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w Nowym
porcie

z Gda -

skiem, znaczy dobrze sko czy - powiedzia papie Jan
Pawe II do zebranych w Ba-

zylice

w. Piotra gda sz-

18-letnia Magdalena 6.
zosta a zamordowana w syl-

n. Po raz pierwszy Ojciec
wi ty pob ogos awi tysi c
lecie polskiego miasta i po
raz pierwszy w miejsce Kapeli Syksty skiej opraw
muzyczn mszy Ewa
Le
godósdn arty ci Filharmonii Ba tyckiej i gda skich
chórów. Pierwszy wreszcie
raz w niedost pnej jeszcze
dla zwiedzaj cych Kaplicy
Syksty skiej rozbrzmia a
polska kol da.

westrow

Muzycznej, Czntores VeiheroJ

za .

MDADRZE
2 06 e WARCSZ

NE

Uczennica jednej z gda skich
szkó
rednich 18-letnia Magdalena G. zosta a zamordowana na
cie ce mi dzy ulicami Na Zasp i Strajku Dokerów. Dziewczyna zgin a w sylwestrow noc
najprawdopodobniej mi dzy
godz. 1.30 a 3.20. Nowy Rok wita a wraz z przyjació mi na placu
obok nie istniej cego klubu
Wiking .
Jeszcze tej samej nocy do komisariatu w Nowym Porcie zg osi si 28-letni Roman N. tymczasowo zameldowany w Gda sku. Jest on podejrzany o dokonanie morderstwa. Najprawdopodobniej dziewczyn najpierw
zgwa ci , a nast pnie udusi . Jak
dowiedzia si Dziennik m czyzna by ju wcze niej karany.

Podejrzany nie przyznaje si do

Profesor Jerzy Katlewicz, dyrygent po czonych gda skich zespo ów, jest starym znajomym papie a. Zanimi gda ska delegacja.
nie jednak wida

ten sam co

przed laty, blask i ani

ladu zm -

czenia pracowitym yciem. Ojciec wi ty nie zapomina, by
z ka dym z go ci zamieni cho
jedno s owo, b ogos awi, ciska

Ludzie ci gle

zamarzaj
Mrozys nadal

przyczyn

wypa

sjusza. W obu przypadkach

przyczyn
mierci by o wych odzenie organizmu.
52-letni mieszkaniec D bowej K ody k. Bia ej Podlaskiej
zamarz w lesie. Zw oki ojca,
który nie powróci
z pracy
w ostatnim dniu starego roku, 1
stycznia znalaz jego syn Krzysztof. Tadeusz B. pracowa jako
robotnik le ny. Z wst pnych
ustale wynika, i 31 grudnia po
pracy pi alkohol z kolegami.
Wraca
do domu furmank ,

spad z wozu i zamarz
scu upadku.

na miej(

-"Zamarzni tego, niekomplet-

nie ubranego m czyzn znaleziono przy drodze ko o S upska.
Jesi to trzecia tej zimy ofiara
mrozu w S upskiem. 39-letni
mieszkaniec S upska ubrany by
w kurtk ,

ale nie mia

r ce rodaków z Gda ska. Nikt
nie wstydzi si ez wzruszenia.
Chwila jest przecie podnios a.
Podobnie wzruszaj cy by zaimprowizowany koncert w zamkni tej dla zwyk ych miertel-

Mróz

szko ach

W

dków zamarzni . Liczba

takich przypadków si ga tej zimy ju co najmniej
40.
Wych odzenie organizmu
nierzadko jest spowodowane
nadu ywaniem alkoholu.
W Trzebiatowie i Gryfinie
(woj. szczeci skie) dwie osoby
zamarz y we w asnych mieszkaniach. W ich domach temperatura wynosi a minus 1 stopie Cel-

noc w Nowym Por-

cie. Policja podejrzewa, e
ofiara zosta a zgwa cona
i uduszona.

Sala audiencyjna papieskiego
pa acu. Pod cianami kr giem w oczekiwaniu na Ojca wi tego
- stoj gda szczanie: ksi dz arcybiskup Tadeusz Goc owski,
prezydent Tomasz Posadzki,
przewodnicz cy rady Pawe
Adamowicz, dyrygent gda skiej
kapeli, ptof. Jerzy Katlewicz,
muzycy Filharmonii Ba tyckiej,
Cappella Gedanensis w komplecie, akademickie chóry: Uniwersytetu Gda skiego i Akademii

vienses, dzieci 4 Gda ska, dziennikarze i rzesza pielgrzymów. . W drzwiach zjawia si papie .
Bardziej pochylony ni 19 lat temu, kiedy rozpoczyna
swój
pontyfikat, mniej wawy ni
przed ci kimi operacjami medycznymi przebytymi ostatnio.
W oczach Ojca
wi tego wyra -
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spodni

i jednego buta. Brakuj ce cz ci
garderoby odnaleziono rozrzucone na drodze. Zdaniem lekarzy, zamarzaj cy cz owiek odczuwa wzrastaj ce ciep o, a towarzysz ca wyzi bianiu senno
mog a spowodowa , e zacz
rozbiera si . Wst pne badania
wykluczy y dzia anie osób trzecich.
Wi kszo
przypadków zamarzni
dotyczy a osób bezdomnych.
(PAP)

Z powodu utrzymuj cych
si mrozów, w niektórych
szko ach podstawowych
i

rednich nie wznowiono

w czwartek zaj
tecznej przerwie.

po

wi -

Temperatura w salach lekcyjnych niekiedy nie osi ga a nawet 10 st. C. W wielu szko ach,
z powodu niskich temperatur,

dyrektorzy zdecydowali o skróceniu zaj .
Do ko ca tygodnia przed uono wi teczne ferie w kilkunastu szko ach podstawowych
i rednich z województw: gda skiego, elbl skiego, bia ostockiego, om y skiego i suwalskiego.
Zaj
nie rozpocz li uczniowie ze Szko y Podstawowej nr
47 oraz mieszcz cego si w tym
samym budynku Liceum Ogólnokszta c cego na oiedlu. Czecha w Poznaniu. temperatura
panuj ca w pomieszczeniach nie
przekroczy a 10 st. Celsjusza.
Dyrektorzy szkó w porozumieniu z organami prowadz cymi szko y- samorz dami lub kuratoriami- mog podejmowa
decyzje o zawieszeniu zaj , gdy
mróz przez trzy kolejne dni
przekroczy minus 15 stopni Celsjusza, za temperatura w pomieszczeniach lekcyjnych b dzie
ni sza od plus 15 st.
Szczegó y na str. 3

6

ników Kaplicy Syksty skiej. Pod
licz cymi 450 lat freskami Micha a Anio a rozbrzmia y d wi ki kol dy: Bóg si rodzi, moc
truchleje...* piewanej na prawie
dwie cie g osów. Gda szczanie

Lodo amacze sparali owane przez rzek

(PAP)

(WOS, ALSZ.

Gda skie lodo amacze nie
maj szans uczestniczy
w akcji ratowniczej na Wi le
powy ej Kwidzyna. Rzeka
w tamtym rejonie jest za
p ytka. S atki te potrzebuj
wody g bokiej na 2 metry.

Za dro no
Wis y od zapory
we W oc awku do morza odpowiada Okr gowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gda sku.
W pogotowiu czeka 9 lodo amaczy - dowiadujemy si od dyrektora ODGW, Wies awa Stefaniaka. Stoj one w swej bazie,
w Przegalinie.
Obecnie mog yby dotrze
najwy ej do Korzeniewa, ko o
Kwidzyna. Dalej w gór rzeki
jest za p ytko -jest tam g boko
na oko o 1, 2 metra.

eby lodo-

amacze mog y dzia a na Wi le,
wody musi by co najmniej 2
metry.
Godzina pracy jednego lodoamacza kosztuje 700 z otych mówi dyrektor Stefaniak. Na
szcz cie, na razie nie ma potrzeby pracy lodo amaczy, mimo
e lód w ca o ci pokry Wis
od
Zatoki Gda skiej do okolic
Che mna. Wy ej trafiaj si
fragmenty nie zamarzni te.
Na Martwej Wi le grubo
pokrywy lodowej dochodzi do
25 centymetrów, a na Wi le - do
20 cm. Przy brzegach lód
urós

do 60 centymetrów.

_ (PAP) Certyfikat

Mieszkaniec Zielonej Góry
wyszed wyrzuci
mieci i zamkn
drzwi tak nieszcz liwie,
e zatrzasn y si od wewn trz,
a w rodku zosta o nieletnie pachol . Pomogli dzielni stra acy,
podjechawszy wozem z drabin ,
po której jegomo
do mieszkania na 4 pi trze dosta si przez
okno balkonowe.

pope nienia gwa tu. Twierdzi, e
dziewczyna
as ab a i umar a
z powodu zimna. Je li sekcja
Fot. Tomasz Zaj c
zw ok potwierdzi jego zeznania,
w ten sposób rozpocz li mileRoman N. zostanie prawdoponium swojego miasta.
Tomasz Zaj c dobnie oskar ony o nieumy lne
Szerzej o inauguracji gda - . spowodowanie mierci przez
nieudzielenie pomocy.
" skiego tysi clecia w Watykanie
piszemy na str. 7.

(KN.

Unieruchomione w luzie wi lane lodo amacze.

Zielonych P uc Polski

Najlepszym

- klonowy Ii

Firmy, znajduj ce si na obszarze Zielonych P uc Polski , w sk ad którego wchodzi równie woj. elbl skie, b d
mog y zabiega o certyfikat ekologiczny, pozwalaj cy znakowa wyroby li ciem klonu, wpisanym w obrys Polski.

Pierwsze certyfikaty b d
przyznane w I kwartale br. B d
one wa ne przez trzy lata, a wyró nione firmy uzyskaj preferencje w ubieganiu si o znak
Teraz Polska .

Do wielu firm woj. elbl skiego wiadomo
o mo liwo ci uzyskania certyfikatu jeszcze nie

Fot. Maciej Kosycarz

dotar a. S jednak ni bardzo
zainteresowane. Ryszard Masalski, prezes Okr gowej Spó dzielni Mleczarskiej w Nowym
Dworze Gd., znanej z dobrej jako ci mówi: - Ani z fundacji
Zielone P uca Polski , ani
z Urz du Wojewódzkiego w Elbl gu nie dostali my dot d in-

formacji na ten temat. Mo liwo
ekologicznego znakowania
wyrobów bardzo nas zaciekawia. Uwa am nawet, e mamy
spore szanse, by taki certyfikat
zdoby .
W ostatnim czasie OSM sporo zainwestowa a w uporz dkowanie linii technologicznych, popraw czysto ci chemicznej wyrobów, a tak e ich walorów smakowych. Zabiega o popraw jako ci surowca.

Janina Pazio

Str. 2
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Zmiany

noworoczne

Gie da Papierów Warto ciowych
Notowania akcji 2 stycznia
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W szafie i do konta

Jeszcze w ostatnich dniach
grudnia prezydent Kwa niewski
podpisa nowelizacj Ustawy

stwo Skarbu Pa stwa, utworzo-

no te Komitet Integracji Europejskiej, a UOP zosta wy czony z Ministerstwa Spraw Wewn trznych i podporz dkowany
premierowi.

o kontroli skarbowej, która da a

nowe uprawnienia. Urz dnicy
b d mogli teraz zajrze w konta bankowe i wkracza
do
mieszka obywateli podejrza-

Japo skie s u by ratownicze
wy owi y 31 cz onków za ogi,
których odnaleziono dryfuj cych na tratwach ratunkowych.
Ich stan jest dobry. Nie odnaleziono natomiast kapitana rosyjskiej jednostki.
Na-

UDZI

Dane z 1-2.01
Kupno/sprzed

(O. III, Gd.)

