając

ka zagubionego we współcze
snym świecie, odartego z sensu i
wiary, który jednak za wszelką
cenę próbuje odbudować utracony dom.

Marzena Zych-Wasielewska
Konkurs
Jeśli przyślesz do nas kartkę z
pozdrowieniami, masz szansę
wylosować jedną z przedstawionych dzisiaj książek. Koniecznie
z dopiskiem „Lektury na weekend". Już za dwa tygodnie możesz mieć je na swojej półce ,
Książkę Zbigniewa Święcha
,,Ostatni krzyżowiec Europy"
wylosował Roman Dziurka z
Tczewa, natomiast „Arkadia" Jima Crace'a trafi do Haliny Kunowskiej z Gdańska. Oba upominki można odebrać w pok.
331 lub sekretariacie naszej redakcji. Zapraszamy .

DZIAŁ SPRZEDAŻY:

KMI POLAND

Sp. z o.o.

84-239 Bolszewo, ul. Szkolna 26
fax (0-58) 72 13 38
tel. (0-58) 72 13 39
72 08 54

FABRYKA DRZWI

Targi HOUSEBUILDING'95 w Gdańsku

-,----~---,·r ---------

Zapraszamy d'! odwiedzenia naszego stoiska
nr 55 w ha/1 1, przy ul. Beniowskiego 5
'
w dniach 27.09-01.10.95,.
• Bogata oferta drzwi płycinowych, tłoczonych pełnych i
przeszklonych do mieszkań, domów i biur, surowiec: drewno i
materiał drewnopochodny - MDF.
• Pełna. gamc1 wy~iarów od "60" do "90" w czterech kolorach
JedneJ naJnizszeJ cenie.
w
• Ościeżnice MDF na każdą grubość muru.
• Skrzydła drzwiowe przylgowe pasujące do typow h · · · ·
yc osc1eznic
metalowych.
• ~rzw~ tec~niczne o atestowanej izolacji akustycznej do hoteli
iur, omow wczasowych, pensjonatów i szpitali.
.
• Drzwi zewnętrzne z blachy stalowej tłoczonej.
• Możliwość realizacji nietypowych zam , . ,
· ·
k I , ·
ow1en pod
wym1arow, o orow, akcesoriów.
• Udzielamy 3-letniej gwarancji na konstrukcję drzwi.

względem
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Rozmowa z ministrem 'stan1.1 A~dneiem Zakrzewskim
- Gdybyśmy się spotkali dwa
tygodnie temu, dawałbym panu
20 procent szans na kontynuację
pańskich obowiązków przy prezydencie RP po wyborach, dziś
już daję 40 procent. Chyba Polacy dokonają wyboru mniejszego zła i postawią na Wałęsę,
którego już znają, a nie na nieznaną panią.

-_ Najpierw chciałbym ustosunkować się do paru podnoszonych zastrzeżeń. Po pierwsze,
jest rzeczą normalną, że Wałęsa
chce kandydować na drugą kadencję; w kręgu cywilizacyjnym, do którego zamierzamy
pr1.ystąpić, jest to zwyczaj utarty. Po drugie, jest to jedyny Polak, który wyjeżdżając za granicę nie potrzebuje wizytówki. Po
trzecie, on się zawsze trzymał
zasady, że żadna opcja polityczna ani instytucja państwowa nie
powinna zdominować polskiej
sceny.
- To chyba posunął aż do
przesady: każdego, kto się wybija!, próbował zadołować. Cx.ę
sto skutecznie. Do tego w kiepskim stylu.
- Wal1,sa ma, w tym chyba
jego urok, coś z tryhuna ludowego. Ale nie to było powodem
stylu, jaki uprawia!. Zresztą w
tej chwili często powtarza - i już
buduje nową strukturę nowej
kancelarii - że zmieni wizję
swojej prezydentury, jeśli wygra. Otóż on często powtarza, że
przysięgał na konstytucję - i jeszcze doda!: ,.W imię Boga
Wszechmogącego". On, który jako przywódca ruchu protestu lama! ówczesne prawa, zło'żyl
· przysięgę, że będzie prawa przestrzega!. I zobaczy!, że ma dwie
skromne, i to też dyskusyjne
działki: kreowanie polityki zagranicznej i nadzór nad dwoma
ministerstwa mi ,.siłowymi":
MON i MSW . Ten nadzór był
tak iluzoryczny. że nawet o mianowaniu wiceministrów dowiadywał się z gazet ... Natomiast
lud przychodził pod Belweder i
mówił: Załatw! On. notabene,
był z dziesięcioma milionami
Polaków per: ty . Za komuny
mieszkaniec Belwederu mógł
załatwić wszystko jednym telefonem, a on zobaczył, jak bardzo ma ograniczone kompetencje; a naród żąda! Stąd jego frustracja, stres, wyładowania. Dlatego uznał, że jego jedyną metodą może być drażnienie, wywoływanie „tematu", zmuszanie do
myślenia i realizowania czegoś.
Taki przykład: jak został prezydentem, to wzywał kolejnych

ministrów s praw1edl1wości Chrzanowski ego, Dykę, Piąt
kowskiego - i mówił: Panowie,
co dzień czytam na pierwszej
stronie gazety, że jest nowa afera, zaś ani razu nie przeczytałem
na ostatniej stronie, że afery nie
było lub że aferzystów skazano.

- Ale ludzie odbierają to jako
,jeden ruch"!
- Tak, niesłusznie. Wpierw
co innego: przed paroma dniami
odbyła się konferencja prasowa
prezydenta, w której wziął
udział Lesze~ Falandysz ...

ZChN. Związek Wałęsy i Wa- bezpośredma wypowiedz prezychowskiego jest bardzo bliski, denta.
oni tylko wiedzą, na czym on
- Przechodzę do pytania najipolega, na pewno konstrukcje • stotniejszego: dużej części spopsychiczne odgrywają tu rolę. łeczeństwa nie opuszcza obawa,
Ale, pan się zdziwi, gdy to po- aby w ewentualnej drugiej kawiem, podobnie jest w relacji dencji panu prezydentowi
nie
Wałęsa-Michnik. Adam oczyzaświtała myśl o jakimś dalwiście bardzo ostro krytykuje
szym, pozakonstytu cyjnym
prezydenta, ale między obu pa- przedłużaniu
prezydentury, np.
nami są jeszcze stosunki jakby
z pomocą wojska; taka groźba
rodzinne. Tak było i z Wachowjuż była sygnalizowana.
skim. Trzeba pamiętać, że Mie- Pan powiada jak Michnik,
tek w czasie internowania Wałę
sy opiekował się jego rodziną . który dal tekst w „GW" o tym ,
Czy chcemy tego, czy nie, stal co nam może gro1.ić ze strony
Wałęsy i na zakończenie napisię jakby jej członkiem.
sał: ,Jak na razie, Wałęsa z tego
- To dlaczego odszedł?
- Prezydent uznał, że musi nic skorzysta!" ... Czy zna pan
epizod, incydent. przypadek z
dokonać zmian w pracy i strnkturze kancelarii i swego gabine- okresu pierwszej prezydentury
tu, bo istnienie tych dwóch ciał Wałęsy, w którym przekroczył
samo przez się wywoływało prawo?
- Krążył wokół tego często,
konfliktową sytuację. Na zasadzie „kto kogo"? Wachowski falandyzował, a Pawlaka tak postraszył, że ten sam dal tyły. Bymiał gabinet tuż obok prezydenta, więc silą faktu cz<;:ściej się ła to chyba gra poza uprawniewidywali. Gdy z tego zrezygno- niami głowy państwa?
wano, myślę, że kancelaria za- Jeśli przez dwa miesiące nic
czyna funkcjonować inaczej.
można było wyegzekwować no- Ja dokładnie powtórzę, co minacji szefa policji. nie mópan powiedział na t.en t.emat, ale wiąc o innych sprawach, to żle
w to nie wierzę. Rozumiem jed- się stało, że zmianę premiera
nak pana sytuację, szanuję talent tri.eba było wymusić grożbą
dyplomaty. Przejdźmy do wizji rozwiązania Sejmu. To była syprzyszłej ewentualnej prezydentuacja na pograniczu wyższej
tury Wałęsy. Uważam, że w konieczności. Natomiast chyba
pierwszej okazał jedną zaletę: pan zauważy!, że teraz prezyna ogół nie mylil się w kluczo- dent sam powiada: pracuję
w
wych momentach, miał rzeczy- zespole, każdy odpowiada
za
wiście ów legendarny instynkt ...
swą działkę. l już w trakcie
- Jedni dlatego go zwą homo kampanii
wyhorczej zaczął bupoliti~~s, inni: ,.zwierzę polidować swe polityczno-intelektutyczne ...
alne zaplecze. W czym niemałą
- ... ale coraz rzadziej z jego
rolę odegra na pewno Andrzej
nieskładnych zdań wyskakują
celne metafory, istne perełki, w Olechowski. Bo chociaż prezyrodzaju „Jestem za, a nawet dent jest kandydatem ponadparprzeciw". Natomiast coraz czę tyjnym, to nie może przecież
C~ęstu powtar:a. ~e przysięga/ na konstytucję · i jeszc:e doda/: .. W imię Boga
odrzucić poparcia pewnych sil
ściej popełnia gafy, w rodzaju
\\'s:echmogącego".
Fot. Wojciech Milewski braku reakcji na sławne wystą politycznych, choć nie będzie
pienie ks. Jankowskiego , które się z nimi związywał żadnymi
Róbcie coś! Musimy puścić ich
- On chyba ma jaźń podzielo- zbulwersowało
kontraktami. Żeby nie powtóświat.
w skarpetkach.
ną między panią Gronkiewicz- Wyjaśniam: czekał przede rzyła si<;: sytuacja z początku
- A ludzie z tego zapamiętali Waltz, którą forował, a Wałęsę, wszystkim na
pierwszej kadencji, kiedy Kanreakcję szefów ks.
u którego - jak mówi - był
tylko te skarpetki?
Jankowskiego . Po wtóre: czy celaria Prezydenta stała się zara- Tak. skarpetki pamiętają ,,psem łańcuchowym".
pan zna państwo, w którym pre- zem sztabem Porozumienia
- Tym razem powiedział, że
wszyscy, a nazwisk tych minizydent polemizuje z jednym z Centrum - a on jego jakby wię
był i pozostaje żołnierzem pana
strów już nikt.
20 tysięcy księży? Nawet, jeśli żn iem. Po tym doświadczeniu
- Przejdźmy do personaliów. prezydenta, nie cofając swej jego pozycja jest szczególna? stwierdzi!, że musi być prezyCzy nie sądzi pan, że prezydent sympatii dla naszej wspólnej Można powiedzieć, że rada (ds. dentem apartyjnym. I dodaje, że
co najmniej rok, a raczej dwa la- koleżanki. Nie ukrywam, że by- stosunków z judaizmem) została najważniejsze jednak będą wyta za późno dokonał wymiany ła to nasza wspólna kandydatka, zbyt póżno zwołana, że nie za- bory parlamentarne , bo nawet
osób szczególnie niepopular- gdy chodziło o prezesurę NBP. reagowała; faktem jest, że aku- jak wygra teraz - jakie będzie
nych? Już za to nie zyska uzna- Dziś to nieco inaczej oceniam, rat wtedy mnie nie było. Nato- miał moce realizacyjne?
Jak
nia, raczej pogłębi opinię, że ale nie chciałbym tu wchodzić miast, gdy doszło do reakcji marionetka
ma być?
jest nielojalny wobec współpra w szczegóły. Ale zapewniam Episkopatu i wyjaśnienia ks.
- Dziękuję za rozmowę. Mypana, że odejście Mietka Wacowników.
Jankowskiego , które było gor- ślę, że jedno jest pewne: następ
chowskiego
nic
jest
związane
z
- Każda z tych osób - Wasze niż ta jego pierwsza figura ne wybory wygra Olechowski.
chowski, Spaliński, ks. Cybula - kampanią wyborczą, ani tym . retoryczna, to już nie było sensu
bardziej
dla
zyskania
poparcia
odeszła z innego powodu ...
zwoływać rady. Była natomiast
Rozmawiał: Wojciech Giełżyński
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I wyższych Gdańska odb_yw_ają się uroczyste iniJ auguraCJe roku akadem1rkiego . Wyraz maugu-

I

racja brzmi _dostojnie, ale taj_cmniczo. Przyj_
J Inauguracja Jest wyrazem pochodzenia ta· cińskie~o.
Dzisiaj jest on objaśniany jako
„otwarcie czegos, z~ykle u.r~~zyste :ozp~częcie, zapoczątk<;>wame czeg~s .. ObJas~1e_me to
Jest bardzo ogolne'. ale wlas~1e na ogol Jest. to
' P;Zede wszys_tktm mauguracJa roku akaderruckieg~, ale tez sewnu_ teatralnego, opero~eĘO
czy mnego wydarzenia o charakterze glowme
kulturalnym, naukowym itp.. .
.
~ X".'Jll .w. !gnacy Kras1ck1 wyrnz mau~uracJa obpsmal Jak? .,obrzą?ek, k!o:ego zazywaJą__Przy ko:onacJ1,;esa rzow, I:rolow, konse; kraCJI b1skupo"". et_c. W XIX-w1eczn~m. slowmku. zn.alazla s1ę_Jeszcze dodat~ow~ mlorn:iaCJU:_ ze mauguracJa to ,,_obrządek, ktorego uzy.~
waJą przy <:··) nadawanm stopm uczony.eh itp.
_ Wszystkie te z?acz~~ia _rozwmęly się st~p· mowo ze _znaczenia_l~cmsk1ego czasowm~a ~aug~r~ ,,zazn~Jomic} czym, wtaJemmczyc •
i.l; P~~yJą_c uroczyscie do.' wywodząceg_o się z la. emskiego
augur
· drzeczownika
·
1
k . „wieszczek,
k" A
i przepow1a aJ,)CY z otu pta ow; proro
.
. .
.
k
., .
!! więc mauguracJa to począt owo, wyJsc10wo
!1 (zapewne urocz ste) rzv· cie do grona au uY
„p .• J~
. g
mrow , a z czasem .,przyJęcie do grona b1skui pów, uczonych ..."
g Ponieważ nadawanie stopni akademickich
~ (doktora itd.) odbywało się w uniwersytetach
f na początku roku akademickiego , więc wyraz
inauguracja nabrał też znaczenia „wprowadze~ nie do grona studentów". Dopiero z czasem
; wyraz ten nabrał znaczenia ogólniejszego, dzif siaj powszechnego , ,,uroczyste zapoczątkowaI nie czego''.
'
Z inauguracją każdego roku akademickiego
jest związana też immatrykulacj a. czyli „uro~ rzyJmy mu s1~ z~tem trochę bhzCJ.
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szy r_ok studiów". _s ą _więc t~ dwa wyrazy_zna-,
czcmowo sobie bl1sk1e, ale lillIDatrykulaCJa ma i
znac~enie węższe, ograni_czone_ tylko do st~- ··dcntow. Wyraz ten Jest rowmez pochodzema I
łaciń skiego (im-matricul-a tio) i wywodzi się z 1
!ac. matricula .,katalog.-'. Zatem immatrykula- i
cja to pierwotnie „wpisanie na list<;, do katalngu studentów", a także towarzy s zące temu
„wydawanie legitymacji studenckich". W nie- ,
co da\' ·niej~zej polszczyżnie był też wyraz matry kuła (z łac. matricula), który oznacza! f
(ro.in.) ,,ksi<;:gę wpisową studentów wyższej
uczelni", a także ,.legitymację studencką czy
uczniowską". Na przykład u Zeromskiego czy- ·
tam:i,-: ,,Okazał ( ... )_jakąś ~imnazj_alną m.a~rrkułę siedlecką. stw1erdzaJącą tozsamosc Jego ł
osoby" .
j
Zwrócę tu jeszcze uwagę na istnienie całej ~
serii wyrazów na in ... (a)cja, oznaczających
mówiąc najogólniej - ,,wprowadzeni e kogoś na
coś ...", np . in-tron-izacja „ wyniesienie na [
tron". w XVIII w . było wyrazów O podobnym
znaczeniu więcej , np. od Krasickiego dowiadujemy s ię, że instalacja to „akt publiczny ,,
„
przez kt'ory nowy urzę dm'k na urząd SWOJ
uro- , ·
· tal · ·
czysc1e
wprowad zony b ywa" ( np. ms
acJa
b
· trz ) · tytu · t
· ·
nowego urnus a , ms
CJa O „w pra~1e
duchownvm obrządek uroczysty, przez ktory .
k . · . I 1·b b
f" I d
d
~sc1~ .· u cne ICJU1!1 w~ zą ~r~ę ow:ł po-;
wi~rza się duchowneJ JakieJ ?sobie (np. msty- 1
tucJ~ proboszcza ~a parafię) ttd. . .
. _·
Zatem wyraz_';IlauguracJ.a ma .s"".OJą bardzo
b~gatą _przeszłosc znaczcmow~ 1 ciekawe po- . _
wiązania wyrazowe . Inauguracja ~aczęta się_ od _
auguró~, potem b.y~a. maugui:acła b1skupow ,'
do_ktorow itd ., dz1,5iaJ odnosi s1~ ten wyraz j
glowme do ,5tu? entow rozpoczynaJących nowy
rok akadcnuck1.
. _
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iebezpieczlle związki
Nawet najbardziej przyw14zani do dworu Windsorów monarchiści osłupieli czytając najnowsze rewelacje niedzielnej
gai.ety .. News of the World".
Tygodnik zapewnia bowiem,
że domniemanym amantem lady Diany jest Will Carling,
słynny kapitan angielskiej drużyny rugby. Ten żonaty czło
wiek już podobno od półtora
roku jest związany z księżną i
kilka razy w tygodniu spotyka
się z nią w Kensington Pałace.
,.Ona traktuje go jak swojego
pudelka, a on nazywa ją szefową" - pisze miss Hilary Ryan,
była współpracowniczka mistrza owalnej piłki. Panna Ryan twierdzi, że Will Carling
spędził trzy godziny w londyń
skiej rezydencji Lady Di, w
tym samym dniu kiedy reprezentacja narodowa miała odlc-

cieć

do Afryki Południowej na
„Diana stała się rakietą nie
mistrzostwa świata . Randka kontrolowaną - ubolewa Haspowodowała znaczne opórold Brooks-Bake r, redaktor
żnicnie odlotu.
naczelny ,,Burk's Peerage«. Mimo kategoryczny ch zaNegocjacje z Karolem w spraprzeczeń Carlinga i Pa ł acu
Buckingham. ten nowy skandal wie rozwodu napotykają przejeszcze bardziej podważył in- szkody z powodu jej pretensji
stytucję monarchii. Rewelacje
finansowych. Jej przygody seropublikowano tuż po ukazaniu cowe destabilizują operację pusię nowej książki Andrew
blic relations zorganizowaną
Mortona, opisującej k siężną w
przed rokiem dla przywrócenia
osamotnieniu i raczącą się
wiarygodno ś ci monarchii".
wódką. Skandal z anonimowymi rozmowami telefonicznymi , Ostatnio jednak Anglia odejakie Diana miała prowadzić z tchnęła: we wrześniu, mały
innym żonatym mężczyzną, ks i ążę William, drugi po ojcu
dealerem dziel sztuki Olivie- w kolejności sukcesji, rozpoczrem Hoare, naruszy! specjalny nie naukę w college'u
w Eton.
modus vivendi ustalony przez
Znajdzie się więc z dala od
Karola i Dianę po ogłoszeni u
ich separacji w grudniu 1992 ' kłótni i przetargów rodziców
(EM)
roku.

Nie sprzedali drogi~··

dz ie

e

Gdy w Bieszczadach sprzedano osobie prywatnej działkę z kawałkiem drogi, a właściciel
• wybuchła afera na całą Polskę. W gminie Pruszcz Gdański
do skandalu doszło, gdy dróg nie udało się sprzeda,_
zaczął pobierać opłaty

Od polowy lat 80. na obrzePruszcza zaczęła powstawać Rotmanka. Niewielkie
zrazu
żach

osiedle domków
jednorodzinnych
rozrastało się w piorunują
cym tempie. Wkrótce okazało
się, że osiedle powstaje nic tyl·ko dla pracowników Gdańskiej
Stoczni Remontowej, jak pierwotnie przypuszczano . Zainteresowanie domkami pod Pru szczem było bardzo duże:
stocznia zatem wycofała się z
interesu, a sprawy w swoje rę
ce wzięła spółdzielnia mieszkaniowa.
Jednym z pierwszych jej
kroków było podpisanie na
wiosnę 1990 r. umowy z naczelnikiem gminy Pruszcz na
sfinansowanie uzbrojenia terenu. Czas płyną!, a pieniędzy
nie było. Rotmanka zaciągnęła
więc kredyt w PKO BP na
kwotę ponad 3 mld zł. Zobowiązanie spłacić miała gmina,
ale nowa władza, już w postaci
samorządu terytorialnego , nie
czuła się związana podpisem
byłego naczelnika. Wprawdzie
Ministerstwo Finansów i Urzad
Wojewódzki o obowiązku

DOD ATK OWY STA TEK
NA TRA SIE
GDY NIA - FINL AND IA
v-Jychodząc naprzeciw oczekiwan iom naszych Klientów,
od'\ września wprowadziliśmy na \inię Gdynia - Finlandia
\<_o\ejny statek ro-ro.' Statki tego typu mogą przewozić
\<_ontenery, ciężarówki, naczepy a także zwykłą drobnicę

przejęcia zobowiązań coś
wspominały, ale gmina szla w

zaparte.

Nasze trzy ro-rowce obsługują następujące linie do Finlandii:

Na oczy włodarze gminy
przejrzeli w połowie 1992 r.,
gdy dług z karnymi odsetkami
wynosił już 16 mld zł! Spół
dzielnia podpisała z gminą
umowę,
która rokowała
nadzieję ratunku. Rotmanka w
imieniu gminy zaczęła

sprzedawac działki
osobom, które

miały domki
na wieczyście dzierżawionym
gruncie. Wszystko zmierzało
ku szczęśliwemu finałowi. tym

bardziej że bank „zapomniał" o
połowie odsetek i na mocy
ugody do spłacenia zostało 8
mld zł.
Z gminnych

wyliczeń

wynikało, źe należności ze sprzedaży wyniosą ponad 24 mld zł.
Gmina sprzedała blisko 90
proc. działek i zarobiła . .. nieco
mniej niż 14 mld zł. Tak się
bowiem złożyło, że dużą część
osiedla domków pokrywały
drogi, zieleńce, znalazł się też
plac zabaw - tych działek, o
dziwo, nikt wykupić za grube
pieniądze nie chciał.
Jakby tego byto mato, do
kasy gminy wpłynęło tylko 9,2
mld zł - 8 mld na spłatę zadłu 
żeni a , 1.2 mld na budowę
szkoły. Reszta - ponad 45 mld
zł, zgodnie z zawartym z gminą porozumieniem , Rotmanka
wykorzystała na zbrojenie tere-

nów. Zbrojenie, dodajmy od
razu. które jest obligatoryjnym
zadaniem gminy.
Spółdzielnia przedstawiła w
Urzędzie Gminy wszystkie niezbędne faktury, świadczące, że
rzeczywiście 4 mld zł poszły w
grunt. a nie na np. premie dla
władz spółdzielni .
Radość była powszechna zadłużenie w banku spłacono ,
pieniądze na szkolę odłożone,
trwało zbrojenie gruntu pod

kolejne działki.

Sielanka do wyborów
.. . i ani dnia dłużej. Zmiana
ekipy rządzącej w Pruszczu
Gdańskim, a głównie składu
Rady Gminy i negacja wszystkiego, co już było, sielankę zakończyła. Po kilku miesiącach
wyjaśniania „afery" skierowano pismo do Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim .
Główne tezy zawiadomienia o
przestępstwie były następują

ce: czemu za działki w Rotmance uzyskano 14. a nie 24
mld zł, oraz że środki te obracane byty poza budżetem gminy. Fakt, że pieniędzmi dla
Rotmanki dy~ponował poprzedni Zarząd Gminy, nie miał
większego znaczenia.
- Próbowaliśmy wyjaśnić
sprawę na spotkaniu mieszkań
ców z radnymi - twierdzi Mag-

r
dalena Kołodziejczak, prezes
Rotmanki . - Zostaliśmy potraktowani w taki sposób, że mieszkańcy zapowiedzieli , że na
żadne inne spotkanie nie przyjdą. Nie można przecież dyskutować , jei.eli ze strony radnych
pada stwierdzenie , że bez
względu na tłumaczenia , najlepiej będzie. jeżeli sprawę wyjaśni prokurator.
Prokuratura Rejonowa w
Pruszczu postępowanie przeprowadziła i

sprawę umorzyła
- czyn nie wypełnia! ustawowych znamion przestęp
stwa. Radni nie popuścili i zaskarżyli postanowienie do Prokuratury Wojewódzkie j, która
decyzję prokuratury w Pruszczu uchyliła i poleciła sprawdzić . .. dlaczego nie sprzedano
działek pod drogami. czyli dlaczego wpływy ze sprzed a ży
działek wyniosły 14 mld zł, a
nie 24 mld. Dopiero gdy zostanie zebrany materia! dowodowy w tej sprawie będzie można
podjąć decyzje co do dalszych
działań wobec spółdz ielni i poprzedniego Zarządu Gminy .
- Sądzę, że w tej sprawie
mamy do czynienia z uchybieniem formalnym, a nie przestępstwem - twierdz i Dariusz
Popieniuk z pruszczań s kiej
prokuratury . - Rzecz ywiście
cala kwota ze sprzedaży działek powinna wpłynąć do budżetu gminy, a Rada Gminy

miała

~

•

decydować

o jego
podziale.
Jest to jednak raczej sprawa
dla Reg ionalnej Izby Obrachunkowej, a nie prokuratora.
- RIO prowadzi postępowa
nie wyjaśniaj:1ce w tej sprawie
- twierdzi Ewa Chilicka, sekretarz gminy. - Efekty pracy izby
znane mają być w połowie paź
dziernika. Natomiast nie zgadzam s ię z opinią, że ktokolwiek „uwziął" się na spółdziel
nię. Osobiście jestem za tym ,
żeby Rotmanka rozwijała się
jak najlepiej.
Wszystko wskazuje na to, że
w przypadku potwierdzeni a
przez RIO zarzutów, będzie

II

można „napiętnować"' byłego

I

wójta. P0stanowienie kończące
nic zakończy natomiast
konfliktu między mieszkańca
mi a g miną. Właściciele domków z Rotmanki zastanawiają się , gdzie podziały się pieniądze, za które budowana
miała być na ich osiedlu szkoła. Na razie dzieci uczą się w
domku jednorodzinny m , prowizorycznie przystosowany m
do prowadzenia zajęć lekcyjnych. A pieniądze ze sprzedaży
działek, za które powstać miała
szkoła, rozpłynęły się w gminnym budżecie . Widocznie
spółdzielców ukarano. Za niesprzedanie dróg .. .

I

sprawę

i
il

Artur Kiełbasiński

Gdynia - Helsinki_ Kotka, mis AMBER - w każdy poniedziałek,
Gdynia - Helsinki, m/s ELBLAG - w każdy piątek,
Szczecin - Turku _ Helsinki, m/s PUCK - w każdy piątek.
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Mammografia
utrasonografia
biops a

ażdego dnia usiedmiuset Europejek wykrywany jest rak sutka. Ta choroba dotknie co dwunastą
Polkę. Które znich mają największą szansę? Te, których matki i inne krewne nigdy na nowotwór

piersi nie chorowały. Te, które zaczęły późno miesiączkować, ale wcześnie rodzić. Wreszcie te,
które karmiły piersią, amenopauzę przeszły przed 55 rokiem życia. Sprawa diety i stylu życia,jak
się okazuje też nie jest bez znaczenia. Otyłym nowotwór piersi przytrafia się nieco częściej. Natomiast tym, które
się regularnie gimnastykują i nie palą, znacz.nie rzadziej.
Największe ryzyko występuje ukobiet między 40 a55 rokiem życia. Jednak do lekarzy coraz częściej trafiają
także pacjentki o wiele młodsze. Gdy mama miała nowotwór sutka, prawdopodobieństwo zachorowania zwiększa
się dwukrotnie. Sześciokrotnie zaś, gdy kilka pań wtej samej rodzinie ahorowało. Późna menopauza, po
55 roku życia, też zwiększa ryzyko. Podobnie,jak pierwsze dziecko, urodzone po trzydziestce.
Najbardziej krzepiąca jest jednak informacja, iż 80 procent zgrubień okazuje się
niezłośliwymi guzkami.

Rozmowa z onkologiem

dr. Januszem Jaśkiewiczem

trzeba też
jest to
leczenie dłuższe i kosztowniejsze. I nic każdy
kraj może sobie na nie pozwolić.
- K tóra z metod leczenia, stosowanych w
przypadku nowotworów piersi przynosi
najlepszy skutek?
- Nie ma takiej . Zgodnie z nowoczesn ą
biologią nowotworu sutka, nie jest to choroba
miejscowa, a całego organizmu, zwi ązana
m .in . z systemem odpornościowym. Dlatego
też leczy się ją, coraz częściej, systemowo. Z
jednej strony poprzez leczenie chirurgiczne
i radiologiczne, stosowane miejscowo, z
drugiej
poprzez chem ioterapię i
hormonoterapię. W żadnym razie nie można
mówić o wyższości jednej metody nad drugą.
- Co robić, abyśmy nie musiały korzystać
z żadnej z tych metod?
- Są to już tru izmy, jak mi się wydaje,
powtarzane do znudzenia. Każda kobieta
powi nna nabrać nawyku oglądania swoich
piersi raz w miesiącu, w okresie owulacji.
Gdyby tak s i ę stało, po l epszyłoby to
wiedzieć, że

Im wcześniel zaczniesz:, tym leplel, Nawet, leśll lestej nastolatką, naltlerz
przyzwyczajenia, lty co miesiąc, nalleplel dwa, lny dni po z:akończ:eniu miesiączki,
kontrolowac swole piersi. leśll lesteś luł kobietą clolnałą, tym bardz:lel musiu to
robić. Gcly nie zauwaiasz: ładnych zmian, to doskonale. Mimo to lednak rai w roku
orlwiedi lekan:a. Niech i on to sprawdll.

,,Nie

umiem".

Należy oswoić się
z budową piersi,
porównywać ich wygląd co miesiąc, by móc
zauważyć najdrobniejsze choćby zmiany .
Cala rzecz polega na tym, hy wyprzedzić

służone.

Lekarz, dla pewnośc i może skierować tak-

że na biopsję. Zabieg polega na pobraniu igłą
materiału tkankowego do badania cytologicz-

nego. Wynik tego badania odpowie napytanie, czy mamy do czynienia z komórkami
rakowymi.

u nieś je do góry, a następnie oprzyj na
biodrach . Teraz czas na dotykanie. Płasko
u łożone palce na p iersi powinny lekko
naciskać ciało, przesuwając się ruchem
kolistym wokół brodawki tak, by badaniem
objąć całą pierś. To samo należy powtórzyć
na drugiej piersi. Na tym n ie koniec. Takie
badanie tr zeba wykonać w pozycji leżącej,
podkładając rękę pod głowę.

problem. Kobieta sama powinna wyczuć
nawet takie podejrzane miejsca, które nie
rzucają się w oczy.
- Potem trzeba jeszcze pokonać strach...
-Jcśli już w ogóle trzeba się czegoś bać, to
nie wizyty u lekarza,a statystyki. Co jedenasta
kobieta zachoruje na nowotwór sutka. Trzeba
więc uprzedzić chorobę i zrobić sobie prezent
w postaci wizyty w gabinecie onkologa,
których w Trójmieście jest już sporo.
- Dziękuję p~u za roz~o..yę .

Ostatnie badania w Ameryce nie potwiernegatywnego wpływu silikonu naorgan izm . Brak jest jednak ciągle potwierdzeniacalkowitej nieszkodliwości tej substancji.
Panie, które nie mają do silikonu przekonania, mogą wybrać inplanty żelowo-solne (z
silikonu zrobione zostało tylko jądro sztucznej piersi) lub protezy wypełnione solą fiz jologiczną. Płynna sól może jednak powodować wrażenie nienaturalności. Najlepszy efekt
wizualny dają z pewnością inplanty silikonowe.
,
Wraz z rozwojem medycyny, a zwłaszcza
chirurgii plastycznej o potrzebie wykonaf nia zabiegu decydują coraz częściej
względy
psychologiczne. Kiedyś lekarz przed wprowadzeniem protezy piersi musiał mieć pewność, że pacjen tka nie cierpi na nieodwracaldziły

I

Kozmawia1a: Anna Jaszowska
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Czego szukamy? Wszystkiego, co będzie
inne niż miesiąc temu. Zmiany kształtu piersi.
z marszczenie, wciągnięcie skóry lub
brodawki. zaczerwienienie lub owrzodzenie
- wszystko to jest sygnałem choroby.
Większość nowotworów występuje w postaci
pojedyńczych , twardych i bezbolesnych
guzków. Niech cię nie zwiedzie fakt, że to nic
nie boli. Gdy zauważysz cokolwiek, co wyda
c i się zmianą, zg łoś się do gi nekologa,
onkologa lub chirurga.

je się do zabiegu piat z mięśnia najszerszego
grzbietu oraz z mięśnia prostego brzucha.
Do zabiegu nie kwalifikuje się pacjentek
obciążonych ciężkimi chorobami: cukrzycą
oraz poważnymi schorzeniami układu krąże
nia i nerek. Wielkość p iersi należy dostosoną chorobę nowotworową. Dzisiaj można
rozważyć przeprowadzenie takiego zabiewać do warunków fizycznych. Jeżeli drobna
gu nawet u pacjentek z niekorzystnymi rokokobieta wybierze zbyt dużą protezę. może
waniami. Ważna jest bowiem nie tylko dłu dojść nawet do martwicy tkanek . W podjęciu
gość, ale i jakość życia.
odpowiedniego wyboru pomaga lekarz.
Panie po mastektomii otrzymują bezpłat
Pacjentki gdailskiej kliniki są uprzedzane
nie protezy z Banku Protez Piersiowych przy
o efekcie „kapsuły". który bywa konsekwenKlinice Chirurgii Plastycznej w Warszawie,
cją wprowadzenia protez. Organizm, traktuza pośrednictwem gdańskiej kliniki. W sklejąc inplanty jako substancję obcą, broni się
pach specjalistycznych dwie zastępcze piersi kosztują I tys. z!. Zabieg nic wymaga opla- odgradzając się od sztucznej piersi tk a nką )
łączną. Proteza może zostać otorbiona war• ty (inplantacja upiększająca kosztuje prawie
9 tys. zł). Operacja musi odbywać się w wa- . stwą tkanki i ulec znieksztakeniu. Wówczas
,, runkach szpitalnych, pod narkozą, w obecno- zabieg trzeba powtórzyć. Efekt stanowi na·
turalną reakcję organizmu. U różnych pań pości anestezjologa. Pobyt w klinice trwa okojawia się w innym natężeniu. U większości
ło piyciu dn i . Istnieją także inne metody
odtworzenia piersi - np. przy użyciu tkanek
kobiet kapsuła jest niewidoczna.
własnych pacjentki. Najczęściej wykorzystuNotowała: Aldona

Kaszubska

Babskie działanie

Nad ieia

Pani Krystyna Grabowska jest przystojną,
energii kobietą, która ocenia siebie nazbyt surowo.
- Pochodzę z bardzo pracowitej rodziny
- mówi - i wciąż mi się zdaje, że zostaję w
tyle, że powinnam bardziej się postarać.
Mąż pani Krystyny, prof. Krzysztof Grahowski, zapracowuje się na Politechnice
Gdańskiej, siostra Elżbieta robi naukową karicrę na uniwersytecie w Calgary, w Kanadzie, a już niedościgłym wzorem jest Mama, literatka i tłumaczka: mając 65 lat
nauczyła się fińskiego, hy tłumaczyć tamtejszych pisarzy. Robiła to zresztą tak świetnie,
że uhonorowana została najwyższym i odznaczeniami tego północnego kraju. W wieku 86
lat, rok przed śmiercią, napisała swoją ostatpełną życiowej

Ua)

nią książkę.

Pani Krystyna jest z zawodu chemikiem.
Zawsze zajmowała się zagadnieniami wody i ścieków. Toteż zupełnie naturalną r zeczą byto, że gdy powstały komitety obywatelskie,ona zaczęta w nich działać i tworzyć
lobby na rzecz ochrony środowiska, trochę
na wzór ruchu franciszka11skiego. Była to
praca pionierska, o ochronie środowiska maIo kto miał zielone pojęcie. Doskonale parnięta,jak kandydowała po raz pierwszy do Rady Miasta Sopotu . Usadzono ją na krzesełku,
niby uczennicę, przed ponad dwudziestoosobową komisją przesłuchującą i spytano, co
chciałaby zrobi(· dla miasta.
- Otworzyć plaże i oczyścić potoki - odpowicdziala natychmiast,czym wzbudziła ogólną wesołość.