Gd. - Gda sk; Gd-a - Gdynia;

Sop. - Sopot; Elb. - Elbl g.

NBP
(kurs
redni)

Londyn
1 dolar
kurs redni

Akcj ratownicz utrudnia
z a pogoda. Wysoko
fal dochodzi do 6 metrów, temperatura wynosi a poni ej minus 20
stopni. W rejonie katastrofy zalega g sta mg a. Brak informacji
o przyczynach katastrofy.

przez radio, e tankowiec przeama si na dwie cz ci, z których jedna od razu zaton a.

Dziennika

k :

w

Pi tka porwanych w Je-

2,20 nk 17

Za ogi japo skich mig owców dostrzeg y w rejonie katastrofy plam ropy d ug na 1,8
kilometra i szerok na 100 metrów- poinformowa w Tokio
rzecznik Urz du Bezpiecze stwa Morskiego.

poinformowa a

menie Polaków wróci a
wczoraj rano do kraju.
Wszyscy czuj si dobrze,
tylko niektórzy odczuwaj
ne" po d ugiej podró-

+1,5

Dziennika .

Polscy tury ci s cz onkami
Towarzystwa Eksploracyjnego.
Do Jemenu pojechali w celach
turystycznych, planowali tak e
zwiedzenie Sudanu i Etiopii.
- Wynaj li my taksówk na
ca y dzie aby dotrze do miejscowo ci Maribu - opowiada Les aw Adamski, jeden z cz onków

eskapady. - Na drodze przechodz cej przez terytoria niezale nych plemion, cz onkowie plemienia Beni Jabr ustawili blokad , a do samochodu wskoczy jeden z terrorystów. Zostali my
zawiezieni do prymitywnej lepianki.
W sumie Polacy przetrzymy-

Podajemy ceny za 100 jednostek danej waluty (w przypadku lira i rubla - za 10 000)

REDAKCJA: 80-886 Gda sk, Targ Drzewny 3/7. Tel. centrali 31 50 41- 49,
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mia o i Szczerze - Anna Jaszowska, tel. 46 22 44.

Oddzia y: Elbl g - 32 4486, Gdynia - 21 05 11, Sopot - 50 42 38, Tczew
- 31 63 26, Starogard Gd. -220 80, Pruszcz Gda ski - 82 23 25.
Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadsy anych
materia ów oraz nie zwraca tekstów nie zamówionych.

REKLAMY I OG OSZENIA
Dzia Sprzeda y Reklam - Dom Prasy , Targ Drzewny 3/7, 80-886
Gda sk; Biuro dyrektora tel./fax 31 04 42;
Centralne Biuro Og osze

- tel./fax 31 80 62, tel. 31 50 41 w. 210, 215,

218. Biuro Reklamy - tel./fax 31 20 94, 31 14 74, 31 1861, 31 17 57, cen-

trala 31 50 41 w. od 232 do 243, fax 233, 243. Biura Og osze i Reklamy

w Gdyni ul. W adys awa IV 17 tel. 20 08 32, ul wi toja ska 141b, tel.
20 04 79, ul. Starowiejska 17/3 tel. 61 43 14, tel/fax 61 43 06. Biuro Og .
w Sopocie, ul. Ko ciuszki 61, tel 51 54 55, Biuro Og . w Elbl gu, ul.
czno ci 3, tel./fax 32 70 94, tel. 33 54 09. Za tre og osze redakcja
nie odpowiada.

SPRZEDA I KOLPORTA

Sprzeda : tel./fax 31 01 33; 31 50 41 w. 172
Prenumerata z darmow dostaw do domu, biura, urz du (zni ka do
o
o= 15 proc.): tel. 31 96 14 tel, 31 5041 w. 155. Gazeta do domu: 0 800 500
|
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DRUK: Drukarnia Offsetowa, Pruszcz Gda ski, ul.

Obro ców Westerplatte 5, dyrektor Miros aw
Kowalski - tel. 82 30 68, fax 83 28 20.

NAK A

A. Wielkopolski

dh,
KORTROLOWANY

KONTROLI DYSTRYBUCJI PRASY

wani byli w czterech miejscach,

raz spali nawet na

©

nem

Solidarno ci

Krzaklewskim,

wie ym po-

wietrzu.
Wed ug
Les awa
Adamskiego, wsz dzie panoway prymitywne warunki.
- Spali my na pod odze przykryci kocami. Jedli my placki
z m ki j czmiennej, ry , nie do-

stwierdzi ,

e bez kompromisu w wa nych
sprawach konstytucyjnych nie
mo na wyobrazi sobie uchwalenia nowej ustawy zasadniczej.
Lider Solidarno ci
przekaza
marsza kowi
wyrazy sprzeci-

wu wobec parlamentarnego
projektu konstytucji ca kowicie
sprzecznego z projektem S .
- Obawiam si , e z tego
wzgl du projekt Komisji b dzie
konfrontacyjny wobec znacz cej
cz ci elektoratu - powiedzia
Krzaklewski. Fakt, e Komisja
Konstytucyjna w ma ym stopniu

jest przekonany

a

©

gotowane owcze i kozie mi so.
Wszystko to popijali my tradycyjnie mocno tam przes odzon
herbat .
Uprowadzeni tury ci podkrelaj go cinno
z jak si spotkali ze strony tubylców. Jedynie
bardzo nieliczni porywacze zachowywali si agresywnie wzgl dem Polaków.

e

ni

e

W Bydgoszczy cz onkowie
Ogólnopolskiego Zwi zku
Zawodowego Lekarzy b d
dzi debatowa nad utrzymaniem
formy strajku
jej rozszerzeniem. Je eli przyst pi
do w osk
strajku oznacza to
ie, e w ci gu
o miu godzin pracy lekarze
uspo ecznionej s u by zdrowia
mowa dziennie a:
dziesi ciu pa-

uwzgl dni a projekt Solidarnoci jest zdaniem Krzaklewskiego oburzaj cy .
Przypomnijmy, e projekt
konstytucji przygotowany przez
Solidarno
popar o ponad
dwa miliony obywateli. Euge-

niusz Polma ski, asystent lidera

S twierdzi, e je li projekt
zwi zku nie b dzie uwzgl dniony w pracach Komisji mo e odby si referendum konstytucyjne. Józef Zych tym spotkaniem
zapocz tkowa seri rozmów
z przedstawicielami ugrupowa
pozaparlamentarnych n.t projektu nowej ustawy zasadniczej.

relacja uprowadzonych Polaków

jemenskKiej

- Zbyt s odka herbata

Oznaczenia: USD
dolar ameryka ski, DEM - marka niemiecka, FRF frank francuski,
NLG
gulden holenderski, CHF
frank szwajcarski, SEK - korona szwedzka, GBP - funt
brytyjski, TTL - lir w oski, SUR - rubel rosyjski (notowania z Moskwy).
Z oto: w z otych za gram, z Londynu
za uncj .

(PAP)

agi

©

"W godzin po wyl dowaniu
w Warszawie rozmawiali z reporterem

Józet Zych, marsza ek Sejmu RP po spotkaniu z Maria-

Józef Zych, po wczorajszej
rozmowie w Warszawie
Maria-

ród o. Statek,

Specjalnie dla

Potrzebny
kompromis

e bez szerokiego kompromisu nie b dzie nowej konstytucji.

który- wed ug agencji Kyodop yn
z Chin do Rosji, zacz
nabiera wody.
Wg japo skiego Urz du Bezpiecze stwa Morskiego, za oga
Nachodki

W oski.
strajk
lekarzy

Fot. PAP/CAF

Krzaklewski z Zychem o konstytucji

nem Krzaklewskim, liderem

tu. Najprawdopodobniej w kad ubie statku utworzy a si
"szczelina, któr wycieka mazutpoda o to samo

- Kardyna Józef Glemp, prymas Polski spotka si z marsza kiem Sejmu Józefem Zychem. Jak powiedzia prymas, by o to
spotkanie noworoczne, daj ce mo liwo z o enia ycze marsza kowi Sejmu, aby wszystkie prace, które on podejmuje,
by y szcz liwe w tym roku". Marsza ek Sejmu, wyra aj c rado ze spotkania podkre li , e poza yczeniami móg si
podzieli z ksi dzem prymasem informacjami nt. najbli szych prac Sejmu, g ównie w zakresie projektu nowej top

(IK.)

Rosyjski tankowiec Nachodka prze ama si i najprawdopodobniej zaton w czwartek na Morzu Japo skim.

20,60

Kupno

Nie ma za to ulgi na zakup

akcji i obligacji, a ulga za darowizny - nadal odliczana od dochodu przed opodatkowaniem,
a nie od podatku - przys uguje
tylko za przekazane osobom
prawnym.

-Katastrofa tan
Za oga opu ci a ton c

FARMF-PP

etatach:

Japonia

chodk
ok. 106 km na pó nocny wschód od wyspy Oki na Morzu Japo skim i ok. 700 km na
zachód od Tokio. Tankowiec
przewozi ok. 19 tys. ton mazu-

WÓLCZANKA

Przesta istnie Urz d Rady
Ministrów. By y szef URM Leszek Miller jest ju ministrem
spraw wewn trznych i administracji. Ministrami przestali by
m.in.: Klemens cierski (przemys u i handlu) i Barbara Blida
(budownictwa) - likwidowane s
ministerstwa: Przemys u, Wspó pracy z Zagranic , Spraw Wewn trznych i Centralny Urz d
Planowania.
Zacz y za to dzia a nowe:
Gospodarki (minister Wies aw
Kaczmarek) oraz urz dy centralne: Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, G ównego Geodety
Kraju, Rz dowe Centrum Studiów Strategicznych i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Kilka zmian zwi zanych z reform centrum zosta o wprowadzonych jesieni : w miejsce Ministerstwa Przekszta ce W asno ciowych powsta o Minister-

Z nowym rokiem obowi zuje nowa skala podatku dochodowego: 20, 32 i 44 proc. Skala podatku zak ada 3 progi podatkowe: I - do 20 868 z , II - od
20.868 z do 41 736 z i III - powy ej 41 736 z . Przekroczenie
ka dego, tójwy sz
y podatek.
150:proc: koszty uzyskania przyNowo ci jest odpisywanieLT chodu dla naukowców, twórców
ulg od podatku, a nie jak doi dziennikarzy zatrudnionych na
opodatkowaniem. Mniejsza jest
te kwota odpisu od podatku
wydatków poniesionych m.in. na
remont mieszkania.
Nowa jest ulga dla rodziców
na odp atne kszta cenie dzieci
w szko ach wy szych. Utrzymana zosta a ulga na doskonalenie
zawodowe podatnika. Osoby samotnie wychowuj ce dzieci nadal mog rozlicza si z podatku
wspólnie z dzie mi. Granica
wieku dziecka zosta a podniesiona z 17 lat do 25 roku ycia.
W ramach nowej ulgi mo na
odlicza od podatku wydatki poniesione na leczenie pod warunkiem, e koszty zosta y poniesio-

20,00 nk 75 0,0

Tasowanie ministerstw

ne w prywatnych lub spó dzielczych zak adach opieki zdrowotnej b d te u lekarzy i denty-stów prowadz cych prywatn
praktyk .
Nadal obowi zuje zwolnienie
od podatku dochodów kapita owych np. ze sprzeda y papierów
warto ciowych. Utrzymane s

tychczas, od dochodu przed

3,35

nych o uchylanie si od p acenia
podatków.

Nowe podatki, nowe uprawnienia do zagl dania w nasze
kon a bankowe, nowi ministrowie (ale starzy znajomi) - to
niektóre zmiany jakie przynosi 1997 rok.

BUDIMEX

16,30

Spotkanie marsza ka Sejmu
z prymasem

W naszych finansach i w rz dzie

<<RyRe

(PR)

RSD
WJ

a)

eweli

Dziennikowi

Wczasy w Jemenie
nas

za

darmo,

bardzo dok adnie

Brzyk,

i skrupulatnie

- powiedzia Maciej Michalik,
przewodnicz cy Okr gowej Izby
Lekarskiej w Gda sku. - Pocz wszy od zebrania wywiadu,

dali

mieszkanie... Dla mnie to by a
kapitalna przygoda.
Pani Lutka uczy a porywaczy
higieny, kaza a im my
si
i sprz ta . Wielu s ucha o.
- Kilku tubylców si we mnie
zakocha o - kontynuuje opowie
Lutka Sobolewska. - Pa stwo Adamscy chcieli mnie nawet sprzeda za m
za 10 tysi cy dolarów.
Wed ug Les awa Adamskiego nie zawsze panowa a taka
idylla. W ci gu ostatnich dwu
dni Polacy byli zamkni ci w maej komórce, któr nie mogli
opuszcza . Doskwiera y im take prymitywne warunki sanitarne. Uprowadzeni twierdz , e
nie odczuwali strachu, omin y
ich tak e choroby.

Janusz

wiceprzewodnicz cy OZZL. Decyzje zapadn dzisiaj.
- Co oznacza w oski strajk dla
pacjentów? Przede wszystkim
przyjmowa b dziemy chorych

- Ja traktuj okres w niewoli
jako wczasy w Jemenie - stwierdza ze miechem Lutka Sobolewska, dobry duch wyprawy. Karmili

Lekarze kontynuuj
akcj
protestacyjn w dotychczasowej
formie.
Nie wydaj druków L-4, nie
wype niaj ksi eczek Rejestru
Us ug Medycznych, odst pili od
sporz dzania
"sprawozda
i wszelkich informacji dla administracji pa stwowej i samorz dowej.
*
Brak reakcji rz du na postulaty rodowiska lekarskiego mo-.
e przyczyni si do zaostrzenia
akcji protestacyjnej. W Bydgoszczy nad og oszeniem tzw. strajku
w oskiego rozmawiaj przedstawiciele Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Lekarzy.
- Trudno powiedzie czy ta
forma protestu zostanie przyj ta
przez rodowisko - powiedzia

zlecenia wszystkich

Lutka Sobolewska i Zbigniew Hauser, organizator wyprawy, po wy l dowaniu na
warszawskim lotnisku Ok cie.
- Najwi kszy strach wzbudza
brak wiadomo ci co do naszych
losów - twierdzi Zbigniew Hauser, kolejny z pi tki Polaków.

Obiad u szejka

Polaków do Sany, stolicy Jemenu najpierw eskortowali porywacze z Beni Jabr. Zawie li
ich do swego szejka, który uraczy
turystów po egnalnym

obiadem. Stamt d przewieziono

ich w górzyste tereny, gdzie zostali przej ci przez uzbrojonych

PAP/CAF
Radek Pietruszka

w CKMyy i katiusze o nierzy jeme skich.
Po przybyciu do Sany Polacy
odwiedzili jeme skie MSW
i polsk ambasad . Stamt d
szybko udali si na lotnisko.
W
Warszawie
wyl dowali
w czwartek o godzinie 11.
- Nie rezygnujemy z podró owania - twierdzi 63-letni Les aw
Adamski. - Ale do Jemenu ju
si pewnie nie wybierzemy.
Trzeba odwiedzi przecie inne

Re:

bada ,

karzy.

Sylwester
w windzie

Grzegorz Ko odko, wicepremier i minister finansów ma
od lutego zosta prezesem Narodowego Banku Polskiego,
w miejsce Hanny Gronkiewicz -Waltz - dowiedzia si
Dziennik nieoficjalnie. Bezpo rednim powodem odwo a:
nia prezes Gronkiewicz - Waltz mo e by jej zapowied
zwi kszenia stóp procentowych przez NBP.
NBP jest zaniepokojoney
utrzymuj cym si od kilkunastu
miesi cy radykalnym zwi kszeniem akcji kredytowej przez
banki. Je li tempo to b dzie
utrzymane, stopy pójd w gór zapowiada. Wy sze stopy, to
wy sza cena pieni dza, dro sze
kredyty. Koszt ich sp acania
winduje ceny i podwy sza inflaGE:
Zdaniem - GronkiewiczWaltz, agodniejsz polityk
mo na by o prowadzi w okresie
wychodzenia z recesji, teraz
trzeba uwa a , by nie przegrza
gospodarki. Gronkiewicz-Waltz
mo e uzna ostatni rok za udany: min
kryzys bankowy, tak e

w ród banków spó dzielczych.
Banki stworzy y pe ne rezerwy
celowe. Powsta Bankowy Funduszu Gwarancyjny.
NBP,
sprzedaj c swoje udzia y w Polskim banku Inwestycyjnym, Prosper Banku,

Pierwszym

Banku

Komercyjnym i Bud-Banku,
chce ostatecznie zaprzesta pe nienia funkcji w a cicielskich
i dzia alno ci komercyjnej.

Q ust pieniu Grzegorza
* ko odki swój

cy.
nie
si
nie

spekuluje si od kilku miesi - Nadchodzi czas polityków,
ekonomistów. Rozpoczyna
kampania wyborcza w której
zamierzam uczestniczy . Nie

chc mie nic wspólnego z polityk - powiedzia ostatnio
yciu Gospodarczemu .
Jego zdaniem, pod wzgl dem
programowym koalicja SLD PSL nie istnieje. Po raz pierwszy
wyrazi tak opini przy okazji
sporów wokó podatków i podtrzymuje j do dzi .
Od niedawna Ko odko nie
uczestniczy w rozmowach koalicyjnych SLD - PSL. - To nie jest
dyskusja, gdzie gór bior racjonalne argumenty, lecz spotkania, na których przewa aj kryteria merytoryczne i intelektualne dla mnie nie do przyj cia.
Ale nadal moja praca polega na
tym, aby programowo
czy reformatorskie nurty SLD i PSL mówi.
Ko odko zapowiedzia , e po
reformie centrum nie obejmie
funkcji ministra finansów bez

Inkasent elektrowni w Hong-

Krzysztof Klewicz

jednoczesnego zachowania teki
wicepremiera.

W przysz o ci

ta.

- Nie ma roznic

Przed miesi cem

.

©

produktu krajowego brutto o 5,5

proc. i ograniczenie inflacji redniorocznej do 15 proc. NBP zapowiada natomiast na ten rok
prowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki pieni nej, co mo e
oznacza wi ksze w roku wyborczym k opoty z rz dem, wi kszo ci parlamentarn a tak e

Pierw-.

szy zast pca Ko odki, dr Krzysz-

dni

pierwszym wiceprezesem Pekao
SA. Pozostali cz onkowie tej
ekipy, to m.in. Jan Bogutyn (wiceminister finansów), Halina
Wasilewska - Trenkner (wiceminister finansów), prof. Danuta
Hubner (sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej). prof. Jerzy Hausner (dyrektor generalny w zlikwidowanym URM),

+

pomi dzy przygotowanymi
przez NBP za o eniami polityki
pieni nej, a projektem bud etu
na ten rok. Cele NBP i MF wydaj si spójne: wzrost realnego

Ko odko zapowiedzia na posiedzeniu Rady Ministrów zamiar prywatyzacji Banku Handlowego i spotka si z du ym
oporem.
Odej cie Ko odki mo e si
wi za z odej ciem jego ekipy
tof Kalicki, jest od dwóch

(P. AP)

Marek Pol (pe nomocnik rz du
ds. reformy centrum i prof. Jan
Monkiewicz (prezes PZU SA).

chce zajmowa si zagadnieniami merytorycznymi transformacji gospodarczej, ale na szersz
skal ni Polska, bli ej nauki .

wiceministrów finansów.

(Mas)

kongu, który sprawdza stan
liczników w jednym z biurowców, sp dzi tam samotnie Sylwestra i pierwszy dzie Nowego
Roku uwi ziony w windzie.
Wkrótce po unieruchomieniu
d wigu budynek zosta zamkni ty na okres noworocznego wi -

Nadchodzi czas polityków

Czy Grzegorz Ko odko obejmie NBP?

na

przepisaniu leków i pouczeniu.
Zamiast 50 - 60 pacjentów,
najwy szej dziesi ciu z nich b dzie przyjmowanych w ci gu
o miu godzin dziennej pracy le-

z opozycj .

LJ

Paradoks mo e polega na
tym, e Grzegorz Ko odko nie
musi by gotowy do wi kszych
ust pstw.

Jan Kreft

Multilotek
1, 2, 5,8, 15, 16, 20, 24, 31,

75.77

34, 37, 39, 48, 60, 62, 67, 73, 74,

Str,3

Nowy rok mo e by pierwszym, w którym stocznie nie b d

do budowanych statków

Wodowanie

Rentowno
cyjnych, z
skiej, jest ci g

stoczni produkS oczni Szczeci - twierdzi b.

minister przemys u i handlu Klemens

cierski. Stocznia Gdynia, po upadku

gda skiej najwi ksza na gda skim
, sprzedaje s atki z zyskiem
iero od pó roku.
cierski mówi,

e straty, cho

mniejsze

ni w ostatnich latach, wynikaj z braku restrukturyzacji, z niekorzystnych dla eksporterów relacji kursu dolara oraz z inflacji.
Stocznia Gda ska, przed upad o ci , mia a
rentowno
minus 43 proc.

Jak informowali my
.

W lutym ub.r. Iskra , dowodzona przez kmdr. Czes awa Dyrcza, powróci a do macierzystej Gdyni z wokó ziemskiego rejsu.

Fot. Robert Kwiatek

Rejs Roku 1996

*laureatami

Po

Wielka Nagroda Honorowa
ala kmdr. Czes awa Dyrcza
najwy szych

dwudziesty siódmy przyznano nagrody Rejs Roku.

W br. laureatami

polskich wyró nie

eglar-

stra transportu i gospodarki
morskiej

skich zostali: kmdr Czes aw Dyrcz, dowódca aglowca szkolw Gdyni
ORP Iskra ,
nego Akademii
Sierakowski, kpt. W adys aw Koziorowski

i kp .

Zdrojewski.

Obraduj ce na statku mu-

zeum

Darze

Pomorza ,

pod

przewodnictwem prof. Boles awa Mazurkiewicza, jury nagrody
Rejs Roku postanowi o przyzna Wielk Nagrod Honorow Rejs Roku 1996 kmdr. Dyrczowi za poprowadzenie wokó ziemskiej wyprawy na Iskrze .

Srebrny

Sekstant

otrzyma kpt. Sierakowski, który
dowodzi jachtem Barlovento
I w polarnej wyprawie na wody okalaj ce Arktyk . Nagrod
II wyró niono kpt. Koziorowskiego za rejs do Islandii na

W czasie tego 300-dniowego rejsu aglowiec odwiedzi 19 portów zagranicznych i przeby prawie 38 tys. mil morskich. eglowa tras najtrudniejsz , wiod c wokó burzliwego Przyl dka
Horn.
I Nagrod Honorow
Rejs
Roku 1996 oraz nagrod mini-

jachcie

Politechnika .