- Ha. ha.jak pani sobie to wyobraża? - spytal ktoś sarkastycznie.

m ody

Pani Krystyna jest już radną drugiej kadencji, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.
- No i proszę - uśmiecha się z triumfem plaże są czynne, większość potoków już wyczyszczona! Oczywiście to, co się na rzecz
śrcxlowiska robi, wynika z konsekwentnej polity ki władz miasta. Współpraca układa się
dobrze, gdy jest wspólny cel.
Im bardziej się człowiek angażuje, tym
więcej jest do zro bienia. Dla pani Krystyny
druga kadencja w radzie wydaje się trudniejsza. Zauważa sprawy, których wcześniej nie
umiała wychwycić, nie potrafiła sformulować. Czyszczenie potoków, choć jeszcze
trwa.jest już poniekąd rozdziałem zamknię
tym: co ma być zrohione, będzie. Teraz przyszedł czas na śmieci: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta zaczę ło już segregować
niektóre odpadki. komisja radzi.co począć z
plastykowymi butelkami , istną plagą, panoszącą się w każ.dym miejscu. Zdaniem pani
Krystyny najw iększa nadz ieja jest w mlodych. Dlatego jest częstym gościem w szkolach, wspiera akcje i proekologiczne kon kursy plastyczne. Wspólnie z młodzieżą brała
udział w sprzątaniu świata. Kawałek glnhu,
jaki im przypadł, mieścił się w okolicach ul.
Westerplatte, zaś miecony byt głównie kapsiarni i strzykawkami.
Najważniejsze są dwie sprawy. Po pierwsze - świadomość ekologiczna, po drugie chęć działania. Rzecz dotyczy takie harmonii - jak rozwijać cywilizację, aby nie szkodzila człowiekowi. Na zwykłą potoczność sopocką można to przełożyć tak . Jak otwierać
się na turystykę, by nie szkodzić miastu i mie-

I Polecam

Fryzier radzi

Bez

nyc

takiego środka. który by mysi ogon przemieni! w lwią grzywę. Są natomiast sposoby, które pomagają w pielęgnacji marnych włosów,
wzmacniają je i sprawiają. że nasze samopoczucie i wygląd są lepsze. Oto co na ten temat
mają do powiedzenia mistrzowie grzebienia:
O każde włosy trzeba dbać, ale te słabiut
kie wymagają szczególnego zachodu . Przede
wszystkim należy dobrać sobie prostą. łatwą
do uło żen ia fryzurę, z krótko strzyżonych
włosów. Jeżeli koniecznie chcemy, żeby były dłuższe, to najwyżej do ramion. inaczej bę
dą wyglądać żałośnie. Krótkie włosy łatwiej
jest pielęgnować, myć i układać. Czynności
zabierają mniej czasu. A jest to ważne przy

włosach przetłuszczających się, które trzeba
niekiedy myć codziennie. Tak! To nieprawda. że im częściej je myjemy, tym szybciej
się przetłuszczają . Udowodniono, że jedno z
drugim nie ma żadnego związku . Jest to problem skóry głowy. Gruczoły łojowe produkują zbyt wiele tłuszczu a włosów jest zbyt
mato, aby ten fakt ukryć. Włosy trzeba myć
tak często jak to konieczne, z. tym. że odpowiednimi szamponami. Można go dobrać sobie metodą prób. ale można też poradzić sic;
fryzjera, który poleci ten najwłaściwszy do
codziennej pielęgnacji. I uwaga, uwaga, baardzo ważne: nie należy myć głowy zbyt gorącą wodą, bo to pobudza komórki łojowe,

na

W Polsce coraz częściej z:najclują zastosowanie protezy piersi. Stosowane są one
nalc1ęściej u pacjentek po mastektomii • amputacii piersi. O z:abiegu inplantacji protezy
piersi mówi dr Alicja Renkielska, pełniąca obowiązki kierownika Kliniki Chirurgii
Plastycznel i Leczenia Opaneń Akademii Meclyc1nel w Gdańsku,

I

Podziwiając spływające z ekranu telewizora kaskady gęstych, lśniących włosów, których właścicielki reklamują magiczne szampony i cudowne odżywki. niejedna z nas
wpada w kompleksy. Zamyka się w łazien 
ce. staje przed lustrem i patrząc na swoje ża
łosne ,.cipióry" pyta odbicia: i co ja mam robić z tymi cienkimi, rzadkimi i na dodatek
szybko przetłuszczającymi się włosiętami?'
Ewa i Tadeusz Degowscy, fryzjerscy mistrzowie Polski, właściciele zak.ladu TED we
Wrzeszcz:i, odpowiedzieliby zgodnym duetem: polubić. Innego wyjścia nie ma! Niestety. drogie panie. natury nie da się przeskoczyć, można ją j edynie wspomóc. Nie ma

badaniem jest u]trasonografia. Przy pomocy tej metody można „zajrzeć" do każdego
narządu. Jednak w przypadku piersi nie nadaje się do wykrywania wczesnych stadiów nowotworu. Natomiast doskonale nadaje s ię
do określenia, czy guzek jest torbielą, gruczolak.iem czy rakiem. Pod warunkiem j ednak,
że diagnozę postawi dobrze wyszkolony lekarz, a samo urządzenie nie będzie zhyt wy-

•
zna, 1a wł

przyjmuję
wytłumaczenia

Raz w miesiącu!

Wróćmy jednak do samokontroli .
N aj pierw musisz poznać swoje piersi, ich
kształt, symetrię, konsystencję. To może się
zmieniać, bowiem gruczoł piersiowy podlega
zmianom czynnościowym w okresie cyklu
miesiączkowego . Dlatego ważne jest, by
badać go w tym samym czasie co miesiąc.
Stań przed lustrem i przyjrzyj się piersiom
najpierw z opuszczonymi rękami. Potem

robić bez skierowania lekarza.
Całkowicie bezpiecznym i bezbolesnym

Ual
rokowa n ia
przynajmniej w 50
procentach.
Nie

Samokontrola
(

już wiele mammografów i badania można

Jednak

·

- Niemal codziennie operuje pan chore
piersi. Jak wiele z nich udaje s ię uratować?
- Uratować pierś, w której rozwinął s ię
nowotwór, można na dwa sposoby: albo
poprzez zabieg tzw. oszczędzający, podczas
którego wyłuskuje się tylko chorą część , albo
przez rekonstrukcję piersi. Jeden i drugi
sposób nie należy na razie w Polsce do metod
rutynowych. Wykonuje się je w niezbyt
szerokiej skali. Polskim standardem, niestety,
jest amputacja. Jestem jednak optymistą i
uważam, że rutynowe stosowanie zabiegów
oszczędzających przy operacjach piersi to
wyzwanie dla polskiej onkologii na najbliższe
dwa lata.
- Polscy chirurdzy potrafią już to robić?
- Natur&lnie. Problem nie polega na braku
umiejętności, ale na braku pieniędzy. Trzeba
wziąć pod uwagę i to, że nie każdy przypadek
nadaje się do zabiegu oszczędzającego.

'

G

dy lekarz potwierdzi nasze
obawy, najprawdopodobniej
skieruje na mammografię . Jest
to prześwietlenie piersi promieniami rentgena. Dawka promieniowania jest wielokrotnie
mniejsza niż przy prześwietleniu klatki piersiowej. Nie należy się więc jej bać. Jednocześnie jest to badanie niezwykle czule. Pozwala na wykrycie guzków o średnicy trzech
milimetrów. Czasem na·wet wykrywa nowotwór, zanim jeszcze uformuje siy w guzek, rejestrując mikrozwapnienia oraz tzw. wcią
gnięcia tkanki. Jest to obecnie najlepsze
badanie piersi, pozwalające na dokonywanie,
z biegiem czasu, porównań . W Polsce nie wykonuje się na razie mammograficznych badań masowych. Jednak każda kobieta może i
powinna j e sobie wykonać nawet wtedy, gdy
nic nie wskazuje na chorobę. W miastach jest

··
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Fot. Kamila Benke
sz~ailcom? Jaki jest hilans zysków i strat? Ile
miasto zarobi złotówek, ile hałasu, smrodu
~palin i utrudn ieil muszą znieść miejscowi,
1Je_trawn1~6w porozjeżdżaj,! samochody. ile
zms~czcn dokona sii. w przyrodzie'? Ideałem JCSt Sopot przyja1:ny dla gości, tro~kliwy
dla swoich.
,,Amen·• chciałoby się dodać.

Rita Krzyżaniak
"

(

Urszu a piosenkarka

ep
suszyć gorącym strumieniem

~ ~

I

Kiedyś róż był

powietrza, nie

należy szczotkować rzadkich włosów, bo po-

woduje to rozprowadzanie po nich tłuszczu.
Trzeba dbać o grzebienie, myć je, zawsze
czystym rozczesywać włosy po umyciu, aby
nic nanosić starego tłuszczu. Na przesuszenie mocno przetłuszczających się włosów dobrze wpływa lekka trwała. lub pa~emka. Wło
sy stają się hardziej puszyste. ładniej siy
układają. Jeżeli włosy przetłuszczają się bardzo bardzo mocno, wskazana jest wizyta u
dcmiatologa.

(Rit)

moim ulubionym kolorem i
zdecydowanie mocny makijaż.
Obecnie jest on bardzo delikatny, dominuje w nim kolor ceglany, ale rozjaśniony. Nie
przywiązuję wagi do firm, staram się aby to były kosmetyki. które dobrze działają na moją cerę - np. tusze do rzęs antyalergiczne. pomadki natłuszczające .
,
. W zasad_zie ko_ncentruję się na kosmetykach
p1elęgnacyJnych I do demakijażu. Mam bardzo
suchą s~órę, którą nale ży odpowiednio pielę
gnowac. Będąc w USA, u żywałam kapsułek
wygładzających skórę z nu trium firmy Pond' s
- wspaniale nawilża,ią skórę oraz niwelują zmarszczki. Po pO\~r~c1e do kraju jestem zafascynowa~a polsk1m1 wyrobami kosmetycznymi.
S~osuJ ę tomk Fort~ 40 firm y Eris, szczególn!e polecam.go paniom po trzydz iestce, wspaniale L1Jędm1a skorę. Szczerze mówiąc bez toników i mleczka nie wyobrażam sobie życia.

Bar:dzo dobre t_o niki i_ ml~zka mają lirmy Ginkgo I Sor~ya, me o~b1egaJą one jakośc ią od kosmetykow_z~g~amcznych. Bardzo lubię także
kr~n~ nawilzaJący na noc z serii Forte 40, na
dz1e~ ml~c~ko z serii AHA oraz krem jabtko"''.Y row~1ez AHA - jest on lekki, wcale się go
nie czuje na twarzy, a skóra wspaniale oddycha" .
"
Do p~elęgnacji włosów używam dobrych
szamonow Head & Shoulders i Pantene PROV. Paznokcie zawsze mam krótkie pokryte bezbarwnym lakierem.
. Lubię perfumy. nie przywiązuję jednak wag~ do nazw. tylko do zapachów. Często je zmiema~1. L~tem prefeniJ~ zdecydowanie zapachy
lekkie 1Jasne· na speCJalne okazje raczej zapa·
chy zmyslow~,ole1ste, nawet z domieszką piż·
111 ~ · Perfum uzywam w zależności od nastroju,
w Jakim Sly znajduję.

(Ni.)
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Naipierw sprawdź, potem ied1

Wsklepach i restauraciach

Mało strawne kape usze

Po ra wy

Utrrymuląca się

ostatnio ciepła pogoda, prr, duiel wilgotności ścl6łkl, spowodowała
przyspieszony rozwój grzybów kapeluszowych. Grzybiarze wracaią z lasów z koszami
pełny•
ml prawdziwk6w, maślaków ery koźlarry. Dorodne borowiki i inne gatunki gnyltów
ofero·
wane są na targowisk ach I przy drogach pnebiegających pne:a: lasy. Niestety, nie wszystkie
grzyby są przysmakiem. Część z nich :a:agraia zdrowiu I iyciu c:a:lowleka.
Jeżeli mamy wątpliwości,
co do prLydatności do spożycia
grzybów zebranych przez nas
osobiście lub kupionych na targowisku, możemy skorzystać z
ekspertyzy w san.-cpidz ie. Warto też kupić w księgarni atlas
grzybów. Obecnie są one dostępne również w wersjach kieszonkowy ch.

San.·epid zapobiega
- Zajmujem y się głównie
nadzorem nad sprzedażą grzy-

bów i ich przetworó w na targowiskach oraz w sklepach - powiedział nam Aleksande r Hołówka, kierownik Sekcji Higieny Żywności Wojewód zkiej
Stacji Sanitarno -Epidemi ologicznej w Gdańsku. - Rozporządzenie ministra rolnictwa
dotyczące handlu grzybami z
października ub. r. zezwala na
handel nimi pod ściśle określo
nymi warunkam i. Sprzedający
powinien uzyskać zaświadcze
nie uprawnion ego klasyfikat ora grzybów surowych (ważne
tylko w dniu wystawie nia),
umieścić przy stoisku tabliczkę
ze swoim nazwiskie m i z informacją o gatunkach oferowanych grzybów. Zakazany jest
handel obwoLny grzybami i .,z
ręki". Sprzedaż musi się odbywać na straganac h stacjonar -

nych i w kioskach. Za przestrzegani e tych przepisów i
rozporządzeń odpowiadają

właściciele targowisk . Osoba
pobierająca opłatę targową nie
musi znać się na gatunkac h
grzybów, ale zobowiązana jest

do sprawdze nia, czy handlarz
posiada ważne świadectwo od
klasyfikat ora.
- Większość konsumen tów
uwai.a. że na targowisku mogą
zaopatrzyć się w towar nie budzący zastrzeżeń. Zwłaszcza,

że

plac targowy legalizuj e
sprzedaż. Kupują więc grzyby,
zawierzając sprzedającemu i
swojej wiedzy o tym towarze,
choć skutki pomyłki mogą być
tragiczne.
San.-epid . nie może pilnować wszystkic h miejsc sprzedaży, gdyż nie ma takich moż
liwości. Dlatego też prowadzi
przede wszystkim działalność
profilaktyczną. Gdański san.epid przeszkol il diagnostó w,
pracujących w zamkniętych i
otwartych placówka ch służby
zdrowia. Szkoli też klasyfikatorów grzybów świeżych, prowadzących punkty skupu i wydaje bezpłatnie zaświadczenia
osobom handlującym grzybami. W stacji mogą także uzyskać ekspertyzę zbieracze i
konsumen ci, którzy chcą się

u pewnić,

war.

Jadalne też ukodzq
- Grzyby jadalne spożywane
w nadmiarze mogą być szkodliwe dla zdrowia - twierdzi A.
Hołówka. - Dotyczy to szczególnie dzieci i osób w podeszłym wieku. Mieliśmy przypadek małego, 5-letnieg o
chłopca karmioneg o w nadmiarze potrawami grzybowym i. W
końcu trafił on do szpitala z

objawami zatrucia pokarmowego. Okazało się, że jadł zupy grzybowe i ziemniak i ze
smażonymi grzybami. Dotar!cm do matki i z trudem zdoła
łem jej wytłumaczyć, że grzyby są ciężko strawne. Powinny
być one dodatkami do potraw,
po<lnoszącymi ich walory smakowe, ale nie daniami podstawowymi. Przykładem tego jest
trująca pierścienica kasztanowata, którą u nas zbierano i suszono. Susz nabywa! odbiorca
z Francji, gdzie jest on przyprawą do zup .

Nie może
być wątpliwości
- W siedzibie naszej stacji

zorganizowaliśmy wystawę

grzybów, na której wyckspo-

Obrodziły grzyby, Grr,·
biane lui od bladego świtu
przeczesują lasy I pola, w
poszukiwaniu prawdziwków,

maślak6w, koźlarry.

W trójmiejs kich kslęgar·
11lach nastała pora grrybo·
brania • lak ciepłe ••• grzyb·
ki • znikają z pólek wydaw•
nlctwa poświęcone grrybom.
Jeżeli

nie dopisze nam

szczęście i nie trafimy od razu
na satysfakcjonującą nas książ

kę poświęconą grzybom, czeka
nas długa wędrówka po księ
garniach. W niektórych publikacji o grzybach po prostu nie
ma.
- Mieliśmy kilka pozycji - i
tych drogich, albumow ych, i
tych tańszych, kieszonko wych,
które można zabrać ze sobą do
lasu - usłyszeliśmy w jednej z

BAŁTYCKA

gdańskich księgami. - W ciągu
ostatnieg o miesiąca szybko
znikały z pólek. To znak, że sezon grzybowy w pełni.
Większość publikacj i nosi
ten sam tytuł - po prostu
,,Grzyby". Ten tytuł nosi przewodnik kieszonko wy za 4,80
zł, encyklope dia kieszonko wa
za 21 ,70 zł i przewodni k za 19
z!. Wszystkie są bogato ilustrowane kolorowy mi zdjęciami.
Ich format nie przekracza formatu szkolnego zeszytu - są
więc praktyczn e dla tych, któ-

~

· Artystyczna BART
B ałtycka AgencJa

zaprasza na: KONCE RT KOŃCZĄCY SEZON '95
w OPERZE LEśNEJ
ZFaździernika (sobotalg__odz. 18.QQ OPERA LEŚNA - Sopot
Koncert VARIUS

MANX . gościnnie grupa DE SU.

Patronat radiowy:

fi~"°;zy
t;:>w. •
Radio Gdai'lsb:

Bilety: w cenie 10,- z/ w przedsprzedaży, w dniu koncertu 13,- zl
Bilety do nabycia:

Dużą popularnością cieszą się

m i ędzy innymi: ,,Przewod nik
po grzybach" (24 zł), ,,Poznajmy grzyby" (12,90 zł) i leksykon przyrodni czy „Grzyby"
(16,90 zł). Doskonale sprawdzają się w domowej edukacji
grzybiarza .

.

..

.
BART Sopot. ul. Kościuszki 61. Sklepy CEPELIA na terente Troimiasta,
ORBIS Sopot. TEATR MUZYCZNY Gdynia. BMN TRAVEL Gd.-Wrzeszcz,
MUSIC CENTER Gdańsk Gł. dworzec PKP (l piftro), OLIVIA Gdynia,
ul. Kilińskiego 6. Sklepy: LEE COOPER Gdynia. ul. Swiętojańska 97 i Gdańsk
Wielki Młyn box 41.
R·2372/i

Zdaniem handlowców grzyb
postrzegan y jest przez konsumentów jako produkt sezonowy. Z pojawieni em się grzybów świeżych. wzrasta zainteresownie gotowymi przetworami z ich zawartością.

Grzyby w proszku
W sklepach dostępne są
przede wszystkim zupy grzybowe zupy w proszku (produceneci niestety nie podają gatunków). Supersam Marei na
gdańskim Chełmie proponuje
Zupę grzybową Winiary w cenie 0,63 zł, zupę z borowików
Knorra (opakowa nie SO-gramowe) - za 1,50 zł, zupę grzybową, domową Amino (porcja
dla 3 osób) - za 0,75 z!. Poza
tym na pólkach znaleźć można
proszkow e sosy grzybowe .
Charakterystyczną cechą tych

Marynaty i mrożonki
Pieczarka - popularny grzyb
hodowlany - najczęściej oferowana jest w marynaci e. Na
rynku dostępne są pieczarki
marynow ane z Łabinexu po
2,55 zł lub z firmy Ole w cenie
2,20 z!. Łabimex proponuje też
leczo z pieczarkami oraz z papryką, cebulą, koncentra tem
pomidorow ym i przyprawa mi.
Natomias t firma Diamont z
Gdańska oferuje sałatk i warzywne z pieczarkami.
Inną grupą przetwor ów
grzybowyc h są mrożonki. Najczęściej spotykane są pierogi z
kapustą i grzybami . Sklepy
oferują ponadto pakowan e
próżniowo pierożki z grzybami, przykładowo 250-gramo wa
tacka z pierożkami firmy Vela
z Płocka kosztuje 1,95 zł.
O dłuższego czasu stałym
zaintereso waniem cieszą się
także serki topione. Pieczarki
trafiły także, nie bez powodze-

a

Wzupach i naleśnika ch
Restaurato rzy, tak samo jak
handlowcy , twierdzą, że jesienią klienci chętniej zamawiają
dania z dodatkiem grzybów .
- W naszej kuchni podajemy
staropolską zupę kwaśnicę , na
którą składają się grzyby suszone np. podgrzybk i i sos z
kiszonej kapusty - powiedział
Krzyszto f Oryszews ki, szef
kuchni gdyńsk iego Majora. Serwujem y ponadto sosy grzybowe jako dodatkek do dań
mięsnych . Używamy głównie

grzybów szlachetnych, ale także pospolitą pieczarkę. Typowo sezonowy jest rydz, do
przygotow ania, którego potrzebujemy tylko świeżego grzyba.
Inne (prawdziwki , koźlaki, borowild) w ciągu roku wykorzystujemy jako marynaty. Potrawy z grzybów są bardzo kaloryczne zamawian e głównie na
jesieni i zimą.
- Nasza restauracja proponuje wyłączni e kuchnie chińską.
Jedynym grzybem jakiego uży
wamy do sporządzenia naszych
dań jest Mu-Mu, sprowadza my
go bezpośrednio z Chin - powiedział Jerzy Piotrkiew icz,

leczyć.

Od lewej: podgr:ybek brunatny, zajączek i rydz mleczaj

Owocniki grzybów jadalnych, rozwlfalące się masowo w
lasach I na łąkach w okresie feslennym, są zbierane i kon·
sumowane w stanie świeiym oraz w postaci przetworów
(gnybów suszonych, marynatów, kiszonek, solanek, mączki
i ekstraktów), Ceni się je ze względu na wartości smakowe I
zapachowe. Grryby zbiera się od końca sierpnia do paź·
dziernlka. Chociat najwc:a:eś11lejsze gatunki • smardz i pie·
strzenlca, występują jui od połowy kwietni~.
Grzyby jadał ne zawierają
pektyny, glikogen i
grzybnik, nie trawiony przez
układ pokarmow y człowieka.
Ponadto występują w nich
związki azotowe, tłuszcz, enzymy, substancje aromatyczne,
sole mineralne (najwięcej fosforu i potasu) i witaminy: A,
B 1, B 2, C, D, PP. Wartość
kaloryczn a 100 g świeżych
grzybów wynosi 32 kcal, a suszonych - 240 kcal.
Wśród kilkudziesięciu gatunków grzybów jadalnych
celulozę,

(msk)

rzadkości należą niestety
książki, w których znaleźć

Do

można porady kulinarne dotyczące grzybów. Jedyne, co
udało się nam znależć to:

„Grzyby w lesie i na stole" (18
- bogato ilustrowan e, ale
przepisów niewiele oraz „Przetwory z owoców, warzyw i
grzybów" (2 zł) - wydanie broszurowe. W poszukiwaniu oryginalnych przepisów na potrawy z grzybów przyjdzie nam
więc szukać między innymi receptami.
(A.F.)

Alicja Peplińska

muchomó r jadowity i wieruszka ciemna. Grzyby te powodują najcięższe zatrucia pokarmowe. Po przypadko wym ich
spożyciu występują dolegliwości związane z układem pokarmowym (bóle w okolicy przewodu pokarmow ego, wymioty
i biegunki) i układem nerwowym (niepokój i podniecenie).
W razie zatrucia grzybami,
choremu musi być udzielona
jak najszybcie j pomoc lekarska. Pierwsza pnmoc polega na
usunięc i u z przewodu pokarmowego toksyn poprzez wywołanie wymiotów , zażycie
środków przeczy szczających
oraz podtrzym aniu działania
układu krążenia krwi poprzez
wypicie kawy lub mocnej herbaty.

szczęście

do tej pory nie
przypadku śmier
telnego. Do pogotowia zgła
szają się osoby z lekkimi objawami zatrucia. Jest ich niewicie, do tej pory było około 15
zgłoszeń . W większości, są one
ofiarami grzybów niejadalnych. Natomiast cięższe przypadki kierowane są do Kliniki
Toksykol ogii przy Akademii
Medyczne j w Gdańsku. Jak na
razie trafiło tam tylko 5 osób z
objawami ciężkiego zatrucia.
Oprócz akademii, także inne szpitale przystoso wane są
do leczenia herofarma tycznego i pohfarma tycznego. My
apelujemy , żeby zbierać tylko
te grzyby, które się zna lub zaopatrzyć się w atlas grzybów
jadalnych i często z niego korzystać podczas leśnych wę
drówek. Lepiej zapobiegać, niż

kierownik gastronom ii restauracji ZHONG HUA, mieszczą
cej się w kompleks ie sopockich Łazienek Południowych. Podajemy go jako dodatek do
kurczaka, wieprzow iny i in .
gatunków mięs. W niewielkich
ilościach występuje jako skła
dnik niektórych serwowan ych
przez nas dań, np. zupy z pęda
mi bambusa.
W restauracj i „Karczma u
Jakuba" w Pruszczu Gdańskim
kucharze proponują krokiety z
grzybami . Jest to naleśn ik
nadziewan y grzybami (różne
gatunki), panierowa ny i smażony na gorącym tłuszczu poda wany do czystego barszczu.
W Barze Słonecznym na
gdańsldej Morenie sprzedawcy
oferują pierogi i paszteciki z
kapustą kiszoną i grzybami.
Kilogram pasztecików kosztuje
5,50 zł, a za pierogi zapłacimy
6,00 z!. Jak nam powiedział
ekspedient Eugeniusz Lubecki
wyroby „idą jak świeże bułecz
ki", najchętniej kupowane są
przez ludzi młodych, którzy
częściej spożywają wyroby
bezmięsne. Jak nas zapewniono wszystkie użyte do wyrobów gatunki grzybów mają
atesty san.-epidu.

e I• Ir I• ce

było żadnego

do las u

rzy nie wierząc własnej wiedzy
na temat grzybów, potrzebują
podczas grzybobra nia fachowej „ściągi".
Na rynku dostępne są również wydawnic twa albumowe .

raz z pojawien iem
grzybów w la·
sach rośnie zalnte•
rasowanie zawierającymi je
potrawam i, Kucharze w re•
stauracjach równlei częściej,
nli w Innych porach roku,
serwują dania grzybow e.
Natomiast lokale z kuchnią
dalekowschodnią oferują eg·
zotyc:a:ne przysmaki z tatun·
kami grrybów, kt6re nie wy·
stępują w Europie.
się

nia, do przetworó w wędliniar
skich - najpopula rniejsze z
nich to mortadele.
Smakosze mogą zaopatrzyć
się w sklepach dysponujących
ladami chłodniczymi ,.; różne
go rodzaju pizze - większość z
nich zawiera pieczarki.

Jacek Sieński

zł)

I Przy obwodnicy i gdzie indziei

AGENCJA ARTYSTYCZNA

81-703 Sopot. ul Kosciuszkl 61
1e1 s17.254.s10.11s.1axs1H>74

Pomimo obfitości grzybów,
w tym roku notuje się znacznie
mniej zatruć niż w latach poprzednich . W dalszym ciągu
jednak zdarza się, że do koszyka trafiają również grzyby trujące, które później odpowiednio przyrządzone podawane
są na stół. Nieuwaga i zbieranie nieznanyc h egzempla rzy,
często ko1kzą się ostrymi buła
mi brzucha i wymiotam i, a w
niektórych przypadka ch nawet
dochodzi do śmierci .

ksiqłkq

Z

nowaliśmy okazy jadalne, niejadalne i trujące - mówi Wanda
Barysz, kierownik Oddziału
Oświaty Zdrowotne j WSSE w
Gdańsku. - Obecnie jest ona
pokazywa na w Kościerzynie.
Nikt na wystawie nie nauczy
się jednak odróżniania grzybów jadalnych od trujących. Te
same ich gatunki wyglądają
inaczej w różnych latach i
miejscach znalezienia. Najważ
niejsze jest to, aby wiedzieć, że
są grzyby trujące. W razie jakichkolwi ek wątpliwości trzeba je natychmia st wyrzucać.
Lepiej wrócić z grzyboran ia z
pustym koszem, niż zatruć siebie i rodzinę.
- Grzyby należy delikatnie
wyciągać ze ściółki w całości,
lekko kręcąc nóżką. Wówczas
istnieje możliwość obejrzenia
ich i właściwego rozpoznan ia.
Nie zaleca się, tak jak dawniej,
przycinani a trzonów grzybów,
gdyż ich pozostałość rozkłada
się w glebie i szkodzi grzybni.
Gąska zielonka jest cala w barwie zielonkaw ej, a gołąbek trawiasty - biały od spodu, ale nie
ma pierścienia. Natomiast cechami charakter ystycznym i
muchomo rów są pierścienie
lub ich zauważalne resztki na
trzonie oraz bulwiasta i waciasta pochewka na jego szczycie,
białe blaszki pod spodem kapelusza. Do grzybów najbardz.iej
trujących, często mylonych z
gatunkami jadalnymi. zaliczają
się muchomo ry i podobne do
rydzów mleczaje, a szczególnie mleczaj rudy. Jednakże
rydz jadalny po przecięciu jest
lekko zielonkaw y i wydziela
pomarańczowe mleczko, a pozostałe mleczaje - białe.
- Zbierając grzyby należy
unikać nie tylko gatunków trujących, ale także - niejadalny ch
z innych powodów . Bardzo
podobny do borowikó w jest
goryczak żółciowy. Jeżeli
przypadko wo zostanie on uży
ty do przyrządzenia potrawy,
to zepsuje ją z powodu intensywn~go smaku goryczy. Goryczaka rozpoznaje się po róż
wawym miąższu pod kapciuszem.

Na

'Grl}'b ·i... do szpitala

wyrobów jest łatwość i szybprzygotowania dania, najczęściej do rozrobieni a w pły
nie, np. sos grzybowy po francusku Maggi (porcja dla 4
osób) może służyć jako dodatek do cielęciny, wołowiny,
kurczaka, indyka, ryżu i warzyw oraz sos grzybowy Knorra w cenie 2,00 zł. Popularne i
chętnie nabywane są sosy
grzybowe sproszkowane, pakowane w słoiczkach z kaliskiego
Rolmexu.
kośc

czy nabyli dobry to-

Mi~ei zatruC grzybami

Fot. Robert Kwiatek

gr zy bk i m

występujących w Polsce, do
najpopularniejszych należą borowik szlachetn y (prawdziwek), kurka, rydz, maślak,
opieńka miodowa, pieczarka
polna, podgrzyb ek zajączek,
gąska żółta, gołąbek zielony, i

koźlarz.

Z grzybów jadalnych przypotrawy samodzielne oraz stosuje je, jako dodatki
albo przypraw y do potraw.
Najbardzi ej rozpowsze chnionym przetworem są grzyby suszone. Do suszenia przeznacza
rządza się

(JAS)
się głównie

kapelusze borowików i kożlarzy.
W occie marynuje się przede
wszystkim rydze, borowiki,
młode maślaki i
pieczarki.

***

Grzyby trujące zawierają

niebezpie czne
dla organizm u
I udzkiego toksyny, m. in .
falloidynę, muskarynę, amanitynę i kwas helwelowy. N ajbardziej trujące
Od lewej: muchomór czerwony, muchomór sromotnikowy i
są: muchomó r
sromotnik owy, muchomór żółty

Na targowiskach I atestem

Borowiki, mio dówki, m a ślaki

I

Na wszystkich gdańskich I gdyńskich

targowiskach grr,·
bów w bród. Pysznią się brunatne kapelusze królewskich
. . . I borowików

- prosto na rynek. Grzybki mu- nazwiskiem i adresem spr7..edai pachnące, że jąccgo.
, łagodną barwą kus:a:ą miodówki, promienie je• by sii;: dobrze sprzedawały.
- Komu by się chciało iść z
siennego słońca odbijają się zalotnie w połyskuiących ma·
Zgodnie z zaleceniami san.- zebranymi o świcie grzybami
ślakach. A zapach! I jak się Im opneć?I Male, średnie albo epidu, przeznaczo ne na sprze- do san .-epidu - usłyszeliśmy w
daż grzyby muszą być posegreodpowiedzi na pytanie o atest.
Czubajki kanie to bardzo ukształtowanie terenu i opady I dute • kllent płaci, klient wybiera.
gowane według gatunków . Z lasu jedzie się prosto na tarsmaczne grzyby. Trzeba jednak różnych pyłów sprawiają, że śro- I
ajlatwiej kupić grzyby 2,50-3,50 z!. Kupka maślaków Obok nich powinna być umie- gowisko, żeby towar szybko
uważać, by nie pomylić ich z
dowisko jest tam znacznie zanie- I
na targowiska ch. Zda- kosztuje około 4 zł.
szczona informacja. jaki to ga- sprzedać.
muchomo rami. Istnieje jednak czyszczone. W ciągu doby obworza się. że grzybiarze
- Proszę zobaczyć, jakie tunek oraz nazwisko i adres
Jednak zdaniem inspektojeszcze jedno niebezpieczeń dnicą przejeżdża 15 tysięcy samo- J
sprzedają je w tunelach i okolipiękne maślaki - zachwala
sprzedawcy. Każdy handlujący rów san .-epidu. wię k szoś ć
stwo.
chodów.
(ken) I cach większych dworców . swój towar jedna z pań. A jakie powinien na życzenie klienta grzybiarzy przestrzeg a przepiJak powiedziała nam analityk
smaczne! TrLeba tylko pamię okazać wydany przez terenową sów. Od ponad m iesiąca grzyCzęsto rozkładają też swoje lekliniczny ze szpitala w Gdańsku
biarze zgłaszają się do Terenotać, żeby je dokładnie obrać śne „zdobycze " na poboczach
stację sanitarno- epidemiol oZaspie, Elżbieta Sienkiewicz, nawej Stacji Sanitarno-Epidemiodróg i sprzedają przeważnie dorzuca jeszcze dobrą radę.
giczną atest. Przed wydaniem
leży unikać spożywania czubajki
W rzędzie handlujących atestu specjaliści kontrolują. logicznej Gdańsku.
tym, którzy mimo nieudaneg o
czerwieniejącej. Zwłaszcza rosną
- Mamy grupę stałych
grzybobra nia chcą pochwalić przed gdańską halą targową czy wśród przyniesi onych
cej w miejscach zanieczyszczoklientów
- mówi Zofia Dą
grzybiarz
y
zwróciły
naszą
przez
sprzedawc
się
w domu pełnymi koszykaę grzybów nie
nych. A takich jest u nas coraz
gatunków trujących. browska, kierownik oddziału
mi. Dziwi natomiast, że grzyby uwagę dorodne borowiki - ma
więcej. Gdy gleba nabiera cech
higieny żywności, żywienia i
nie trafiają - tak jak na przy- piękne, jak z bajkowyc h ilu- Sprawdzają tei., czy nie są za- przedmio
wysypiska śmieci, w czubajce
tów użytku gdań
stracji.
Kilka
sztuk
kosztuje
5
robaczone.
kład ,.udomowi one" pieczarki czerwieniejącej zbierają się różne
skiego san.-epidu . - Przychoz!.
Tyle zalecenia. A jak hantrucizny. Staje się ona prawie tak
do sklepów warzywny ch.
- Na grzyby trzeba wyru- dlowanie grzybami na trójmiej- dzą już około godz . 7.30 . Wyszkodliwa,jak muchomór sromotMimo tak dużego urodzaju
dawanie atestów odbywa się
szyć wczesnym rankiem - podskich targowiskach wygląda w bardzo
nikowy.
na grzyby, ceny nie należą do
sprawnie .
,
I
kreśla dumna ze swojego zbiopraktyce? Ułożone na papierze
Tereny zanieczyszczone i jednajniższych. Wszędzie - i w
Inspektorz
y kontrolują reguru
starsza
kobieta. - Zbiera cala lub plastykow ych tackach,
nocześnie ,,grzybonośne" znajduGdańsku, i w Gdyni - są zblił amie gdańskie targowisk a .
rodzina
.
Wstajemy
przed
grzyby
posegrego
wane
są weją się wzdłuż szosy obwodowej
żone. Za dwie garście (nie za
wschodem słońca i jedziemy dług gatunków. Nigdzie jednak Rzadko sprzedawcy nie posiaTrójmiasta. W tamtejsze lasy czę
dają atestów na grzyby . Jeżeli
duże) prawdziwk ów trzeba zado
lasu.
Pod
Kościerzy
ną manie zauważyliśmy ani informa- tak się zdarzy, karani są mansto wyprawiają się zbieracze.
płacić od 3,50 do 5 z!. Tańsze
my swoje miejsca. Cztery go- cji o ich nazwie, ani o cenie. datami.
I Tymczase m, obfitość spalin, Czµbajka kania
są miodówki - kupimy je za
dziny grzybobran ia i wracamy Nigdzie nie było też kartki z
(A.F.)

I Uwaga

na czubaiki!
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a Sarajewo w ciągu
trzech lat spadło
około 30 milionów
pocisków artyleryjskich i granatów. Podają to
szacunki opracowane przez
rozjemcze siły ONZ. Ile wystrzelono naboi z broni manynowej, ,ego nie wie nikt. Nikt
nigdy się nie dowie. Liczyłem
ilość śladów po kulach w poje
dynczym kontenerze, który po
wypełnieniu go workami z piaskiem stanowił jedną „ciegieł
kc;" w wielometrowej zaporze
mającej powstrzymywać padające z okolicznych wzgórz
strzały snajperów . Doliczyłem
do trzystu. Potem się pogubiłem. Poraziło mnie to, że sąsie
dni kontener był jeszcze hardziej podziurawiony.
Ślady pocisków i odłamków
widać nie tylko na murach domów. Kule pr7ede wszystkim
poprzeszywały i okaleczyły

1a to

ze Ian
ludzką psychikę. Choćby wojna skończyła się jutro (co
wbrew optymizmowi polityków jest bardzo mało prawdopodobne), będzie ona trwać jeszcze długo. Będzie trw ać w
ludziach, będzie czaić s ię w
ich oczach. Jeszcze wiele lat.
idąc ulicą, ludzie będą kulić się
w sobie, bojąc się kul zarówno
zabłąkanych, jak i tych precyzyj ni c mierzonych. Jeszcze
długo jedyną zabawą sarajewskich dzieci będzie polowanie
na Serbów i strzelanie z pepesz
wystruganych z kawałka drewna. Albo wyciętych ze zwoju
niepotrzebnego plastiku, bo
drewno jest zbyt cenne i może
przydać się na podpałkę.
Siady pocisków odcisnęły
sit; tci na ogólnym planie miasta. Najszersza, niegdyś najruchliwsza arteria m iasta, jeśli to
tylko możliwe, jest dziś omija-,
na przez kierowców i zyskała

•

ponure miano Alei Snajperów.
Wolno n ią jeździć tylko z dużą , najlepiej maksymalną szybkością, tak żeby poukrywani
strzelcy wyborowi nie mieli
dość czasu, by precyzyjnie namierzyć cel. Ten trzeci rodzaj
śladów pocisków i ostrzałów w
sposób najbardziej dramatyczny widoczny jest jednak w
okolicach byłej wioski olimpijskiej. Rozstrzelany symbol zimowej olimpiady (co utrwaliliśmy w kadrze) jest tego najlepszym dowodem . Na pobliskim
byłym stadionie powstał cmentarz. Zamiast zawodników widać na nim tera z krzyże, zamiast kibiców - postacie w
czerni. Przeważn ie kobiety.
Rozstrzelane miasto jednak
się broni. Samo też strzela, takie są prawa wojny. Obecność
francuskich oddziałów działa
jących pod flagą ONZ, rekrutujących się przede wszystkim z

szeregów Le gii Cudzoziemskiej, na czetników działa jak
zimny prysznic. To właśnie
oni, legion iści przygotowywali
naloty wojsk NATO na stanowisk a serbskie, oznaczając
czetnickie gniaz<la a rtyleryjskie laserowymi sygnalizatorami. Najważniejszymi obrońca
mi miasta są jednak sarajewscy
mudżahedini. Najbardziej zasłużeni z nich. korzystają z
przywileju zajmowan ia mieszkań, do których bez przerwy
dociera bieżąca woda i elek tryczność. W warunkach wojennych. stanowi to nie lada rarytas. - To niezbędne, - mówią
oni sami - taka jest koniec zność . Ta wojna może bowiem
jeszcze potrwać nawet i pięć
dziesiąt lat.

Roman Warszewski

,,

Zdjęcia: Robert Kwiatek
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' Za tydzień w Sopocie
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7 października w Opene Leśnei w Sopocie rozpocznie się
ogólnopolska trasa koncertowa grupy Varius Manx, promuiąca ich
platynowy krąiek „Elf", drugi album tei barwy w dorobku zespołu.
Tournee obejmie wszystkie największe polskie miasta.
ł.ącznie odbędzie się 14 koncertów.
Varius Manx istnieją od początku
1990 roku, jednak szerszej publiczności
dali się poznać dopiero w marcu 1994
roku, kiedy to formacja wzmocniona nikomu nieznaną wtedy wokalistką - Ani-

tą Lipnicką, umieściła piosenkę „Zanim
zrozumiesz " na prawie wszystkich li-

stach przebojów krajowych rozgłośni
radiowych. Miesiąc później na rynku
DE SU, czyli Beata Kacprzyk, Daria
ukazała się trzecia płyta zespołu, a
pierwsza z Anitą - .,Emu", która w listo- Druzgała i Małgorzata Pruszyńska, któpadzie pokryła się zlotem, a w marcu re do tej pory wokalnie wspomagały De
Mono i Varius Manx na koncertach. Na
bieżącego roku platyną. Parę tygodni
razie dziewczyny nie mają jeszcze żad
później, 24 kwietnia miała miejsce premiera kolejnej płyty Varius Manx - nej płyty. Ich debiut zapowiadan y jest
„Elf', która platyną została powleczona na przyszły rol. Do tej pory umieściły
znacznie szybciej niż poprzednicz ka, bo piosenkę na składance „Do końca świa
ta" wydanej przez ZIC-ZAO:
już po czterech miesiącach od wydania.
Na terenie Trójmiasta bilety na konRazem obu albumów sprzedano prawie
700 tys. egzemplarz y! W tym czasie cert sprzedają sklepy Cepelii. Ponadto
Varius Manx, który tworzą : Anita Lip- można nabyć je w Sopocie w Bałtyckiej
nicka - śpiew, Robert Janson - gitara Agencji Artystyczne j BART przy ul.
akustyczna , Rafał Kokot - saksofon , Kościuszki oraz w Orbisie przy uL Boh.
Michał Marciniak - gitary, Paweł Mar· • Monte Ds.ino: W G<lyni w: biurze turyciniak - gitara basowa i instrumenty kia· stycznym QHvia przy ul. Kilińskiego,
wiszowe oraz S ławek Romanows ki - ' Teatrze Muzycznym na placu Grunperkusja, zgarnęła większość prestiżo ~aldzkim i sklepie Lee Cooper przy ul
sklepi~
wych tytułów i nagród muzycznyc h Swiętojańskiej ••W Gdarlsku
oraz, jako p ierwsza w muzycznej histo.- Lee Cooper-Adi das w\Vielki Młynie. 1
rii naszego kr.tju , w ciągu jednego roku sklepie Music Center na dworcu gl(lwuym PKP i BMN Travcl przy ul. Grunzdobyła dwie platynowe płyty.
,
Podczas sopockiego koncertu przed w aldzkiej.
• ·.•
•
zesl'?,lem Varius Manx wystąpi grupa
(A.K.)

Młodzieiowy Klub Myśli
Politycznei działaiący

w:

przy VI LO i Technikum
Samochodowym
w Gdańsku zorganizował
25 wneśnia festyn
przedwyborczy dla
młodzleiy.

poniedziałek, o
godz. 10 przed
Technikum Samochodow ym
zgromadzi! się
tłum mlodzic:i'.y. Każda obecna
grupa reprezentowała sztab
wyborczy innego kandydata
na prezydenta RP. W śród masy ludzi z trudem przeciskali
się dziennikarz e z aparatami i
kamerami oraz zaproszeni goście. Po usadowieni u się w sali gimnastyc znej wszyscy
oczekiwaliśmy na rozpoczęcie
imprezy. Jako pierwszy wkroczył na salę kandydat Unii
Wolności, Jacek Kuroń. odrazu znajdując się w centrum zainteresowa nia dziennikar zy i
zaproszonej młodzieży . Przedstawicielam i sztabów wyborczych byli: Janusza KorwinaMikke - Marek Świeczkowski,
Hanny Gronkiewi cz -Waltz Jerzy Grzywacz, Lecha Kaczyńskiego - Dariusz Świerski
i Jacka Kuronia - Alina Pień 
kowska. Przedstawic ielka Lecha Wałęsy odczytała list prezydenta skierowany do zgromadzonej mlodzie.i;y. Po skoń
czonej prezentacji przedstawiciele sztabów poszli przyrzą 
dzać sałatki, co stanowiło jeden z przewidzian ych konkursów. Gdy jedni przedstawic iele pichcili sałatki inni prezentowali wierszyki o ich kandydacie na prezydenta. Najwięk 
sze brawa dostał wierszyk rapowany przez działaczy UW.
Po ogólnym rozbawieni u i
rozluźnieniu przyszedł czas na
poważne tematy . Zostało zadane pierwsze z zakładanych
pytań . Na pytanie, czy dany
kandydat jest za złagodzeniem
ustawy antyaborcy jnej, wszyscy politycy mniej lub bardziej otwarcie powiedzieli nie .
Nie spotykaną w czasie kampanii prezydenck iej zgodność
kandydatów zakłócił drobny
incydent. Kandydat UW stanowczo żądał trzykrotni e
dłuższego czasu wypowiedz i
od przysługującego, regulaminowego. Gospodarze imprezy
wahali się, czy nie spełnić
prośby Kuronia,Jcdnakźe inne
sztaby ostro zaprotestowały .
Kłótnia zaczęła być prowadzona w coraz poważniejszym
tonie, a cała sala z uwagą śle
dziła jej przebieg.
Następnym punktem programu było przedstaw ienie
werdyktu jury w konkursie na
najlepszy wiersz. Poloniści
najwyżej ocenili utwór sztahu
Korwina-M ikke, Klub Myśli

a
początku września, a nawet od końca sierpnia
nagłaśniam sprawę starogardzkiego konkursu
wokalistów. No i stało się, sześć dni temu, to (est
w niedzielę 24 września 1995 roku (informacja dla
laików) odbył się wielki finał w sali Starogardzkiego

Centrum Kultury.

Jako pierws:;y wkroc~yl ,w salę kandydat Unii Wo/11ości, Jacek Kuroń, od ra~u majdujqc się w centrum :ai11teres01rnnia dziennika-

r:y i :apros:.onej młodje~·-

Politycznej Waldemara Pawlaka, a publiczność (co było
do przewidzen ia) raperów z
UW. Po rozgrywkac h umysło
wyc h nastąpiło przeciągani e
liny. Zwyciężyli zarówno
uczniowie jak i ich rywale,
politycy. Potem ogłoszono
czyja sałatka jest najlepsza. W
tej konk.--urencji bezapelacyj nie
wygrała „sałatka Pawl aka"
(jak po c ichu nazwali ją konsumenci). W czasie trwania
wszystkich konkursów sztaby
roznosiły wśród obecnych
ulotki i gadżety. Zwłaszcza te
ostatnie cieszyły si1; sporym
zaintereso waniem. Ruch na
sali wzmógł się bardzo, gdy
wniesiono tace ciastek od Lecha Wałęsy, którymi przegryzano „wyborcze" sałatki. Brakowało tylko wyborczej kieł
basy ... Szal kulinarny ogarnął
wszystkich obecnych. Zgromadzeni całą uwagę skupili na

Fot. Maciej Kostun
jedzeniu. A szkoda, bo przedstawiciele kandydatów omawiali programy wyborcze.
Następne pytanie zadane
przez organizator ów również
nie wywołało spodziewan ych
kontrowersj i. Przedstawic iele
sztabów popierali zarówno
ideę wojska zawodoweg o jak i
ciężkiej służby zastępczej. Ża

den z kandydatów nie popiera
z niesienia powsze c hności
służby wojskowej, co zawiodło szczególnie męską część
obecnej młodzieży. Już podczas odpowiada nia poszcze gólnych przedstawic ieli dało
się zauważyć znudzenie słu 
chaczy, a także powolne pu stoszenie sali. Wszelkie kon kursy nadmiernie się przedłu
żały, z powodu złych rozwią
zań organiza cyjnych . Także
nikła konsekwe ncja trzymania
się planu, nadmierny luz pro-

wadzących i częste gafy spowodowały. że w czasie ostat-

niego konkursu (o 13.30, ortograficznego ) sala była prawie
pu~ta
Czy festyn byt udany? I tak ,
i nie. Nie mo żna tej imprezy
oceniać jednoznaczn ie, ponieważ atmosfera była różna : od
prawdziwej zabawy i kontaktów z politykami , do nudy i
poczucia zbędno ści w gronie
zajętych wyłącznie sobą poli tyków.
Klubowi My śli Politycznej
należą się słowa uznania za
pomysł i nagany za organizację. Ale mimo wszystkich nie-

dociągnięć mogę powiedzieć:

hyto fajnie'

Anna Zawadzka

godz. 12 .50 wsiadłem do autobusu
(PKS podstawił nowego, czystego i ład
nego jelcza) i półtorej godziny
później bylem na miejscu,
gdzie dostałem całkiem milą
p l akietkę z napisem: ,,gość".
Moglem więc przygotowywać
się do występów i prezentacji.
Uroczyste otwarcie nastąpi
ło trochę po 15.
Stefan Galiński powitał
wszystkich zebranych na sali,
podziękował za liczne przybycie i po pięciu minutach usły
szeliśmy już pierwszą finalistkę w kategorii do lat 15. Była
nią Katarzyna Aszyk ze Starogardu Gdańskiego. Zgodnie z
hasłem „polska młodzież śpie
wa polskie piosenki" przedstawiła (jak wszyscy finaliści)
dwa utwory w języ ku ojczy stym . A były to : .,Nareszci;:
mam 13 lat" oraz „Serduszko
puka w rytmie cha-cha".
Jako kolejna wystąpiła Aneta Malissa także ze Starogardu,
która zaśpiewała „Kasztany" i
,.To nie ja byłam Ewą" - szlagier, albo jak kto woli przebój
Ua wolę) Edyty Górniak. Później usłyszeliśmy .,Piosenkę

księżycową''

i „Zanim zrozumies z", kompozycj e Varius
Manx w wykonaniu Wioletty
Rumpczyk z Barłomina. W na-

stępnej kolejności wystąpiły :

Marlena Cyman ze Starogardu
Gdański eg o

(,,Rytm

i

me I o d i a "
oraz
„Para
n ie

d o

~

KomuniK.aciory
30 wrześ nia li L,O w Sopocie obchodzi 50-lecie swego istnienia. Na uroczyste spotkanie
nauczyciele i absol,~ wenci sopockiej „dwójki". Szkoła ogłosiła konkurs
na wspomnieL nia i pamiątki z nią zwi ązane.

przybędą

~

W dniach 3-5 paździe rnika odbędą się w I LO w Gdańsku I Je; sienne Spotkania Młodych Twórców. Organizator, Centrum Edukacji
% Teatralnej, zaprasza na nie wszystkich młodych twórców z Trójmia' sta. Spotkanie ma za zadanie integrację młodych środowisk twórij czych i wymi~nę doświadczeń. CET prosi chętnych o kontakt: Katarzyna Burakowska, Centrum Edukacji Teatralnej ul. Korzenna 33/35, 80j 851 Gdańsk, tel. 31-10-51

I

W „Conradinu m" istna bieganina. Powód: jubileusz 50-lecia wzno- ł
wienia działalności szkoły. Atmosfera jest bardzo gorąca i napięta, bo
et pracy jest du żo , a czasu coraz mniej. Oo zjazdu zostało juź tylko 20 go- t:
~ dzin!_Udział w Jubileuszu potwierdziło ponad 400 o sób, dla_których dy[i rekcJa sz koły I samo rząd szkolny przygotowa li bardzo ciekawy pro. gram.
·
fż_.@:~, # ?f"

f„

Barbara Niszczak -IC

Io

Jui od

_,,,,,,.

~

Nowy rok szkolny już się rozpoczął, a więc
II C znalazła swoich następców - może raczej
rywali. Jak nasi starsi koledzy - jesteśmy humanistami, ale naszą pasją jest teatr. Choc iaż drzemią w nas również talenty dziennikarsk ie.
, Współpracujemy z Teatrem Miejskim w
Gdyni. gdzie bardzo często odbywamy zajęcia.
W przyszłości większości z nas marzy się kariera aktorska.
W dniach 22-24 września nasza klasa udała
się na biwak . aby odpocząć i lepiej się poznać w ,
pięknym plenerze Górek Zachodnich . Bawiliśmy się świetnie. Pływaliśmy na jachtach. Wieczorami przy ognisku śpiewaliśmy szanty wraz
z panem Rafałem, któremu przy okazji serdecznie dziękujemy za gościnę . A gdy zapadł
zmierzch, uzbrojeni w latarki ruszyliśmy na
podchody. Ciemność, odgłosy lasu i nieznajomość terenu pozwoliły nam przekonać się co
znaczy strach. Najbardziej wzrósł nam poziom
adrenaliny, gdy przechodziliśmy prze7 Diabelski Przesmyk.
Drugiego dnia odbyliśmy również długą i
bardzo ciekawą wyprawę do Twierdzy Wisłouj
ście. Po przejściu tylu kilometrów wszyscy cicho jęcząc rozmasowyw ali obolałe stopy.
PQ<lsumowując nasz pierwszy wspólny wypad mogę śmiało rzec, że był on bardzo udany.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd,
aczkolwiek teraz rzuciliśmy się w wir pracy,
aby wszyscy mogli być z nas dumni.
Trzymajcie za nas kciuki!

Gryzipiór patronem
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Pnez ostatni rok bard:ID duio
o XIV Liceum i klasie
dziennikarskiej. Teraz przyszedł czas
na nową I C• tym razem jest to klasa
teatralna.
słyszeliśmy

R

f

pary"),
zespól lub też
raczej duet Cały
Twój z Borzechowa i Lubie how a ( ,,C z arne jagody" i
,,Uśmiechnij się"), jak i Adriana Ficht z Wejherowa (,,Piosenka ksi ężycowa" i „Z anim
zrozumiesz" ) . której to występ

zamknął kategorię do lat 15.
Muszę przyznać, że jej inter-

pretacje piosenek „ Variusów" przypadły mi bardziej
do gustu, a ta mata osóbka

Marlena Cyman 3 miliony starych zł od Urzędu Miasta Starogard Gdański.
W kategorii od 15 lat nagrody otrzymali: Anna S zarmach
za trzecie miejsce - gitarę od
sklepu muzycznego „Talmar", zespół Dysonans za drug i e

naprawdę „miała silę" .
Kategorię od lat 15
otworzył zespól Cały

Twój z Borzechow a i
Lubichowa . Dlaczego
po raz drugi? Otóż ze
względu na l i czbę
c złonków zespołu,

która nie mogla
1O
osób, a przekraczała , musieli
się oni rozdzie1ić na dwa zespoły. Z racji
wieku jedna
jego c1. ęść
przekrac z ać

została

przydzielona do
pierws z e j
kale go rii
wie-

ko - At

miejsce
- talon y
na buty
za 3 milion y starych
z ł od firmy„Neptun "
i sklepu „Saba" i za pierwsze miejsce Katarzyna Radke 3 mln starych zł
od „ firmy „Pakmet.
A teraz uwaga!
Główną

na gro dę

Grand Prix otrzymała
C},11.
Marlena Cyman, a był
o
ql/p,- ,·
nią radiomagn etofon
WCJ.
a
<'.J.JIJ//{'e
,
"'7g,,
ufundowan y przez re 0
druga r zecz
dęc„
dakcję „Dzien nika B ał
jasna do drug iej . Ta
ql/dp,./t,
tyckiego" .
druga część przeds tawiła
„'1.fp,-,'e
Aż mi gł up i o. D ziewnastępujące piose nki : ,,Razem
);6-tqiv,;-~e;,
czyna . której nazwisko pobyć" i „Wakacyjny mały flirt" , lejko1l„!JIJ,,_
minąłem (przez przypadek)
choć jak zauważył Stefan Ga- wym"
#qct;,;,,
oraz
,~ w jednam z artykułów wygraliński wakacje już za nami.
,,Komfortow o"), Kała konkurs . No, cóż, takie jest
Po nich w następuj ącej ko- tarzyna G rześkiewicz ze
życie.
lejności wystąpili: zespół Nie Starogardu (,,W domach z bePo koncercie przeprowadz iWiem z Nowego (,,Siedzisz za- tonu'' i „Miłość w Portofino")
łem krótki wywiadzik z parodumany" i „Mężczyzno"), ze- oraz jako ostatnia Agnieszka
ma wokalistkam i.
spół Dysonans z Tczewa Weryszko ze Starogardu Gdań- Jak po występie ?
i~~:~t'~)~e;:n~;:zK!i~tt::: skiego (,,Na strunach szyn" i
- Nawet całkiem nieźle!
k
k.
T
( p 1
- Czułyście jakąś tremę?
„Litania") .
s a ta ze z czewa „ sam".
Muszę przyznać, źe moją
- Na początku tak, ale to jest
„Ocal w nas ludzi'') , Justyna zdecydowaną faworytką była
normalne. Zawsze denerwujesz
Tuskowska ze Starogardu Kasia Grześkiewic z , jednak jusię,
że
coś
ci
(,.Podzielon o świat" i „Odkry- ry zadecy dow ało inac zej. A
nic wyjdzie, źc mikrofon się
jemy miłość nie znaną"), Mo- właśnie, a propos j ury, to w jczepsuje lub. że popełnisz jakąś
nika Galewska też ze Starogar- go skład weszli: Grażyna Logafę.
du (,,Nie odnajdzie więcej nas" basze wska (przewodnic ząca)'
- Czy wiążecie jakieś plany
oraz „Za. za. za ...") i Katarzy- Maciej Wośko (przedstawic iel
ewentualnie nadzieje związam
na Radke ze Świecia, która
,,Dz ienn ika Bałtyckiego" od- z występem tutaj?
wykonala dwa utwory wta- działu Kociewie), Elżbieta Bu- Raczej nie. Traktujemy t<
snej k ompozycji. Je den z ca (ze Szkoły Mu zycznej w
jako dobrą zabawę .
nich nazywał się „Ballada O Starogardzie Gdańsk.im), Jerzy
- Nie wszystkie wagralyści,
naiwnej", a dru gi miał Checek (z SCK), Jolanta Grzow konkursie, czy zamierzaci,
chyba jakiś osobisty cha- na oraz Grzegorz Borzeszkow wobec tego wystąpić tu za rok?
rak ter' gdyż w tek śc i e ski. Osoby te dysponowały go- Być może ...
pojawia się ,,( .. .) miała dzinną przerwą, aby po długich
- A więc do zobacze nia n
wydać płytę( ... )".
naradach wybrać tych najlep- rok.
Po krótkiej prze- szych. Kierowali się doborem
Chwilę później wystąpił 2
rwie wystąpi to na- repertuaru, warunkami scenicz- Grażyna Łobaszewska ze swostępnych i ostatnich
nami i oczywiśc ie kryterium im minirecita lem, ale niestet)
sześciu artystów . Bywokalnym.
nie moglem na nim być .
li to: Waldemar Klein z ZeTak więc wyróżnienia otrzyJak dowied ziałem się od
lgoszczy (,,Nie c hcę więcej'', mali: Waldemar Klein (książkę organizator ów, konkurs tak
.,Błędny rycerz") - brawa dla
od „Polmosu") i Joanna Firyn będą w miarę możliwości projedy n ego pana , Anna S zer - (komplet długop i sów) .
wadzi ć co roku, a więc może
mach ze Starogardu GdańskieW kategorii do lat 15 trzecie się powtarzam, ale do zobaczego (,,Niebo to my" oraz utwór mi ejsce z d obyła Katarzy n a nia i usłyszenia za rok.
własnej kompozycji ), Joanna
Aszyk, która dostała książkę
Firyn też ze Starogardu (,,Cie- od „Polfy". Za drugie miej sce
Tekst i zdjęcia: Jacek Malek
kawością nacięłam korę" i „To,
Aneta Malissa otrzymała talon
PS . Wracałem starym, znico dał nam św i at "), Justyna na zakupy w sklepie „Dobry szc zonym, nawet wiekowym
Aranowska z Tczewa (,,W ko- Microsystem s" , a za pierwsze autosanem.
Qrfe11
lflo.f,f, q

':-OSZEN!A PRZYJĘTE WCENTRALNYM BIURZE OGŁOSZEŃ WPONIEDZIAJ:.EKZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W$RODĘ 4.10.1995 r.
na netto 1słowa tylko- 0,96 z!, Cena netto 1słowa wogłoszeniach drobnych DUO Reklamy: DB środa+ WW wyd. zwykfe 1, 17 zł,
DB środa+ WW wyd. mag. -piątek 1,45 z!
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PRACA

PRACA·

.

PRACA

PRACA

.P.S. s.c.

PRACA

9

AIJTO-MOTO

AIJTO·MOTO

NIERUCHOIIIOŚCI

NIERUCHOMDŚCI

- LOKALE

- LOKALE

AUTO·SZYBY Car·
glass Przymorze, Czarny
Dwór 10, 53·49·98, 0·90·50·
30-04

DOSTAWCZE VW LT28,
Peugeol, 41-39-24

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa

PAWEŁ CHODAKOWSKI-MALKIEWICZ & SŁAWOMIR KENSICKl
81-879 SOPOT, AL. NIEPODLEGŁOOCI 606/610, TEL 51-32·14 w. 12, 32, 57

,,BUDOWLANI''

POSZu_KWE PRZEJ)SrA W1CfELJ HANDLOWYCH

WBRAN:tr CHFM/1 GOSPOOARClE,J I KOSMETYKÓW.
WYMAGANIA:

· WIEK DO 35 LA T
· MINIMUM $REDNIE WYKSZTAŁCENIE
DYSPozycYJNO$C
· UMIEJĘTNO$C WSPótPRACY Z LUD.lMI
· POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNYM SAMOCHODEM
OFERWEMY:
· ATRAKCYJNE I STABILNE WARUNKI ZA TRUDNIENIA
· SZKOLENIA PROFESJONALNE
CfERTYWłł«ZAWIWC: • C. V.
.
· DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZA TRUDNIENIE
· EWENTUALNE REFERENCJE

zatrudni
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Wymagania:
- wykształcenie wyższe ekonomiczne lub .frednie
i uprawnienia biegłego rewidenta
- doświadczenie na stanowisku głównego ksi~·gowego
lub zastępcy głównego księgowego !minimum 3 Jata/
- znajomo.ść rachunkowości

konkurs
na stanowisko

Z-CY PREZESA ZARZĄDU
dis techniczno-eksploatacyjnych
Wymagania:
- wykształcenie wyższe techniczne
- uprawnienia budowlane
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym !minimum 5 latl
- znajomość eksploatacji zasobów mieszkaniowych
- dobry stan zdrowia

Oferty należy składać do dnia 8 X 1995 r. pod adresem:
Rada Nadzorcza RSM "BUDOWLANI", ul. Grunwaldzka 569,
80-339 Gdańsk-Oliwa, tel. 52-00-08
z dopiskiem "Konkurs na stanowisko z-cy Prezesa".
O terminie przesłuchania kandydaci zostaną
powiadomieni odrębnie.

NA TERENIE GDAŃSKA W BRANŻV: DODATKI KRAWIECKIE.

OFERTY WRAZ. Z ŻYCIORYSEM ORAZ. ADRESAMI I TELEFONAMI
DO POPRZEDNICH MIEJSC PRACY PROSZĘ KIEROWAĆ POD
ADRESEM: PPHU ,LIMEX" 91-078 ŁÓD:Ź:, UL. KASPRZAKA 6

3

~:..:----- --

t3

ii PLANDEKI, 71·19·36

1!

i SIATKI ogrodzeniowe po·

# wlekane PCV Rabitza. Trans11 porl bezpłatny. Słupsk IO·
591278-42
;;i; --~~------

OVERLOCKI, stebnówki, inne,
82-35·11
Staro·
wiejska 26, 20·50·72
Gdańsk, Grunwaldzka 102,
46·02·91

-

PRACA

BIZNES

PIANINA- kupujemy, 51·
39-88

FLUENT, angielski,
niemiecki, wszyslkie po·
ziomy, do egzaminów FCE ,
CAE, TOEFL. ZDaF, ZMP. Za·
pisy: poniedziałki, W1orki, śro·
dy, czwartki 16.00·20 oo
Gdańsk, Fiszera 14 (PAN) pok.
534, 41-51-78, 56-50·12, 47.
75-06

"
DEKARZY, murarzy, blacharzy, y AGENTA Celnego, Studium

+

!el. 25-50-81 po 17.00

ZAINWESTUJĘ w zyskowne
przedsięwzięcie, 0·90504514

" Wyceny Nieruchomo·

DORADCÓW ubezpieczenia- 1i ści, Profit, 460-311 • O·
wych, 20-95-78, 10.00· 16.00 n 9
_0_5o17
__9o_____

l

FOR UM J;yków Obcych·
angielski, niemiecki, wioski.
Wszyslkie poziomy. Dorośli·
dzieci. Zapisy: Gdańsk, Aksa·
mi1na 8, 3t-34·96, Zabianka,
Szyprów 3, 57·98·22, Gdynia,
Morska 83· 87, 21-70-41 pomedzialek. piątek 16.00· 19.00

PERFECT· angielski· dzie·
ci, dorośli, wszystkie poziomy,
FC, CAE, matury, egzaminy
wslępne. niemiecki, Gdynia,
Krasickiego 28. 20·69·43,
16.00 ·1900

ARKUSZE-HDPE, worki na
śmieci 'Sinplast' kurczakówka
6,90, laśmówka 0, 12; Torbacz
47-24-12

1

BIUSTONOSZE· producent po·
szu kuje odbiorców /0·42119-12·
77

; KSIĘGOWE podslawowy, sa·
W modzielnych księgowych, prak-

lI

łyka księgowa, księgowość

b kompulerowa. Komputerowe:

KRAWCOWĄ, 25-58·98 po :; DOS, Windows, Word, Excel

19.00

Ci oraz Sludium Doradztwa

\ Podatkowego, kasjerów waluKRAWCOWE i szela produkcji, ;\ !owych, agenta celnego, sekre23·18-47
' tarek, maszynopisania, OD·
LAKIERNIKA i pomocnika sa- 1 DK, 41-91-21, 41-12-36, 41·
mochodowego, lel. 23·82·00 ~ 12-31 wew. 312, 3t3
.

ISAMO~:::madd) I
FIAT 126 89190, 23-44-34
FIAT 126p uszkodzony,
32·99·12

', KURSY komputerowe
specjalislyczne, podstawowe,
MURARlY, tynkarzy hydrauli· IMP-CAD, 47-16·16
ka· spawacza. operatora Biało· i]
rusi, zatrudni Firma Woj- Bud, . KURSY kompu1erowe lel. 38·
tel. 52-81-46
42-65, 31-96·23

t

OPIEKUNKĘ dochodzącą

'j PILOT wycieczek zagranicz·

SPRZDAWCÓW do sklepu
mięsnego, 79-11-22

MULTICAR 25, lei.
(0·51) 246-14

Grudziądz

OBSŁUGA

ekonom. • prawna
BIURO Rachunkowe, 41-12·31
wew. 322
------BIURO Rachunkowe, 48-45-27

QUALIFIED English leachers
wanted, phone: 23·08·53 4.00
Io 6.00 p.m.

I

SZUKAM PRACY

FAXY. lelefony, najta!'lej!!!, 20-37-37

j'

I

KOMPUTERY 486 DX 4,
Pentium. Firma łanio sprzeda,
lei. 47-19-53 w. 314
KOPACZKI do ziemniaków- nowe- 1500 zf. Słupsk, tel. /0·59/
290·83

DORADZTWO

KSIĘGI rachunkowe i podat·

MASZVNY krawieckie, przemy·
słowe, tel. 82-20-97

KIEROWCA kal A, 8, C, E kowe, doradzlwo, 51-72-41
plus paszport, 82·28·4_4_
,. _we_w._43_,_44_ _ __

1

2

3
•

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEN

CYKLINOWANIE, 53· 14-09

KAFELKOWANIE, hydraulika,
41-89·30

CYKLINOWANIE, 53-18-40

IUSŁUGI lłYDIIAUUCZNE l

11ięk

chanino, Wrzeszcz, 31-62· 16
GDYNIA, 1-pokojowe, 2-poko·
jowe, 3·pokojowe, 24-37-30

TRÓJMIASTO, 29· 79-27

GDAŃSK· Zaspa. pokój pani
używalności

psychologię,

51 ·

FIZVKA, chemia, 39-44-78

SKŁAD

Celny. 43.74.55

WRóZKA, 23-66-25
ZESPÓŁ, 53· 16·55

POLSKI, angielski, matemaly·
ka- kursy przedmaluralne,
'Centrum·, Gdynia, 24-30·62,
Gdańsk, 47-96-17 godz. 16.00·
19.00

SAMOCHÓD
sprzedam

ANGIELSKI, 20-57·98
ANGIELSKI, 21 ·43-23

JELCZ Steyer wywrolka, tel.
(058) 86-16·94

ANGIELSKI, 56· 13-63

ANGIELSKI, niemiecki, wszysl·
kie poziomy zaawansowania
dla dzieci, młodzieży. doro·
słych. Proficiency Szkoła
Języków Obcych, Sopot, Grott·
gera 618, 51-70-67 (12.00·
20.00)

OPEL Omega· Combi, grudzień 1992, Elbląg . 34-96-70
32-07-34
POLONEZ, Cinque·
cento, 12Sp, 126p,·
sprzedaż, zamiana, raly, skup.
53·19·6t, 090·50·50-50
POLONEZ Caro 1.6 wtrysk,
grudzień 92, 81 ·04·20

VW Garbus, Skoda 105, tel.
56·00·82

ANGIELSKI· dzieci, młodzież.
dorośli, maturzyści, 21-96-12

ZUK 88 rok, kontener. gaz, 53·
93·41 po 17.00

CENTRUM Herdera Uniwersy·
tel Gdański· Kursy języka nie·
mieckiego. Zapisy 11.00·
IS.OO, Ogarna 26, 31·60·62

SAMOCHODY na raty 3, 1%,
lel. 31·68·21 w. 210, 31-80-10

EUROSCHOOL· angielski, niemiecki, francuski, 25·
48·10

4

KOMBAJN do buraków· rocz·
ny, !el. 57-08-71 wieczorem

5

DALEX· każdy Transport, 32·
60-56

kuchni, ul.

DUCATO, 29·70·05

IMJro.PIIŚREDNIClWO l
HOLANDIA wyjazdy
po zakup samocho·
dów· osobowe, doslawcze.
cięża1owe /pierwsi wlaściciele1,
24-35-52, 71-04·66 wew. 40
NIEMCY, Holandia, osobowe,
doslawcze, 24-22-07
SAMOCHODY spro·
wa dzam dostawcze również. 248-695
TANIE auta Niemcy, lei.
0·90502931

TRÓJMIASTO, 21-84-94

MIESZKANIE
sprzedam

I ~d~~:- l
GDAŃSK· Przymorze, luksuso·
wy lokal na każdą dziatalność·
50 mkw, Kołobrzeska 39 F,
1el. 20-72·91

MIĘDZYNARODOWY,

MIĘDZVNARODOWY 1· 16 T,
20-70-84, 56·54-54, 0-90·50·
85-43

MIĘDZYNARODOWY

wschód·

zachód, 43·74-52

GDAŃSK, 41-95·3!

ŻWIR, 47-61-15. 48-54-76

GDAŃSK- Zaspa. 2 pokoje, li
p, telefon 31·00-38

GDAŃSK·
Przymorze,
Wrzeszcz, 2·, 3-pokojowego z
1elelonem111 41.51 .02111

RUM IA, czleropoko1owe, 71 O·
799

GDYNIA, 20·81 ·56
GDYNIA, jednopokojowe, więk
sze, 21-96-12

23-83-59

GDYNIA, samodzielne, 24-37·
30

51-72-37
ELBLĄG·

Kami, plastikowyprzenośny, cena 3.500, 32·07·
34

52-18-42
72·07-11 , 3T

LĘBORK

TRANSPORT

IIEłt.ł

I

MEBLOWÓZ, przeprowadzki, 51-53-54 (11.00·
19.00)

cenlrum- budynek
produkcyjno handlowy 305 m
kw, czynny sklep, sprzedam
lub wydzierżawię 0·59 621297
po 17, 621386

TRÓJMIASTO, 21·06·52
TRÓJMIASTO, 21·84·94
TRÓJMIASTO, 57-15-15. 53·
14-63 w. 37, 46-69·44
21·63-13, 25·33-00

TRÓJM IASTO, lokale, mie·
szkania, 46-69-44

NAJKORlYSTNIEJ, 48·72·71

GDAŃSK, na sklep ogólnospo·

GDYNIA, Narulowicza. 22-12·
62

PRZEPROWADZKI, 57-13·03

WTPOŻTCZALIUE
AUTO-Gł.AS Gdańsk szyby sa·
mochodowe, osobowe, cięża

I

ABC· osobowe, 56-38-82

CZY Cf!CE PANI

41-68-71
714-394

USŁUGI GAZOWE

I

·

32·28·30

OKNA, DRZWI

46·71 ·22

20-04-08 M.T.M. Gdynia, Swię·
20·18-76 VEKTOR

BRAMY· automaty ga·
wjazdowe, Orłowo.
Cumowników 6, 24-06·22

BLACHA plaska. falista, ocynkowana, 32-56-67
BOAZERIA szlifowana, 48·73·
31
MOZAIKApodłogowa od 18 zł,
25-47-14
PIEC ·Elgaz·. 3,5; tanio, 5723-91
PŁYTY wiórowe

zwykle ogr.
12' 28 mm wcenie 7,20· 11,90
zł/mkw. + VAT. Hurtownia płyt
wiórowych. Przedslawiciel ·Ał·
pex" Karlino, Gdańsk, Narwicka 10, 43-13-61 , Kartuzy, Wę
glowa 30, 81 ·03·57, 58 w. 30.
Udzielamy r~batów.