III Na-

grod Honorow
wyró niono
kpt. Zdrojewskiego, dowodz cego harcerskim jachtem Zjaw
IV , który dotar do brzegów Islandii, p yn c przez niebezpieczn Cie nin Pentland.

w. Wojciech nie przestaje intrygowa

Misjonarz

w

drodze

«w

Wielu badaczy zastanawia

drowa

spa a si do pytania, czy odby
Nie ulega w tpliwo ci, e misjonarze prascy dotarli do Gda ska. By mo e pokonywali stary
szlak komunikacyjny,
cz cy
Wielkopolsk z Gda skiem?
Tak wi c Wojciech przechodzi -

by przez Wyszogród,

Osiek,

wiecie,

Skórcz, Starogard i Lu-

bieszewo.
Warto, na potwierdzenie hipotetycznej trasy w drówki,
wspomnie , i na wymienionym
szlaku znajduj si miejscowo ci
posiadaj ce podania ludowe
'© w. Wojciechu. W Wyszogrodzie biskup Wojciech mia powi ci ko ció , za w okolicach
Je ewa, ko o Laskowic,

na po-

ga skim kamieniu mia odprawi msz
wi t . Natomiast

Do serca

przytul
ps

- Mieszkam w Eibl gu,
w pierwszym bloku ul. Okulic-

kiego, na osiedlu Zawada.

Jesz-

cze zanim telewizja o to zaapelowa a, kilkakrotnie uchyla em
piwniczne okienko kotom. Niestety, jaki bezduszny s siad systematycznie zabija je gwo dziami - poinformowa nas zbulwersowany Czytelnik.
. 7 W czasie wi t odby em po
Zawadzie spacer. Stwierdzi em,
e wsz dzie piwniczne okienka
s
na g ucho pozamykane.
Chcia bym si dowiedzie , zanim zjedz nas myszy i szczury,
czy nie ma w Elbl gu ekologa,
który umia by potrz sn , je li
nie sumieniami, to sto kami decydentów ró nych szczebli?
Skontaktowali my
si

z przedstawicielami Towarzy-

stwa Opieki nad Zwierz tami
i Klubu Przyjació
Animals
w Elbl gu. Wspólnie apeluj do
mieszka ców miasta o dokarmianie bezdomnych kotów i pomoc podopiecznym schroniska
dla zwierz t.

!

(szab)

dok adnie

w. Wojciech. Dyskusja

podró

l dow , czy

w okolicach Skórcza, we wsi
Grabowo, Wojciech mia z du-

ym powodzeniem naucza .
lejn msz mia odprawi
namiotem w Gorz dzieju
Wis , w pobli u Tczewa.
Gdy zestawi si powy
miejscowo ci, oka e si , e

duj

Kopod
nad

sze
znaj-

si one na jednej linii. Po-

nadto odleg o ci pomi dzy nimi
s podobne i wynosz oko o 30
km lub wielokrotno
tej liczby.
Mo na wi c przypuszcza , i

Wojciech móg

tam sp dza

po-

stoje i przy okazji naucza . Pobyt tak niecodziennego go cia
utrwala si w ludzkiej pami ci,
a nast pnie w ludowych podaniach.

e

zarz d Stoczni Gdynia z o y w Ministerstwie Skarbu w asn propozycj budowy
holdingu polskich stoczni. W najnowszej,
grudniowej Strategii rozwoju 1997-2005
proponuje, by do spó ki za o ycieli, która
zarz dza aby holdingiem wesz o grono polskich banków.
Brak decyzji grupy banków dotycz cej
wej cia do spó ki kapita owej od pocz tku
jej formowania spowoduje utrzymanie niedro no ci kredytowej spó ki Stocznia Gdy-

nia SA i mo e doprowadzi

do upadku firmy

Stocznia zabiega
LJ

przynosi y straty.

Na koniec pa dziernika ub. roku wynik
finansowy Stoczni Gdynia wynosi minus

Wdzi czny P a y ski
w krótkim czasie

Plon

Maciej

Nagrod specjaln uhonorowano m.in. kpt. Matka Kwa nickiego, który ufundowa du y,
nowoczesny jacht regatowy klasy ILC-40 MK Caf . Dzi ki
temu polscy eglarze maj szans uczestniczenia i zwyci ania
w najbardziej presti owych regatach na wiecie.
Uroczyste wr czenie nagród
Rejs Roku 1996 odb dzie si
w marcu br., w Sali Bia ej Ratusza G ównego Miasta w Gda -

sku.

Jacek Sie ski

- czytamy w

Strategii .

latem ubieiiust
ta powa
jaz urzAatye
aarj o dpi
du. By y
zaprzecza,

P a y ski,

oda gda ski,

a

osoby, które podpisa y si pod
apelami poparcia dla ust puj cego wojewody lub bezpo rednio
przes a y mu listowne dowody solidarno ci.
- To nie by y du e pieni dze mówi by y wojewoda. - Ludzi
trzeba szanowa , kiedy jest si
politykiem.
P a y ski nie traktuje swojej
inicjatywy jako pocz tku kampanii
wyborczej przed zbli aj cymi si
wyborami parlamentarnymi.

oraskio Bia as przejmuje w adz

Nowy sze gda skiej policji

samorz dowymi.

Podró
w. Wojciecha odbywa a si zapewne w towarzystwie urz dników ksi cych
i zbrojnej stra y. Chodzi o o zapewnienie bezpiecznej drogi,
zw aszcza na odcinku puszcz,
dziel cych Pomorze od Wielko-

polski. Stefan

eromski w na-

bie te ziemie w

Wietrze od mo-

st puj cy sposób wyobra a

so-

rza : Widzieli przed sob po
prawej i po lewej r ce lasy wielkodrzewne, prastare, zielone od

koron sosnowych. Puszcze te
m odziuchna wiosna baziami
brzóz i rozkwitaj cego bia odrzewia przetyka a. Ukazywa y
si przed ich oczyma i nik y
w smugach rozlewisk olbrzymie
gnaty d bów i lip, odarte jeszcze
z li ci - rude polany, ob ysia e
pagórki i ledwie zieleniej ce
mokrad a .

Janusz Hochleitner

Dyplom zrobi z ciebie oficera

Do S du Rejonowego w Sopocie wp yn
akt
oskar enia przeciwko dwóm o nierzom zawodosi sfa szowanymi dyplowym, którzy
mami uko czenia studiów wy szych. Na awie
oskar onych zasi dzie równie kierowniczka Dziekanatu Wydzia u Zarz dzania Uniwersytetu Gda skiego. Zarzuca si jej wystawienie fa szywych
dokumentów.

Miros aw W., oficer Wojska Polskiego rozpocz magisterskie studia uzupe niaj ce na Wydziale Ekonomiki Produkcji w 1983 roku. Dwukrotnie zosta skre lony z listy
studentów z powodu braku post pów w nauce. Warunkiem kolejnej reaktywacji Miros awa W. by o zaliczenie

W S arogardzie

mendant
dzi kowa

i
o

za

Obecnie trwa ustalanie okoliczno ci mierci noworodków.
Sekcja, której wyniki maj by
znane dzisiaj, wyka e czy dzieci
urodzi y si martwe, czy te
zmar y po porodzie. Spraw
prowadzi Prokuratura Rejonowa w Starogardzie.

(kate)

z za o enia,

e Stocznia

Wed ug cierskiego, warto
zamówie
naszego przemys u okr towego si ga 3,2
mld dolarów, co zapewnia polskim stoczniom prac do ko ca 1998 r.

Jan Kreft

- Wi cej powierzchni zajmowa ma strefa w arnowcu - powiedzia wojewoda Wojciechowski. - Jednak i w Tczewie przeznaczono pod ni kilkadziesi t
hektarów. Dokumenty aplikacyjne s z o one w Ministerstwie
Przemys u i Handlu. Nie by y
one dotychczas przedstawiane
na posiedzeniu rz du. Przypuszczam, e wynika to z ostatniego
zamieszania wokó reformy cenFranciszek Potulski

e w adze

miejskie nie

powinny ogl da si na utworzenie przez rz d strefy. - Warto
przeczyta ustaw o specjalnych
strefach ekonomicznych i wyci gn z niej wnioski - stwierdzi . -

Poniewa wizyta wojewody
wi za a si g ównie z przymiarkami do rozbudowy szpitala,
wiele pyta dotyczy o tego tematu.
- Podczas dzisiejszego spotkania ustalili my z samorz dami
rejonu tczewskiego, e do maja
przysz ego roku w adze Tczewa
i Zespó Opieki Zdrowotnej
przygotuj konkretne propozycje - odpowiedzia wojewoda. O modernizacj zabiega szpital
w Gdyni i Tczew b dzie musia
o pieni dze rywalizowa . B dziemy starali si w 1997 roku,
aby gminy przej y podstawow
s u b zdrowia wraz z subwencj na jednego mieszka ca.

Mróz zabezpiecza brzegi

i

(i

przed niszcz cymi falami

Zalodzona
Zatoka Pucka

Inspektor Stanis aw Bia as od
1 stycznia jest nowym szefem
policji w województwie gda skim. Do gda skiej komendy
wprowadza go nadinspektor Janusz Wikariak, zast pca komendanta g ównego. Odczyta on
na wczorajszym spotkaniu nominacj na szefa policji. Oficjalnie
do tego momentu Bia as by komendantem wojewódzkim policji w Rzeszowie.
W trakcie spotkania nowy

Za oka Pucka skuta jest lodem. Grubo
dochodzi do 15 centymetrów. Niektóre kutry rybackie z Jasta
- Zalodzenie ma zbawienny
wp yw na brzeg - mówi Janusz

szef stwierdzi , e gda ska poli-

ródecki, kierownik

Ochrony

Inspektor Stanis aw Bia as

pracowa 30 lat. Z wykszta cenia
jest prawnikiem.
Poprzednim komendantem
by Marian Prekop, który zosta

"Pat Mace Kost

odwo any z powodu - oficjalnie s abych wyników w pracy.

(wos)

Uko czenie studiów nie wi za o si z przeniesieniem
Wies awa M. na wy sze stanowisko. Dzi ki okazaniu fa szywego dyplomu zosta on jednak zakwalifikowany na
kurs oficerski. Miros aw W. po okazaniu za wiadczenia
zosta natomiast wyznaczony na stanowisko szefa S u by
Finansowej jednostki.

Akt oskar enia obejmuje równie Wojciecha M., studenta Wydzia u Ekonomiki Produkcji, który podrabia
wpisy w indeksie.

Aleksandra Szczepa ska

W Ko cierzynie

W a ciciel Krzysztof M. zaparkowa pojazd i uda si na nia-

danie. Z okien zauwa y , i z sa-

mochodu wydobywa si ogie .
Nie powiod a si próba ugaszenia po aru. Skutecznie interweniowa a dopiero stra po arna.
Ustalono, e przyczyn po aru
by a wada instalacji elektrycznej. Straty oszacowano na 2,5 tysi ca z otych.

(TG,wuk)

Wybrze a

Obwodu

Urz du

Morskiego w Rozewiu. Chroni
wybrze e przed uderzeniami fal.
Poza tym tak si sk ada, e podczas silnych mrozów inaczej wiej wiatry. Ich podmuchy s
mniej szkodliwe, zw aszcza je li

chodzi o kierunek. Solidny lód
chroni Pó wysep Helski od strony zatoki. Od pe nego morza
wyst puje kasza lodowa.

W Helu port rybacki jest zalodzony w 50 procentach. Stan ty w nim niektóre jednostki rybaków z Jastarni, obawiaj cych
si zamarzni cia jastarnickiej

przystani.

Port we W adys awowie jest
dost pny. Z tego wzgl du, e
jest po o ony nad pe nym morzem, nie grozi mu tak szybko

zamarzni cie.

W Skarszewach bez pr du

Obaj pilni studenci przedstawili uzyskane za wiadczenia swoim prze o onym - dowódcom jednostek wojskowych w Gdyni i Mr gowie.
i

P on y auta

W Ko cierzynie przy ulicy
Wita Stwosza sp on Fiat 126p.

w tym miesi cu. - Na razie

Wojewoda gda ski, Henryk Wojciechowski oraz pose
Franciszek Potulski spotkali si niedawno w Tczewie
z dziennikarzami
prasy i radia.
adali g ównie
.
ania dotycz ce Pó noc
z Ine|
zej w Ly ziadawa icznej
ate
in 0 tczewskiego szpitala.

Pose

la , e policja b -

Kieruj cy taksówk Tadeusz
. z Gda ska jad c z Pucka
w stron Redy zauwa y p on cego Opla Omeg . Zatrzyma si
i po upewnieniu si , e w rodku
nikogo nie ma, powiadomi stra
po arn . Zanim jednak wozy
stra ackie przyjecha y na miejsce,
auto sp on o doszcz tnie. Policja
ustala, jak dosz o do po aru i kto
by w a cicielem pojazdu.

zapa

Gdynia mo e by w przysz o ci ograniczona
w decyzjach co do przeznaczania ewentualnych kredytów i dla przyczyn niezale nych
od nas powstrzyma y si od decyzji finansowania Stoczni Gdynia jako spó ki, utrzymuj c finansowanie konkretnych projektów budowy statków, wyja niaj c, e musi by wyklarowana kwestia holdingu - mówi Banaszak.

zrobi w adze miejskie.

W Redzie i Ko cierzynie

Martwe,
pr
ie sze ciomiesi czne od
bli ni ta w reklamówce wywieszonej za oknem znalaz a
w jednym z mieszka starogardzka policja.

maj

banki wychodz

Z wojewod o strefie
ekonomicznej i szpitalu

uzna ,

i policji
zaufanie

cja jest w stanie upora
si
z ka dym zadaniem. Mówi , e
liczy na dobr wspó prac z lokalnymi w adzami, s dami i prokuratur . Komendant podzi kowa za obdarzenie go zaufaniem
i zapewni , e policja b dzie
apolityczna.
Stanis aw Bia as ma 52 lata.
W milicji, a pó niej policji prze-

Decyzje w sprawie holdingu

Tczew

trum.

0

ró nic programowych. Do dziekanatu Wydzia u Zarz dzania zg osi si on z cz ciowo podrobionymi wpisami.
W lipcu 1995 roku otrzyma za wiadczenie o zaliczeniu
studiów wy szych i otrzymaniu tytu u magistra, pomimo
braku wymaganych zalicze . Dokument wystawi a Aleksandra J., szefowa Dziekanatu Wydzia u Zarz dzania UG.
Oskar ona wypisa a równie dyplom uko czenia studiów chor emu Wies awowi M., skre lonemu z listy studentów w kwietniu 1995 roku. Widniej ca na dokumencie data obrony pracy magisterskiej - 15 marca 1995 roku
- niezgodna jest z zapisami w ksi dze wydawania dyplomów. Wynika z nich, e tego dnia nie odby a si w ogóle
adna obrona. Sfa szowany dyplom oskar ona przekazaa do podpisu dziekanowi wydzia u oraz rektorowi UG.

Martwe bli ni ta

Na lad martwych dzieci trafiono po tym, jak do starogardzkiego szpitala trafi a kobieta po
porodzie, lecz bez potomstwa.
W trakcie przeszukania jej
mieszkania okaza o si , e na
zewn trz jednego z okien, wywieszone s w reklamówce martwe bli ni ta.

(RP)

60,3 mln z . Pozyskanie wielkiego inwestora
ma tak e pozwoli na odbudow kapita ów
w asnych poprzez pokrycie straty powsta ej
podczas przekszta cenia przedsi biorstwa
pa stwowego Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni w Stoczni Gdynia SA. Na
koniec pa dziernika wynosi a ona 79,4 mln
z.

To, co przewiduje ustawa, mog

Fa szywi wojskowi magistrowie

WESTA

dwa

SEZ
kampanii politycznej przed tegorocznymi
wyborami parlamentarnymi.

Maciej
P a y ski
wys a
w grudniu listy z yczeniami wi tecznymi i noworocznymi do
mieszka ców województwa gda skiego, w których dzi kuje im za
poparcie udzielone mu po odwo aniu z funkcji wojewody gda skiego w lipcu ubieg ego roku. W li cie
zapowiada tak e przedstawienie
Swojego programu wyborczego
pomorskiej spo eczno ci .
P a y ski przyznaje, e wys a
ok. 2 tysi ce ycze . Koszt ich
wysy ki pokry z w asnej kieszeni.
Adresatami listów s prywatne

.

te o pozyskanie inwestora, który kupuj c jej akcje przej by nad ni kontrol
i udzieli ok. 30-milionowego kredytu.
- Stocznia dzia a w du ych stratach, naturalnie do odrobienia ze sprzeda y statków.
Potrzebny nam jest jednak dop yw kapita u.
Mo na si go spodziewa od akcjonariuszy,
banków b d nowych podmiotów przyci gni tych do stoczni. Zarz dowi stoczni wiadomo jednak, e obecni akcjonariusze nie
kwapi si do inwestowania - mówi
SZtof Banaszak, prezes zarz du Stoczni Gdynia SA, odmawiaj c jednak wskazania inwestora o którego stocznia zabiega.
Zdaniem Banaszaka, stocznia mo e si
obecnie uwiarygodni t umacz c przyczyny
strat i wykazuj c, e s one pod kontrol
i zosta y zminimalizowane. Zatem obj cie
akcji nie by oby dop acaniem do chronicznie
nierentownego interesu, tylko potwierdzeniem e ma on widoki na przysz o
- mówi
Banaszak. Na pytanie o zyski z produkcji
Banaszak stwierdzi , e stocznia zarabia na
budowanych i sprzedawanych statkach pocz wszy od po owy ub. roku. Wcze niej

Inspektor Stanis aw Biaas zosta wczoraj przedstawieny oficerom gda skiej.
policji. Spotka
si te
5 w adzami O

Pomorze

z Gniezna praski rr

e

zysku

dop aca y

Zamarz
na mier

w Ko cierzynie lodowy parali

Zamarzni te

klasy

Z powodu zimna zawieszono zaj cia w kilku szko ach na
Kaszub
S ach.
to g ównie ma e wiejskie szko y. Wyzi bionych pomieszcze nie sposób rozgrza ani kaflowymi piecami, ani centralnym ogrzewaniem.

W rejonie Ko cierzyny normalne zaj cia szkolne rozpocz y si w dwóch szko ach w W glikowicach i Wielkim

Klinczu - dowiadujemy si od

Przy ul. D ugiej w Ko cierzynie w pierwszy dzie nowego roku na klatce schodowej znaleziono zamarzni tego na mier
m czyzn , 43-letniego Jana P.
Policja ustali a, e zanim zamarz napi si . Znany by funkcjonariuszom z systematycznego
nadu ywania trunków. Zw oki
denata przekazano do Zak adu
Medycyny S dowej AMG.

(5)

(KN.)

Romana Tempskiego, dyrektora ds. kszta cenia podstawowego
Kuratorium
O wiaty
w Gda sku. W pozosta ych zorganizowano dzieciom zaj cia wietlicowe.
W Nowy Rok w okolicy Kocierzyny by o 30 stopni mrozu.

W odzimierz

Graff, sekretarz

gminy Ko cierzyna powiedzia
nam, e najtrudniejsza jest sytuacja w ma ych szko ach,
ogrzewanych piecami kaflowymi
W Skarszewach zabrak o nie
tylko ciep a, ale te pr du z powodu awarii. Zawieszono

wczoraj zaj cia we wszystkich
szko ach podstawowych. Zda-

niem burmistrza, Józefa Eber-

towskiego, dzisiaj sytuacja powinna wróci do normy. Decyzj o ponownym otwarciu szkó
suwerennie podejm
poszczególni dyrektorzy.
Marzn nauczyciele i uczniowie w Szkole Podstawowej
w Ko cielnej Jani, gmina Sm towo. W tej placówce s piece
kaflowe; nie sposób by o wczoraj rozgrza wyzi bionych klas.
Jak b dzie w przysz ym tygodniu - zale y od aury. Dyrektorzy maj prawo zawiesza zaj cia - w porozumieniu z w adzami gminy. Mog te skraca
lekcje lub organizowa zaj cia
wietlicowe.

Kazimierz Netka

Rok sukcesów, rok pora ek
- Wszystko wskazuje na to, e w tym roku Ministerstwo Zdrowia wyda Sopotowi certyfikat na dziaalno uzdrowiskow - powiedzia nam Koz owski.

Gda ski bilans ostatnich 12 miesi cy wypada nie-

korzystnie dla miejskiej w adzy. Jej najwi ksze pora -

Po latach i przetargach

ki to uznanie inwestycji holenderskiej spó ki Makro
Cash and Carry na Zaspie za nielegaln i wstrzymanie
inwestycji P ockiego Przedsi biorstwa Eksploatacji
Ruroci gów Naftowych, buduj cego baz paliw na

Przeciw rurze i hurtowni

Pora k prezydenta Tomasza Posadzkiego by a
sprawa Zielonej Bramy - w najbli szym czasie Posadzki stanie przed Kolegium Orzekaj cym Izby
Obrachunkowej pod zarzutem z amania dyscypliny bud etowej. Powodem by o bezprzetargowe
podpisanie umowy z jedn z firm architektonicznych na projekt techniczny renowacji Zielonej
Bramy.
1996 by równie rokiem protestów przeciw w adzy; wyst powali solidarnie mieszka cy Zaspy (powód - hurtownia MC£C), Stogów (baza paliw), Osowej (gie da w Barniewicach), Sobieszewa (nie chcieli
rury odprowadzaj cej cieki do Zatoki Gda skiej
w proponowanym przebiegu). Do tego dochodzi pomys mieszka ców od czenia Wyspy Sobieszewskiej
od Gda ska.
- W mie cie zawodzi polityka informacyjna, nie pokazuje si mieszka com ani korzy ci z inwestycji, ani
rzeczywistego poziomu zagro e , które s niebotycznie wyolbrzymiane - twierdzi Longin Ma ewski, wiceprezydent Gda ska. - Mieli my te powa ne sukcesy.
Po latach apatii ruszy a rozbudowa oczyszczalni
Wschód . Uda o si przygotowa emisj obligacji
i dobrze sprzeda pierwsz ich transz . My l , e uda-

o si te uporz dkowa

ródmie cie Gda ska. Innym

powa nym osi gni ciem jest poprawa stanu infrastruktury miejskiej - remonty ulic, kanalizacji, budynków.
Jako inny sukces w adz Gda ska mo na poda intensyfikacj przygotowa do obchodów 1000-lecia
i promocj miasta.

Rok atrakcyjnego morza

Zdaniem Jana Koz owskiego, prezydenta Sopotu, miniony rok mo na uzna za dobry. Uda o si
zrealizowa wi kszo
zaplanowanych inwestycji.
Wyremontowano nawierzchni nadmorskiej al.
Wojska Polskiego. Nad morzem powsta o du o
obiektów, które sprawi y, e ten teren sta si bardziej atrakcyjny (m.in. dyskoteka Ground Zero
w

azienkach Pó nocnych, zje d alnia wodna, urz -

dzenie do skoków na linie oraz 13 punktów gastronomicznych).
W kwietniu br. zako czy si budowa basenu do k pieli solankowych w Zak adzie Balneologicznym. Zaawansowana jest te budowa przepompowni solanki
przy ul. Bitwy pod P owcami. Zmodernizowano kilkana cie kot owni i wymieniono kilkadziesi t indywidualnych systemów grzewczych, dzi ki czemu zmniejszy
"si ilo zanieczyszcze .