DRZWI od 52 zł, 25·47-14

ALARMY, 37-06·89

RENOWACJA okien, po 19.00
20·01·24

ALARMY, domofony, lelefaksy,
sprzedaż montaż, Reda, Pucka
35, 78-31·1 3
BALKONY· zabudowy; kraly.
ogrodzenia, 41-12·44
DOMOFONY, 41-66-40
DOMOFONY, 71-36·66

nia. Wielkopolska 154, 22-4897
2ALUZJE, rolety- producenl.
72-39-86
ZALUZJE. rolety s1andardowe,
ekskluzywne Kama20QO, prze·
ciwinsek1owe, anlywłamanio·
we . Producent· Dorna, 51-4031
ZALUZJE, tanio, 51·63-06
ZALUZJE
oryginalne
szwedzkie, Alucolor,
tel. 43·09·35
ŻALUZJE pionowe,
71·16·31
ŻALUZJE pionowe, pozio·
me, rolety, markizy (okna PCV·
Veka) monlaż, serwis. Produ·
cent "Aga" tel. 52-45-22

STROPY "Teriva" ale·
slowane w ciągłej sprzedaży,
52-75-51 , Gdańsk· Osowa ,
Barniewicka 139

f'Oćl1fĆ

ZABEZPIECZENIA

rażowe ,

ŻALUZJE pionowe,
poziome producenl Ma·
gnum
System,
Gdansk· Wrzeszcz, Szymanowskiego 14, 48·33· 15

DRZWI . antywłamaniowe.
dodatkowe; zamki, kiaty, 52·
31·88
DRZWI metalowe. drewnia·
ne, 31-34-48, 51-34·18
DRZWI metalowe. kraty, 32·
65·49
MONTAŻ -auloryzowany
servis zamków Gerda i innych
aleslowanych. Lares Gdynia,
ul. $więtojańska 98, 20-16·67

OKNA. Rolety antywłama
niowe, producenl 'Marpol" 52·
83-34
ROLETY, antywlama·
niowe, Bog umił & Górka.
32·62·5 1 w. 208. Okna
PCV w. 209
ROLETY antywtama·
niowe! Prod ukcja ·
montaż, "Rolux", 31·
59·91
ROLETY antywlama·
~iowe, 71·16·31
ROLETY antywlama·
niowe, bramy zwija·
ne. Raty, Sohns· Pol,
39·92·65

-----
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AS· Osobowe, Doslawcze
Lawely, 41·97·24, 090·50·36·
96
AUTA, 0-90508588
AUTA doslawcze, osobowe
'.'.!'iast", 52·26·33
AUTA doslawcze Nava
39-02·20 w. 224, 46·65·34
AUTOFEST, 29·03·59
BIS· Poł cia, osobowe, 37 4
573· 5
DOST_AWCZE, 47-99-24
DOSTAWCZE, Żuk. 46-61-94
DOSTAWCZE mikrobusy,
Mercedesy, Tex. 41-24·30

7

11

12
w godz. 8.00-16.00; Proszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8.oo- 16.00; Tc::z9w, tel.lfax 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdań•kl, tel.lfax
220-BO w godz. 8 _00 _ .
16 00

Gdań1.k, tel.lfax 31-80-62, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 46-35-68 cafą dobę; Gdynia, tel. 20-()8-32, 20-04-79 w godz.
8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
Elbt g, tel.lfax 32-70-94, tel. 33-54-09

11

POMIARY, instalacie elektryczne, 53-19-61

toJańska 49/51!!

RYNNY, rury spustowe, obrób·
ki blacharskie ocynk, produkuje, 32·56·67

PRUSZCZ, pawilon handlowy,
82-48-75

41-24·30

6

TAPETOWANIE natrysko·
we, 23·18·16

ŻALUZJE . producent Gdy-

we, 41-47-33

AUTO-SZYBY

AUTO· SZYBY, szyberdachy·
tani monlaż, Gdynia, Morska,
23·68·88

MALOWANIE. !apelowanie, 23·
30-68 VAT

GDAŃSK, 32-41-81

310-400

AUTO-SZYBY "Jaan"
Superpromocyjne ceny deta·
liczne I dla warsztatów, sprzedaż. monlaż, Wrzeszcz.
090508403, 41-49·92 Kościu·
szki 8. Orunia, 39·02·51
Jed. Robolniczej ~:3 (Eltor),
Gdynia, 20-49-77, Kapilań·
ska 4, Sopot 51-13-85 Aleja
Niepodległości 811A

MALOWANIE, szpachlowanie,
lapetowanie, tel. 290-147

SZMIDT, 20·14-03

ELEKTRYCZNE. alarmowe,
37·06·89

POMIARY, 48-74-35

MALOWANIE, 32-06-10

2ALUZJE, 24·35·66

1Tlub 8osób, VAT, 48-75-65

ELEKTRYCZNE

INSTALACYJNE, awarie, 20·
60·81

MALOWANIE, 21-62-75

MIESZKAM , 57·02·99.
kupno, sprzedaż

1996

OPEL·

AUTO· szyby 'Alaska", sprze·
daz, montaż. Gdynia, Mirec~ie·
go 16, 27-01-24

MALOWANIE, 20-74-81

GDAŃSK· Jasień, członkostwo

TRÓJMIASTO, 57·15·15, 53·
14·63 w. 37, 46·69·44

rowe, autobusy doslawcze,
szyber dachy. Szybki, profesjo·
nalny monlaż fachowa obsłu
ga. Ol wa Grunwaldzka 487.
M 52·22·31, 52·28·14

KUPNO- sprzedaż· wynajem
lokali· mieszkań ,
53·14·63 w. 37, 57·15·15 w.
37

ZALUZJE, 23-57-86

PRZEPROWADZKI, 56-40-68

23-74-27

MALARSKIE, tapetowanie, cy·
klinowanie, 56-89-45

chanino, Wrzeszcz, 31-36·21
wew. 260
Spółdzielni Zakoniczyn~ę. 41-28-79

53-09·27

ELEKTAOINST ALA TORSKIE,
41-09-41

GDAŃSK· Chełm, Morena, Su·

PLANDEKA 5ton, 48-72-71

1,51,23·16·52

HYDRAULICZNO· gazowe, 37·
58·92

2ALUZJE "Amaranl" 19 zł+ pionowe 30 zł+ antywłamaniowe,
(9OO· 16.00) 56· 19·63

GDAŃSK· Wrzeszcz, 3-poko10·

ZWIR, 53-28·06

CYKLINOWANIE, 56-89·45

SZKLARZ. 46-03-04. 41-08-07

IMPORT części samo·
chodowych. Procar. Gdy1ia, Redłowska 14A, 22·18·42
używane,

KILKASET ofert w miesięczni·
ku "Pomorskie Nieru·
chomości~ dostępnym w
Ruchu

GDAŃSK. Trójmiasto. 52-42-34

48·51·

HYDRAULICZNE VAT, 23·56·
01

USŁUGI

GDAŃSK, 57·02·99

żywczy pow. 50 m, 52·33·33

nowe,

GIEŁDA nieruchomości Ta·
bor. 20-71·96, Gdynia, Staro·
wiejska 14

GDAŃSK, 41 ·95·31

47-68·

CYKLINOWANIE, 53-63·85

CYKLINOWANIE, lakierowanie,
53·34·68

MERCEDES, 24·44· 79

PRZEPROWADZKI, 46-35-20

części

FACTOR, 20·81·56 ,
sprzedaż, kupno, wynajem

SZMIDT, 20·14-03 (sobota
czynne)

GDYNIA!!! Sopo11!! 20·14-03,
51 ·64-27

KRAJ, zagranica, 41 ·24·30
KRAJ, zagranica, 46· 12·80

21-63-13, 25-33·00
TRóJMIASTO, 21-06-52

REDA. dom mieszkalny. plac
handlo'.'11, 78-35-04

KRAJ. zagranica, 21-81-97

BONA, 710-799

POSESJA, 20·32·17,
Gdynia, $więtojańska 9t

wew. 260

KOLECZKOWO, domki nad je·
ziorem· pięlrowy, parlerowy·
pilnie, 27-09·33

CYKLINOWANIE, 53·22·62

Ciołkowskiego 6a/4

RUMIA, kawalerka, 43-06-41
GDAŃSK lub okolice, 31-36-12

ANTARES, 21·06-52, Gdy·
nia, Traugu11a 2 d

INVESTOR, 57·54-92, Nie·

Ziai 32-59-09
bez

AGPOL. 21 ·84-94

dźwiednik 27 A

MIESZUNłt
odnajmę

G DAŃSK· Siedlce, M-4, oka·

83

AMORTYZATORY Ga·
briel, sprzedaż· montaż. komputerowy pomiar sprawności.
Gdańsk, ul. Miszewskiego 21,
!el. 41-18·85

FAXY, kserokopiarki używane
(gwarancja), malena~ eksploatacyjne. K & K, Gdańsk, Czarny Dwór 8, 53-00-71, 53-0t-19
w.107

GDAŃSK, 57·02·99

GDYNIA· cenlrum, 29-79-27

KARWIA, Ostrowo, działki nad
morzem, (0·58) 73-75-37

ŻALUZJE Żanwo- producent, 39·00·24

KAFELKOWANIE, hydraulicz·
ne, 23-89-04

GDYNIA, mieszkanie 2 -pokojowe, 40 mkw, 20·46·24

GDAŃSK, okolice, 41·95·31

CYKLINOWANIE, 31-66·66

CYKLINOWANIE, 53-09-40

GDAŃSK· Chełm, Morena, Su·

LIMUZYNA, 20-21·55

•• 21-63-13, 25-33·00 BŁY·
SKAWICZNY wyna·
Jem!!!

2ALUZJE tanio, 23-55-69

A.B.G. Byczkowski, Góral·
czyk, 21-95-42

AUTOHOLOWANIE, 32·68-68

HOLOWANIE, 41-24-30

CYKLINOWANIE, 21-62-75

CYKLINOWANIE, 32·06-10

kojowe, dwupokojowe,
sze, 52-42·34

AUTOKONSERWACJ
A podwozi- Orunia, 39-40-28

CYKLINOWANIE, 20-74·81

ŻALUZJE producent, Urba·
niak, Gdynia, Słupecka 21 (od
Warszawskiej), 20·62-40
Gdańsk, 32·29·04

' COMAX, 21-94-82

osobowy, niekrępujący, panom,
43-56-38

do'.'11· Mercedes, 310·400

CYKLINOWANIE, 20-14·77

GDAŃSK. 4f.95.31

GDAŃSK- Brzeżno, pokóJdwu-

MIKROBUSY, 41 ·24·30

PODŁOGA

' 21 ·96·I 2WYNAJEM

AUTOHOLOWANIE ,
21·63·71

AUTOHOLOWANIE, 71-45·55

ŻALUZJE producent "Ha~·
les', poziome. pionowe, Gdy·
nia, Wielkopolska 209, 22-t2·
82, 24-28·56

99

GDAŃSK, 32-41-81

LIMUZYNA. 23-40-21

71-37-95

CYKLINOYIANIE , 31·
89·52

GDAŃSK, 1· pokojowe, 57·02·

GDAŃSK, Tró1mias10, jednopo·

flS080WY "•.

MIĘDZYNARODOWY,

TKANINY· wyprzedaż ,
Gdynia, Hulnicza 40

BOAZERIA, 57-54-31

. 20·18·76 KOMPUTERO·
WE

TANCERKI, hostessy, alrakcyjna finansowo, obyczajowo nienaganna, 51-53-51

SAUNY szybko, solidnie,
8t-74-12

SZKOU JĘlYKOWE

REHABILITANTA(KĘ) na pełen . PRAWO jazdy, 22·49·05

15-15, 53-14-63 w. 37, 46·69·
44

AUTOHAKI 39-40-28

TRAlłSJIORT

10

CZĘŚCI ZAMIENNE

OKAZJAI Hurt· delal, przecena
rowerów górskich, 4.000.000,
Gdynia, 20·51-94, Jana z Kol·
na 30

do dziewczynki (15 miesięcy), , nych· kurs· uprawnienia pań·
,7-80-18
siwawe- Harctur Gdańsk ul.
$w Ducha 119/121, 31-13-29
PRASOWACZY i lechnika kra- ,
wieckiego, 23·18-47
"* PRAWO jazdy, 20·04·29
e1a1, 51-00-39

56·

BIOLOGIA,
26·11

TKANINY meblowe, Gdy·
nia Morska 122a

MGR farmacji, 297-170

GDAŃSK, 1· 2· 3· pokoje, 57·

AUTOALARMY Splinter,
52· t 2·65, 23-68·88, O·
90509554

MERCEDESY, 57-13-03

REKLAMÓWKI 2516x 45,
145, Torbacz Przedslawiciel
Sinplaslu, 47·24·12

TOREBKI damskie im·
port. Kolekcja Jesień 95. Nowe
wzory, atrakcyjne ceny. Zapraszamy111 Hurtownia lorebek
'Duel', Gdańsk Hala Sportowa
GKS Wybrzeże, 31-82-46 w.
285

AMORTYZATORY ·
serwis, sprzedaż, monlaż,
regeneracja. Gdańsk, 32-56·
33, Malczewskiego 103,
Gdynia, 23-89-89. Chabrowa
5E

AUTOALARMY Cerber,
32-48·94, 52-43-11

CAŁODOBOWY, międzynaro-

OKAZYJNIE od 1.000 do
30 OOO, rówmez rozMe, 53· t2·
71 wew. 41, 090-50-50-50

BELG IA, Holandia. wyjazdy,
transport, 4 aula składaki, 29·
06·04, 27-04-12

HISTORIA, 24·34·05

DYREKTORA Spółki zagra· :f CREDO Kurs _prawo jazdy
nicznej w Lęborku przyjmę 0_ wszyslk1e kalegone. 32-32-18
4928235560
KOMPUTEROWE, 21 ·80·21
JUBILERÓW do srebra, O- i) ~(33~1) ~ - - - - -

KELNERA, 31 ·20-54

OGRODNICZE, 52·13·45

: KOREPETYCJE

21·00

i

90503904

DETEKTYWISTYCZNE poszukiwania pojazdów, wywiadownia gospodarcza, tel.
475-558

PRZEDŁUZANIE włosów,

DORADCÓW ubezpieczenia·
ASTAR· kompulerowe, 20-50·
wych, 31·42·82
0 5_3_ _ _ _ __

AUTOALARMY Boxer
Multi-Tytan-Lock, 51·76-49.
Raty

I SAllflCKÓD·kup/ę
powyzeJ 10 tys. li

»
ZAINWESTUJ· 60 %rocznie,
0·90·50·62·93

IIIIE USŁUGI

Markizy, drzwi harmonijkowe.
Produkcja· monlaż "Poro·
let " , Swięlojańska 128, 29·
71 ·55, Rajska 1/5, 31·31-23,
Beniowskiego, 52-00· 7t wewn.
2252
ŻALUZJE pionowe.
Rolety antywtama·
n i owe oferuje producent
Deko System, Gdańsk,
Polanki 11O, 52·37·36

••• APEKS, Grunwaldzka
102. 41·05·33, 46·08-46, 46·
08-47

PAZVCZEPY, 41-24-30

AIJTO -MOTO

PRACA

TŁUMACZENIA, Gdynia,

GDAŃSK, 41-95-31

POLONEZY,
Malbork, 29--01

6

BIZNES

w

'""'" KANCELARIA
Prawnicza L.Kucharski,
Gdańsk. Za Murami 2/1O(Dom
Harcerza) tel. 31-62-16, 31-36·
21 mieszkania, domy, działki

GDYNIA, 20·81·56

,:X?:k,J;::c::~ł~,:/;S::~~,;~1~~&:;:-,J::, 3.,.;::~t~~?~~:.'":;:; .-·':-f} f}!?~l

...
ta

., AUTOALARMY, blokady, cen·
) tralzamki, elektryczne szyby,
radioodtwarzacze, głośniki ·
sprzedaż, monlaż, naprawa,
22-43·66

l.a..=====================;1 .· 84·30
SOLARIA. akcesoria. 31·
1

,, AUTOALARMY, auto·
" gaz, raty, "Coala', 52-40-94
-, w.4

eksportowe w Niemczech na stanowiska:

]; MASZYNY masarskie, 82-48·
;; 75

SKLEPU - HURTOWNI

OSOBOWE, Euro Prestige,
0-90508588

AUTO: gaz, alarmy, blokady,
znakowanie, Gdańsk, Powslań·
ców Warszawskich 23, 32-35·
76

r:

spółdzielcze własnościowe
Tró jmieści e.

; • A6ElłCJE

OSOBOWE, doslawcze, 31-86·
31 wew. 50

MOTORYZACYJNE

R-2453/i

POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO

KIEROW IKA

OSOBOWE, 24-06-67

BUK, dąb, olcha surowiec larlaczny, 1arcica olchowa.
Olszlyn 0-89/ 27-68-69 po
16.00

GDAŃSK- kwaterunkowe stare
budownictwo po remoncie 80
mkw., zamienię na mniejsze

POŚREDNICTWO

doświadczenie, fachowość ,
Orłowo, Al. Zwycięslwa 236,

5

GDAŃSK, okolice, 41 ·95-31

GDYNIA· Witomino, Mały
Kack, olirzeża Gdyni, budowlana, ok.1000 m, 22-16-95

OSOBOWE, 21-13-28

ZABEZPIECZENIA

przyjmujemy w nasze] siedzibie w Rzeszowie
przy ul. Podwisłocze 46, pokój 407, tel. 622-332.

FIRMA HANDLO WA ,,LIMEX "

OSOBOWE, (0·90) 50· 18-47

OSOBOWE, 25-14-92

AUTO na gaz, 51-76-49 .
Ra1y

Zgłoszenia
1s941rosr.

MG osobowe, 20·22·71

AUTOPRZYCIEMNIA·
NIE szyb, 53·07·99 do 16.00,
56·51·71

prowadzi nabór pracowników na budowy

- kierownik budowy, majster - wymagana znajomość języ
ka niemieckiego, długoletnie doświadczenie w bezpośre
dnim nadzorze, uprawnienia,
- monter rurowy,
-spawacz z uprawnieniami - TUV- EWN 287-1/ 141 T
R-1T, RS-1, RS-2
- sztukator
- zbrojarz z praktyką na rynku niemieckim.

Mile widziane:
- znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej
- referencje

zamienię

POL·CARO. 248·233

PHZ
,, Budimex-Rzeszów"

ŻAL UZJE pionowe. ro1ety
a ntywłaman iowe, 1ekstylne.

MIESZKANIE

OSOBOWE, 24·43·77

AUTOGAZ. au1oalarmy, blokady biegów. Pruszcz, Paderewskiego 1

18942/05/i

ogłasza

GRUNTY

kuplę

Sląskiej

POJAZDOWA

Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontakt
telefoniczny /nr 52-00-08/ w tenninie do dnia 8.10. 1995 r.

ul. Grunwaldzka 569

DZIAŁKI,

10

Informacje;
Gdansk tel.31·46·70

MECHANIKA

Mile widziane:
- znajomość problematyki spóldzielczo.ści mieszkaniowej
- referencje

,,BUDOWLANI"
Gdańsku-Oliwie,

AUTO-SZYBY sprzedaż,
montaż- naprawa pęknięć (również japońskie). promocyj.
ne ceny, Gdynia 21-74·
26, ul. Podolska w1azd od ul.

80-339 Gdańsk-Oliwa, ul. Grunwaldzka 569

Rada Nadzorcza
Robotniczej Spółdzielni
Mieszk aniowe j
w

PRACA

12

11

8

-

MM

cena netto 1słowa

tytko : o,

-

8+
1,17zt,
DB środa+ WW lt)'d. mag. -piątek 1,45 zł

30 września, 1października 1995
13

15

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki, 32-14-29

16

SPRZ(T

SPIIZĘT

ELEKTR.-ELEKTRON.

ELEKTR.-ELEKTRDN.

SPRZĘT

&OSP. BOM.
naprawa

17

18

TURYSTYKA

TURYSTYKA

I PODRÓŻE

CZYSZCZENIE dywanów tapicerki, 56-51-71

CHŁODNICTWO,

lodówki, 4649-71, 57-21-65, usługi domowe

USŁUGI

STOLARSKO
„ TAPICERSKIE

ROBOTY ogólnobudowlane,
ślusarstwo, hydraulika, VAT,
72-81-08_ _ _ __

CHŁODNICTWO,

lodówki, zarnrazarkj, 51·84·61 lub 8168-68

PRALKI, 53-43-79

BOAZERIA panelowa, PCV,
podłogi szwedzkje, 39·09·34

CHŁODNICTWO,

TAPICERSKIE, 41-73-34

CHŁODNICZE,

lodówki 51 •

ZABUDOWA wnętrz, szaty.
garderoby, raty 'Komandor',
41-80-86

lodówki,

USŁUGI

LODOWKI, 24-29-18
LODÓWKI, 24-88-70 usługi dornowe

HSPLOATACYJNE

LODÓWKI, 32-07-75
CZYSZCZENIE dywanów, lapicerek, 20·24·25, 2301-97

LODÓWKI, 56-23-74
MIKROFALÓWKI, 53 43:ZL_

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek, 23-57-53
ClYSZCZEN IE dywanów, tapice•k, (VAT), 56-73-62

KRIS· Serwis urządzenia
gastronomiczne,
pralnicze. Transpon, przygotowanie do sprz~dazy, 46-25-4 t

13

NEPTUN, 21-62-75. 20-3278 dcjazd bezetatni

TELENAPRAWA, 41-7272

PRALKI, 23-44-48, 20-19·~

TELENAPRAWA przestrajanie, 23-18-40

PRALKI, 24-29-18

TELEWIZYJNE ,0·21 ·52

PRALKI, 32-80-10

VIDEOI Dojazd bezpłatny!
Roczna gwarancja!!! 53-11-26,
0-90-50-63·63

chłodnicze,

CZYSZCZENIE dywanów. lapicerki, 21-07-33

COLORMAT- Sony- RoyalNeptun inne. Bezpłatny dojazd. 32-37-30, 23-51-04

TELENAPRAWA. 32·00·
82

LODÓWKI, 52·29-67

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek. 23·55-12, 25-44·21

ANTENY TV Sat, 41-89·97

NEPTUN, 57-56-75, 52-29·
34, 57-87-73 dojazd bez~atny

LODą_~KI, 32-07-75

CZYSZCZENIE dywa·
nów, tapicerek, 23-33-22 _

PRALKI, 32·96·57

VIDEOFILMOWANIE, 56·83·95

PRALKI, 52·16-53

14

fłZEWOZT

ANTENY, 39-94-32

70-91
52-16·53

SAUNY, szybko solidnie, 4873·31

TURYSTYKA
I PODRÓŻE

ANTENY, 23-73-38 RTV satelilarne

15

l

•

AACHEN, Hamburg, Lubeck,
Kieł, Bremen, Kain, Stuttgartcodziennie. Włochy, Anglia.
Franc1a. Ubezpieczenia. Pol·
Ola, 374-573' 5, wieczorem:
485-482
AHS, Elżbietańska 10111,
31·51-11, autokarowe- Europa
Zachodnia, Koln- codziennie

CENTRUM informacji
przejazdów autokarowych Biuro Brokerów Dorn Technika 46·
20-46
DOMINIKA· najtańsze
przewozy- Europa, 31-01 ·
71
EST· wynajem autoka;ów,
przejazdy autokaroweNiemcy, 31·55·25, Brama
Wyżynna (siedziba PTTK).
Biuro Brokerów, 46-20-46
(siedziba NOT). Falcon Centrurn Handlowe Zaspa. 4654·52. Panda· Tczew,
(069) 31 ·46·60

AUTOCENTRALA- centrum sprzedaży bilelów autoka·
rowych, mikrobusowych, 374406, 37~~- - BANK prze1azdów autokarowych, bilety lotnicze, wizy. wynajem autokarów, Prirnalour,
20·13-42
BT Inter- Express przewozy Europa, codziennie,
Hamburg, Bremen, Bremerhaven, wynajem rnikrobusow, 31 ·
t0-48, po 20.00 43-25-85

16

20

21

.mROWIE

ZDROllllf

mROWIE

INTERGLOBUS· z nami szyb~.o. tanio, bezpiecznie, koncesjonowane przewozy: Niemcy, Hamburg 6 x
tygodniowo, Anglia, Francja,
~enelux, Genewa, 31 ·60-18

WYJAZDOWA Pomoc Lekarska dzieci; dorośli, EKG,
szczepienia, 53·69-86, 51-65·
97, 55-27-40

GDAŃSK, ul. Długa 67/68,

MAK· Tourist· koncesjo·
nowane przewozy autokarowe:
Brema, Kolonia, Karsluhe, Monachium, Paryż, Saarbrucken,
Stuttgart. 50% zniżki- dzieci do
lal f2; do 26 i powyzej 60 lat10% zmzki 46-24-31

ALERGIA testy i od·
czulanie. Terapia biorezonansowa apara1ern Bicorn, AltMed. 52-42·29

I PODRDŻE

BTU "Maciek" przewozy Hamburg, Lubeck, Kieł,
Frankfurt, Mannheim, Karsrue,
Stuttgarl. Ubezpieczenia
'Warta" Ulgi dla stałych
klientów, dzieci, studen1ów i
emerytów, lei. 37.44.49
Całodobowy 82-89·
86

AODIDYIUEO
ustu i
ANTENY, 20·51·04

19

TURYSTYKA

IPODllÓŻE

PRALKI. 56-20 21

DREWNIANE ogrodzenia, ba·
lustrady wykonuję, 32-67 -12
wieczorem

.;.:!j,,,)i·\,.:·t-.... ...,.. ·.

'

14

BUDOWLANO· 'llodernizacyj11_e, 47-74·35

.l·

Centralnym Biurze Ogłoszeń w Gdańsku wponiedziałek do godz. 14.00, wbiurach ogłoszeń wGdyni do godz.13.00
Cena netto 1 słowa we wtorek tylko -2,88 zt

EUROTOUR, 51-28-95.
Przewozy międzynarodowe .
Wycieczki. Wynajem rnikrobu·
sów
HALLO. mikrobusem, Kolonia, 41-78-18

17

MIKROBUS. 25·56·17, 51·28·
95

GABINETY LEKARSKIEJ

WIUDSPECJAL.

·--

- LEKA11SKIE
GINEKOLOG. 41-19·85
GINEKOLOGIA Klinika
Kaliningrad, 52·08·33
INTERNIŚCI- wizyly, 53·

MIKROBUS, 32-76-49

69·51

~KROBUS, 5 1 ~ _ _

PSYCHIATRA po 15 OO, 56·90·
58

MIKROBUS, 57-57-52 _ _

POMOC WYJAZIJOWA
ALKMED, 51·97-64 odlruwanie poalkoholow e.
~speral. Dojazd bezpłatny

MIKROBUSY. 22-13·47
MIKROBUSY, 41-24-30

ALKMEDYK, stany
poalkoholowe, espe,
rai, 31 ·89-53, 20·68·
16, 0-90·50,81·15

MIKROBUSY 10591 31 ·34-45
PANDA przewozy do Niemiec wizy, 0-69 /31-54-01
·20-18-76 VEKTOR

----

18

22

-----

ALERGICY! Monadith
North, 56-13·60, testy- alergie i
odczulanie leczenie schorzeń
aparatem 'Sicom"
ECHOKARDIOGRAFIA, USG, g.,·
stroskopie, 20-18· 11 dr Kreps,
Gifynia, Staro~iejska 2'J
OKULISTYKA· diagnozujemy. Sopot· Kamienny Potok
ul. Kujawska 4 /51-47·961 poniedziałek· pią1ek 15.00- 17.00.
lnformu1erny o możliwościach
operacji wykonywanych wSzpitalu Korvila wPoznaniu przez
rosyjskich mikrochi·
rurgów oka z lnsly1utu
piał. Fiodorowa
OSTEO-MED SC, diagnoslyka
~e~z1,3 ~- STOMATOLłalCZNE

LEKARZ Domowy Internista.
EKG, pediatra, neurolog, 31-89·53, 20,68·
16, 0,90,50-81-15

GDAŃSK, Pańska (naprzeciw
Hali Targowej) Curoden·
tal stomatologia zachowawcza protelyka, chirurgia 8.0020.00, również niedziele.
31-69-58

20

21

19

I
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Dens- Prywatny Gabinet
Dentyslyczny Codziennie
8.00- 20 OO, soboty 8.0014.00 lei. 31-12-58

.

GDAŃSK- Wrzeszcz, Al. Zwyaę

.

Wdniu 1995. 09. 13 Sąd Re10nowy w Gdańsku dokonał wpisu do rejestru firmy pn 'DwabeOgród' sp z o.o. z siedzibą w
Gdańsku ul. Czarny Dwór 2
[)_Qd nr RHB 106:iL__~

L~MBARDJ

stwa 43, Centrum Stomatologiczne Vis, Dent·
specjaliści ortodonCJi, protelyki,
narkoza!!!, iaserot&rapia!!! 41-9296, 41·85-04

AKROS· pożyczki pod SI•
mochody, nlerucho·
mości, 29-70-58, 20-29-88,
0-90504514

GDYNIA, Swiętojańska 7513,
Lekarze stomatolodzy· proletyka, 20· 10-39

AUH Lombard· Gdynia ul.
Morska 171, 23-10·54

GDYNIA- Chylonia. Dorn Towarowy- parter, ASDENTspecjaliści ortodoncji, stornato·
logii ogólnej, prolelyki, chirur~23-62·17 w ~ - -

DWORZEC Gł. PKP, soboty do
14.00, 46-33-42

STOCZNIA Remontowa 'Nauta·
wGdyni unieważnia zagubioną
przepuslkę nr 4102 wydaną na
nazwisko Obryc~ L ~

LOMBARD, Obłuze, Unruga

_______
]

56, 25·24·5S
LOMBARD samochodowy,
komis 1echniczny Sopot, Pod·
jazd 7, 51-71-18

DBAJ o swoj wygląd i zdrowie
Zajęcia usprawniające, pon.·
czw. (17.00- 19.30). Gdańsk,
ul. Gnilna 3. S,kola Muzyczna.
Zaprasza Vital Team.

SAMOCHODOWY su,
perlombard , 20·24-01 ,
29-70·58 I

TRANSLANTACJA włosów, In·
trarned Warszawa t 5-57 -15,
Gdańsk 41-69-0f

MATRYMONIALNE
'

SUPERLOMBARD , Warszawska 64, 20-24·01

22

ANIA, 46-75-11
KLUB Niepa,zys1ych, 24·10·4€
21-80-46
OMEN, 23-66 25

23
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Nasi G05CJE będą mogli
oraz zasiąść za kierownicą NOWEGO Renault
Laguna KOMBI.
Laguna Kombi to samochód, który z powodzeniem
może być wykorzystany do
dalekiej rodzinnej turystyki
(Laguna Kombi umożliwia,
zależnie od organizacji wnę
trza, przewóz 7 osób: pięciu
w sposób tradycyjny óraz
dwojga dzieci na dodatkowym zamocowa nym w bagażnik u siedzeniu umieszczonym tyłem do kierunku
jazdy), częstych wyjazdów
„ na działkę", codziennych
dojazdów do pracy czy przewozu zaopatrzenia dla potrzeb mafej firmy. W ofercie
dla polskich odbiorców Laguna Kombi proponowana
jest w trzech wersjach ... , ale
o szczegółach dowiecie się
Państwo już na miejscu w
naszym salonie.
Firma Renobil jako autoryzowany koncesjoner Renault istnieje od 7 stycznia
obejrzeć

1995 r. Jesteśmy zatem
,, mfodym" koncesjonerem,
a mimo to, Juz w pierwszym
roku dziafalności weszliśmy
do grona koncesjonerów
mogących się wykazać wysoką sprzedażą. Od stycznia
tego roku sprzedaliśmy ponad 1OO samochodów marki
Renault. Nasz sukces nie
wziąf się z powietrza. Staramy się wychodzić do naszych Klientów z interesują
cymi ofertami. Nasz serwis
prowadzi bezpłatne okresowe przeglądy, dzięki którym
możecie Państwo poznać

dokładnie

stan techniczny
swoich pojazdów. Coraz
większy ruch w serwisie
skłonił nas do podjęcia decyzji o jego rozbudowie. Plan
ten mamy zamiar zrealizować w możliwie najkrótszym
czasie, co wedfug nas pozwoli Państwu na dokonywanie czynności serwiso\.-ryCh w czasie nie dłuższym
niż 24 godziny. Wszystkim
Państwu, którzy zdecydują

P. Bogdan Fota zaprasza Szanownych Klientów
do zapoznania się z najnowszą ofertą Forda!
'

się

na kupno u nas nowego
Renault oferujemy na miejscu możliwość ubezpieczenia nowego au ta . Jako
przedstawiciel firmy Centertel polecamy telefony komórkowe, które z przyjemnością zamontujemy w Pań
stwa samochodzie. Od kilku
miesięcy prowadzimy również autokomis, co pozwala
poszerzyć

ofertę

Wypełniając poniższy

i

przysyłając

~

kupon
go do nas,

możesz wylosować Kartę

Fota

81-506 Gdynia, Stryjska 24
tel. 058/29-77·55 , 222·449

firmy "Fota".

Jestem zainteresow any

najnowszą ofertą

Forda,

proszę przysłać materiały

...........
kod pocztowy......................miejscowość ....................................... ul .................. ..................
.......................... nr.. • ......... .

DASIE® ul. Wieniaws kiego 36, Szczecin
••mMTIONAl

URZĄDZENIA

MA SZY NY
SAM OCH ODY

C-:??
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SPECJALISTYCZNE:
oświellenie morskie, lotnicze, drogowe, boisk sportowych,

obiektów zabytkowych, oświellenie sygnalizacyjne,
awaryjne, alarmowe, świetlówki solariowe, UV, mięsne,

PORADY, EKSPERTYZY:

Computer Alded Lighling Design, wiedza, fachowość
i profesjonalizm, kllkulelnie doświadczenie, pomiary
i ekspertyzy na życzenie

SKLEP FIRMOWY • SOPOT
ul. Niepodległości 692/694
tel./fax (058) 517 ·421

RENOBIL Co. Ltd.
Gdańsk-Przymorze

Dąbrowszczaków

DLA DOMU:

18

lampy stojące, wiszące, plafoniery, kinkiety, biurkowe,
łazienkowe, ekskluzywny osprzęt, halogeny, żarówki,

GDAŃSK
Piastowsk ie1
14 piętro, pokój 2
\ .
tel. 42-26-14, 37-46-99 ,'
37-45-42

tel. 57-05-02

ul.

żarówki energooszczędne,

Wały

DLA BIURA:

oprawy wpustowe, rastrowe, oświetlenie awaryjne,
systemy rurowe, żarówki energooszczędne,
świetlówki, halogeny, żarówki tradycyjne
AUTORVZO WANY DEALER AUTORYZO WANY DEALER

BIMIT • MITA

KASY FISKALNE

==
-=-

SZYBY

PRZEDSIĘBIORSTWO

ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE P'ZZ SA.

w SŁUPSKU

AT&T
Global lnlormation
Solulion!.

ZESPOLONE, BEZPIECZNE, ANTYWŁAMANIOWE, KULOODPORNE

[83-300J5art_u_z_y, ul. Gdańska 4tteUfax8 1239281-4002j

Gdańsk.

Ogłasza przetarg

na nw.
mąki

pszenne
typ 850 typ 550
typ 7 50 typ 500

ul.

Ułańska

nieograniczony ustny

środek trwały:

Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.95 r. o godz. IO.OO
w siedzibie zak ładu - szczegółowa informacja w portierni
Środek trwały można oglądać codziennie oprócz sobót
w godzinach od JO.OO do 12.00.
Informacji udziela Dział Inwestycji, tel. 31 -10-7 1 wew. 162, 163.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy zakładu najpóżniej
do godz. JO .OO w dniu przetargu.
Wadium złożone przez oferentów. których oferty nie zostaną przyjęte,
zostanie zwrócone bezpośrednio po odbytym przetargu.

Informacje pod tel. PZZ Słupsk (0-59) 225-32, 262-91
Młyn Lębork (0-59) 621-541

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPóŁPRACY
R-2477

serwis

BIMIT- MITA

•
mtt il.

KOP IARK I
NOWE I UtfwANE
AUTOHTZDWAKl' SERWIS

ORYGINALNE MATERIAU EKSPLOATACYJNE
REGENERAc,a CARTIIIOGE • WKtADÓW

GOAHSk, UL, WAt.Y JAOIELLONSKIE 1:4 (11 p.)

GDAMSK, UL. WA.t.Y JAGIELLOHSKIE 14 (11 p.)

1J' 461 - 1-64, 461 • " '
TEL. /rAX 313 • s~
39.0 • 917 CZYHHY CAL,\ DOI~

TEL./FA.X 31l · 516
3~0 • 917 CZYNNY CAt.Ą DOBIĘ

f f 461ł . 1a4„ 4u - ,eo
17705

MIAST A L~BORKA

zaprasza do składania pisemnych ofert
na zakup udziałów w spółce Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego sp. z o.o. w Słupsku.

13/15

'1. Samochód osobowym -ki POLONEZ. rok prod. 1989, cena wywoławcza 1.850,00

Istnieje możliwość negocjacji cen i warunków dostawy.
Gwarantujemy dobrą jakość oferowanych mąk
oraz dowóz własnym transportem.

sprzedaż

ZARZĄD

Przedsiębiorswo P_aństwowe

80-958

r.in r:::i r.:,
Liw L:;ł W

D@r autoryzowa ny

Fabryka Opakowań Blaszaynych

oferuje
po atrakcyjnych cenach szeroki asortyment mąk
wypiekowych żytnich i pszennych

Fabryka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Do ceny sprzedaży doliczony będzie 22% podatek V AT.
18872/03/i

,

tel. (U91) 722 83, tel./fax 716 71

PRZEMYSł:OWE:
oprawy świellówkowe, oprawy hermetyczne IP 65,
projektory sodowe 400W, IOOOW, 2000W, metalowohalogenkowe, śwlellówkl, żarówki

KOM PUT ERY

D@r

ZAPRASZAMY DO NASZVCH BIUR OGŁOSZEN

informacyjn e pod moim adresem:

Imię i nazwisko (nazwa firmy) ............................................................................
....................................'.'...................

\1Y:l(n~·J:;l ctfh~Il~ IrJn~Il!;nrrm fi ~®~o.®rrmfl

typ 720
typ 2000

nasz salon
samochodó w Ford,
doradzimy Ci oraz udzielimy
wszelkich informacji!

------~----~------~----~----~----~------~->cg
Rabatową

l(J\YY liCG A~

mąldżytnie

Odwiedź

sprzedaży

usług

i wspófpracy z Klientami. Na
niektóre sprzedawane przez
nasz autokomis samochody
używane, w przypadku, gdy
byfy serwisowane w autoryzowanej sieci serwisowej,
możemy udzielić gwarancji.
Serdecznie Państwa zapraszamy do naszego salonu
oraz serwisu Renault.

ul.

'
•

~~:e

Autoryzowany koncesjoner Renault firma Renobil
zaprasza PAŃSTWA do zapoznania się z nową wersją LAGUNY.

KRET A-ost:ifni:'I sz;ins.1!
co

DZIS AJ ·OTWA CIE
MO TOWNl4RiaW PŁO

RENAULT LAGUNA KOMBI
Na Przy morz u

Mia~to Lębork iest właścicielem 100%udziałów spółki w liczbie 11 .000 i
jest zainteresowane zbyciem 80% udzia!ów bez ograniczeń, a 20% z uwzglę
dnieniem prawa pierwokupu załogi.
Ustalono cenę wywoławczą 1 liednego) udziału na kwotę 70 zł.
Dopuszcza się składanie ofert na zakup części udziałów.
Oferta powinno zawierać:

· oferowaną cenę nabycia udziałów i ich ilość
· ewentualne zobowiązania / np. plany inwestycy;ne, zatrudnienie/
· krótką charkaterystykę oferenta
Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "PPD Słupsk" nalefy składać w sekretariacie Urzędu Mieiskiego w Lęborku, ul. Ar'.Tlii Krajowej
14 do dnia 17.10.1995 roku do godziny 11.00.
Z przedsiębiorstwem można zapoznać się w iego siedzibie w Słupsku,
ul. Poznańska 92 /tel. 0-59 24007/ w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00.
Zasady przeprowadzenia negociacii kontrahenci atrzymaią w Urzędzie
Miejskim w Lęborku u Naczel nika Planowania i Gospodarki Mieiskiej
· tel. 0-59 624280 wew. 53.
R·2457.' i

Gdań1k, tel./fax 31 -80-62, tel. 31 -50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax
46-35-68 całą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00- 16.00; Sopot, tel. 51-54-55
w godz. 8.00- 16.00;
Elbl~g, tel.trax 32-70-94, tel. 33-54-09 w godz. 8. 00-16.00; P,vszcz Gdań1kl, tel.lfax 82-23-25
w godz. 8. OO - 16. OO; Tt:n1w; tel.lfax 31-83-26 w godz. 8.00 - 16. OO; Starogard
Gdań1kf, tel.lfux 220-80 w godz. 8.00 • 16. OO

MM
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OBWIESZCZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Cewicach
woj. słupskie os. 40-/ecia 15/1

ogłasza

Sędzia

przetarg nieograniczo ny
ustny /licytacja/

zawiadamia,
że

dnia 20 września
1995 r. Sąd Rejonowy
w Gdańsku XII
Wydział Gospodarczy
Rejestrowy wydał
postanowienie
o ukończeniu

na nabycie własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
o pow. 62,7 m2 położonego w Cewicach na osiedlu 40-lecia 2an.
Cena wywoławcza 23.510,00 zł.
P1zystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 2.000 zł w kasie spółdzielni
najpóźniej w dniu przetargu do godz. 16.30.

postępowania

Przetarg odbędzie się dnia 5.10.1995 r. w biurze spółdzielni o godz. 17.00. Wadium wpłacone
przez wygrywającego przetarg zalicza się w poczet oferowanej ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz spółdzielni gdy wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny
nabycia w term/nie 30 dni od dnia przetargu i nie spełni wymogów statutowych. W przypadku
niewygrania przetargu wadium podlega zwrotowi.

upadłościowego

Przedsiębiorstwa

Hurtu Spożywczego
w upadłości
w Tczewie,
ul. 30 Stycznia 33,
Sygn. akt U-67/94.

Szczegółowy regulamin przetargu znajduje się w biurze spófdzielni. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr.

telefonu 61-14-87. Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez
podania przyczyn.
18!!611170/07

URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA

OGŁOSZENIE

Komisarz

ogłasza przetarg_ n~e~g~a.niczony

Zarząd Miasta w Helu
ogłasza
pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę obiektu zabytkowego
"Lwia Jama" zlokalizowanego przy głównej ulicy miasta Hel.

na modernizację odcinka drogi gm1nne1 W1elk1 Podleś - Mały
Podleś o długości 770 m.
Termin realizacji 1,5 miesiąca od podpisania umowy.
,
Formularz zawierający warunki przetargu ornz slepy kosztorys
można odebrać w Zakładzie Komunalnym Gminy Kosc1erzyna
w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 10, pok. 1;
tel. 058/866960 w terminie do dnia 6.10.1995 do godz. 15.00

Obiekt składa sit; z dwóch połączonych ze sobą budynków,
jeden parterowy z poddaszem, drugi 2-kondygnacyjny
z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 543 m2 +
kotłownia o pow. 67 m2.

Inęµiacz.enie

obiektu:

w tym samym terminie projekt techniczny do wglądu

działalność usługowo-handlowo-rozrywkowa.

w siedzibie Zakładu

Cena wywoławcza J.500 z! w skali miesięcznej.
Oferty z napisem "Przetarg" należy składać w zamkniętych
kopertach w terminie <lu dnia 15 października 1995 r.
w sekretariacie Urzędu Miasta Hel. ul. Wiejska 50.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 14.10.br. w wysokości I.OOO zł w kasie Urzędu Miasta Hel.
Wadium zostanie zwórcone w następnym dniu po
rozstrzygnięciu przetargu, a dzierżawcy zaliczone na poczet
czynszu dzierżawnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 1.000,- zł w kasie Urzędu Gminy,
ul. Strzelecka 9 do dnia 12.10.1995 do godz. 12.00
oraz złożenie oferty oznaczonej:
"Modernizacja drogi Wielki Podleś - Mały Podleś"
w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna.
ul. Przemysłowa 10, pok. 1 do dnia 12.10.1995 do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.10.1995 o godz. 12.00
w Zakładzie Komunalnym Gminy Kościerzyna,
ul. Przemysłowa 10, pok. 7.

Zaiząd Miasta zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru
oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr. tel. 750-545.

Z głębokim żalem żegnamy naszego wieloletniego członka
Towarzystwa Chirurgów Polskich

Panu Adamowi Ampule prawdziwemu
Przyjacielowi serdeczne podziękowanie
za pomoc w opiece nad naszym

OSKARA
JANKAUA

Prof. dr. hab. med.

informuje, że posiada bardzo atrakcyjnie pofożony teren nad Zatoką
Pucką o powierzchni 7.500 m' przeznaczony w eJan,e
zagospodarowania przestrzennego miasta Hel pod Kompleks
rekreacyjno-sportowy z częścią usługowo-handlową .

Ojce111

Na powyższym terenie zlokalizowane są tymczasowe obiekty użytkowe
przeznaczone do rozbiórki l_ub_adaptacji.
. .
Zarząd Miasta przyjmuje oferty na dz1erzawę nieruchomosc1
do dnia 31 października 1995 roku..
.
Oferta powinna zawierać projekt zagospodarowania tegoz terenu.
Z autorem najciekawszej oferty zostanie spisana umowa dz,erzawy na lat 30,
z możliwością negocjacji warunków finansowych
dot. opłat dzierżawy.
Wszelkie informacje i materiały można uzyskać w Urzędzie Miejskim

MARIANEM ROSTKOWSKIM

Nauczyciela wielu pokoleń chirurgów.
Zarząd O/Gdańskiego

składają

Towarzystwa Chirurgów Polskich

Hania, Andrzej i Ewa.

w Helu, ul. Wiejska 50, tel. 750-545, fax 750-41 O.

R-2448{,

Z głębokim

Z głębokim bólem, bezradni wobec wyroków losu przyjmujemy
okrutną, tragiczną wiadomość o przedwczesnej śmierci

zawiadamiamy, że w dniu 28 września
1995 r. zmarł w wieku 90 lat

1939 roku,
Nauczyciel.
Msza święta oraz pogrzeb odbędą się w kościele
św. Michała Archanioła w Gdyni-Oksywiu
w dniu 2 października 1995 r. o godzinie 13.00.
O czym zawiadamiają
Hania, Andrzej i Ewa

"BÓLU NIE ZGASI żADNE UKOJENIE
I BÓL TEN CHOWAMY SKRYCIE
BO ŁEZ NASZYCH NIKT NIE ZROZUMIE
A DALEJ ... DALEJ JEST ŻYCIE ... "

DRZ J
•
EW Kl

~*

KARASIŃSKI
dnia

r

Pogrzeb odbędzie się
2 października 1995 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Garnizonowym (przy Bramie Oliwskiej) w Gdańsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku )
. ;,
Rodzina. 1

ANDOB

Lekarz o wysokim stopniu etyki zawodowej,
Człowiek o wielkim sercu, z oddaniem niosący
pomoc choremu.

Pełni smutku zawiadamiamy, że
odeszła na wieczny spoczynek
Teściowa, Babcia i

Msza święta żałobna zostanie odprawiona w dniu
2 października 1995 r. w parafii św. Józefa
i Judy Tadeusza w Rumi Zagórzu o godz. 11.00.
Wyprowadzenie Ciała z kaplicy cmentarnej
o godz. 10.30.

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłego
składają

Pogrążona

Koledzy, Dyrekcja
oraz Pracownicy Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu.

w głębokim smutku
Rodzina

mgr.

inż.

serdeczne wyrazy współczucia z powodu
śmierci

•

MATKI

•

kościele
Gdańsku-Wrzeszczu,
października 1995 r. o godz. 9.00.

w

ul. Mickiewicza dnia 2
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godz. 11.30
na cmentarzu Srebrzysko.

zo

ś.t

y
składa

Kierownictwo i Pracownicy PZPU nSapell ".

Koleżance

HALINIE POL
śmierci

lljZA

składają ,
Zarząd, Koleżanki i Koledzy
z Nauczycielskiej Spółdzielni

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26
września 1995 r. zmarła najukochańsza Mama,
Teściowa i Babcia

Księdzu Władysławowi z parafii Gdańsk-Brzeźno, Rodzinie,
Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom i wszystkim tym,

ś.tp.

ś.tp.

HALINA KURZELA

JANUSZA

których

w

Mieszkaniowej w Sopocie.

Gdańsku.
Pogrążona

18809139107

poruszyła śmierć

GENOWEFY WOLSKIEJ
*,
t

w ceremonii

serdeczne

podziękowania składa

M~ż

z Synem oraz Rodzina.

18950/17SI07

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 września 1995 r.
zmarł były długoletni Dyrektor Techniczny Gdyńskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego

inż. WŁADYSŁAVV

SIELICKI

GOLIŃSKIEGO
za liczne uczestnictwo

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 2 października
1995 r. o godz. 13.00 na cmentarzu Srebrzysko

p.

:::

l

•

święta żałobna
św. Andrzeja Boboli

Za wszelką pomoc, życzliwość i udział w pogrzebie - Księżom,
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom Szkoły
Podstawowej w Bolszewie, przybyłym poszczególnym
Delegacjom i wszystkim Przyjaciołom uczestniczącym w ostatniej
drodze 25 września 1995r.

Dyrektorowi
JA~OWI GORECKIEMU

R 2489

wyrazy serdecznego współczucia z powodu

MARTA
GIERSZEWSK
A
Msza
odprawiona zostanie w

lat 53

Pogrzeb odbędzie się w dniu 2 października 1995 r.
o godz. 13.00 na Cmentarzu Komunalnym Dębica
w Elblągu.

Drogiej

dnia 28 września 1995 r.
nasza kochana Mama,
Prababcia

ś.tp.

KAZIMIERZ

zmarł

'ś.tp.

Specjalista Chirurg

19030/115/07

ś.tp.

mój
najukochańszy Mąż, nasz Ojciec, Teść i Dziadek

lek.med.A

w smutku
Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25 września
1995 r., po krótkich cierpieniach odszedł od nas
najukochańszy Mąż, Ojciec, Brat i Wujek

z głębokim żalem zawiadamiamy, że
w dniu 28 września 1995 r.

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 października 1995 r. o godz.
12.30 na Cmentarzu Garnizonowym (Brama Oliwska),
ul. Dąbrowskiego w Gdańsku.
Córka z Rodziną

Pogrzeb odbędzie się dnia 2 października 1995 r.
o godz. 12.30 na cmentarzu Łostowice.
Pogrążona

p.

ALFONS
KIZIUKIEVV ICZ

ANIELA
MAKSYMOW ICZ

MARIAN ROSTKOWSKI

obrońca Kępy Oksywskiej z września
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari,

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
27 września 1995 r. zginą! tragicznie nasz Kolega,
długoletni Pracownik Specjalistycznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Elblągu

ś.t

ś.tp.

Kmdr por. rezerwy

Ordynatora Oddziału Chirurgii Szpitala Morskiego
- wspaniałego, dobrego Człowieka, Lekarza, Humanisty,
Przyjaciela ...
Cześć Jego Pamięci!
Pracownicy Oddziałów Wewnętrznych Pulmonologii i
Przyszpitalnej Poradni Kardiologicznej Szpitala Morskiego.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 września
1995 r. zmarł Nasz Ojciec i Dziadek

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 września 1995 r.
odeszła od nas na zawsze nasza droga Żona i Matka

ś.tp.

OSKARA
JANKAUA

Prof. dr. hab. med.

G

żalem

pożegnania

w smutku
Rodzina

Wyrazy serdecznego współczucia
Rodzinie Zmarłego składają
Zarząd i Współpracownicy Gdyńskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A.
18936/18S/07

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

Wicedyrektor
mgr WIESŁAWIE LISOWSKIEJ
serdeczne wyrazy

współczucia

1powodu śmierci

RYSZARDA
SOBCZAKA

Pracownicy i Członkowie
Gdańskiej Izby Gospodarczej.

1

Koleżance

ś.tp.

składa Żona.

W dniu 27

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie tragicznie
Zmarłego

RY ZARDA
OBCZAKA
Zarząd

i Pracownicy Spółki •Hydromex".

września

1995 r. zmarła w wieku 59 lat
nasza Ukochana Mama
ś.t

i

1

OBCZA

składają

i Pracownicy
LWSM "Morena" w Gdańsku.

Prezesa Spółki Strefa Ekonomiczna Żarnowiec Sp. z o.o.
składa

Dyrekcja PPiEZRiG .Petrobaltic•.

Z głębokim

p.

zawiadamiamy, że 25
zmarł nasz Kolega

września

1995 r.

WALDEMAR
BLINKIEWIC Z

STANISŁAWA KASIŁOWSKA
Pogrzeb odbędzie się dnia 2 października 1995 r. o godz.
14.30 na cmentarzu Łostowickim.
Msza św. odbędzie się dnia 2 pażdziernika 1995 r.
o godz. 12.30 w kościele oo. Jezuitów przy ul. Mickiewicza 11
w Gdańsku-Wrzeszczu.
Rodzina
19005/11511)7

żalem

Wyrazy serdecznego współczucia Rodzinie

Zmarłego

składają

Koledzy z Podpionu Ruchu
Zespołu Elektrociepłowni Gdańsk SA.
18903

Wieloletni Wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku,
Prezes Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń, Sędzia Sądu
Administracyjnego.
Wyrazy współczucia Rodzinie składa
Prezes Sądu Wojewódzkiego, Koleżanki i Koledzy.
18874/05

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie tragicznie
zmarłego

RY ZARDA

Zarząd

Pani Profesor SUCHORZEWSKIEJ

18776/03

Zmarłego

KARIN WILGOS

OJCA

oraz za najżyczliwszą, pełną ofiarności opiekę i troskliwe leczenie,
za godne warunki w najcięższych chwilach do końca, całemu
zespołowi Lekarzy i Pielęgniarek z Kliniki Intensywnej Terapii na ręce

składają

ze SP 41 w Gdańsku.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie tragicznie

z powodu śmierci

JANUSZA GOLIŃSKIEGO

składają

głębokiego współczucia

ABRA OWICZ

•

Współpracownicy

Wyrazy

WIESŁAW

śmierci

IZA

Zarząd,

Najserdeczniejsze podŻiękowanie Zespołowi Chirurgów
z Kliniki Onkologicznej AMG za leczenie operacyjne

18913/09

z powodu

składają

składa

Z wielkim źalem zawiadamiamy,

że dnia 25 września 1995 r. zmarł naglą śmiercią

MARII KRYJOM

mgr. inż.

ATKI
Dyrekcja, Pracownicy,
Samorząd Szkolny i Uczniowie
z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

współczucia
Koleżance

Serdeczne wyrazy

ś.fp.

RYSZARDA
SOBCZAKA
składa

Zarząd Agencji Ochrony

·wena• S.A.
oraz Kierownictwo i Pracownicy
Zakładu Ochrony ·wena• żarnowiec.

Z g.łę~okim żalem zawiadamiamy, źe dnia
25 wrzesnia 1995 r. zmarł nasz długoletni Pracownik

WALDEMA R
BLIN KIEWICZ
Wyrazy głębokiego współczucia
Żonie i Dzieciom
D r k · p
·
składają
y e qa, racowrncy Zespołu Elektrociepłowni Gdańsk SA.
1890}

ZAPRASZAMY DO NASlYCH BIUR OGŁOSZEŃ

Gdańsk. tel.lfax 31-80-82, tel. 31-50-41 w. 169, w godz. 8. 00-18.00, fax 48-35-88 catą dobę; Gdynia, tel. 20-08-32, 20-04-79 w godz. 8. 00-16.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.oo· Elbllfg, tel.lfax
32_70_94, •ef. 33_54-o9 w
godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gdański, tel.lfax 82-23-25 w godz. 8 .00 - 16.00; Tc.zsw. tel.lfsx 31-63-26 w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gdański, tel.lfax 220-80 w godz. 8.00 • 16.00
'
A
''

30 września, 1października 1995

,TY

7.00
7.15
7 .30
7.55
8.30
8.55
9 .OO
9. IO

16

20

- - ~TY
2 ·---

Eko - echo
Z Polski
Wszystko o działce i ogrodzie
Agrolinia
„Bezpieczna przystań" - serial
Program dnia
·

7.00
7. I O
7 .30
7 .50
8.00
8.25

Wiadomości

Ziarno - program dla dzieci i
rodziców
9 .35 5 - IO - 15 - program dla dzieci i młodzieży
Hl.35 Atom, gwiazdy życie
10 .50 Co wy na to
11 .OO „Cudowna planeta" /4/,,Tajemnica atmosfery przemienionej w skalę" - serial dok.
l I .50 Ciekawostki militarne
12.00 Wiadomości
12.10 Kraj - magazyn regionalnych
Oddziałów TVP
12.35 Konccn Życzeń
13.00 Zwierzęta świata - ,,Pająk
ptasznik" /1/ - film dok.
prod. nowozelandzk iej/emisja z Metekstem/
13.30 Walt Disney przedstawia: „Mała syrenka" - ,,Rodzina
Torkelsonów" /emisja z teletekstem/
14.45 Swojskie klimaty [audiotele,
tel. 070005521 - 23)
15.00 Rodzina rodzinie
15.20 Swojskie klimaty
16.05 „Bill Cosby show" /18/ - serial komediowy prod. USA
16.30 Swojskie klimaty
16.50 Kalendarium XX wieku
17 .OO Teleexpress
17 .25 Nowożeńcy - teleturniej
17 .55 Swojskie klimaty
18.05 „Dzień za dniem" [14/39 ) serial prod. USA
19 .OO Wieczorynka „Sekretne życie
zabawek"
19.30 Wiadomości

. - 20.10 .,Miesiąc miodowy w
Vegas" - komedia prod. USA
/emisja z teletekstem/
21.55 Czar par - turniej
23.20 Wiadomości
23.35 Sponowa sobota[ w tym: fina!
Indywidualnyc h M. Ś. na żuż
lu o Grand Prix Anglii]
0.30 „Frankenstein " - horror
prod. USA /1993, 113
min/reż. Da\id Wickes, wyk.
Patrick Bergin, John Mills
2.20 „Pustynia czasu" /2/ - film
prod. USA
3.50 Zakończenie programu

8 .30
9.30
9 .35
9.50
IO.OO
JO 10
·-

11.00
11.35
12.00
13.45
14.00
14.30
15.00
15.30

Panorama
Przeboje folkowych nut
Tacy sami
Przystanek Dwójk.a - 25
lat minęło
„Sprycjan i Fantazjo''
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
Programy lokalne
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
Male ojczyzny - 25 lat
minęło
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło - Legendy
Dwójki·
SI·
·
· ·
ow c1ęc1c
- g1ęc1e,
czy 1·1
rebusy Szymona Majewk'
s iego
Godzina z Hanną Barberą
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
Akademia Filmu Polskiego: ,,Vabank I" - film fab.
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło Studio Dwójki
Wydarzenie tygodnia
Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
Familiada - teleturniej
/wyd. specjalne/
\
„Fitness Club" [ 4/26) -

c.I

szczerości

I

f<!,,,_s:,;,,._

20.00 Godzina
z Marylą Rodowicz
20.50 Rawa Blues Festiwal
21.00 Panorama
21.30 Słowo na niedzielę
21.35 Przystanek Dwójka - 25
lat minęło - Chimera
22.05 „Allo, allo" - serial
22.40 ,.Przystanek Dwójka" - o
filmie
23.05 Gala piosenki biesiadnej Poprawiny
O.OS Panorama
O.IO Rawa Blues Festival /2/
2.10 Zakończenie programu

SA_=T_ _
1

6.00 Jolanda - telenowela
11 .OO „Odnaleźć siebie''
6.45 Film dokumentalny
I 3 .05 „Catwalk" - serial
7 .15 Świat sportu - program spo13.55 ..Cagney & Lacey" - serial
rtowy
14.50 „Star Trek: Następne po8.10 Film dokumentalny
kolenie" - serial
9.00 Filmy animowane dla dzieci
15.50 „Słoneczny patrol'' - serial
9.50 McGyver - serial (powt.)
16.50 „Idź na całość!''
10.40 Maria - serial (powt.)
11.30 Posterunek przy Hill Street - 17.45 Wiadomości
17 .55 Loteria SKL
serial (powt.)
18.00 Sport w SAT I
I 2.'.'.0 Filmy animowane dla dzieci
19.30 „Koło fortuny" - teleturniej
13.05 McGyver - serial (powt.)
14.00 Świat sponu - magazyn spo- 20.15 ,.Dziewczyna z leśniczówki" niemiecki film obyczartowy
jowy, 1956, reż . Herbert B.
14.30 Teleshop
Fredersdorf, wyst. : Anita
;15 .00 Film fabularny
GutwclL i in. (84 min)
16.50 Filmy animowane dla dzieci
Miody zamożny mężczy
17 .20 Film dokumentalny
zna powraca po kilkulet19 .05 Magnum - serial
nim pobycie za granicą w
20.20 Film dokumentalny
rodzinne strony i poznaje
21.50 McGyvcr - serial
piękną córkę leśniczego ...
22.45 Film fabularny
0.20 Film dokumentalny
21.50 „B ądź gotowy do drogi''
1.10 Magnum - serial (powt.)
23.15 „Zajodluj mi jeszcze raz" 3 .OO Film fabularny
niem./austr. film erotycz4.40 Film dokumentalny
ny, 1974 (74 min)

9.15 „ Highschool U.S.A." - komedia, USA 1983 (powt.)
11.00 „The Naked Dawn"western ,
USA 1955
12.25 -1 4.00 Seriale animowane:
12.25 „Detektyw Bogey"
12.50 „Kamień marzeń"
13.10 „Największe historie świata"
14.00 „Folwark zwierzęcy'' - angielski film
15.15 „Proszę o uśmiech"
15.50 „Duszą i ciałem" - serial
16.45 „Ty jeste ś muzyką" - niemir:cki film muzyczny. 1956
18.20 „Zezowaty lew Clarence" film przygodowy, USA
20.00 Wiadomości
20.15 „Hudson Hawk" - film kryminalny, USA 1991. reż.
Michael Lehmann, wyst.:
Bruce Willis , Danny Aiello,
And ie MacDowell , Ja mes
Coburn i in . ( 120 min) Po
wyj~ciu z więzienia drobny
złodziejaszek decyduje się
przyjąć nowe zlecenie: kradzież figurki konia wykonanej przez Leonardo da Yin ci...
22.15 .,l,udzie koty" - horror,
USA 1981, reż. Paul Schrader,
0 .25 „Sextelefon'' - thriller, USA
1988, reż. Michael Schroeder, wyst.: Cameron Dye,
Karen Black, Bud Cort,
Lynn Danielson i in. (90
min) Psychopata przebrany
za klauna morduje kobiety
pracujące w telefonic znych
agencjach towarzyskich...

JO.SO
10.55
11.20
11.50
12.15
12.45
13.20
,
1_,.45

TV

3

POLON I A

Program dnia
Panorama
Dzień dobry, tu Gdańsk
Pętla czasu - magazyn
„Kusza" (18) - serial
Dziesięć minut dla kibica
Poradnik weekendowy
Co, gdzie, kiedy w Trójmie~cie (powt.)
Studio „Trójki"
„Zakopany skarb" (3):
„Srebro'' - film dok. USA
Kontury - magazyn
Zwycięstwo na morzu (Il
wojna światowa) - serial
„Miód i pszczoły" (79):
,.Cristal" (280)
,,Teatrzvk
, Win Gin Pom"
( 2 ) _ serial
Koncerty zatrzymane w
czasie - Irena J aro ck.a i
„Złota" Anna Jantar

14.10 Talenty '95
14.40 Magazyn ekologiczny
15.00 Panorama
15.10 „Mały lord Fauntleroy''
15.35 „Roger odrzutowiec" (28)
15.40 ,.Słonica Nellie" (10)
15.45 Jak jest po chińsku ... ?
(12): Jak jest po chi1\.sku
„żaba''? - serial
15.55 „Zaklęte kamienie'' (3) serial

lat mmę,ło ~ .,Orkiestra Z. 16.30
Rybczynsk1cgo
16.45
17.00 „Akademia elegancji 17.00
panny Ellis" - serial
17 .20
17.55 Losowanie gier liczbo- 18.00
wych Totalizatora Sparto- 18. IO
wego
18.15
18.00 Panorama
Ul..30
18.10 Program lokalny
18 .30 Jaś Fasola - program roz- 19 .OO
rywkowy prod. angielskiej
19 .20
19 .05 Gra - teleturniej
1 19 .30
19 .35 „Szalone liczby"
19 .50
~;;,.o::;::::::::~~~:_;_:;~. ~A::::t:~M.:.tX.~~ -~m."lc

_ POL_ON IA_
l ~,··

2

8.25
8 .30
8 .40
9.00
9.30
9.55
10.05
10.35

TY

I
I

Boss - magazyn ekon.
Cienie życia
Teleexpress
„Tak, panie ministrze"
,.Kino"
Panorama
Kronika kulturalna
Rozmowy z dwiema niewiadomymi
Czarne i białe - magazyn
Artystyczny gość tygodnia
„Szaleństwo na kółkach"
Kto
to widział! (7)
»'l'=''~,W.«c;;.:01>'7','(..~:: ;.;~.··"
«:~

/

";W.$:

8.00 Powitanie, program dnia
8.05 Diariusz - magazyn rzą
dowy (powt.)
8.15 Spotkanie z gwiazdą Hanna Banaszak w Łań
cucie cz. 2(powt. )
8 .45 Zaproszenie (powt. )
9.10 Ziarno - program redalcji
katolickiej
9.35 BRAWO! BIS' -wybrane
programy z tygodnia
12.00 Wiadomości
12.10 Znajomi z Zoo: ,,Dzioborożec kafryjski" - program Hanny i Antoniego

7 .OO Film fabularny

9.30

11.00 N a

«·ww

o bycz. prod. kanadyjskiej, reż. Lee Grant
21 40 S d.10 T "k"'
·
tu
., WJ 1
21.50 Panorama - wydanie wieczorne

22 ·00 Słowo O Ewangelii
22.IO Uśmiechnij się! - program
rozrywkowy
22.40 „Polskie drogi" (3): .,Najspokojniejsze miejsce na
świecie'' _ serial prod.
TVP
O. LO Zakończenie programu

----=DSF_ _
7.45
8.15
8.45
9.00

11.00
12.00
12.45
l 3 .OO
14.00
14.30
18.30
19 .30

,.Zwariowane rekordy"
„Amazing Games'' (powt.)
„Dominion" - reklamy
„Magie Sports" (powt.):
Baseball - Major League
Koszykówka NBA - fina!
'90 .,NBA Superslams"
Sporty motorowe
Piłka nożna: Bundesliga
Mistrzowie sportu: ,,Mats
W iland er"
Magazyn sportów motorowych (powt.)
,.Futbol Mundial" (powt.)
Tenis : Turniej ATP w Bazylei - półfinał (na żywo)
Jeździectwo: Wojskowe
ME w Pratoni/Wlochy
Gimnastyka: Trampolin
Masters we Frankfurcie (na
żywo)

21.00

Piłka nożna:

liga hiszpań
ska - 5 kolejka: m.in . Real
Madryt-FC Barcelona
22.50 Wrestling WCW
23.45 Hokej na trawie:

PRO

7

8.45 „Nowe przygody Spider9.05 „Godzilla"
mana"
9 .30 „Scooby Doo, tropiciel"
9.05 „Beethoven"
9.55 „Taz-Mania"
10 .20 ,,. o k z zu
· ka "
9 ._,
s „Power R angers"
IO .OO - 11.30 „Disney & Co.'':
10.45 „Batman i Robin"
10.05 „Classic Cartoon"
11.15 ,,Animaniacs"
10.10 „Cudowny worek''
11.45 „Królik Bugs"
10.15 „Supergwiazd y Disneya" 12.IO .,Parker Lewis'' - serial
_ show
12.45 .,Czwórka na Hawajach"
10.45 „Podróż odkryć"
13 .40 „Riptidc" - serial
10.50 „Bio-Top" - ciekawostki
14.40 „Zorro przeciw Maciste" 11.00 „Teleturniej"
wioski film przygodowy,
11.05 „Goofy i Max"
16.15 „Tedeum"
western,
11.30 „California Dreams"
WłJHiszp. 1972
Jl .55 „Książę z Bel-Air" - serial 18.00 „Życie oceanu" - serial
J2.20 (s) ,.Pełna chata"_ serial
przyrodniczy
12.50 Studio ·sport: Formula I _ 19.00 „Kung-fu: Legenda trwa" Grand Prix Europy na toserial
rzeNArburgrin g - trcning
19.55 Wiadomości
14.20 ,.Potwór z bagien"_ serial
20.15 „Na fali" - film sensacyjny,
14.50 „Knight Rider" _ serial
USA 1991 , reż . Kathryn Bi15 .45 „Dmżyna A" _ sefrłi
gclow. wyst.: Patrick Sway16.45 (s) ,,Beverly Hills. 902 lff'
ze, Keanu Reeves i in .Twa17.45 (s) ,,Melrose Place"
rze gangsterów napadają18.45 Wiadomości
cych na banki zna każdy:
19.10 „Explosiv _ weekend''
Johnson, Nixon, Carter, Re20.15 Wybory Miss Niemiec
gan - niestety dla policji i
1995
FBI jest to mała pomoc, są
22.00 „Co, proszę?!'' _ show
to tylko maski byłych pre23.00 (s) ,,Sobota nocą" _ show
zydentów USA...
O.OO „Nie ma kryjówki" _ film 2230 ,,Bez pnebaczenia" - wekryminalny, USA 1990,
stern, USA 1992
reż. Richard Danus, wyst.:
0.55 ,.Charlie przychodzi nocą"
Kris Kristofferson, Drew
- horror, USA 1992, reż.
Barrymore, Martin Lan Tom Logan, wyst.: Kerry
dau, OJ. Simpson i in.
Knight, Joe Fishback. W
(90 min) w mieszkaniu
małym amerykańskim miazamordowane j tan cerk i
steczku dochodzi do serii
baletowej policjanci spobestialskich morderstw, któtykają jej czternastoletnią
re wywołują u mieszka1\ siostrę
ców psychozę strachu.