K opoty mieszkaniowe i polityczne

Nie rozwi zano problemów mieszkaniowych. 300
sopocian oczekuje na zmian lokali komunalnych.
Wed ug G ównego Urz du Statystycznego, w Sopocie
na jedno mieszkanie przypada 2,66 osoby - najmniej
w województwie gda skim. Oko o 50 rodzin mieszka
w budynkach przeznaczonych do rozbiórki i brakuje
dla nich mieszka zast pczych.
Miniony rok up yn pod znakiem kryzysu politycznego w Radzie Miasta. Opozycja radnych (SLD, UPR) doprowadzi a do usuni cia Tomasza Tabeau, przewodnicz cego Rady Miasta, ze stanowiska. Na nast pnej sesji Tabeau wróci na swoje stanowisko. Jak twierdz radni opozycji, cz
rajców podpisa a tzw. lojalk przechodz c na
praw stron . Od tamtej pory radni nie s ju tak zgodni
w podejmowaniu decyzji, a coraz wi cej zarzutów kierowanych jest pod adresem Zarz du Miasta (szczególnie
o nieinformowanie radnych o niektórych posuni ciach).
W tym roku miasto zamierza kontynuowa polityk proinwestycyjn (pod koniec stycznia wybrany zostanie inwestor, który wybuduje aqualand). Utworzony zostanie prawdopodobnie fundusz pomocowy dotowany przez sopockie firmy.

Gdynia bogatsza w Mercedesy

W ubieg ym roku Gdynia, dzi ki wypuszczeniu na
rynek miejskich obligacji, wzbogaci a si w 60 nowych, niskopod ogowych autobusów miejskich. Cho
stanowi one jedn czwart gdy skiego taboru, w ocenie mieszka ców miasta i w adz, poprawi y si warunki podró owania.
Wyremontowano most na rzece Kaczej i tzw. W ze Pokoju. Trwa nadal remont estakady Kwiatkowskiego, przez któr codziennie przemierza 50 tys.
mieszka ców Ob u a, Pogórza i Oksywia. W odarze
miasta zapewniaj , e po 1998 roku, kiedy wed ug planów prace si zako cz , sytuacja si poprawi.
Wymieniono uliczne lampy. Dzi ki kredytowi
z Banku Ochrony rodowiska, cz
gdy skich ulic
o wietlaj energooszcz dne lampy sodowe. Otwarto

Mondeo 1997ubezpieczenie
4000
BIG Autohandel

Twój

detaliczna cz ci zamiennych

dostawy

bezpo rednio

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

te

GSM

MA

- Centrum Handlowe
Sukces Bis , paw. 118,
_ ul. Partyzantów 6/12,
tel. 41-32-02

80-356 Gdynia
ul. Starowiejska 40 E
(wej cie od ul. 3 Maja)

Bezp atna linia: 0 800 20 600

MAIDI
DOMY HANTZOWE

"WIELKA NOWOROCZNA

taniej!

LC

GC

[u 40%

taniej

od

w rozliczeniu-

niezale nie od marki!

FIRMA WYNAJMIE
NA MIN. PI

w Gdyni budowa , skutecznie od tego odstraszaj .
Tak jest z centrum rekreacyjnym przy ul. Kopernika
71, obecnie w budowie. W lutym ko czy si w oskiemu inwestorowi umowa dzier awy na ten grunt. Od
lipca 1996 r., kiedy wniosek W ochów o przed u enie
dzier awy zosta przedstawiony radzie, nie podj to
adnych wi cych decyzji. W zesz ym roku Gdynia
obchodzi a 70. urodziny.
(ald, aks, mgg)

LAT

SAMODZIELNY BUDYNEK
O POW. BIUROWEJ DO 300 m:
I POW. HALI PRODUKCYJNEJ DO 1000 me.
KONIECZNE TRZY LINIE TELEFONICZNE
I PROSTY DOJAZD.

c

4

stycznia

PocoLoco

tel./fax 61-27-03

10017134/10018995

NAJWI KSZA W POLSCE HURTOWNIA

GLAZURA - TERAKOTA
SOPOT - KAMIENNY
al. Niepodleg o ci

POTOK
962

ARMATURA - SANITARIATY
600 rodzajów i 1000 dekoracji
z W och, Holandii, Niemiec, Hiszpanii

10012482/10016761

z fabryki

Ber

80-254 Gda skWrzeszcz

AC

sprzedano by y hotel Ba tyk . Szeroko reklamowana
jest na mi dzynarodowym rynku marina przy gdy skim porcie jachtowym. Plany - s , inwestora z pieni dzmi - nie ma. Wed ug za o e , nie istniej cy jeszcze obiekt zacznie funkcjonowa na prze omie czerwca i lipca tego roku.
Gdy scy radni martwi si , e maj inwestorów
z w asnym kapita em. A tymczasem tych, którzy chc

Rys. Bart omiej Brosz

WYPRZEDAZ

_ Plany sobie, pieni dze sobie

przyjmiemy

Samochody U ywane, ul. Grunwaldzka 258 (róg Abrahama) tel. (058) 52 06 60

Bato-

W zesz ym roku gdy skie w adze mia y problemy
z nieruchomo ciami. Dopiero po pi tym przetargu

poprzedni samochód

Salon Sprzeda y Samochodów, Gda sk, ul. Rajska 12, tel. (058) 31 6021
Gda sk, ul. Czarny Dwór 12, tel.: (058) 53 36 43, fax (058) 530521
i sprzeda

-

W centrum miasta powstaje dom towarowy

ry oparty w ca o ci na polskim kapitale. Jego otwarcie planowane jest na grudzie tego roku.

* dotyczy niektórych wersji, przy uwzgl dnieniu zni ek oferowanych Klientom przez Zak ad Ubezpiecze

Autoryzowany Dealer

Hurtownia

dwa gdy skie megamarkety: holenderski Makro Cash
and Carry i norweski KIif.

SYSTEM SPRZEDA Y RATALNEJ LUKAS
poniedzia ki - pi tki godz. 9-19, soboty 9-15

AUTORYZOWANY DEALER
BIMIT - MITA

mita

KOPIARKI

SPRZEDA

v/9928 LOO /ZSyZ LOOL

Krakowcu.

Powsta a sala prób i nagra dla orkiestry Wojciecha
Rajskiego. Po pi ciu latach rozpocz to budow centrum handlowego przez austriack spó k Billa Polen
przy ul. Sikorskiego. Po kilku przetargach drog negocjacji sprzedano kompleks pensjonatów o,nazwie
Bursztynek za cztery miliony z otych. To najwi ksza
cena uzyskana za mienie komunalne w minionym roku.
Wyremontowano kilkadziesi t kamienic komunalnych m.in. przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz siedem budynków szkolnych. Wci
jednak ponad tysi c
budynków, zw aszcza w dolnym Sopocie, nadaje si do
generalnego remontu. Lekarstwem na te problemy b dzie opracowywany program rewitalizacji (odm odzenia miasta). Mieszka cy wykorzystali prawie w ca o ci
darmowe kredyty przyznawane dla wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków (400 tys. z ).

AUTORYZOWANY SERWIS ORYGINALNE MATERIA Y
GDA SK, UL. WA Y JAGIELLO SKIE 24 (lip)
© 462-264, 462-689, TEL/FAX 313-516, 320-917 CZYNNY CA DOB

IOLNSBNCENSE Nate (SWE KLIF, Gdynia-Or owo
tel. 64-94-49

3 stycznia 1997

Biblioteka pod niebiosami

Gdynia. Tysi ce ksi ek dwadzie cia metrów nad ziemi

Wielka Orkiestra

wi tecznej Pomocy

- Fina
ju pojutrze

Najwy ej po o ony ksi :

% Remiza stra acka W Gda sku Wrzeszczu,
64,
sku Oliwie,ul. Ch opska
w Gda a
nr 60wow
©9 Szko a Podsta
w 7SZw Gda sku Wrzeszczu, ul. Legionów 7,

| © Biblioteka Publiczna w Gda sku Che mie, ul. Dragana 26,
Gda sku

Brze nie,

% _Cricoland ,

% YMCA w Gdyni, ul. eromskiego 26,

Zjma w gipsie
w Gdyni.

Trójmiasto. Niebezpieczne chodniki

Oko o tysi c osób zosta o
wczoraj pozbawionych wody
w wyniku awarii, spowodo-

wanej uszkodzeniem uszczel-

nienia jednej z rur doprowawod do mieszka .
Usuwanie skutków awarii
trwa o ok. 10 godzin. -

Pi wie owców przy al. Niepodleg osci w Sopocie zosta o
wczoraj pozbawionych wody.
Zdaniem Waleriana Chy y, kier.

Wydzia u Rejonowego Saur Neptun Gda sk oddzia

w Sopocie,

awaria nie by a wynikiem niskiej
GDA SK. W zwi zku z kon-

serwacj urz dze elektrycznych
nie b dzie pr du:
* 6 stycznia br. w godz. 8-16,
na ul. Starowiejskiej, elaznej,
Rybitwy, Letnickiej, Gwiazdy

Morza, Wschodnia, Sm tnej,
u awskiej

* od 6 do 10 stycznia br.
w godz. 8-16, na ul. Jedno ci Ro-

botniczej 369/385.

B)

k+gre biblioteka dosta a z Urz kupi a za pieni dze,

W ksi gozbiorze znajduje si

stwa 30
GDYNIA,

i PRZY

GDA SK, ul. Aksamitna 1 -

Ojcowie i przyjaciele ksi gozbioru chc przenie

pieni dzy.

osób. Mogliby z niej korzysta
wychowawcy i ich uczniowie.
Ojcowie i Anna Kunicka,
chcieliby te kupi tele-bim, aby

w Gda sku

Informacje i zapisy:

ksi ki do nowych pomieszcze na terenie klasztoru. Potrz ebuj na to. :
Fot. Czes awMil

T.O.

1 III

"PROFIT"

p.pokój 1

227/A/494

wodu mrozu.

Ulga obowi zywa a od 1993
roku i posiadaczom samochodów
"na gaz pozwala a zap aci o 20
proc. ni szy podatek od rodków
transportu.
- Wszyscy podatnicy powinni
by równo traktowani. Powody
zak adania w samochodach insta-

lacji gazowych by y natury ekonomicznej, a nie ekologicznej - t u-

maczy Joanna Grajter, rzecznik
prasowy Urz du Miasta Gdyni.
Zamontowanie instalacji gazowej w Polonezie kosztuje oko o
900 z . W samochodach sprowadzanych z Zachodu ponad 1000

Samobójstwo matki

ZASPA, ul. Pilotów 21, tel.
centr. 56-69-95, 47-82-51 - nag e
zachorowania, wypadki, ambu-

latorium chirurgiczne czynne

ca

w trakcie zabawy

(KRY)

GDA SK HALA OLIVIA, TEL. 52 40 13

Ee

dob .

MIKROFALOWE

GDYNIA EUROMARKET, TEL. 29 53 90
GDA SK HALA OLIVIA, TEL. 52 40 13

dob

Przychodnia Mi dzyrejonowa,
ul. Startowa 1 - w dni robocze

Katarzyna Sz. podczas zabawy sylwestrowej wysz a do azienki.
ok. godz. 4
Przebywa a tam kilkana cie minut. Zaniepokojony m
zapuka do drzwi, ale nie us ysza odpowiedzi. Wywa y drzwi
zobaczy on wisz c na pr cie od bojlera.
Osieroci a troje dzieci w wieku 7, 6 i 3 lata. Nie wiadomo, co by o
przyczyn samobójstwa.