s

2.30

Zakończenie

pracy

14.05 Sport, rekreacja, wypoczynek (powt.)
IS.OO Sky Top - przeboje Sky
Omnia

J,

się

razem z nami -

~~~~V~·~:~a,prac;"~

'*'"'_'_

16.05 Nie trać czasu - program
dla młodzieży, premiera
17.00 Bajka
17.30 Sky Expres - serwis informacyjny
18.00

Giełda

pracy

18.10 Od magii do nauki
18.55

Zapowiedź

programu

19.00 Fiim fabularny

~1:;;:e:~::,::;:~;~':». -~~t:»,:;; ,

Upu cz. I „Preh1s.~ona
20.35 „Sceny domowe
21.00 Panorama
21 30 P ·
d H li
d
.
oc1ąg o ~ _YWOO. ~
film fab.telew1zJ1 polsk1eJ
23.00 Program na niedzielę
23.10 Słowo na niedzielę
23.15 Benefis Jerzego Fedorowicza w Teatrze STU
O.OS Program na niedzielę
0.15 De Mono - Abrasax koncert
I.OO Polskie drogi odc. 3 /11/

Giełda

i

programu

...:,;:::;:;:-;.,= ..~1;';,_~:;:::. ,,:;1.. ~~<(.*«'.~<::x~~~:~t~~~~::, .;;:;;-;:)'

20.55 Na krańcach świata program podróżniczy M.
Kochańczyka

21.30 Na dużym ekranie - magazyn filmowy
22.00 Telefoniczny koncert życzeń

O.IO Film fabularny
1.40 Na dużym ekranie
3.00 Sky Top - przeboje Sky
Omnia
4.00 Blok muzyczny
5.00 Film fabularny
6.30 Sky Studio (powt.)

„Daktari''
Egzamin dojrzałości
Informacje
„Eskadry z czerwoną

TNT

TV
-rroTMIAS To
8 .30
9.00
10.00
11.00
1 1.30
12.00
12.30
13.00

Zapowiedzi programowe
Legendy świata (15)
Capital City (20) - serial
Za wszelką cenę (114)
Music Box
Magazyn południowy
Studio TVT
Moim zdaniem
16.00 Wszystkiego najlepszego
17 .OO Legendy świata ( 16)
16.45 Studio TYT
18.15 Za wszelką cenę (115)
18.45 Capital City (21)- serial
19.45 Niewinne - film fab. prod.
włoskiej

2 1.35 INFORMATOR
22.00
22 .15
23.15
23.45
23.55
0.55

SNACE'S MUSIC
13-ego (3) - serial
Złowrogi raj (33)- serial
Program na dzień następny
Koncert życzeń
Zakończenie programu
Piątek,

16 .00 Pod wulkanem: Wybuch
8 .OO „Eden przedstawia"
wulkanu Kilauea - serial IO.OO „Najbardziej poszukiwane - najgorsze teledyski"
dok .
17.00 Pod wulkanem : Życie na 10 .30 ,Zig i Zag" - show
l l .00 „Big Picture" - magazyn ł
krawędzi - serial dok.
filmowy (John Kcams)
"'
18.00 Pod wulkanem : Walka
ognia i wody - serial dok. 11.30 Brytyjska lista przebojów
18.50 Drapieżniki: Lwy - serial 13 .30 „Nowości muzyczne"
14.00 „Enrico przedstawia"
dok.
19.00 Bukanier: Ostatni brytyjski 16 .OO „Idole i czciciele"
16.30 „Dźwiękowa encyklopebombowiec - serial dok.
dia reggae"
t
20.00 Historia wiacji: Samoloty
17 .OO ,.Zatańcz
pasażerskie - serial dok.
18 .OO „Big Picture"
20.30 Siły specjalne: Grecki kor18 .30 Wiadomości
pus elitarny - serial dok.
19.00 Europejska lista przebo- ·
21.00 Chiny: Odejście od komujów (Kristiane Backer)
nizmu - serial dok.
21.00 „Nowości muzyczne"
22.00 Tajemnicze siły przyrody: 21 .30 „Idole i czciciele"
Zjawiska paranormalne - 22.00 „Enrico przedstawia"
serial popularnonaukowy 23 .30 ,.Zig i Zag" - show
22.30 Pacifica: Opowieści mórz
O.OO „Yo! - RAP w MTV"
południowych - serial
2.00 ,.Najbardziej poszukiwane - najgorsze teledyski"
dok.
23 .OO Poza rok 2000 - magazyn
2.30 „Beavis i Butt-Head"
popularnonaukowy
3 .OO „Chill Out Zone"

_

6.00-20.00CARTOON
NETWORK - seriale animowane

20.00 Wieczór filmowy TNT:
,,Ten cudowny Minnelli'':
,,Jolanta i złodziej" - film
muzyczny, USA 1945,
reż. Vinccnte Minnelli,
wyst.: Fred Astaire, Lucille Bremer, Frank Morgan,
Leon Ames i in. ( 104 min)
Gangster próbuje przekonać młodą, bogatą dziewczynę, że jest jej dobrym
aniołem
stróżem ...(A/F/S/H/Fin/Hol)
22.00 Noc w TNT: ,,Sobotnie
opery mydlane": ,,One is a
Loncly Number" - film
obyczajowy, USA 1972,
reż. M e l Stuart. wyst.:
Trish Van Devere, Janet
Leigh. i in. (93 min) Rozwiedziona, atrakcyjna kobieta rozpoczyna nowe
życic ...
O.OO „Delikatny mężczyzna" francuski film obyczajowy, 1980, reż. Claire Ciouzot, wyst.: Richard Berry
i in. (83 min) Rozwiedziony mężczyzna stara się
ułożyć sobie życie od nowa ...(F/A)
1.30 Noc w TNT : ,,To było
morderstwo'': ,,Marilyn" film kryminalny, USA
1953, reż. Wolf Rilla,
wyst.: Maxwell R..:ed i in.
(67 min) Kobieta wraz z
kochankiem planują morderstwo męża ...(A)

Pająk

ptasznik (1)

Tropikalny las pełny jest śmiertelnie groźnych zwierząt. Indianie Piaroa czczą jedno najwięcej: największe
go i jednego z najbardziej jadowitych pająków na świe
cie - olbrzymiego ptasznika. Pająk ten ma 4 pary oczu,
dwucentymetr owej długości szczękoczułki, którymi
wprowdza jad, i odnóża, ktore mogą objąć talerz obiadowy.

TVP I

v

9• 13.00

17 .OO As, dama, walet
17.55 „Łowcy głów" (1) - film
fab. prod. ang., 1993
19.00 Disco Relax
19.55 Losowanie
Zakładów
Specjalnych Totalizatora
Sportowego
20.05\Vieczór filmowy:
„Randka w ciemno" - film
fab. prod. USA, 1987, reż.
B. Edwards; ,,Prawdziwi
mężczyźni ubierają się na
czarno" - film fab. prod.
USA. 1978, reż. T. Post
23 .40 Prosto z Hollywood
O.OS Playboy
1.05 Pożegnanie

----MlV

8 .30 Formula 1: Grand Prix Europy na torze NArburgring
9.30 Szachy: MŚ
IO.OO Kolarstwo: MŚ w Kolumbii
I I .OO Judo: MŚ w Tokio
13.00 Formula I: Grand Prix Europy na torze NArburgring
14.00 Zawody traktorów: PE w
Holandii
IS.OO Kolarstwo: MŚ w Kolumbii m.in. wyścig punktowy
17 .OO Wrestling
18.30 Formula I: Grand Prix Europy na torze NA.rburgring
19 .30 Magazyn sportów motorowych
.
20.00 Wyścigi ciężarówek: ME
w Revingehed/Sz wecja
21.00 Kolarstwo: MŚ w Kolumbii_m.in. sprint mężczyzn
23 .OO Formuła 1: Grand Prix Europy na torze NA.rburgring
0.30 Magazyn sportów motorowych

Zwierzęta świata

Doktor Huxtable
(Bill Cosby) postanawia
zabawić się w hydraulika i dokona ć kilku pilnych napraw w łazien
ce. Jego żona, przera:r.ona niedorzeczny m pomysłem męża, wzywa
ekipę fachowców. Okazuje się, że młodzi hydrau I icy są dawnymi
przyj ac iólmi Sandry ,
którzy podobnie jak ona
zrezygnowali z nauki w
college'u.

' TVPL
9· 16.05
Miesiąc

miodowy w Vegas

„Jeden z najzabawniej szych filmów roku, pełen
wybornych di a logów, sytuacyjnego humoru i
wspanialej muzyki" - pisał recenzent amerykańskiej
prasy fachowej.
F ilm rozpoczyna się sceną, w której nowojorski
prywatny detektyw Jack Singer przyrzeka swojej
umierającej matce, że nigdy się nie ożeni. Jednak
okazuje się, że niełatwo wytrwać w kawalerskim
stanie ...

TVPI ~
9-_20.10

Frankenstein ,
Telewizyjny film o najsłynniejszym monstrum w
dziejach literatury i kina został zrealizowany w Polsce
przez brytyjską firmę na zamówienie amerykańskiej
sieci TNT Teda Turnera. W jednej z hal wrocławskiej
wvtwórni wvbudowano laboratorium Frankensteina
oraz kopie XIX-wieczneg o drewnianego galeonu, na
którym rozgrywają się początkowe i końcowe sceny filmu. Tytułową rolę zagrał urodzony w Dublinie Patrick
Bergin. Rezygnując z pracy nauczyciela dzieci specjalnej troski poświęcił się filmowi.
Rok 1828. Załoga osiadłego na mieliźnie statku ratuje z lodowatych wód morza polarnego doktora Frankensteina. Przywrócony do życia rozbitek snuje budzącą
grozę opowieść ...

TVPI

g.0.30

Pustynia czasu (2)

EUROSPORT

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka,
(Hol) - holenderska

Reportaż

13.30
14.00
15.00
16.00
16.05

·PROPONUJEMY

c.-

13.00 Sky Studio

15.30 Baw
'

Moda, znaki, rock'n'roll
„Rajska plaża"
Turbo Trans GRAJMY
Oskar
Wielkie filmy, wielkie
gwiazdy: ,,Braciszek"
film fab. USA, 1927

gwiazdą"

12.30 Sky Top - przeboje Sky
Omnia

19.15 Dobranocka: ,,Przygody
misia Colargola"
19 .30 Wiadomości
19.55 Radio Powstańcze B lyska w ica (61)
... :;:;;<,":.>.l:'!':' C< .
:.~.<'.:-,.:,\ ..~:'.:·~!·"X.;.;:-,-;,;;:

M.

12.00 Sky Studio

17 .OO Teleexpress
17.15 Stefan Serednicki - Album rycerski (powt.)
17.45 TEATR KOMEDII: W
sieci _ autor: Jan August
Kisielewski

~

podróżniczy

-

11.30 Bajka

Najważniejszy dzień ży

~·~;;;lłt~ ., ,

krańcach świata

Kochańczyka

14 .OO

SA T

o ... - program pro-

program

cia odc. 3 - .,Uszczelka" film fab. prod. polskiej
I 1974 r. , 55,J
14.55 Z archiwum rozrywki : Z
Kabaretu Szpak cz. 3 (powt.)
15.55 Powitanie, program dnia
i6.oO's;;ort

Dziś

10.30 Bajka

Boskiej dzieło - autor: Grszula z Wiśniowieckich Radziwillowa, reż. TomaszJaworski

I

pracy

mocyjny

Opatrzności

14.00

Giełda

9.00 Bajka

·
12.35
Troskliwe misie - serial
animowany dla dzieci
13 _00 TEATR DLA DZIECI:

I

POL
9.30
IO.OO
11.00
11.30
12.00

8.45 Powitanie
8.55

I 20.00„Za głosem serca" - film 1 20.00 !':listoria polskiego vi~.eoc- j

_ ___,,,RIL~ _

~s ( )

SKY

- 0 -RTJN_I_A_

Gucwińskich

1600 Przy~t~'=k-o7~rr:~~:2'sT~~;,·;;:,;;:;;;;~~m::;:n _ ;e;~

c.-
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NBC SUPER

5

CHANN EL

9.15Magazyn ekonomiczny :
,,Maroko"
9.45 „Temat Europa"
l O.15 ,,Co za historia" - quiz
10.45 Magazyn olimpijski
11.15 „Pcrformanccs"
11 .45 „Claire Lamarche"
12.30 „Listy od widzów':
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Horyzonty"
13.30 „Taratata"
14.45 „Wolny wybór" (powt.)
15.30 „Montagne" - magazyn
górski (powt.)
16.00 Dziennik TYS
16.15 ,.Młodzi geniusze"
16.45 „Spryc iarze" - magazyn
naukowy dla młodzieży
17 .15 ,.Evasion"
17 .45 „Pytania dla mistrza"
18.15 „7 dni w Afryce'': ,,Maroko"
18.30 Dziennik TV5
19.00 „O tym się nie mówi'' magazyn publicystyczny
19.25 Pogoda dla pięciu kontynentów
19.30 Dziennik belgijski
20.00 „Ostatnie połączenie" francuski film kryminałny, r eż . Joyce Bunuel,
wyst.: Christophe Małavoy, Judith Magre i in.
(90 min) Jedno spotkanie
Franka z dojrzałą kobietą
zmienia życie młodego
wdowca i jego ośmioletniego synka...
2 1.30 „Les Francofolies''

Druga część filmu według prozy Sidneya Sheldona.
Po bójce w barze policja aresztuje Rubio i Lucię, którzy
zostają wtrąceni do więzienia. Jaime Miró, jego dziewczyna, Ricardo i siostra Me gan nadal się ukrywaj ą.
Tymczasem Tucker na zlecenie pani Scott zdobywa informacje o losie porzuconej przed wieloma laty dziewczynki.

TVPI
g.2.20

Za głosem serca
Ingalill Lindquist mieszka w Północnej Dakocie uwikłana w pozbawione miłości małżeństwo. Receptą na
nudę i smutek jest dla niej muzyka country. Ingalill koresponduje z Maisie - przyjaciółką z Nashville, razem
komponują też piosenki. Po śmierci męża, za ostatnie
pieniądze kupuje bilet do stolicy muzyki country. Droga, w którą wymsza, diametralnie zmieni jej życic i dotychczasowy stosunek do świata.

~: 1V1f111
9• 20.00

9 .OO „Przestrzeń"
IO.OO „Ushuaia" - filmy dok.
11 .OO Supersklep
12.00 „Winnice"
12.30 „Najpiękniejsze domy
świata"

13.00
13.30
14.00
15.00
16.00

„Videofashion!"
,.Rytmy bluesa"
Studio sport: baseball
Studio sport: golf
Studio sport: siatkówka
plażowa

Horror, USA 1981, reż. Paul Schrader. wyst.: Nastassja Kinski , Malcolm McDowell, John Heard, Annette O'Toole i in. Ciążąca nad młodym rodzeństwem klą
twa doprowadza do śmierci brata i zamknięcia dziewczyny w żelaznej klatce ...

RTL 2
9• 22.15

17 .OO
18.00
18.30
19 .30
20.30

Studio sport: golf
Wiadomości ITN
„Bitwa powietrzna"
„Selina Scott" - talkshow
,.Dateline" - magazyn dla
konsumentów (Hol/N)
21.30 Wiadomości ITN
22.00 „Wieczór z Jay Leno"
23.00 Studio sport: golf

Bez przebaczenia

PTK
17.15 Program lokalny
17.30 M a ła Rosey: ,,Piękne
włosy". ,.Baseball"
18.00 Nasz człowiek w parlamencie - serial kom.
18.20 Maria - telenowela
19.1 5 BET w PTK2 - muzyka
19.40 Zapowiedzi
20.00 Trudny rok - dramat,
USA, 1988, reż . Donald
McLennan
21.30 BET w PTK2 - muzyka
22.00 Programlokalny
22.20 Szczęście po raz wtóry komedia, USA, 1984.
23.55 BET w PTK2 - muzyka

c, .. O tym programie szerzej w piątkowym dodatku TELEDZIENNI K

Western, USA 1992, re ż. Clint Eastwood, wyst.:
Clint Eastwood Dwaj rewolwerowcy podejmują się
ścigania dwóch przestępców odpowiedzialn ych za pobicie i oszpecenie kobiety ...
0

PR07

g. 22.30

Opracowanie: Bożena Kamińska
Zdjęcia: KAPA

oraz Prasowa Agencja Telewizyjna

Redakcla r.le odpowiada za zmiany programu

N;edziela _____3o_w_·rz_eś_nia_:_,1_:.p_aź_dz_ier_n_ika_1_99_s
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7 .OO Rolnictwo na świecie - Esto-1
nia /2/
7.15 Górale żywieccy
7.35 Notowania
8.05 Tęczowy music - box
8.30 „Droga do Avonlea" ,,Ślub" serial prod. kanadyjskiej
9.25 Teleranek
9.50 Dżdżownica Akolada . pr.
muzyczny dla dzieci
IO.OO Kukułka - magazyn aktualności dla dzieci i młodzieży
10.15 W starym kinie: - ,,Pani Miniver" ; 21 • dramat prod.
ang. /1942 r. I
11.25 „Guzik" - reportaż
12.00 Anioł Pański - transmisJ·a modlitwy Ojca Świętego
12.20 Opinie - Krzyż i polityka -pr.
pu bi ·
13.00 Wiadomości
13.10 Tydzień
13.45 Magazyn morze
14.15 Seriale wszech czasów „Czterej pancerni i pies" [11121) „Wojenny siew" . serial TVP
emisja z telętekstem/
15.10 To tylko plotka - Ręka boska
15.25 Złote lata rock n" rolla - Gi-

TV

TV

TV

3

7 .OO Echa tygodnia /dla nieslyszących/
7.30 Film dla niesłyszących „Uśmiech losu"
8.15 Słowo na niedzielę /dla

SKY

ORUNIA

POLONIA

8.25 Program dnia
8.30 Dzień dobry, tu Gda11sk
8.45 Rodno zemja - magazyn
kaszubski
9.05 Gdański Magazyn Sportowy
9.30 „Kusza" (18). serial przygod_owy prod. USA (powt.)
9.55 Polskie kino: ,,Człowiek z
żelaza"
12.40 Tak, panie ministrze (12) serial komediowy prod.
BBC (powt.)
13.10 Podróż za jeden uśmiech,
odc. 5 - Królowa autosto-

niesłyszących/

8.20 Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
8.30 Programy lokalne
9.30 Powitanie
9.35 Benny Hill
IO.OO Ojczyzna · polszczyzna
/wyd. jubileuszowe/
10.15 Ulica Sezamkowa
I I.IS Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
11.30 Teatr dla dzieci - ,,Szelmostwa Lisa Witalisa"

13.40

c..-

12,00„Kleopatra" [ 112) d ramat
historyczny
prod. USA
14.00 Studio Sport- Liga polska:
Stomil Olsztyn - Legia
Warszawa
14.50 Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
15.00 Familiada - teleturniej I
wydanie specjalne/
15.35 „Radio Romans" /31 I ·

14.05
14.30
15.00
15.10

8.00 Powitanie, program dnia
8.05 Giovanni Pierluigi da Palestrina - ,,Offertorium na
XVII Niedzielę po Zestaniu Ducha Świętego"
8.10 STUDIO KONTAKT
8.50 Ojczyzna - film dok. Joanny Wierzbickiej
9.45 „VIP a la carte" - ,,Obraku kopytek w życiorysie
Wojciecha Pijanowskie- .
go"
10.15 Królowie mórz odc. 5 film krajoznawczy
10.40 PORANEK MUZYCZNY: Przed Konkursem
Chop1·nowsk'1m
pu
Na I k
t
Dozwolone od lat 40, czyli ' 1200
·
po s ą nu ę · program
przeboje starszych nastodla dzieci
12.45 Piraci - teleturniej
latko'w
13.15 Zamek Eureki - film dla
Wydarzenia tygodnia
dzieci
Dookoła świata - Przez !3.45 Tata, a Marcin powiecztery morza
dział. _ ,,Słuchać, żeby
Panorama
słyszeć"
Mały lord Fauntleroy (35) 14.00 SYLWETKI: Wspomnie- anim. serial dla dzieci
nie O Kazimierzu Junoszy
prod.japońskiej

SAT
8.00
8.30
9.00
9.20
9.30
!O.OO
l I.OO
11.55

7.00 Film fabularny
8.50

Zapowiedź

programu

9.00 Bajka
9.30 Disco Polo Show
10.30 Baka
11.00 Sky Top - przeboje Sky
Orunia
11 .30 Od magii do nauki - powt.
12.30 Bajka
13.00 Dziś o ... - Program promocyjny - powt.
14.00 Przegląd Wydarzeń Ty-

14.30 Ojczyzna polszczyzna
14.45 Zayazd - recital zespołu

16 fil<~'&~~&il~rx,'"-"":~'i(=«*<$'«<%W'<C#0"'""'~"";;.,,;;~;.'.1!,~~~.:!;Ć''. ·=.:~ ··_._!~lal:P,;~l~~?~w,=,Sc@'/.C'*,l~;.;~S;,!1~!\~~~~~~1~!~2~,ej,,_,,,,,,,,.""''"~••»'>'&W.W'Mf%_'_"'<
16.00 Kultura duchowa narodu - 16.00 Szansa na sukces - Varius
Manx
,,Kisiel" - film dok.
17.00 „Beverly Hills 902!0" /4/
I 6 .50 Kalendarium XX wieku
17.50 Halo Dwójka
I 7 .OO Teleexpress
18.00 Programy lokalne
17 .20 Śmiechu warte
17 .50 DTV - program satyryczny 18.10 Przystanek Dwójka - 25
lat minęło
Jacka Fedorowicza
18.05 „Dr Quinn" /41/ - serial prod. 18.30 Gra - teleturniej
c..- 19.00 Inauguracja
USA /emisja z teletekstem/
Międzynarodowego Piani19.00 Wieczorynka „Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda"
stycznego im. Fryderyka
19.30 Wiadomości
Chopina

xm

20

16 .30 p ę tł a czasu - magazyn
młodzieżowy

17.00 Teleexpress
17.20 Gołym obiektywem, od. 1
18.00 Panorama
18.15 Dwóch na jednego - program publicystyczny
18.35 Muzyczny quiz
19.00 Prawo prawa
19.15 Kwadrans z...
19.30 Siedem cudów świata (7) serial popularnonaukowy
prod. BBC, 1994

16.00 Powitanie, program dnia
16.05 BIOGRAFIE:
Irena
Eichlerówna- film dok.
!6.::l Dzień pr. II na antenie TV
Polonia
17.00 Teleexpress
17 .15 Klementynka - serial
17.40 WSPOMNIEŃ CZAR:
„Manewry miłosne"
18.45 Dobranocka
19.00 Inauguracja XIII Między.
narodowego Konkursu
Pianistycznegoim. Fryderyka Chopina

16.00 Disco Polo Show

„Uśmiech

odc. I - dramat wojenny
prod. USA, reż. Han Woo
21.00 Stoper (4) - Narkotyki widowisko publicystyczne
21 .50 Panorama
22.00 Etos - magazyn katolicki
22.25 Copacabana - film muz.
prod. USA,

1985,reż.

Wa-

ris Hussein
O.OO

SAT_

POLONIA

Żołnierze,

c..-20.00

Zakończenie

programu

DSF

21.00 Radio Powstańcze Bły
skawica (62) - l paździer
nika 1944
21.05 Zapach psiej sierści film fab. prod. polskiej
22.50 Program na poniedziałek
22.55 Bezludna wyspa - program Niny Terentiew
23.45 Divertimenta Opus Jesień
0 .25 Ojczyzna - film dok. Joanny Wierzbickiej(powt. )
l .20 Panorama
1.50 Sport telegram
2.00 Zakończenie programu

EUROSPORT

17 .30 Credo · magazyn religijny
18.05 Bajka
18.20 Na dużym ekranie - magazyn filmowy
Zapowiedź

programu

19 .OO Film fabularny

6.00 Jolanda - telenowela, powt.
6.45 Film dokumentalny
7.15 Świat sportu - program sportowy
8.10 Film dokumentalny
9.00 Filmy animowane dla dzieci
9 .50 McGyver - serial, powt.
10.40 Maria - serial, powt.
11.30 Posterunek przy Hill Street,
serial, powt.
12.20 Filmy animowane dla dzieci
13 .OS McGyver - seria, powt.
14.00 Świat sportu - magazyn sportowy
14.30 Teleshop
IS.OO Film fabularny
16.50 Filmy animowane dla dzieci
17 .20 Film dokumentalny
19 .OS Magnum - serial
20 .20 Film dokumentalny
21.50 McGyver - serial
22.45 Film fabularny
0.20 Film dokumentalny
1.10 Magnum - serial, powt.
3 .OO Film fabularny
4.40 Film dokumentalny

RTL
2
8.05 „Zezowaty lew Clarence"
(,,Clarence, The Cross-Eyed
Lion") - film przygodowy ,
USA 1965 (powt.)
9.40 „Hudson Hawk" (,,Hudson
Hawk") - film kryminalny,
USA 1991 (powt.)
l 1.40 „James Dean" (,)ames Dean
Story") - film biograficzny,
USA 1987, reż. Robert Butler, wyst .: Stephen McHattie, Michael Brandon, Dane
Clark, Meg Foster i in. (115
min) Historia życia i kariery
filmowej gwiazdy kina lat
pięćdziesiątych Jamesa Deana...
13.35 „Bravo TV" - magazyn muzyczny
15.45 „California Highschool 2"
16.10 Wrestling WWF
18.05 „Rewolwer i melonik" - serial
19.00 Wiadomości
19.15 „Proszęouśmiech"-show
20.15 „Dr Quinn" - serial
21.10 „Strażnik Teksasu" - serial
22.15 „Peep!" - show Amandy Lear
23.20 „A
Kiss
Goodnight"
(.,TEdliche GelAste") - thril!er, USA 1993, reż. Daniel
Raskov, wyst.: Paula Trickey , Mark Moses, Al Corley,
Brett Cullen i in. (85 min)
Młoda i piękna kobieta jest
terroryzowana przez nieznanego mężczyznę, który nie
cofa się nawet przed morderstwem ludzi z otoczenia Natalii...

9.05 „Star Trek: Następne pokolenie" - serial (powt.)
9.55 ,,Forever James Dean"
11.00 „Na wschód od Edenu" film obyczajowy, USA
13.05 „Gun Fury" - western,
USA 1953
14.35 ,,Bomber" - włoska komedia
16.30 „Północ - Południe" - serial
18.15 „Kolo fortuny" - teleturniej
19.00 Wiadomości
19.10 Sport w SAT 1
20.15 „Oskarżam" (1/2) - dramat, Niemcy 1993, reż.
Frank Guthke, wyst.: Thekl a Carola Wied, Peter
Sattmann, Heinz Hoenig,
Alexander May i in. (97
min) W czasie urlopu spę
dzanego w pobliżu granicy
z RFN ginie w tajemniczy
sposób trzyletni syn mał
żeństwa FĄrber ...

8.00 „Magie Sports"
8.30 Formula I: Grand Prix EuIO.OO Boks: ,,Klasycy boksu"
ropy na torze NArburgring
I I .OO „Doppelpass" - piłkarski
9.30 Formula 1: Grand Prix Eutalkshow (na żywo)
ropy na torze NArburgring
12.00 „Normalnie" - magazyn dla
- rozgrzewka (na żywo)
ludzi niepełnosprawnych
IO.OO Kolarstwo: MŚ w Kolum12.30 „Podróże z DSF'': ,,Hongbii
kong" (powt.)
11.00 Judo: MŚ w Makuhari/Ja13.00 Magazyn sportów motoroponia
wych (powt.)
13.00 Formula l: Grand Prix Eu14.00 Taniec: Tanzbonbon w
ropy na torze NArburgring
Munster
(na żywo)
16.00 „Sport po południu" (nr. ży16.00 Lekkoatletyka: MŚ w pól'
wo): Tenis: Turniej ATP w
maraton i c w MontbeBazylei - finał Hokej na traliard/Francja
wie: Champions Trophy w
17 .OO Triathlon: MŚ na długim
Berlinie
dystansie w Nicei/Francja
20.15 Piłka nożna : liga wioska - 5
kolejka: m.in. Juventus Tu- 18.30 Aerobik: ME w Pradze
ryn-SSC Neapol, AS Ro- 19.30 Kulturystyka
21.30 Wyścigi samochodowe:
ma-Lazio Roma
Mistrzostwa Hiszpanii w
21.45 Wiadomości sportowe
Albacete
21.55 Pitka nożna: Bundesliga - 8
kolejka (najważniejsze wy- 22.00 Formula I: Grand Prix Europy na torze NArburgring
darzenia)
23.30 Superbike
22.55 „Magie Sports"

_

-

7.00
7 .05
7.10
7.15
7.35
7.45
7.50
7 .55
8.25
8.55
9.20
9.25
9.30
IO.OO
10.05
JO.IO
10.20
10.30
10.35
I I .OO
11.55
12.20
12.45
13.15

16.20

_ RTL _

_

-07.55 „Disney & Co."
„Classic Cartoon"
„Cudowny worek"
„Supergwiazdy Disneya"

„Podróż odkryć"

„Bio-Top"
„Teleturniej"
„Goofy i Max
(s) "Mapeciątka„
„Y .R Troopers" _ serial
„Dzień dobry, niedziela!"
. talkshow
- I I .OO „Team Disney":
„Aladyn"
„Genialny pomysł"
,,Emerald Cove"_ serial
„Splatterdome" • teleturniej
„Bubbles"
„Quiz"
„Bonkers"
„Z powrotem w prze szłość" -serial
„Potwór z bagien" _ serial
„Potwórzbagien" - serial
„Kto tu jest szefem?" _ serial
Studio sport: Formula 1 _
Grand Prix Europy na torze NArburgring
„Niezwykle mila rodzinka" _ serial
„Drużyna A"_ serial
„Orly"-serial

16.50
17.45
18.4S Wiadomości
19.10 „Highlander" _ serial
20 .1 5 Wybory Miss Niemiec
1995
22.00 „Spiegel TV"_ magazyn
22.4S „Jesteśmy jednym narodem"_ film dok.

~ PR0
= --7

9.25
9.50
10.20
10.45
11.15
11.45
12.45
13 .40
15.25
17 .25
18.25
19.20
19 .55
20.15

22.40
23.40

1.15
t.45
1.55

3.30
3.40

TNT

23.10 Film fabularny
1.20 Sky Studio
2.00 Sky Top - przeboje Sky
Orunia
3 .OO Nasi goście - powt.
4.00 Blok muzyczny
5.00 Film fabularny
6.30 Credo - magazyn religijny

•
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j większy wpływ

na życie
rodziny Miniverów i ich
sąsiadów z małego mia·
steczka Belham w południowej Anglii. Pod nieobecność jej męża Cierna, pomagającego wraz
z innymi mężczyznam
w ewakuacji tysięcy
brytyjskich żołnierzy po
przegranej bitwie pod
Dunkierką, Kay Miniver
staje oko w oko z wrogiem: do jej ogrodu trafia ranny niemiecki lotnik, który żąda, by go
ukryła.

16.00 Czerwona gwiazda na
orbicie: Z wizytą w
Gwiezdnym Miateczku serial dok.
17.00 Naturalne metody zwalczania zanieczyszczeń serial dok.
18.00 Statki kosmiczne jutra serial dok .
18.50 Encyklopedia galaktyczna: Historia astronomii serial dok .
19.00 Wahadłowce: Film dokumentalny o pierwszych
misjach - serial dok.
20.00 Magazyn motoryzacyjny
- program cykliczny
20.30 Film o zmotoryzowanych
kurierach w Londynie
21.00 Toksyczna granica: Zdrowotne skutki wybucowania fabryk na granicy meksykańsko-amerykańskiej

22.00 Tajemnice, magia i cuda:
Nie wyjaśnione zagadki serial popularnonaukowy

TR ó JM I AST O
1.05
8.30
9 .OO
10.00
11 .OO
11.30

Pożegnanie

Zapowiedzi programowe
Legendy świata, odc. 16
Capital city - serial prod.
Za wszelką cenę
Telewizyjna Jaskinia Ha- «
zardu, cz. l
12.30 Studio TYT
13.00 Osobowości
14.00 Tak czy nie - talk show
15.00 Wszystkiego najlepszego
16.55 Daktari - bajka odc. I
17.45 Studio TYT
18.15 Snake's music zaprasza
18.30 Piątek 13.
19 .30 Złowrogi raj - serial
20.00Telewizyjna Jaskinia Ha- :,
zardu, cz. 2
20.30 Za wszelką cenę - serial
21.00 Capital city - serial prod.
22.00 Konwój - film fab. ang.
0.20 Program na dzień następny
0.30 Play boy
I .OO Koncert życzeń
2.55 Zakończenie programu

8.30 Lista przebojów USA
10.30 Wiadomości
I I .OO „Big Picture" - magazyn
filmowy (John Kearns)
11.30 Europejska lista przebo jów (Kristiane Backer)
13.30 ,,Nowości muzyczne"
14.00 Studio sport (Dan Cortese)
14.30 „Prawdziwy świat: Londyn" - serial
IS.OO „Kimsy przedstawia"
18.00 „Największe przeboje'' :
Lenny Kravitz
19.00 Wiadomości
19.30 „Bez prądu": Lenny Kravitz
20 .30 „Soul w MTV"
21.30 „The State'' - show
22.00 „Maxx" - serial
22.30 „Europejska muzyka alternatywna"
O.OO „Heavy metal i hard
rock" (Yanessa Warwick)
1.30 „W czeluściach piekieł" heavy metal

NBC SUPER
CHANNEL

5

9.15 „Paul Badura-Skoda czarodziej klawiatury"
10.15 „Wielcy soliści"
10.45 „Świat należy do was"
12.15 „Gość TYS" - magazyn
12.40 Pogoda dla pięciu kontynentów
12.45 Dziennik France 3
13.05 „Wszystko zobaczymy" magazyn
13.30 „Ostatnie połączenie"
(,,Le dernier lien") - francuski film kryminalny
15.00 ,.Les Francofolies"
15.30 „Kraje zamorskie"
16.00 Dziennik TYS
16.15 „Claire Lamarche" - wywiady
17 .OO „Szkoła fanów"
17.45 „Bon Week-End"
18.15 Listy od widzów (powt.)
18.30 Dziennik TYS
19.00 „30 milionów przyjaciół"
19 .25 Pogoda dla pięciu kontynentów
19.30 Dziennik belgijski
20.00 „7 na 7"
21.00 ,.Pociąg nie taki jak inne"
21.55 Pogoda dla pięciu kontynentów
22.00 Dziennik France 2
22.40 „Drzwi na niebie"- marokański dramat obyczajowy , 1987, reż. Farida Belyazid, wyst.: Zakia Tahiri, Chaabia i in. (100 min)
Historia młodej dziewczyny, która po utracie
ojca znajduje pocieszenie
w religijnych pieśniach
Koranu ...

r..- O tym programie szerzej w

TV

Trzej przyjaciele: Lloyd Hart, Eddie Bartlett i George Hally razem dorastali w Ameryce. Po zakończeniu I
wojny światowej wracają z Francji, gdzie walczyli na
froncie , do kraju, zastanawiając się, co dale robić ze
swoim losem . Ale Ameryka bardzo zmieniła sią przez
cztery wojenne lata. Każdy z mężczyzn próbuje dostosować się do tych zmian na swój sposób.

, TVP I
9· 23.00

Kleopatra {1)

MlV

TV

„Animaniacs"
6.00-20.00CARTOON
„Królik Bugs"
NETWORK - seriale animowane
„Batman"
20.00 Wieczór filmowy TNT:
„Garfield i jego przyjaciele"
,,Filmowe perły" : .,The
„Simpsonowie"
Women" - film obyczajo,.Podróżnadnomorza"
wy, USA 1939 , reż .Geor„Daleki świat" (1) - niege Cukor, wyst.: Norma
miecki serial dokumentalny
Shearer, Joan Crawford,
,.Class Act" (,,Class Act") .
Miłość i życie, rozwody i
komedia, USA I992, r
ciche współzawodnictwo
„Piramida strachu" . film
między kobietami z wykryminalny, USA 1985
ższych sfer. ..
„Diagnoza: morderstwo"
22.30 „The Opposite Sex" - film
„Babylon 5" - serial
muzyczny . USA 1956,
,.HYPNO" - show
reż. David Miller, wyst.:
Wiadomości
June Allyson, Joan Co I„Bodyguard" • dramat
lins, Ann Sheridan, Dolosensacyjny, USA 1992,
res Gray i in. (112 min)
reż. Mick Jackson
Atrakcyjna aktorka rewio„Rewir palmowej plaży" wa uwodzi męża innej koserial
biety ...(NF/S/Fin/H/Hol)
„Dom 3: Idź do piekła" 0.30 Noc w TNT: ,,Wszyscy za
horror, USA 1989, reż. Jaburtę!": ,,Ship Ahoy" mes Isaac, wyst.: Lance
film muzyczny, USA
Henriksen, Rita Taggart,
1942, reż. Edward BuzDedee Pfeiffer, Aron Eisenzeli, wyst.: Eleanor Po berg i in. (82 min) Wielowell, Red Skelton, Virgikrotny morderca powraca
nia O'Brien, Bert Lahr i
po śmierci pomiędzy żyin. (95 min) Tancerz prawych, aby zemścić się na
cujący na statku podejrzapolicjancie, który go areny jest o szpiegostwo ...
sztowal...
(AIF/S)
„Dwóch na dwóch"
2.15 „Luxury Liner" - film muWiadomości
zyczny. USA 1948, reż.
„Porky's"- komedia, KanaRichard Whorf, wyst.: Ja.
da 19810śmieszeni w lokane Powell, George Brent,
lu dla dorosłych młodzi
Lauritz Melchior, Frances
chłopcy postanawiają się
Gifford i in . (94 min)
zemścić...
Dziewczy na okrętuje się
Wiado~?ści ,,
,,na gapę" na statek oj,.Daleki sw1at (I)
ca ...(A)

wersje językowe: (A) - angielska, (Fin) - fińska, (F) - francuska, (H) - hiszpańska, (N) - norweska, (S) - szwedzka, (Hol) - holenderska

20.50 Sky Studio
21.35 Film fabularny

DISCOVERY

1

'if

pieniądze.
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losu" [ 16 - ost. J - 21.00 Panorama
serial prod. USA
21.40 Gala Piosenki Biesiadnej
21.05 Dwójka w Jedynce
21.15 Sopot Festiwal 95 - Chuck
Srebrne Wesele Dwójki Berry
22.50 Bezludna wyspa - Bożena
21.35 Racja stanu
22.05 Bliskie spotkania - Malcolm
Walter, Stanisława Ryster,
McLaren
Krystyna Czubówna
22.35 Sportowa niedziela
c..- 23.00 „Burzliwe lata dwu23 .35 Studio sport - Jeżdziectwo
dzieste " - film gangsterski
ME w WKKW
prod. USA /1939r., 108
min/reż. Raoul Walsh, wyk.
0.05 Panorama
James Cagney, Priscilla LaO.IO Rawa Blues Festival /3/
ne, Humphrey ,,pogart
0.45 Laureat - Krystian Zimerman
I .IO Zakończenie programu
1.25 Zakończenie programu
20.10

W Starym Kinie
Pani Miniver
- ~,· ffrr-1 Wojna wywiera coraz

23.00 Na każdy temat - talk show
23.55 Ludzie Wisty - film fab.,
Polska, 1938. Stara Maty- ,
jaska postanawia odkupić
barkę wiślaną od właścicie
la przedsiębiorstwa transportowego. Nie ma jednak
dość pieniędzy . Oszukuje
więc męża, który zdążył
już popełnić bigamię. Za ,
cenę milczenia zdobywa

17.00 Bajka

18.50

Jesteśmy

Hullaballoo - serial anim.
Filmy animowane
Smakosze i rozkosze
Maski - magazyn
Disco Relax
Daktari - serial, powt.
Zwariowane przygody Robi n Hooda - film fab. ,
USA, 1984
13.35 Odyseja - serial
14.05 Sztuka informacji
14.30 Wędrówki myśli - serial
15.00 Program Tadeusza Drozdy
15.30 Fashion TV
16.00 Informacje
16.10 Akta Odessy - film fab.
Wielka Brytania/Niemcy,
18.30 Columbo - film fab. USA,
19.50 Informacje
20.05 Na Południe (4) - serial
20.55 Ptaki - film fab. USA

c..-

godnia
15.00 Sky Studio

Stępowskim

15.35 Świat przyrody (21) ,,K_omandosi ekologii" -

PROPONU_Jł:MY

POL

!O.OO „Dwudziesty wiek" - serial dokumentalny
I I .OO Supersklep
12.00 „Grupa pana McLaughlina"
12.30 „Europa 2000''
13.00 „Styl życia"
13.30 Magazyn jazzowy
14.00 Magazyn sportowy
15.00 „Tydzień w baseballu" magazyn sportowy
15.30 Studio sport: ,,X Kulture"
16.00 Studio sport: zawody lekkoatletyczne - otwarcie
stadionu lekkoatletycznego w Johanesburgu
17.00 „Oko w oko z mediami''
18.00 Studio sport
20.30 Wiadomości NBC
21.30 Wiadomości ITN
22.00 „Wieczór z Jay Leno"
23.00 Studio sport

t

Jeden z najdroższych i najbardziej reklamowanych
filmów w dziejaach światowej kinematografii realizowany we Włoszech, Hiszpanii, Egipcie oraz londyń
skim studiu. Trwająca trzy lata produkcja pochłonęła
zawrotną jak na owe czasy sumę 37 milionów dolarów.
. Akcja „Kleopatry·' rozpoczyna się od klęski PompeJusza, którego wojownicy zostają pokonani przez legiony Juliusza Cezara. Przyhywa Marek Antoniusz z wieścią, że Pompejusz z garstką żołnierzy uciekł do Egiptu.

' TVPH
9- 12.00

XIII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
im. Fryderyka Chopina • Koncert lnaugura·
cyjny

,
•,
'

w.dni~ch .1-22 pa:.Łdziernika br. odbywa się w Warszawie w1elk1e muzyczne święto - XIII Międzynarodo
wy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Imp_rezę ot.wo_rzy .koncert inauguracyjny, który odbędzie
się 1 pazdz1em1ka o godz. 19 w Filharmonii Narodowej
w Warszawie.
Wystąpią soliści: Piotr Paleczny, Ewa Iżykowska,
Krysty~a Sz<?stak-R~dkowa, Piotr Kusiewicz i Andrzej
H1ol_ski. Orkiestrę Filharmonii Narodowej poprowadzi
Kaz1m1erz Kord.
TVP Il "
g. 19.00

Zapach psiej sierści
Adaptacja powieści Wojciecha Żukrowskiego pod
t)'.m samy1;11 tytułem. Bohaterem filmu jest polski rzeź
biarz, męzc.zyzna atrakcyjny i przedsiębiorczy, który
wypoc~ywaJąc nad bułgarskim morzem szyhko znajduje chwilową towarzyszkę życia.
Jes! nfą. studentka slawistyki, Niemka Heidi. P:iwel
docenia JCJ uro<lę,.adoruje ją, potrafi być czuty i troskliwy, _ale. nie anga~UJ;, się ~czuciowo. Heidi przeżywa
SWOJą pierwszą m1łosc I związek ten traktuje poważnie.

TV Polonia
g. 21.0S
m
.
.

Bodyguard

PTK
17.15 Program lokalny
17 .30 Denver: Narodziny Denvera - serial dla dzieci
18.00 Francja: Bretania - serial
dokumentalny;
19.05 BET w PTK 2 - muzyka
19.45 Zapowiedzi
20.00 Luz na kolach - komedia,
USA, 1989,
21.35 BET w PTK 2 - muzyka
21.45 Zapowiedzi
22.00 Program lokalny
22.15 Martwica mózgu - czarna
komedia, prod. Nowa Zelandia

piątkowym dodatku

TELEDZIENNIK

il

·'

?r~mat sensacyjny, USA 1992, reż. Mick Jackson,
wyst.. Kev1~ _Costner, Whitney Houston, Cary Kemp,
~111 Cobbs 1 m. (120 min) Prywatny agent podeJ·muJ·e
się ochr
·
· przed m..::znanym
.
,
_ony_zn_aneJ· p10scnkark1
szalencem I z b1eg1ern czasu zakochuje się w niej ...

PR07

g. 20. ts

Opracowanie: Bożena Kamińska
ZdJęcia: KAPA oraz Prasowa ,1gencja Telewizyjna
Redakcla nie odpowiada za zmiany programu
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·IMPREZY

IDF zastrzega sobie możli
wość zmiany repertuaru

c·}/ - ---

APTEKI
Apteki

TEĄ-.:RY
GDA Ń SK : Mini a tura (ul.
Grunwald zk a 16) - Brama
Słoń ca , sob. i niedz. g. 12
GDYNIA: Muzycz ny, Scena
Duża - Kadryl na obie no gi.
niedz. g . 19
Miej sk i (ul. Bema 26) - sob.:
Stanisła w I. Witkiewicz - Sonata Belzebuba, reż. Julia Werni o, g . 19; niedz .: Po ranek
dla dzieci - Bawimy się w teatr, g . 12; Wieczór k abaretowy czyli „No<.: Wasza - Forsa
Nas za", g. 18
E LBLĄG ,
Dramatyc zn y ,
(spektakle w terenie)
MUZYKA
GDAŃSK, Bazylika św. Brygidy , sob. g. 20 - Koncert oratoryjny . W programie: Johannes B rahms - Requiem niemiec kie, wykonawcy : Orkie stra Państwowej Filharmonii
Bałtyckiej, dyr. prof. Joshard
Daus (Niemcy)

*

11\IPREZY

Park Rozrywki CRICOLAND Gdańsk, al. Zwycię
stwa 59, tel. 32-50-50 zaprasza codziennie od 10 do 22.
Kolorowe karuzele, festyny z
udziałem znanych gwiazd
polskiej estrady. Wspaniała
zabawa dla całej rodziny.
Hala ,.Olivia"-Lodowisko :

Ślizgawki ogólnodostępne,

sob. g. 17, 18.30, 20; niedz. g.
14, 15-30, 17, 18.30, 20
Szkółki: łyżwiarska - sob. g.
9-10; nicdz. g. 8.45-9.45; hokejowa - sob. g. 10-11; niedz.
g. 9 .45- 10.45

KINA
GDAŃSK , Neptun uL Długa:

Batman Forevcr, USA, 12 1.,
g. IO. 12.30, 15, 17.30, 20
Kameralne, ul. Długa: Francuski pocałunek. USA, 15 1. ,
g. 16, 18 , 20
Helikon. ul. Długa: Szaleń
stwo króla Jerzego, ang., 15 1.,
g. 16; Kika, hiszp., 18 I., g.
18,20
żak, Wały Jagiellońskie: Spis
c udzołożnic . poi., 15 1., g . 17;
I kowbojki mogą marzy ć .
USA , 15 I., g . 18.15; Arizona
Dream, USA . 15 I., g. 20
Znicz, (ul. Szymanowskiego) :
Casper, USA , bo .. dubbing, g.
16.30; Ksiądz, W. Brytania,
181.,g. ]9 , 21
Zawisza (ul. S łowackiego 3).
Głupi i głupszy , USA. 121., g.
14 , 18; C hłopaki na bok,
USA, 15 I., g. 16; Ksiądz,
ang ., 18 I., g. 20
Bajka, ul. Jaś kow a Dolina:
Szalona miłość , USA , 15 I., g.
16, 17.45 ; Braveheart - Waleczne serce , USA, 15 I., g.
19.45
SOPOT, Bałtyk, ul. Boh.
Monte Cassino 30: W paszc zy
s zaleń s twa, USA , 15 l. , g.
16.30; Bra veheart - Waleczne
serce , USA, 15 1.. g. 18 .30;
Ksiądz , ang .. 18 1. , g . 22
Polonia, ul. Boh . Monte Cassino 55 : Batman Forever,
USA. 12 I., g . 15.30, 17.45 ,
20
GDYNIA , W a r s zawa, ul.
Świętojańska : B a tman Forever, USA, 12 I., g. 15, 17 .30,
20
Goplana, Skwer Ko śc iu szki:
Casper, USA , bo . (dubbing),
g . 15 .30, 17. 15; Bravehcart Waleczne se rce, U SA , 15 1.,
g. 19
GRABÓWEK. Fala - C asper,
USA, bo ., g . 15 ; C ó rka D ' Artagnana, fr., 12 I., g . 17; Rob
Roy, USA , 15 I., g . 19
PRUSZC Z GD „ Ikar - Nie ś mi ertelny 3 , USA, 15 I. , sob.
g. 16 , 18; nied z. g. 16, 18 , 20
Krakus - Chło p aki na bo k,
USA, 15 1., g. 16 .30 ; Wichry
namiętn ośc i , U S A , 15 1. , g.
18.30
WEJHEROWO, Ś wit, Inteligent w armii, USA, 12 I.
PUC K , Mewa, Kongo, USA,
12 l.; Ich t roje , USA , 18 1.
(sob.)
WŁADYSŁAWOWO , Albatros, sob.: B arwy nocy, USA,
18 1.; Filadelfia , USA, 15 !.;
sob. , niedz.: Przed wschodem•
słońca . USA, 151.
KOŚ C IERZYNA , Rusałk a ,
Ks iądz , ang ., 18 I., g . 15 ; 101
da lm a tyńc zyk ów , USA , bo .,
g. 17; Młode wilki, poi., 15 I.,

g .1 9
S T A ROGA RD
S pu t n ik ,
Szkla na puł apka 3, USA , 15
I., g. 16, 2 0 ; P rct- a-porte r ,
USA. 151., g. 18
TCZ E W, Wi s ł a: Casp e r ,
USA, 12 1., g. 17.45
ELBLĄG. Swiatowit, Śpi ąca
kr ó le wn a , US A , b o. , g. 11,
15.45; W aleczne serce, USA,
15 1., g . 17, 20. 15
Syrena: Casper, U SA. bo., g.
16, 18,20
KWIDZYN , K inoteatr, Młode
wilki, poi., 15 !., g. 18 ; Ja cię
kocham, a ty śpi sz, U SA, 15
l.,g.20
MALBORK. Klubowe, K się
ga dżungli, USA , 12 I., g. 17;
Szy bcy i m artwi , USA. 15 I.,
g. 19

pracujące

non stop:

GDAŃSK, ,,Dworcowa" -

Dworzec Główny, Podwale
Grodzkie 1 , tel. 31-28-41 do
45 wew. 21 O; Apteka w Pogo to w i u Ratunkowym, al.
Zwycięstwa 49, tel. 32-47-01
PRZYMORZE, ul. Opolska 3;
tel. 56-38-22; ZASPA, ul. Pilotów 21; tel . 56-92- 71;
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka 52, tel. 41-23-06
SOPOT, ,,Pod Słońcem", al.
Niepodległości 861 , tel. 5131-58 (sob.); ,,Pod Orłem", ul.
Monte Cassino 21, tel. 51-1018 (niedz.)
GDYNIA, apteka nr 19054,
ul. Armii Krajowej 42, tel. 2100-32 ; ,,Pod Gryfem", Gdynia, ul. Starowiejska 34, tel.
20-19-82
PRUSZCZ GD., ,,Centralna",
ul. Wojska Polskiego 9, tel.
82-24-53
RUMIA, ul. Gdańska 19
KOŚCIERZYNA, pl. 1 Maja
19
STAROGARD GD., ,,Na Kościuszki", ul. Kościuszki, tel.
226-57
TCZEW, ,,Salus", ul. I Maja,
tel. 31- 10-68
WEJHEROWO, Przy Rynku
ELBLĄG, ,,Na Kamionce",
ul. Broniewskiego 51
MALBORK, ,,Pod Eskulapem", ul. Kościuszki 40
PASŁĘK, ,,Pasłęcka", pl.
Grunwaldzki 6
KWIDZYN, ,,Zatorze", ul.
Korczaka 15
Apteki pracujące w niedzielę:
GDAŃSK, ul. Piwna 9; godz.
10 - 15; tel. 31 - 48 - 92; ul.
Podwale Staromiejskie 89, g.
10-14, tel. 31-40-59; AM
Gdańsk , al. Zwycięstwa
41/42, godz. 10-15, tel. 47-8222 wew.1671; ZASPA, ul.
Żwirki i Wigury 4a, godz. 1013; ŻABIANKA, ul. Subisła
wa 24, godz. 10- 14, tel. 5786-53; MORENA, Nałkow 
skiej 3, (niedz. i święta) godz.
9 -13; tel. 47-99-30
RUMIA, ul. Starowiejska 4a,
wg. 8-15

-

-

-=
O STRE .

· DY.ŻURY

GDAŃSK - sobota: Chirur-

gia, Interna 1 Okulistyka Szpital Miejski Zaspa, ul. Jana Pawła II nr 50
niedziela: Chirurgia - Szpital
im. Kopernika, ul. Nowe
Ogrody 1/6; Interna - Szpital
Studencki przy ZOZ dla Szkół
Wyższych, Gd.-Wrzeszcz, al.
Zwycięstwa 30; Okulistyka Szpital Miejski Zaspa, ul. Jana Pawia II nr 50
GDYNIA Szpital Miejski, ul.
Wójta Radtkego I, tel. 20-7 501
Morski, Redłowo, ul. Powstania Styczniowego 1, tel. 2200-51
KARTUZY. Szpital Rejonowy, ul. Ceynowy 7, tel. 8110-7 3 - wszystkie oddziały
dyżurują całą dobę

KOŚCIERZYNA. Szpital Rejonowy, ul . Kujacha I, tel . 8645-04, lekarz dyżurny - tel.
86-34-52, wszystkie oddziały
dy żurują całą dobę

STAROGARD GD. Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych , ul. Skarszewska 7,
tel. 234-21 (centrala); Rejonowy, ul. Ściegiennego 7 wszystkie oddziały dyżurują
całą dobę

T C ZEW . Szpital Kolejowy,
ul. 1 Maja 15, tel. 31 -37- 13;
Miejski, ul. 30 Stycznia 57,
tel. 3 1-10-46; Chorób Wewn .,
ul. Paderewskiego 11, tel. 31 02-16
WEJHEROWO. Szpital Rejono wy , 72- 13-01 , wszystkie
oddziały dyżurują całą dobę
ELBLĄG
dy żurują oddziały:

- wewnę
trzny, dziecięcy, okulistyka,
psyc hiatri a , chemioterapia:
sob., niedz .: Woj . Szpital Zes polony, ul. Królewiecka; chirurgia, anestezjologia, położniczo-ginekologiczny, noworodki,
sob.ZOZ, ul. Żeromskie go;
niedz.Woj. Szpital Zespolony ,
ul. Królewiecka - stacja dializ ,
ul. Zw. Jaszczurcze go
- zakażny, ZOZ, ul . Żerom
skiego

POGOTOWIA
RATUNKOWE
GDAŃSK, ul. Aksamitna I le karz ogólny, gabinet zabiegowy dla dorosłych w wolne
sob., nicdz. i święta - całą dobę,

- poradnia dla dzieci chorych i
gabine t zabiegowy w wo lne
sob ., nicdz . i święta - całą dobę
OGŁOSZENIA PŁATNE

* L E KAR Z D OMOWY ALKMEDYK, 31 -89-53 , 20 68- 16
* WIZ YTY lekarskie , EKG ,
53-69-86. 51 -65-97
* W ETERYNARYJNE WIZ YTY DOMOWE (całodobo
wo) , 56-89-56
* APTEKA „ NA CECHOW EJ", G dyn i a , Unruga 36

(róg Cechowej), tel. 25-39-83;
8.00-24.00,
sobota 9.00-24.00, niedziela
10.00-21.00
POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT (bezpańskich , rannych
i podejrzanych o wściekliznę),
22-21-48 (czynne całą dobę)
WRZESZCZ, al. Zwycięstwa
49
- czynne całą dobę
- wypadki - 999
- nagle zachorowania: tel. 3229-29, 41-10-00.
Biuro Przewozów Sanitarnych
- 32-39-24 lub centr. 32-3076, 32-36-14, 32-39-44 W.
236
Ambulatorium chirurgiczne czynne całą dobę.
- Laryngolog przyjmuje w soboty robocze 17.30-7.30, w
wolne soboty, niedziele i
święta - całą dobę,
ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 nagle zachorowania, wypadki,
amb ulatorium chirurgiczne
czynne całą dobę
Przychodnia Międzyrejono
wa, ul. Startowa 1 - w dni robocze w g. 19-7 .30; lekarz pediatra, lekarz ogólny w wolne
sob ., niedz. i święta w g. 8-8
oraz stomatolog w godz . 1016; gabinet zabiegowy" dziecięcy w dni robocze w g . 197.30, w dni wolne od pracy w
g . 8-8; gabi net zabiegowy
ogólny, w wolne sob., niedz. i
święta wg. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 Telefony: 51-11-56, 51-24-55
i tel. alarm. 999. Ambulatorium chirurgiczne czynne całą

Otym
warto wiedzieć

poniedz.-piątek

dobę.

GDYNIA, ul. Żwirki i Wigury 14, czynne całą dobę - nagle zachorowania i przewozy
chorych, tel. 20-00-01, 20-0002 - ambulatorium stomatologiczne czynne w g. 20-7
OBŁUŻE - Podstacja Działu
Pomocy Doraźnej, ul. Biało
wieska 1 (tel. 25-19-99 - pediatra, lekarz ogólny, gabinet
chirurgiczny, czynne w g .
15.30-7
RUMIA. ul. Derdowskiego
24, tel. 710-811
PRUSZCZ GD., ul. Wojska
Polskiego 9, tel. 82-24-00 ,
alarmowy 999;
KOŚCIERZYNA. ul. Skło
dowskiej 1, tel. 86-30-00
TCZEW, ul. Wojska Polskiego 5, tel. 31-32-55, 999: Pogotowie ratunkowe PKP, 31 37-94
WEJHEROWO, tel. 72-12 00, 999
ELBLĄG, ul. Bema (czynne
całą dobę); wypadki 999 ;
Woj. Szp. Zespolony ul. Królewiecka 146, tel. 34-4 1- 11,
dz. pomocy ambulatoryjnej stomatolog, g. 19-7 (soboty
robocze od g. 15-7, niedziele i ,
święta całą dobę), Woj. Przychodnia Skórno-Wenerolo- I/
giczna„ tel. 33-64-42

30 września 6 paid1ierni
30 września jest 273 dniem
roku. Słońce wzejdzie o 5.34, a
zajdzie o 17.18.
6 października jest 279
dniem roku. Słońce wzejdzie o
5.45, a zajdzie o 16.52 . Przed
nami 86 dni 1995 roku.
Życzenia przyjmują:
30 września (sobota) Nadzieja, Wera, Zofia, Grzegorz, Hieronim, Honoriusz;
1 października (niedziela) Danuta, Jan , Remigiusz;
2 października (poniedziałek) - Dionizja, Dioni zy, Teofil;
3 pażdzicrnika ( wtore k ) Teresa, Gerard, Heliodor;
4 października (środa) - Rozalia, Edwin, Franciszek, Manfred, Petroniusz;
5 października (czwartek) Flawia, Apolinary, Igor, Placyd;
6 października (piątek) Fryderyka, Artur, Brunon.
W tym tygodniu:
1 października - Międzyna
rodowy Dzień Muzyki , obchodzony od 1974 r.
- Międzynarodowy Dzień
Ludzi Starszych, obchodzony
od 1991 (.
4 października - Międzyna
rodowy Dzień Ludzkich Siedzib, obchodzony z inicjatywy
Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Kilka dat z kalendarza:
30 września
w 1938 r. podpisanie w Monachium przez szefów rządów:
Niemiec - Adolfa Hitlera,
Wioch - Benito Mussoliniego,
Francji - Edouarda Daladiera,
W. Brytanii - Arthura N.
Chamberlaina układu akceptującego niemiecką politykę wobec Czechosłowacji; w 1946 r.
ogłoszenie w Norymberdze
przez Międzynarodowy Trybunał wyroku w procesie zbrodniarzy hitlerowskich; w 1955
r. zg . w wypadku samochodowym James Dean. aktor ame-

mokratycznej SlowacJJ Vladimira Mecziara zwycię ży! w
wyborach parlamentarnych,
pierwszych od uzyskania niepodległości w 1993 r.;
2 października
w 1895 r. ur. się Graucho
Marx, amerykański aktor filmowy (zm. 19.08.1977); w 1939 r.
(2-5.10) bitwa pod Kockiem .
ostatnia walka regularnych oddziałów Wojska Polskieg o w
wojnie obronnej 1939 r .; w
1940 r . utworzenie przez hitlerowców getta żydow skiego w
Warszawie; w 1944 r. po dwumiesięcznych krwawych walkach przedstawiciele Komendy
Głównej AK pik Kazimierz lranek -Osmec ki „Heller" i pik
Zygmunt Dobrowolski „Zyndram" podpisali akt kapitulacji
powstania w kwaterze gen. SS .
Ericha von dem Bacha w Oża
rowic k. Warszawy; w 1985 r.
zm. Rock Hudson w la śc. Roy
Shcrer, aktor amerykań ski; w
1990 r. przedstawiciele Francji,
Stanów Zjednoczonyc h, W .
Brytanii i ZSRR podpisali w
Nowym Jorku deklarację suwerenności Niemiec;
3 października
w 1895 r. ur. się Siergiej Jcsi e n i n, poeta rosyjski (zg.
śmiercią

s a mobójc z ą

1 października
w 1990 r . parafowanie w
Bonn nie miecko-radzieckiego
układu o wycofaniu wojsk radzieckich z terytorium b. NRD;
J994 r. Ruch na rzecz De-

Satyra F.K. Waechtera
W galerii Muzeum !ulawskicgo przy ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim czynna jest wystawa rysunków jednego z
największych satyków niemieckich, Friedricha Karla Waechtera,
który urodził się w 1937 roku w Gdańsku, a do końca wojny mieszka! w Nowym Dworze Gdańskim. Artysta kształci! s ię na grafika reklamowego najpierw w Hamburgu, potem we Frciburgu . Od
1962 roku związany był z czasopismem „Pardon" , w którym wraz
z dwoma innymi autorami prowadził rubrykę „Świat w lustrze".
Rubryka ta stworzyła nowy rozdział w historii niemieckojęzycz
nego humoru i stała s ię podstawą tzw. Nowej Frankfurckiej Szkoły . Autor pisze również sztuki teatralne, które sam reżyseruje.

Koncerty w ,,Żaku"

W Klubie Studentów „Żak" przy ul. Wały Jagiellońskie dzisiaj
o godz . 20 rozpocznie się, prowadzone przez Jarka Ziętka, Happy
,,Hit Party". W niedzielę o tej samej porze - koncert jazzowy .

WGalerii „Spichrz 7"
W Galerii „Spichrz 7" przy ul. Chmielnej 10/11 w Gdaósku
czynna jest wystawa pt.,,Focus", którą przygo to wała Fundacja
Tysiąc Najjaśniej szych Słońc oraz Galeria Autodafe.

Technoparty

Dzisiaj o god z. 21 w Stacji Pomp na Polance Redłowskiej zabawić się będ z ie można na technoparty pod h asłem .,Back to
Atlantic" . Całość poprowadzi D J. Mi sza z Berlina , zaś współor
ganizatorem imprezy jest firma VAMP.

Wksięgarn_i „Literatura i sztuka"

(aj)
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,,Cobb" jest filmem biograficznym o legendarnym baseballi ście amerykań skim Tyrusie Raymondzie Cobbic . Ty
Cobb był barwną postacią, aż
prosił się o swoją filmową bio-
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POMOC DROGOWA

POMOC DROGO W A .,
HOLSERVICE , 5 2-29-8 7,
56-64-98
USŁUGI

*

POGRZEBOWE

ZIELEŃ , Partyzantów 76 ,

41 -20 -71,41 -73-35
Prze d s iębi orstwo Usłu g Pog rzebo wych Elbl ąg- D ębi c a ,
tel. 33-45-66, (całą dobę)
PRZESYŁKI KURIERSKIE
- 52-00-7 1 do 76
Telefon Zaufania - Anonimowy Przyj ac iel, te l. 98 8 (od
godz. 16 do 6 rano); Bezpłat
na te le foni czna in formacj a o
AIDS - tel. 958
TAXI NA TELEFON
* Ha llo T A XI, 9197, 3 1-595 9 , 20 p roc . taniej + superkonkurs z samochodem
* C ARO - MILANO-TAXI,
tel. 96-27 , 37-30 -30 ; 370-800
na telefon 30 proc. taniej !
* C IT Y TAXI, 9 1-93, 46-4646 , fax 43-2 1-2 1 wy soka jakość , atrakc yjna ce na
Z KM GDYNIA - Mikrobu sy
d la osób niepełnospra wnych ,
tel. 23-50-78, wg. 7-21
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grafię. Realizacji jej podj ął się
Ron Shelton, od lat specjalizuj ący s i ę w kinie sportowym
(,,Bull Durham", .,Biali nie potrafią skakać") , który tym razem zrezygnował z klasycznej
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POZIOMO: 1/ figlarz, lekkoduch, 5/ kierownik działu fitiansowego na wy ższej uczelni, 9/ reaktor ze Świerka, IO/ żelazne kajdany - pęta , 11 /
rodzaj rozrywki um ys łowej, 12/ ostry k awałek
drewna, który utkwił w palcu , 13/ napomnienie,
wymó wka, 15/ na nodze amatora białego szaleń
stwa górskiego, 17/ leśna piękn ość, 20/ grządka
kwiatowa, 22/ ele ment roś lin y, 24/ góruje nad
pokładem statku, 25/ człowiek wygnany z wła
snego kraju , 26/ tytuł owy powód, pretekst, zachęta . 28/ dawny robotnik folwarczny, 31/ gene wska rzeka, 34/ kłusak 0rlowski , 36/ dz i ałko
wodne, 37/ parów , jar , 38/ gu sł a, zak lęcia, 39/
pokład statku, 40/ utwór wokalno-muzyczny o
uroczystym charakte rze, 4 1/ kochanka. faworyta .
PIONOWO: 1/ chod nik , 2/ widziadło senne,
3/ utożsamiana z grecką Demeter, 4/ czarna i tajemn icza u S. Tym ińskiego, 5/ głąb kapusty lub
kolba kukurydzy. 6/ element telewizora, 7/ obóz
cygań ski, 8/ jednoczesny ruch króla i wieży w
szachach, 14/ koniec , kres możli wości, 16/ wafle, 17/ pierwiastek chemiczny, 181 element pale ni ska w piecu . 19/ syste m górski w Azji
Środk ., 21/ krzyżówkowa papuga, 23/ bezwolny
widz, 25/ ważn iak wśród grzybów, 27/ metoda
postępowania, 29/ flota wojenna. 30/ królestwo
m agistra od leków, 32/ na okręcie •. wybija
szklanki", 33/ miano, tytuł. 34/ wydzielona porcja żywności, 35/ początek lotu .

I

,,Jak wiatr" to opowieść o chłopcu , który szuka miej sca w
Jeszcze cztery lata w c ześniej Greg by ł szczęśli wym
dzieckiem. Mi ał normalny dom , kochającą matkę i sławnego
ojca - futbolistę. Niestety, s zczęście pry s ło - kontuzja kolana
przerw ała karierę sportową ojca. Zdesperowany wdał s ię w
handel narkotykami i w końcu
znalazł się w więzieniu. Odtąd
matka z dzieć mi z miejsca na
mie j sce wędruj e za ojce m .
Greg nigdzie nie może zagrzać
dłużej miej sca , nie może nawiązać przyjaźni , nie może się
wykazać ani w szkole, ani w
drużynie sportowej. Cóż z tego, że po ojcu odziedziczył tale nt sportowy . Z e tyki et k ą :
„syn skazańca" niewiele może
zdziałać, a kiedy w końcu mu
się udaje dostać do wymarzonej dru ży ny , matka zarządza

rJ

r'"]
,b

~~

...

l' .....
"•"""

•
•

...

n

L

~

27?

~~
ł'l

~

~,,

~

~

kolejną przeprowadzkę...
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Jeśli przyślesz do nas kartkę re zdjęciem okładki filmu i dopiskiem ,,ARTICA", to już za dwa tygodnie będziesz miał szansę stać się jego właścicielem.
,,Sekretarkę" wylosował Sławomir Sawicki z Gdańska. Kaseta cz.eka w pok. 201 b nasz.ej redakji. Zapraszamy.
Nagrodę fu nduje hurtownia ARTICA (Gdańsk Wrzeszcz,
Matejki 6) oferująca ponad 2000 filmów polskich i zagranicznych.

~!18

l.4

obok, naklej je na kartkę pocztową i wyślij pod adresem
naszej redakcji z dopiskiem
,,KASET A WARNERA" .
Kartka weźmie udział w losowaniu, którego wynik podamy już za dwa tygodnie.
,,Krzyk w ciemności" wylosowała T e resa Miotke z
Gdańska. Po odbiór nagrody
zapraszamy do pok. 331 lub I
sekretariatu naszej redakcji.

życiu .
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JEDNOROCZNE Kore- ·•
spondencyjne Policealne Stu- '
dium Ekonomiczne. Zajęci a
raz w miesiącu (sobota-niedziela) , noclegi bezpłatne; 03204 Warszawa, ul. Łabiszyń
ska 25, tel. 11-34-77
* PÓŁTO RAROCZNE Korespondencyjne Liceum Ekonomiczne. Zajęcia raz w miesią
cu (sobota-niedziela) , noclegi
bezpłatne; 03-204 Warszawa ,
ul. Łabiszyńska 25 , tel. 11-3477 .

filmu sportowego i
na ostatnich
mi esiąc ach życia Cobba. Starał
się przy tym pokazać tego legendarnego sportowca takim.
jakim by! podobno naprawdę.
A trudno go było nazwać aniołem . Taką rolę mógł zagrać tylko naprawdę dobry aktor. Shelto n zaś w ybra ł najlepszego:
To mmy Lee Jo nes. ub iegło
roc z ny zdo bywc a Oscara za
„Ściganego", jak nikt inny do
tej roli pasował.
możesz mieć na
własność. Wytnij zdjęcie
okładki filmu wydrukowane

[EC?gz7~~w[hm
s GJ0C!J cm [PV©cm

TELEFONY
cji Gospodarczej, 24-07-79
* TELEFONICZNA AGENCJA I N FORMACYJNA handel, usługi, produkcja,
pon-pt. w g. 9-18, 24-22-65,
56-51 -29 . Wspomaganie niepełnosprawnych, wt-pt. w g.
9-15,46-56-70

formuły

skoncentrow ał się

„Cobba"

POLICJA - 997

* ,,BROKER" Bank Informa-

(az)

W niedzielę o godz.17 w księgami „Literatura i sztuka" w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35 odbę
dzie się promocja książki pt. ,,Partnerstwo dla przy szłości''. Jej
autorem jest Michał Jagiello (wiceminister kultury i sztuki), a publikacja traktuje o obecności mniej szości narodowych w pejzażu
kulturowym , społecznym i politycznym nasze go kraju.

GDAŃSK, dyżury oficerów

INFORMACYJNE

(K.K.)

Us)

POLIC.JA

Komendy Wojewódzkiej Policji, tel. 39-53-33; oficer dyżurny ruchu drogowego, tel.
31-92-12; oficer dyżurny Komendy Rejonowej Policji, tel.
38-62-22
Straż Pożarna - 998

GGF oczekuje na fotografie

Galeria Fotografii przy ul. Grobla I 3/5 (tel. 31-7 1-47)
przygotowuje wspólnie z Muzeum Etnograficznym i Bankie m
Gdańskim wystawę przedstawiającą życie miasta w latach I 9451955. Przez rok w każdą ostatnią sobotę miesiąca - a więc j uż dziś
- w siedzibie galerii oczekiwani są posiadacze zdjęć i dokumentów, którzy zechcą wypożyczyć je organizatorom wystawy.

6 października
w 1620 r. zg . w czasie od wrotu wojsk polskich spod Cecory Stanisław Żółkiewski, hetman koronny Rzeczpospolitej
Obojga Narodów; w 1745 r. ur.
się Franciszek Smuglcwicz, ma!ar,: (zm. 18.09.1807); w 1970 r.
zm. Julian Przybo ś , poeta; w
1990 r. zm . Henryk Vogelfanger. bard przedwojennego Lwowa, znany jako ,.To ńc ie", jeden
z t wórcó w a ud ycji r adiowej
,,Wesoła Lwowska Fala".
Horoskop dla urodzonych
między 30 września
a 6 października
Mimo właściw e go WAGOM opanowania, osoby urodzone w tych dniach dosć ła
two dają się wyprowadzić z
równowagi . Wystarczy, że ktoś
wygło s i sprzeciw wobec ich
koncepcji załatwienia jakiej ś
sprawy - obrażaj ą się i nie chcą
wysłuchiwać racji drugiej strony. Dużego mniemania o sobie
(często zresztą uzasadnionego),
pozbawione s ą jednak samo krytycyzmu. Trudno się z nimi
porozumieć . Nie przyjmują argumentów , uważaj.je najmniejsze nawet uwagi na temat swojej pracy jako szykany. Awantur nie robią, ale urażoną miną
i milczeniem dają wszystkim
do zrozumienia, jakiej to
krzywdy doznały . Urazy nie
chow ają jednak długo. Poza
tym są solidne, pracowite, kochają przyrodę i zwierzęta .
Wobec rodziny nie zwykle lojalne i pełne poświęcenia.
W tym tygodniu
Przypływ gotówki rozjaśni
nieco te zimne.jesienne dni, a i
rodzina od razu stanie się serdeczniejsza. Nie przejmuj się
drobnymi nieprzyjemnościami ,
jakie mogą Cię spotkać . Wiesz
dobrze co robisz, więc w koń
cu wyjdzie na Twoje. Odezwij
się koniecznie do zaniedbywanej od dawna bardzo życzliwej
Ci duszy . Ten kontakt postawi
Cię na nogi i świat od razu stanic się lepszy. I nie daj się ,.zaorać" - Ty też potrzebujesz trochę odpoczynku.

28 12.1925) ; w 1990 podpisanie amerykańsko-rad zieckiego
układu o redukcji broni konwencjonalnej w Europie ;
4 października
w 1790 r. zm. Jan Dekert,
pre,:ydent Warszaw y, przewodniczy! ,,Czarnej Procesji" de legacji mieszczan, domagających się od Sejmu Czteroletniego przywrócenia i rozszerzenia praw miejskich; w 1930
r. ur. się Wies ław Golas , aktor;
w 1970 r . z m. Janis Joplin
amerykańska wokalistka bluesowa i rockowa: w 1980 r. zm.
Jerzy Żuraw lew , pianista , pe dagog, inicjator konkursu piani s tyczne go im . Fryderyka
Chopina; w 1990 r. przyjęcie
zjednoczonych Niemiec do
NATO:
5 października
w 1880 r. zm. Jak ub Offenbach, kompozytor francuski;

rykański;

Gdańska

I

Czytelnicy, którzy w termi nie do 9 paździer
nika nadeś l ą praw idłowe rozwiązania pod adresem ,.Dziennika Bałtycki ego' ' - 80-886 Gdań sk,
skrytka pocztowa nr 41 9 - z dopiskiem: ,,Krzyżówka z asumptem'', wezmą udział w losowaniu
nagród.

Rozwiązanie krzyżówki

z maszkarą

POZIOMO: przyjaźń, kompleks, zgranie, reaktor, banjo. sonda. trans, skandal. apetyt, obraza, anion , europ, kopiec, alkowa, ambaras, zrzut,
karcz, Uznam, derwisz, agresja, awantura, kanonada.
PIONOWO: przysmak, zaranie, j unga, źre
bak, obrona, Piast, estrada, straszak, kanon, stanica. lowelas. triki. Ruryk, skrzydł a, maszkara,
przerwa. opresja. mauzer. agnat, armada, twist,
korso.
Hasło: ,,zwierciadło morza"