GDYNIA PETEX, UL. ABRAHAMA 7, TEL. 21 82 16

* karzy specjalistów, 57-33-33
:* WIZYTY lekarskie, EKG,

wa w Gdyni,

ul. Portowa

15,

tel. 997, oficer dy urny 20-6343 (Stra Miejska 20-82-86;

986)

RUMIA, Komenda Rejonowa,
ul. Derdowskiego 43, tel. 710215; Stra Miejska, ul. Abrahama 17, tel. 710-134
PRUSZCZ GD., 82-22-41, 997
Stra

Po arna:

998

NFORMACYJN

TELEFONICZNA
AGENCJA INFORMACYJNA: handel, us ugi, produkcja, pon.-pt.
w g. 9-18,>45-14-11 do 13.
Wspomaganie niepe inosprawnych wt.-pt. w g. 9-15, 46-56-70.
PORADNIA J ZYKOWA
UG (j zyk polski); tel. 41-15-15
(czynna od pon. do pt. w g. 1315)
POMOC DROGOWA
* HOLSERVICE, 52-29-87,
56-64-98, 090503910, 24/h
US UGI POGRZEBOWE
* ZIELE , Partyzantów 76,
41-20-71, 41-73-35 .

Telefon Zaufania:
Antymafijny - Gda sk 32-2730, Gdynia 20-65-29, czynny
codz. w g. 8-15.15 (dy uruj
prokuratorzy rejonowi obu

+ * POGOTOWIE WETERY: NARYJNE - tel. 983 (ca odomiasta); AMAZONKI: 25-08bowo)
80; 41-60-85; 57-24-58; 51-59+ POGOTOWIE DLA ZWIE88, w g. 19-21 ( r. 12-16); AnoRZ T (bezpa skich, rannych
nimowy Przyjaciel, tel. 988 (od
i podejrzanych o w cieklizn ),
godz. 16 do 6.rano); Pogoto; 22-21-48 (czynne ca dob )
wie Makowe , rody, pi tki,
WRZESZCZ, al. Zwyci stwa
16-18, tel. 51-59-22; Poradnia
49
dla Rodzin Narkomanów Po- czynne ca dob
wrót z U , rody, pi tki, w g.
- wypadki - 999
15-19; Sopot, ul. 3 Maja 71;
- nag e zachorowania: tel. 32Bezp atna telefoniczna infor29-29, 41-10-00.
macja o AIDS - tel. 958
Biuro Przewozów Sanitarnych Wojewódzka Przychodnia Od32-39-24 lub centr. 32-30-76,
"wykowa - Pomoc dla osób
32-36-14, 32-39-44 w. 236
z problemem alkoholowym
Ambulatorium chirurgiczne i ich rodzin, Gda sk, ul. koczynne ca dob .
wa 58, tel. 31-51-32 czynna
- Laryngolog przyjmuje w dni
codz. od 8 do 20; Dzienny Odpowszednie w g. 19.30-7.30,
dzia Odwykowy, ul. 3 Maja 6,
w soboty robocze 17.30-7.30,
tel. 32-26-52.
w wolne soboty, niedziele
O rodek dora nej pomocy dla
i wi ta - ca dob ,
kobiet i dzieci maltretowanych
- stomatolog w dni powszednie
(Gda sk, ul. Olszty ska 41).
w g. 19.30-7.30, w soboty roboO rodek i telefon czynny ca
cze, w g. 17.30-7.30, wolne sodob : 31-92-62.
boty, niedziele i wi ta - ca

z . Po roku dzi ki gazowemu paliwu eksploatacja takiego samochodu jest oko o 40 proc. ta sza.
Jak nam powiedzia a pani rzecznik, z ulgi korzysta o oko o 700
osób. Wed ug niej w wi kszo ci s
to w a ciciele taksówek.
- Miasto nie b dzie mia o z powodu zniesienia ulg du ego poytku - twierdzi Grajter.
Andrzej Goldman, skarbnik
miasta Gdyni, powiedzia nam, e
zniesienie ulgi usunie do du
skal
biurokracji, * panuj c
w Urz dzie Miasta.
(6 | )

* KUCHENKI

+ ALKMEDYK, 31-89-53, 20-68: 16
: * WYJAZDOWA POMOC le-

33-17-73
- AnetaTucka 53-69-86,
|

b dzie w tym roku w Gdyni ulg podatkowych dla w acicieli ekologicznych samochodów nap dzanych gazem.
W adze miasta znios y je, mimo i przyznaj , e nie ma

z tej decyzji du ego po ytku.

lekarz ogólny, gabinet zabiegowy dla doros ych w wolne sob.,
niedz. i wi ta - ca
dob ,
w pozosta
dni w godz.
e 19-7 =
poradnia dla dzieci chorych
i gabinet zabiegowy w wolne
sob., niedz. i wi ta - ca dob
w pozosta e dni w godz. 19-7
OG OSZENIA P ATNE
* LEKARZ
DOMOWY,

* WETERYNARYJNE wizyty
ca odobowe, Trójmiasto, 56-89-

Dro ej na gazie

Zam

tel.460-311, 0-90
501790
WYKORZYSTAJ TEGOROCZN
| |.
ULG NA SZKOLENIA !!!

Obecnie biblioteka b dzie zamkni ta do ko ca stycznia z po-

i edukacyjne. W bibliotece jest
kilkadziesi t kaset wideo dotycz cych ekologii. Pieni dze s
potrzebne na nowe rega y, sto y,

pokoi. _..
spotkania filmowe __ca e wyposa enie

z beczkowozu, ustawionego

Gda sk ul. Klonowa

Szpital Miejski, ul.

nia Styczniowego 1, tel. 22-00-

mi dzy ulicami Armii Krajowej
i al. Niepodleg o ci. Przedsi biorstwo Dróg i Zieleni w Sopocie
- wstrzyma o ruch na cz ci ul. Armii Krajowej.
(e0p)

WYCENY Ó
NIERUCHOMO CI

ruchu drogowego, tel. 31-92-12;
oficer dy urny Komendy Rejonowej Policji, tel. 38-62-22
(Stra Miejska 31-30-11)
SOPOT, dy ury oficerów Komendy Rejonowej Policji, tel.
51-30-51, 997 (Stra Miejska,
52-20-21, w. 214)
GDYNIA, Komenda Rejono-

Morski, Red owo, ul. Powsta-

wadzaj cej wod do mieszka .
Wyciek wody zauwa yli ok. 6 rano pracownicy sopockiego SNG,
firmy która zajmowa a si pó niej
usuwaniem awarii. Poszkodowani
mieszka cy wie owców czerpali

wt

ul.

cji, tel. 39-53-33; oficer dy urny

Wójta Radtkego 1, tel. 20-75-01

'(typu kielichowego) rury, dopro-

wod

Wewn.,

GDA SK, dy ury oficerów
Komendy Wojewódzkiej Poli-

* Szpital Studencki, al. Zwyci -

równie literatura pi kna, poezja, sztuka, historia oraz ksi ki
o tematyce religijnej. Cz
wo-

27-letnia Katarzyna Sz. powiesi sia
w swoim mieszkaniu w Rumi.

temperatury panuj cej na zewn trz, lecz spowodowana zostaa uszkodzeniem uszczelnienia

Chorób

Kieturakisa 1; Okulistyka: Klinika Chorób Oczu, ul. D binki
* 7; niedziela: Chirurgia i Okuli- styka: Szpital Miejski Zaspa, ul.
Jana Paw aII nr 50, Interna:

Gdynia

Wie owce
bez wody

Bios , ul.

II Klinika Chirurgii
i III

Klinika

w wolne sob., niedz. i wi ta
w g. 8-8 oraz stomatolog

; wgodz. 10-16,

*
-

Sopot. Awaria rury

/terna:

ksi garni
nej w Poznaniu lub
paestseller z Gda ska.
Atlasy, mapy i albumy Anna
kkk
:

wi o. Cyra ski. - W jednej z sal
by aby wypo yczalnia, a w drugiej czytelniana czterdzie ci. - Qrganizowa

bi ce poranne zakupy - twierdzi
chirurg z Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia
Ratunkowego
w Gda sku. - Po po udniu przewa a m odzie i dzieci zje d aj ce na sankach i nartach.
Szczególnie gro ne s z amania spowodowane najechaniem
rozp dzonego saneczkarza na
stoj c osob . W takich wypadkach cz ste s otwarte z amania
podudzia.
Wed ug chirurga z WSPR
w Gda sku, najwi cej urazów
'ko czyn by o w okresie przedwi tecznym, kiedy wyst powa-.
a go oled .
|
- Ciekawe jest, e znacznie
cz ciej ami nogi i r ce mieszka cy miast - twierdzi lekarz
chirurg ze stacji pogotowia przy
al. Zwyci stwa. - Mieszka cy
wsi potrafi si lepiej przystosowa do zmian pogody. Nosz te
odpowiedniejsze na zim
obuwie.
WICZ

ul.

Szkolnej, ul. Grunwaldzka 25,
tel. 82-35-62, Poradnia Internistyczno-Cukrzycowa, ul. Grunwaldzka 25, tel. 82-22-82

terna i Okulistyka: Szpital
Miejski Zaspa, ul. Jana Paw a
II nr 50; sobota: Chirurgia i In-

+

Du e mrozy w ci gu ostatnich dwóch tygodni zamieni y
ulice i chodniki w prawdziwe lizgawki. Na skutej lodem nawierzchni ludzie ami sobie nogi i r ce, cz ste s równie
zwichni cia ko czyn.
- Qd wi t liczba przyjmowanych na oddziale osób zwi kszya si trzykrotnie - mówi Marek
Bogda ski, lekarz ortopeda ze
szpitala na gda skiej Zaspie. Codziennie opatrujemy 30 do 45
poszkodowanych.
Tak e pogotowia ratunkowe
notuj zwi kszon liczb osób
z urazami ko czyn.
YA
Wed ug Marka Bogda skiego przewa aj z amania r k,
g ównie przedramienia. Ofiarami bywaj najcz ciej kobiety
w wieku 50-70 lat.
- Z rana przywo one s do
nas przede wszystkim osoby
starsze, odprowadzaj ce dzieci
do szkó i przedszkoli oraz ro-

82-26-45; Poradnie: Dzieci ca,
Rehabilitacyjna, Medycyny

GDA SK, pt.: Chirurgia, In-

z Fundacji Biblioteki Ekologicz.

dole, na terenie klasztoru - mó-

GD.,

Wita Stwosza 3

x

+ AHOZIMATAL

% Teatr Miejski

PRUSZCZ

SGaro.

Nie pomaga nawet piecyk. Ojcowie i przyjaciele ksi gozbioru
chc przenie
ksi ki do nowych pomieszcze na terenie
klasztoru. Potrzebuj na to pieni dzy.
Anna Kunicka i o. Hieronim
Cyra ski, z o yli pismo do gdy skiego Urz du Miasta z pro b
o granty oraz do Funduszu Pomocy przy Unii Europejskiej PHARE.
- Chcemy przenie
bibliotek do dwóch pomieszcze na

mowy 999; Przychodnia rejono-

wa, ul. Wojska Polskiego 9, tel.

> wiejska 34, tel. 20-19-82

wa y osoby prywatne - mówi
nap yn ta
Kunicka. - Cz

Kunicka

.