KWADRAT MAGICZNY: szlak, zgaga, lagos.agora, kasak.
Nagrody wylosowali: Radosław Dyki . Gdynia. ul. Korzenna 14 8/5, Dawid Orzechowski ,
Gdynia, ul. Stolarska 18/i/5 i Elżbieta Suchoples, Gdynia, ul. Chopina 11/30. Nagrody k siąż
kowe wysyłamy pocztą .
Rozwiązanie dzisiejszej krzyżówki podamy
za dwa tygodnie .

Faith wiedziała to od dziecka: tym jednym jedynym będzie Damon Bradley. Tak powiedział duch podczas seansu
spirytystycznego, to samo powiedziała wróżka. Pomimo to
z d ecydowa ł a się wyjść za
mąż ... Nie, nie za Damona, ale
za Dwayne'a. Lecz tuż przed
ślubem zadzwoni! telefon: to
s kł ada ł życze ni a .. . Damon
Bradley, kolega pana mł odego, który z powodu wyjazdu
nie może być na ceremonii.
Oto punkt wyjścia do cudownej komed ii „Tyl.ko ty" Nor' mana Jewisona, doświadczo
nego twórcy melodramatów m . in. obsypanego Oscarami
„Wpływ u ks i ężyca" . I co się
stało? Faith rzuca wszystko i
razem ze szwagierką rusza
ś l a d e m ni eznajo mego do
, Wioch! Rozpoczyna się szalona gonitwa. Wenecja , Rzym,
Posilano ... Faith goni go ni czym Kopciuszek gubi ąc pantofel. Bucik z najduje miody
mężczyzna...
Us)

I

l

L

----

Spróbuj zdob yć ka se t ę
„Tylko ty" wysyłaj ąc do nas
kartkę ze zdj ęciem okładki
filmu i dopiskiem „FILMY

Już za dwa tygod nie
możesz ją mieć.
T ymc zasem „Strefę zrzutu" wylosował Jarosław Tulik
z Gdyni. Nagrodę można odebrać w pok. 331 lub sekreta-

ITI" .

riacie naszej redakcji. Zapraszamy.
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TELEGRAMY
@• Mi:..trwstwa świata w kolar
stv,ie toro.... ym. Zloty medal w wyścigu punktowanym kobiet zdobyła
Rosjanka c;v. ietlana Samochwale,

.... a
• Wiesci z kortów temsowycr
Pierwszego dnia rozgrywanego na
kona~!. v,arszawskicj Mery finału
..A" męskiej ekstraklasy padły wy01~1 MKT Łódź - Energomontaz
Wrodaw 5:2, War;,zawianka - Le~a Wars1Jwa 6: I, :\tera Warszawa
- SKT Sopot 3:2 (mecz został przerwany L 1,owodu zapadają~ych
,1t"lmościJ. W najciekawszym po
jedynk,1 dnia halowy mistrz Polski,
Ma~rcj Ko:,t z Mery, przegra! 3:6,
3:6 l Mi,hałcm Gawłowskim
(SKT Sopot). W Ć\,ierćfinale turnieju k ibiet w Lipsku, Cmzka Ja.
na Novotna prLegrała z Austnaczką JuJith Wicsner 2:6. 4:6.
• W meczu I ligi hokeja na Io
dzie Polonia Bytom pokonała
KKH Katowice 3:2 (1:0, 2:1. O:!).
• Kuriozalny v. ypadek wydarzył
się \I 65 min. meczu piłkarskiego
S1lcksa Krntovo (Macedonia) - Borussia Mocnchcngladbach. Kopnię
ta z ogromną silą piłka trafiła w
twarz ma,edońskiego gracza, który
padł jak sci~ty. Stracił przytom
nok i połknął język. Szybka in
terwencJa lebrza. który wydobył z
krtani iM· k piłkarza, uratowała za
woJnikow; życie
• Rosj11,'n Gam Ka,parow W)
grał 1 , . partię meczu swchowcgo
z Hindusem Viswanathanem Ananadem <' n i,trzos,wo świata i objął
prowatlJ.CnlL 6:5
(Paw)

Siatkarki do domu

ry

•
•e
w 1mpas1
W swoim ostanim mec1u
na mistrzostwach Europy w
Holandii polskie siatkarki
przegrały w Groningen I
Niemcami 1:3 (13:15,
7:15, 15:8, 12:15). Ozna·
c1a to, ie zajmą miejsca 9·
12 i ra1em I totwą, C1echa·
mi i Turcją muSlą wracai do
domu.
Z grupy 1. do półfinałów zakwalifikowały się drużyny Rosji i Niemiec. Ukraina i Biało
rnś będzie rywalizować o miejsca 5-8.
W pótfinalach o miejsca 1 4 ,p0tkaj4 sit;: Rosja z Holandi4 i Cl:iurwacp z Niemcami.
Mecze o miejsca 5 - 8: Bułga
ria Białoruś; Ukraina - Wlochv
'Tylko wygrana w stosunku
'.l: I w meczu z Niemkami dawała naszej drużynie szansę na
pozostanie w mistrzostwach i
walkę o paszporty do igrzysk
olimpijskich w Atlancie. Niestdy, wynik był akurat odwrotny. a na,ze reprezentantki nie
po raz pierwszy na tych mistrzostwach zebrały pochlebne
recenzje po przegranym spotkaniu.
- Tego zespołu nie stać na
osiągnięcie większych sukcesów - powiedział po meczu z
Niemcami Leszek Piasecki,
trener reprezentacji Polski. Mistrzo:stwa Europy w Holandii były ostatnią szansą dla kilku zawodnic1.ck. udowodnienia
swojej wartości na arenie mię
dzynarodowej Trzeba w tej
druiynie wymienić co najmniej
połowę składu.

Trener nie określił dokła
dnie, które zawodniczki ma na
myśli. Dodajmy, że siatkarki
Gedanii, Dorota Nowosielska i
jej imienniczka Rucka z Niemkami nic grały. Ich obecność
na parkiecie pewnie i tak niew ic lc by zmieniła. Siatkarki
nie zodołały przełamać impasu. Kryzys, jaki opanował
wszyskie, bez wyjątku, :zespołowe gry sportowe w naszym
kraju jest bowiem znacznie
głębszy. Nie przełamie go nawet najlepiej dobrana pod
względem personalnym reprezentacja, ani najdłuższe przygotwania. Bez odpowiednich
motywacji dla reprezentantów
Polski (kadrowe) oraz silnych,
prowadzących szerokie szkolenie młodzieży klubów, nie uda
nam się dogonić oddalającej
6ię czołówki Europy, nie mówiąc już o świecie.

Adam Suska

Koresponclencia „DB" z Londynu
Na londyłald•
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dzielnica Hackney nie imponuje. Dużo zakła
dów i ponadto w wielu miejscach wykopy. To z pewnością
odrzuca, ale wszystko się
zmienia, kiedy przed oczami
widzi się sam obiekt, na którym dzisiaj o godz. 19.30 rozpoczną rywalizację najlepsi
żużlowcy świata. Tuż przy
starcie na miejscu starej trybuny postawiono nową, oszkloną.
Na parterze znajduje się bar,
gdzie z miejsc zajętych przy
stolikach można obserwować
zmagania zawodników zarówno na ekranie, jak i na torze i
spożywać posiłek. Podobnie
jest na piętrze, gdzie zlokalizowano restaurację, ale tam ceny
są wyższe. Naprzeciwko tego
szklanego „molocha" znajduje
się mniejszy, jednopiętrowy,

la raz jedna, to znowu druga.
Sędziowie orze kit, że aktywniejsza była w sumie Kubanka
i jej przyznali zwycięstwo. W
walce o brązowy medal Polka
pokonała Francuzkę Arice Dubois 5:0, zaliczając 39 sek.
przed końcem walki yuko. W
finałowej walce tej kategorii
Min-Sun Cho z Korei Płd. pokonała O. Reve 10:0.

gdzie zdecydowana większość
to zwykłe miejsca do siedzenia. W sumie miejsc jest bardzo mało, bo umieszczone na
obu lukach tryhuny mogą pomieścić dodatkowo około 3
tys. osób.
Podczas treningu niewielkie
było zainteresowanie publiczności. Trudno coś powiedzieć
o szansach żużlowców, gdyż
dla wszystkich sama nawierzchnia jest nowa. Dobre
wrażenie sprawił jednak Hans
Nielsen. Duńczyk jest niemal
pewny swego i raczej się z tym
nie kryje. W przeciwieństwie
do niego nerwowa atmosfera
panowała w boksie Tomasza
Golloba, który tym razem bę
dzie startowa! na własnych
motocyklach. Czy spiszą się na
tyle, że pozwolą mu zająć

m1e1sce w

czołowej

ósemce
w przyszłorocznym cyklu GP?
Organizatorzy mieli prohlemy z taśmą startową, przez co
trening przeciągnął się. Pietwsza ósemka wg numerów przy
dzielonych na cały cykl turniejów GP spod taśmy rywalizowała na końcu. Gollob tradycyjnie sprawdza! swoją formę
z Andy Smithem i Gary Havelockiem. Najpierw przegrał z
tym pierwszym, potem był drugi, a na koniec tuż po starcie
zdefektował mu motocykl.
Na treningu obecny był były
trener Wybrzeża Rafinerii 'h:,non Plech, który podczas swojej kariery reprezentował barwy Hackney. Mimo że od
ostatniego jego spotkania w
tym zespole minęło 14 lat, Super Zenon wciąż jest znaną i
cenioną na tym obiekcie osobą.
gwarantującej udział

Maciej Polny

Wu:orai ro1losowano

rem Skopje I: 1. Pierwszy
mecz Francuzi wygrali 2:0.
Biorąc pod uwagę pierwszą
rundę spotkań w Pucharze
UEFA i PZP można napisać,
że dużej ilości niespodzianek
nie było. Były praktycznie tylko dwie, ale za to dużego kalibru. Obie w Pucharze UEFA.
Chyba nikt nie przypuszcza!,
iż już po I rundzie pożegnają
się z dalszymi rozgrywkami
tak renomowane zespoły jak

drugą rundę europeiskich
piłkarskich pucharów UEFA

I Pucharu Zdobywców Pu·
charów. Żaden z polskich
zespołów do tel fazy
grywek nie awansował.

,oz.

tegorii 66 kg. PoJcchala ona do
Makuhari w miejsce Agaty
Mróz i okazało si;; , że trener
Wiesław Blach „miał nosa".
Szczepaiiska wygrała w eliminacjach trzy walki i zdobywając miejsce w półfinale wywalczyła kwalifikację olimpij-

Uroczysty przebieg miało
podsumowanie „Wakacji z
TKKF Przymorze Gdańsk",
choć nic dopisała pogoda.
Dzięki sponsorom: Coca Coli
(główny patron). KWW Max,
Unisoftowi Gdynia, TV
Gdańsk i „Dziennikowi Bałtyc
kiemu" nagród, głównie sprzę
tu sportowego, było w bród. W
skład cyklu 37 imprez - niektóre wydłużyły się poza ferie weszły m.in. dziesiąte piłkar
skie mistrzostwa Trójmiasta o
puchar „Dziennika Bałtyckie
go" z udziałem 148 drużyn,
trzeci futbolowy turniej o puchar TV Gdańsk, festyny sportowo-rekreacyjne, turnieje tenisa ziemnego, zawody strzeleckie, przymorskie biegi przeI ajowe, turnieje kręglarskie
oraz kursy nauki gry w tenisa
ziemnego. Przymorski obiekt
czynny był w trakcie letnich
wakacji codziennie od godz. 8
rano do zmroku, a nawet i dłu
żej. Ogółem zanotowano
21 484 tzw_ osobostarty. (Paw)

rego co rusz roz..~mieszal publiczność swoimi niekonwencjonalnymi zagraniami.
- Zależy od sytuacji. Są mecze, że można sobie pozwolić na
pewną nonszalancję. W innych
przypadkach trzeba być skupia-

nym, tym bardziej, że walczymy
o zloty medal.
- Do AZS powrócił pan do
przerwie. Dlaczego tak

długiej
póżno?

- Zawsze chciałem powrócić
do AZS. Z tym klubem są zwią
zane moje najlepsze Iatą.. Zawsze
jednak różne okoliczności na to
nie pozwalały. Być może jestem
sentymentalny. bo gdyby mi zależało na pieniądzach, poszedłbym

Po Biegu
ed

I

Kropidłowski.

do innego klubu. Inna sprawa, że
jest moim rodzinnym
miastem i tutaj prowadzę zajęcia
w powstałym niedawno ośrodku
młodzieży dla rocznika 1983.
- Po zakończeniu ostatnich
rozgrywe\ ~ opuściło dwóch
liderów - Michał Dziubaóski i
Piotr Szafranek. Nie przepada
Gdańsk

pan za tym ostatnim. Podczas
każdej waszej rywalizacji regularnie dochodziło do scysji.
- Nie chodzi o to, że „Szafy"
nie lubię. Dla mnie gra bardzo nie
fair. na zasadzie cel uświęca środ
ki. Dlatego rywalizacja z nim nie
jest sympatyczna. Nic ponadto.
- Co trzeba robić, aby w wieku
36 lat utrzymać się w takiej formie jak Kucharski?

UKF 71.09 i 90.70 MHz stereo
SOBOTA
6.00-10.00 Przebudzenie na ży
czenie 6.05 Piosenka dla solenizanta 6.15 Rock&roll na dziś
6.20 Piosenka z uśmiechem 625
Gimnastyka 6.55 Trójmiasto ~a
żywo 7.20 Konkurs 8.15 Rad10
ARnet zaprasza 9.40 Rand.ka ~
Radiem ARnct 9.55 Zapow1edz1
programowe 10.05-14,00 Drugie
śniadanie 14.05- 16.00 Popołu
dnie z Radiem ARnet 16.0518.00 Wokół X Muzy; 18.0520.00 Lista przebojów 20.053.00 Prywatka z Radiem ARnet
3.00-16.00 Muzyka non stop
NIEDZIELA
Serwisy informacyjne: 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, o.oo 16.0018.00 Rockarolla (Rock Karola)
18.00-20.00 London Calling prowadzi Ph il Gibbins 20.000.00 Klawiatura kola 21.20 Irena
Kuran - Bogucka - poezja hiszpańska 22.10 Babcia Władzia
23.10 60 minut złamanych organów 1.00-6.00 Muzyka non stop

ską.

, Polka stoczyła zacięty pojedynek o awans do finału japo11skich MS z Kubanką Odalis
Reve. Obie rywalki nie zdobyły punktów. mimo że atak(lwa-

(Paw)

__ _R__A

Porażka
Manchester United, który po
remisie 0:0 zremisował także
2:2 przed własną publicznością z Rotorem Wołgograd i
odpadł oraz Inter Mediolan,
który ze szwajcarskim FC Lugano zremisował na wyjeździe
I: 1, aby przed tysiącami wła
snych kibiców kompletnie się
skompromitować, przegrywając 0:1.
Losowanie II rundy Pucharu UEFA skojarzyło kilka cie-

a

•I

lozotNIIIJ H •alonlcsych truach wok6ł Muuu• lłym·
nu Narodowego w ltdo•l•lo XIII Blog Muurłla l9ł'NICIUlł
ponad 500 a..tor6w ltloga•la z „krorogtonu po•onklo·
go. RywaUzowall, w ulobołcl od kategorii włoku H efy•
lla111ach otl 800 •o 5000 •·
Oto zwycięzcy. Dziewczęta i
kobiety: Anna Gruszczyńska,
Magda M_atysck (obie SP I Skarszewy), Zan eta Muszyńska (SP
Kamionka), Anna Klonowska
(SKLA Sopot) i Małgorzata Torlop (PTTK Gdańsk), Chłopcy i
mężczyźni: Daniel Stolc (SP I
Skarszewy), Przemysław Pobłocki
(SP ł:);gowo), Andrzej Prądzyński
(SP Nowa Karczma), Maciej Łu
kaszewicz i Jan Bruchman (obaj
Agro-Kociewie Statogard Gd.).
Nagrodę PKOl. w postaci zestawu książek olimpijskich otrzymała najlepsza uczestniczka imprezy, triumfatorka biegu na dystansie 2500 m, 18-lctnia Anna
Klonowska. Nagrodę wręczył biegaczce olimpijczyk z Melbourne i
Rzymu, skoczek w dal Kazimierz

-AR-NET

W innych kategoriach tytuły
mistrzów świata zdobyli wczoraj: u kobiet Sung-Sook Jung
~Korea Płd) w w. 6 1 kg oraz
wśród mężczyzn Toshihiko
Koga (Japonia) w w. 78 kg i
Ki-Young Jeon (Korea Płd) w
w. 86 kg.
Polscy reprezentanci: Bronisław Wołkowicz (78 kg), Artur
Kejza (86) i Aneta Arak (61
kg) nic awansowali do strefy
medalowej, choć dość bliska
tego była Arak.

kawych par. Zapewne najwię
cej emocji będzie w potyczkach: Benfica Lizbona - Roda
.IC Kerkrade, Kaiserslautern Real Betis czy Leeds United PSV Eindhoven. Natomiast w
PZP najciekawsze pary to: Paris St. Germain - Celtic Glasgow, Borussia Morn.:hengladbach - AEK Ateny, Everton Feyenoord Rotterdam.

Kolejny mecz I ligi rozegrahokeiści
Stoczniowca
Gdańsk wczoraj w Janowie z
zespokm SMS Orlęta Sosnowiec. Niestety. gdańszczanie
przegrali to spotkanie z utalentowaną młodzieżą SMS 3:5
(0:2, 2: I, I :2). Po przegranej
pierwszej tercji hokeiści Stoczniowca grali skuteczniej w drugiej, a!e w trzeciej znowu groźniejsze były Orlęta. Bramki
zdobyli: dla Orląt - Sebastian
Pajerski 2 (6 i 53), Artur Siusarczyk li I), Robert Suchomski (36) i Tomasz Ryż (41 ); dla
Stoczniowca - Jacek Soliński 2
(34 i 44) oraz Władimir Paszkin (23). Mecz obejrzało tylko 200 widzów. Kary: Orlęta 5; Stoczniowiec - 8 min.

(Paw)

goSICI

Swój turniej otwarcia sezonu
miały także najmłodsze wybrtcżo
we piłkarki ręczne - młodziczki.
Impreza odbyła się w hali SSP nr
92 w Gdai\sku Zaspie i przyniosła
pierwsze miejsce drużynie AKS

Tymczasem Starogard Gdański
przygotowuje się do IV Biegu Ko~o)
ciewskiego w obsadzie ogólnopolskiej. Impreza odbędzie się 7 paź
dziernika br. (sobota), a jego
głównym organizatorem jest miejscowy OSiR, który udziela szczePIŁKA RĘCZNA
gółowych informacji i przyjmuje
Gdańsk, hala AWF, sobota
zgłoszenia. Dystans biegu - 10 km.
..:odz, 17 - mecz I liei kobiet AZS
Zwycięzca otrzyma w nagrodę 700
AWF Gdańsk - Soś;ica Gliwice
zł, drugi na mecie 400 zł itd. NajElbląg, hala przy ul. Kościu
lepsza wśród kobiet zainkasuje
,Lki. sobota godz. 17 - mecz I ligi
350 zł. Odbędzie się też. jako imkobiet EB Start Elhląg Ruch
preza towarzysząca, otwarty bieg
Chor,.ów.
młodzieżowy na dystansie 5 km.
KOSZY"KÓWKA
Przypomnijmy, że Bieg Ko- 1
Gdańsk, hala Startu. ul. 3 Ma
ciewski gromadził rokrocznie czoJa. sobota godz. 17 mecz I lig
łowych długodystansowców polkobiet Start Gdań,k Warta Gdy
skich. W 1991 r. tirumfował Grzenia.
gorz Gajdus, w 1993 r. Piotr PoGdań,k, hala GKS Wybrzw~
błocki, a w ub. roku Jan Bialk. W
1992 r. bieg się nie odbył.
(Paw) sobota godz. 17 - mecz Il ligi

•ie

Ro1poc1ęły sit ro1grywkl
Centralnej Ligi Juniorów w
hokeju. Pierwnym liderem
,ostał Stoc1niowiec Gdańsk,
który pokonał BTH Byd·

Zboisk piłki ręcznej

Unibud Gdynia. W meczu o pierwszą lokatę Unibud wygrał z Samborem Tczew 15:4. W spotkaniu o 3
miejsce dziewczęta SSP 35 Gdańsk
pokonały SP Czarna Woda ł2:lll.

I
I

5:3 (1:1, 3:0, 1:2),

O losach spotkania zadecydowała druga tercja, w której
gdańszczanie wygrali 3:0.
Bramki dla Stoczniowca strzelali: Grzegorz Szłapka, Jakub
Stańczyk, Marcin Brajer, Wojciech Heltman i Krzysztof
Szot.
W drugim meczu grupy Pół
nocnej debiutująca w rozgrywkach gdańska Szkoła Mistrzostwa Soportowego pokonała
TTH Metron Toruń 7:6 (0: I.
2:3, 5:2) chociaż jeszcze na IO
min. przed końcem meczu torunianie prowadzili 6:2. Zała
manie nastąpiło po tym.jak nie
wykorzystali karnego.
W najbliższą środę o godz.
19 juniorzy Stoczniowca spotkają się ze „Szkolą".
Doskonale wystartowali też
młodzicy Stoczniowca, którzy
rozgromili Mertron 12:2.

(sus)

- Niezbędne jest wzmacnianie
ogólne.
- Coraz rzadziej występuje pan
w turniejach indywidualnych.
Przyczyna?
- Trenuję tylko trzy, cztery razy w tygodniu. Aby rywalizować
z czołówką, trzeba ćwiczyć dziesięć, a nawet dwanaście razy.
- Ale wystąpi pan w paździer
nikowych międzynarodowych
mistrzostwach Polski w Cetniewie.
- Tak i być może zagram nawet przeciwko Andrzejowi Grubbie.
- Ostatnio powrócił pan z turni-:ju w Chicago. Jak było?
- Rywalizacja miała na celu
propagowanie tenisa stołowego w
USA. W tym typowo towarzyskim turnieju w gronie ośmiu zawodników zająłem piąte miejsce.

Rozmawiał Maciej Polny

Astoria Bydgoszcz
·HOKEJ
GJań~k. ,.O[LV1a.. , n1edz1cla
godz. 11.30 - mecz I ligi Stocz~iowiec Gdańsk - KKH-Katowice

RUGBY

Sopot, stadion Ogniwa. medziela go<l1 13 - mecz ! ligi
Ogoiwo Sopot - Budowlani f.iidi.
Gdańsk. niedziela godz. 15 mecz I ligi Lechia Gdańsk AZS
AWF Warszawa
BOKS
Elbląg, hala przy ul Ko,ciu~Lki, nicdzida godz. 11 - mecz I
ligi Renoma Start Elbląg - Het
man Białystok
PIŁK.ANOżNA

GdJ.ńsk,

'1adion przy ul M,1
rynarki PolskieJ, ,,>bota god1. 11
- mecz Il ligi Polonia Gdań,k
Warta Poznań.
Mecze III ligi w sob\)((;: !. e
chia Gda1i,k Wda Sw1.:c1e
(godt 15 na !:lnisku UG. ul. Wita
Stwosza). \:Visla T~1ew Kaszu

SOBOTA

'
,

NIEDZIELA
6.05-8.00 Radio EL na dzień
dobry; 8.10-11.00 „Słodki poranek" ; 10.30 Kabaret „Kiwi";
11.10-14.00 „Radio w kapciach"
(Agnieszka Staszewska i Tadeusz Piotrowski); 13.10 Koncert
życzeń; 14.10 ,.Przy kawie o
sprawie" (M. Stankiewicz, S.
Tomaszew icz); 15.10-16.00
„MAK" - Magazyn Aktualności
Kulturalnych (Teresa Wojcinowicz); 16.10 Radio Sport (Marcin Kaznocha) ; 17.10-18.00 „Cy
to blues cy nic blues (Krzysztof
Rokita); 18.10-20.00 „Kalendarium muzyczne Radia EL"
(Marcin Borchardt); 20.10-22,00
,,Z zamrażarki" (Marcin Borchardt); 22.05-0.00 „Hard
Shock" (Robert Grzesiak) ; 0.005.00 „Male co nieco z nocnym
Bambiuszem" tArtur Tomaszewski)

E-SKA NO;::----;;R=-:D=-

bia Kosc1erzyna (15), Rodło K"',
dzyn - Pogoń Lębork (15): w me
dzielę: Gryf Wejherowo Gcda
nia Gdańsk
Mecze gdanskieJ klasy okr\gowcj w sobotę; MOSiR Jow1
Brock Sopot - Choczewo (11 ).
Stołem - Wietcisa (15.30). Wie
rzyca Pelplin - Bałtyk Il ( 15), Su
chy Dąb - MOSiR Pruszcz (15)
Gryf II Wierzyca Starogard
(10): w niedzielę: Zatoka - Kol
budy (11 ). Smętowo - Cartusia
(11)

Mecze ligi JUlllorów st. makro
regionu ,,Pomorze" w sobotę: Po
Jonia E. - Bałtyk: w niedzielę •
Wisła - Ark.. (II), Błękitni - Polonia G. (13)
LEKKOATLETYKA
Gdańsk, stadion AWF w Oh
wie, sobota godz, 11 zawody za
kończenia sezonu

GIMNASTYKA

,
,
'

Serwisy informacyjne: Pełne
wydanie serwisu - świat-kraj-s.
lokalny 5.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15 ,00. 16.00, 17 .OO,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00, 23.00; Komunikaty reklamowe i ogłoszenia drobne 8.12, 9.12. 11.12, 13.12, 14.12,
15.12, 17.12: Prognoza pogody
po każdym serwisie informacyjnym;
5.00-10.00 Radio El na dzień
dobry; 5.20, 6.20 Informacje
drogowe; 7.30 Przegląd prasy
lokalnej; 7.50 Kalendarium dnia;
820 Wiadomości sportowe; 8.30
Informacje kulturalne: 8.40 Gieł
da pracy; 10.10-12.00 „Pól żar
tem, pól serio" ( Paweł Kasperczyk i Janusz Pietruszyński ) ;
12,10-14.00 Połudn i c z Radiem
El; 12.15 Finał konkursu CPN;
12.30 Informacje sportowe;
13.20 Kalendarium dnia; 13.30
lnfonnacje kulturalne; 1420 Informacje drogowe; 14.40 Giclda
pracy; 15.10 „Nie strzelać do
pianisty" - magazyn muzyki count ry; 16.10-17 .OO „Niebieski
balonik" - program dla dzieci;
17.10-18.00 „Czarna godzina"
(Hirek Wrona); 18.1 O „Fruwa
stara marynara" - przeboje
sprzed lat (Tadeus1. Piotrowski);
20.10-0.00 Lista przebojów Radia EL (Janusz Piet ruszyński);
0.00-6.00 Balanga z Radiem El
(Marek Nowosad i Ingrid Hintz)

RAD I O

Imprez y sporto we

mężczyzn Wybrzeże Gdańsk

UKF 72,74 i 92,60 MHz stereo

li

o

D_LO_ _

EL

hokeistów
Stoczniowca

Zanim jednak krótko o losowaniu winni jesteśmy czyI telnikom komplet wyników
meczów rewanżowych I rundy
Pucharu Zdobywców PuchaUaw)
rów. Oto one - drużyny, które
awansowały tłustym drukiem,
w nawiasie wynik pierwszego
meczu:
I FC Sileks Kratovo - Borussia Moenchengladb ach 2:3
(0:3); Petrolu! Ploiesti - Rapid
Wiedeń 0:0 (1:3); Ararat Erewań - Dynamo Moskwa O: 1
(I :3); Maccabi Haifa - Sporting Lizbona 0:0 (0:4), Szachtior Donieck - FC Brugge 1:1
(O: I); Trabzonspor - Zalgiris
Wilno I :O (2:2); Halmstads
BK - Lokomotiv Sofia 2:0
(1:3); Celtic Glasgow - Dynamo Batumi 4:0 (3:2); FC Everton - FC Reykjavik 3:1 (3:2);
FC Kopenh:iga - Hradec Kralove 2:2 (0:5); Deportivo La
Coruna - Apoel Nikozja 8:0
(0:0); Feyenoord Rotterdam DAG Liepaja 6:0 (7:0); Paris
St. Germain - Molde FK 3:0
(3:2); FC Sion - AEK Ateny
2:2 (0:2); AC Parma - Teuta
DutTes/Albania 2:0 (2:0); Real
Saragossa - Inter Bratysława
3:1 (2:0).
Dodajmy, iż w dwóch ostatnich czwartkowych meczach I
rundy Pucharu UEFA Racing
Strasbourg wygrał z Ujpestem
Dozsa Budapeszt 2:0 i awan- U.Jęcie
ilustruje fragment ~zeczu Ugi Mistrzów Spartak Moskwa - Legia Warszmra 2:1. Cezary Kucharski (z prawej) ll'alq- o
sowa!, podobnie jak Girondins
piłkę ze spartakowcem Dmitrijem Ch/estowem.
Fot. PAPICAf.EPA
Bordeaux po remisie Yarda-

Nie tylko
piłka noina

RADIQ_ _

ierwszy start
na Ś i ... medal!

Rozlosowano Puchar UEFA i PZP

leszek Kucharski -pingpongista AZS AWF Gdańsk
Leszka Kucharskiego nie trzeba przedstawiać sympatykom
spo11u. ,.Kucharz'' to do niedawna obok Andrleja Grubby najlepszy polski pingpongista. Ma w
donibku sześć medali mistrzostw
świata i Europy. Dwukrotnie brał
udział w igrzyskach olimpij~kich.
Mimo 36 lat wciąż imponuje
formą, a obecnie po wyjeździe
naszych najlepszych graczy za
granicę, w rozgrywkach ekstrakla~y bt;dzie z pewnością czoło
wą po~tacią. Ostatnio poMócil do
gda1iskiego AZS AWF po ośmiu
latach przerwy, kiedy to wyst<;powal w lidze szwedzkiej, niemieckiej, Baildonie Katowice i Euromirexie Radom.
- Czy wszystkie mecze będą
wyglądałf jak mały show Leszka
Kucharskiego - spytaliśmy ,.Kucharza" po ~obutnim ~potkaniu z
Farm Fritcs Lębork. podczas któ-

o triumfie Pawia Nastudzień na mistrzostwach świata judokow w Japi;mii był także pomyślny· dl a polskiej ekipy.
Wprawdzie biało-czerwoni nie
zdohyli wczoraj złota, niemniej
za sukces należy uznać brązo
wy medal debiutującej w MS
21-letniej judoczki z Włocław
ka, Anety Szczepańskiej w kali. kolejny

ARTY·

STYCZNA
Gdynia. sala ZSSO ul. Wtady
sława IV. sobota godz. 11 i 15 Turniej Młodości {startują 1aw0
dniczki klasy III).

SZERMIERKA
Gdansk, hala A WF, su bota
godz. 9, niedziela g:o<lL. 9 (finalv
kat<lego dnia o godz. I 'i) • ogól
nopolski turniej floretowy kadt..
tek i kadetów

SZACHY
Gdańsk. świetlica Okręgu

Po
czty i TelekomunikacJi. Targ Ra
kowy 7/8, niedLicla godz. 11 (z~
pisy od IO) ó,my turniej open z
t..yklu Grand Pnx Konradii

1Paw1

Gdańsk - UKF 68.63 i 96.4
Gdynia - UKF72.92 i 106.7
SOBOTA
Wiadomości 6.30 - 19.30 (co godzinę): Pogoda O.OO - 23.00 (co
godzinę); Wiadomośc i drogowe
7.15, 8.15, 13.15, 15.15, 16.15;
Horoskop 0.05, 7.05; 9.15 Pól
paczki z rana - konkurs na śnia
danie; 9.45, 14.45 Wiadomości
kulturalne; 10.05 Magazyn motoryzacyjny; 10.50 Kalendarium
muzyczne: 11.50 Twoja szansa konkurs 45 sekund; 11.35 Zloty
kwadrans Eski - muzyczny nonstop; 12.40 Wypoczywaj z nami
- rekreacja z Eską - magazyn;
13.40 Letni przebój Eski - plebiscyt słuchaczy - finał tygodnia;
15.35 Paryski kwadrans; 19.45
Wiadomości sportowe; 20.05
Bajki nie tylko dla dzieci; 20.00
- 1.00 lmprcska - wakacyjne lody na patyku

NIEDZIELA
Wiadomości 6.30 - 23.30 (co godzinę); Pogoda O.OO - 23.00 (co

godzinę); Wiadomości drogowe
7.15, 11.15; Horo~kop 1.05, 7.05
9.45, 14.45 Wiadomości kulturalne; 10.01 Bajkowy kąc i k
Eski; 9.05 Wiadomości sportowe; 10.50 Kalendarium muzyczne; 11.50 Twoja szansa - konkurs 45 sekund; 11.35 Zloty
kwadrans Eski - muzyczny nonstop: 14.05 Tak graliśmy - bye
bye playlisto; 16.10 Muzyczna
krzyżówka: 17.05 Serwis muzyczno-filmowy - to by! tydzień;

18.45 Mag. sportowy; 22.35 23.30 Muzyczna godzina miło
ści; 19.20 Teatrzyk Zielona Gęś;
20.00 Radioalternatywni - audycja J. Czajki; 23 .30 Piosenki z listów - aud. Marcina Sobesto

RAD I O
GDAŃSK

UKF 67.85, 103.7 MHz stereo

SOBOTA
Wiadomości

co godzinę; Dziennik radiowy: 7.00, 12.00, 16.00,
19.00; Wiadomości sportowe:
7.10, 12.10, 16.10;
5.00-9.00 Studio Bałtyk; 9.05
Zabawa ze sponsorem; 12.15
Ranking Radia Gdańsk - mag.
turystyczny; 13.15 Babskie gadanie; 14.15 Mag. turystyczny;
15.05 Lista przebojów Radia
Gdańsk;l8.05 Sobotnie studio
sport; 20.05 Prywatka Radia
Gdańsk; 0.05 Radio nocą
NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę.
4.05 Play lista Radia Gdańsk;
6.05 Puls ziemi - między polem
a stołem; 7.05 Gdański magazyn
katolicki; 7.20 Piosenki na ży
czenie; 9.05 Nieustraszeni łowcy
nagród - zabawy, konkursy z telef. udziałem słuchaczy; 12.05
Minął tydzień - wydJ.rzenia mijającego tygodnia w polityce.
kulturze i sporcie komentują wybrzeżowi dziennikarze; 13.30 Z
polskiej fonoteki; 14.05 Ulica
Kwietna - odc. 16 serialu radiowego; 1430 Spotkanie z twórcami słuchowiska „Ulica Kwietna"
- program z telefonicznym
udzialcm słuchaczy ; 16.05 Z boisk i stadionów; 17.05 Salon radiowy; 18.05 Muzyczne 50-lecie
Radia Gdańsk; 19.00 Stereo i w
kolorze - bezpośrednia transmisja koncertu zespołu Soultrain's
Blues Brothers - z nowego studia telewizyjnego gdańskiej
,.Trójki" - wspólny program Radia Gdańsk i TV Gdańsk; 21.05
Z boisk i stadionów; 21.30 Magazyn kaszubski; 22.00 Radio
BBC; 23.05 Prywatne rozmowy.

RAD I O
PLUS
UKF 67.07 MHz 101.71\fHz

SOBOTA
Wiadomości:

od 6.00 do O.OO
Skróty wiadomości: 7.30, 9.30, 11.30, 13.30,
1530, 18.30; Wiadomości lokalne: 6.30, 8.30, 10.30, 12.30,
14.30, 17 30, 20.30; Sport: 6.04,
7 .04, 18.05, 20.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
7 25 Patron dnia; 10.40 Sobotnie
bestsellery; 11.40 Wideokino;
12.10 „Książk i marne, durne,
beznadziejne" - Marek Adamiec;
13.40 Propozycje kultura lne;
14.35 Konkurs „Książkowy lotek"; 16.05 Nowości PLUS Pły
ty; 18.40 Wiadomości z życia
Kościoła; 19.40 „Pluszowy ką
cik" - dobranocka; 20.35 Lista
przebojów Radia PLUS; 22.15
Ewangelia z komentJ.rzem; 0.05
Radio PLUS Noc; 5.00 Poranek
muzyczny
(co

godzinę);

NIEDZIELA
Wiadomości:

od 7.00 do 17.00 i
od 19,00 do O.OO (co godz inę)
7.43 Ewangelia z komentarzem;
8.10 „Uczta miłości " - audycja
ks. Jerzego Kownackiego i Andrzeja Urbańskiego; 8.40 Niedzielna szkółka języka polskiego; 10.30 „To jest nasze życie" audycja Elżbiety Ostrysz; 14.10
Głośne myślenie - ks. abp. Tadeusz Gocłowski; 14.30 Konkurs
biblijny; 15.15 Goście redakcji
religijnej; 17 .30 Transmisja
mszy św.; 18.40 Wiadomości z
życia Kościoła; 18.45 Radio
PLUS auto; 19.40 ,.Pluszowy
kącik" - dobranocka; 20.10 Sport; 20.30 Jazz Pizza - Tomasz
Brajer i Przemek Dyakowski;
22.15 Ewangelia z komentarzem; 0.05 Radio PLUS Noc;
5.00 Poranek muzyczny

RAD I O
ZET- Gdańsk - UKF 71.69 MHz

•Elbląg - UKF 71.36 MHz

SOBOTA
co godzinę całą dobę; 6.00 - 9.00 Poranek z Radiem Zet; 6.50 Zapowiedzi TV;
7.15, 8.15 Horoskop dnia - Wojciech Jóźwiak; 8.40 Informacje
giełdowe; 12.10 Do trzech razy
sztuka - konkurs; 14.10 Bogglcmania - gra w słowa; 16.10
Filmzet - magazyn filmowy;
18.10 World Chart Show - świa
towa lista przebojów; 20.05 Party Mix; O.OO Top 40; 2.00 Noc z
Radiem Zet
NIEDZIELA
Wiadomości co godzinę; 6.00 9 .OO Poranek z Radiem Zet;
7.15, 8.15 Horoskop dnia - Wojciech Jóźwiak; 9.15 Śniadanie z
Radiem Zet - program Krzysztofa Skowrońskiego; 10.10 Wcekly TOP 40 - amerykańska lista
przebojów - przedstawia Jaromir
Wasyluk; 14.10 Od Zetki dogazetki; 16.10 Nautilius Radia Zet;
19.05 Nowe single Radia Zet;
O.OO Noc z Radiem Zet
Wiadomości