GD., ul. Wojska

Polskiego 9, tel. 82-24-00, alar-

GDYNIA, apteka nr 19054, ul.
Armii Krajowej 42, tel. 21-0032; Pod Gryfem , ul. Staro-

Pole-

488]

Grusz ,

ul. Derdowskiego 24,

tel. 710-811
PRUSZCZ

; - gabinet zabiegowy dzieci cy
w dni robocze w g. 19-7.30,
w dni wolne od pracy w g. 8-8,
- gabinet zabiegowy ogólny,
w wolne sob., niedz. i wi ta
w g. 8-18.
SOPOT, ul. Chrobrego 6/8 wej cie od ul. Mieszka I. Telefony: 51-11-56, 51-24-55 i tel.

IMMOGO'

w

w

|

+ SZAIM

18

nr

g ówni

A

>

06:

zera, w butelce zamarza woda.

Melmak ,

Medyk ,

Od 1993 roku bibliotek zaj-

a

Pod

RUMIA,

Chmielowskiego 4/3, tel. 50-30-

ca XIX wieku. Regularnie
z us ug tej biblioteki korzysta
dwie cie osób.
Wysoko ciowe
po o enie
biblioteki nie sprzyja ksi kom.
Wie a jest zimna i wilgotna.
Gdy temperatura spada poni ej

IKEA ,

% Klub studencki

SOPOT,

luminów pochodzi nawet z ko -

© O rodek TV Gda sk przy ul. Czy ewskiego w Gda sku Oliwie,
% Targ W glowy w Gda sku,

Podstawowa
© Szko a
ul. Krasickiego 10,

52 tel. 45-43-01

muje si Anna Kunicka, ekolog.
Dzia ekologiczny jest szczególnie rozbudowany. Blisko dwa
tysi ce ksi ek, map i czasopism
po wi conych jest ochronie rodowiska. Biblioteka posiada
wiele czasopism o tej tematyce,
takich jak: The Ecologist ,
z

-

Ratunkowym, al. Zwyci stwa
49, tel. 32-47-01
ZASPA, ul. Pilotów 21; tel. 5692-71
WRZESZCZ, ul. Grunwaldzka

dwunastu tysi com ksi ek zagra a wilgo i mróz.

(emil) | du Miasta.

Punkty zbiórki pieni dzy w Trójmie cie:

*e Klub studencki

wh

tak jak

Ekopartner ,

Podwale

Grodzkie 1, tel. 31-28-41 do 45

ciszkanów w Gdyni. Prawie

Ambio ,

Dworcowa

G ówny,

|| wew. 210; Apteka w Pogotowiu

pieni dze
=
zagro ony.
powie ci
ce
znaj3 Ta ai:
dzieci z e
i | guje si przy parafii ojców franDziennik '

Zbiórk pieni dzy rozpoczy- | ae i zgromadzi topa
namy ju o godz. 9.30 w Centralm
W siedzibie klubu YMCA
nym Biurze Og osze przy Targu
ie si
do
A
sku.
o godz. 9
Gda
w
Gdyni
nym
w
Drzew
loteria fantowa. Po po udniu
godz. 19, a je li trzeba to i d u ej,
ogl da mo na b dzie pokazy
b dziemy czeka na wp aty od
ta ca towarzyskiego oraz karate
naszych Czytelników. W po u13
i kiek-boxingu. Przed A
dnie swoje albumy podpisywa
wyst pi Zespó Ta ca Nowoczeb dzie Zbigniew Jujka. O godz.
snego D amp , a pó niej odb 15 rozpocznie si aukcja rysunków Jujki, gad etów WO P oraz dzie si licytacja darów przekazanych na rzecz WO P. Honorowy
upominków od redakcji. Godzin
patronat nad imprez obejmie
ó niej Tadeusz i Maria Wo niakowie maj podpisywa ksi k
A: gg] rpsieey prezent
pt. Ojca Grande przepisy na
. |
i
:
m
darze
Gospo
.
ycie
e
zdrow
szpitalach Pi
polskich
M
ska,
Jaszow
dnia b dzie Anna
ju sprz t medycznyza ponad CE |
a imprezie towarzyszy ma muzyotych, to
miliardów SORZC
ka na ywo. Wszystkim, którzy
kupiono za zebrane pieni dze: |
y
rozdam
akcji,
w
nam
pomog
W zesz ym roku zebrano cztery
i siedemset tysi papierowe serduszka, koszulki,
z otych
miliony
ja
>
do
cukierki i balony. Zapraszamy
serduszek. |
otych
z
licytacji
z
cy
wspólnej zabawy. W zesz ym roo
uda
y
pomoc
stwa
Pa
ki
dzi
ku

% Salon meblowy

Dworzec

kowo - pediatra, lekarz ogólny,
gabinet chirurgiczny, czynne
w g. 15.30-7

alarm. 999. Ambulatorium chi* rurgiczne czynne ca dob .
> GDYNIA, ul. wirki i Wigury
> 14, czynne ca dob - nag e zachorowania i przewozy chorych, tel. 20-00-01, 20-00-02 ambulatorium stomatologiczne
czynne w g. 20-7
OB U E - Podstacja Dzia u

«

i Wieczór Wybrze a .

GDA SK,

wieska 1 (tel. 25-19-99), dla
mieszka ców dzielnic: Ob u e,

UHMUWVWISicd

| Po ary, Za
Orki3 oC
sado kupiony ci medyczny
wadami serca. W akcji bierze udzia

Apteki pracuj ce non stop:

gozbiór w Trójmie cie ma
wiele wspólnego z bibliotek opisan w Imieniu ró
Umberto Eco

ko]
Polsce odb dzie si V Fina Wielkiej OR
icz, I

ca ej

Pogórze, Oksywie, gm. Kosa-

+

Dziennik BA TYCKI

Str.5

Pomocy

Dora nej, ul. Bia o-

GDA SK - ciep ownicze: 31-20-88,

993; - energetyczne: 41-23-23, 991; gazowe: 31-18-68 (ca odobowe), 52-

14-62, 992; - techniczne PKM: 995; wodoci gów i kanalizacji: 31-20-67,

994; - opieku cze pa stwowe: 41-1042

GDA SK

TELEFON

* Hallo TAXI, 9197, 31-59-59,
20 proc. taniej + superkonkurs
+ nagrody!
s.

* CARO-MILANO TAXI, 9627, 37-30-30, 370-800, na telefon 30 proc. taniej!
* CITY TAXI 9193, 46-46-46,
fax 43-21-21. Wystawiamy firmom rachunki VAT.
GDYNIA
* RADIO Taxi Gdynia, 25-2121
* PLUS Taxi, 96-25 i 200-400
ZKM Gdynia - Mikrobusy dla
osób niepe nosprawnych, tel.
23-50-78, w g. 7-21
PRZESY KI KURIERSKIE 52-00-71 do 76

Str.6

cian

Bezrobotny pod

Juliana $. od wielu tygodni poszukuje policja. Bez skutku.
Dwug os

W »Wall Street Journal« pisz , e Polska jest
ekonomicznym »tygrysem« Europy... .
Charles Merrill, Apokryf , s. 9
» Wall Street Journal« wydrukowa artyku
o wytracaniu impetu przez polsk »tygrysi gospodark « .
»

Adam Szostkiewicz,

Cuda Oleksego

Apokryf , s. 1

Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej postanowi a urz dzi w Cz stochowie partyjny O rodek Bada Stosunków Pa stwo-Organizacje Ko-

cielne. Ciekaw jestem, sk d SdRP we mie na to

pieni dze, skoro nie ma nawet z amanego grosza
i na zap acenie d ugów wobec pa stwa musi sprzedawa cegie ki? Czy by nagle dosta a jakie brylanty
od nieznajomego wielbiciela? Przecie same koszty
ogrzewania takiego. o rodka musz by poka ne.
Czy by SdRP liczy a, e w Cz stochowie atwiej

ogrza si od promieni wiat o ci Wiekuistej? Hmm,

kto wie, nigdy nic nie wiadomo, skoro przewodni3 cz cy partii, pan Józef Oleksy, na zako czenie uroczysto ci pob ogos awi zebranyh, chocia - jak
stwierdzi - »nie ma do tego uprawnie w.
To bardzo adnie, kiedy polityk jest skromny.
Winston Churchill chwali kiedy premiera Attlee:
»to cz owiek bardzo skromny«. A po chwili doda :
»bo te jest to ca kowicie uzasadnione«. Ale nawet
w skromno ci nie nale y przesadza ...
A zreszt , kto wie: teraz SARP mówi, e pieni dzy nie ma, a przecie z ufno ci przyst puje do tworzenia, i to z takim rozmachem, cz stochowskiego
O rodka. Czy to nie widomy znak, e pan Józef
Oleksy czyni cuda? .
Stanis aw Michalkiewicz, Najwy szy Czas!

Roszczenia prokuratorów

Ju 140 prokuratorów z ódzkiego pozwa o
swojego szefa, prokuratora wojewódzkiego, reprezentuj cego skarb pa stwa, do s du. daj c wyp acenia nale nych im - ich zdaniem - pieni dzy, które
odebra a im jedna z »ustaw oko obud etowych«.
Prokuratorskich pozwów w S dzie Rejonowym
w odzi przybywa z dnia na dzie . By mo e jedynym, który nie z o y go, b dzie w ódzkiem sam
prokurator wojewódzki. Jego podw adni w ogromnej wi kszo ci ju je wnie li, a je li nie - to wkrótce
z o je w s dowym biurze podawczym. Prokuratorzy wyst pili z niemal identycznymi roszczeniami.
Na szcz cie nie wnosz pozwów oddzielnie, ale cz si w grupy. Po kilka, a nawet dwadzie cia kilka
osób. Podobne pozwy, cho nie tak masowo, z o yli
prokuratorzy m.in. w Gda sku, Lublinie, Krakowie,

Poznaniu i Szczecinie. Wydawa by si mog o, e
prokurator i s dzia powinni by tak obs u eni, by nie
musieli skar y swoich szefów. Ale to tylko pobo ne
yczenia. A prokuratorzy wychodz na go ci rozgl daj cych si za ka dym groszem (...) .
Wojciech Duda, Prawo i ycie

Sport
w dolarach

Dziesi ciu najlepiej zarabiaj cych polskich sportowców zainkasowa o w minionym roku 10 mln

USD, z czego najwi ksz cz
wywalczy na ringu
Andrzej Go ota. Granic 400 tys. USD przekroczyli
pi karze graj cy w lidze niemieckiej, a tak e hokeista Mariusz Czerkawski z NHL i Krzysztof Warzycha z Panathinaikosu Ateny. Po raz kolejny okaza o
si , e sukces sportowy nie zawsze oznacza wielkie
pieni dze - najlepsi polscy olimpijczycy z Atlanty,
otrzymuj cy pa stwowe stypendia, nagrody za medale, pensje od wytrwa ych sponsorów oraz honoraria od agencji reklamowych, z trudem uzyskiwali dochód przekraczaj cy 100 tys. z , czyli ok. 35 tys.
_ USD.
Dziesi ciu najlepiej op acanych polskich sportowców wyst puje dzi za granic , niewielu jednak
w swoich ligach uchodzi za gwiazdy .
Krzysztof Olejnik,

-

Weso a Jedynka

Wprost

»Gazeta Wyborcza« informuje: »Od nowego roku widz Jedynki - najwa niejszej anteny telewizji publicznej - dostanie ostatni porcj informacji o 19.30,
a publicystyki politycznej nie b dzie mia w ogóle«.
»Chcemy, aby by o wi cej rozrywki« - cytuje »Ga eta» Stanis awa Nowaka, od niedawna szefa I Progra-

mu.

Wyeliminowanie z najpopularniejszego programu telewizji publicystyki politycznej i ograniczenie
informacji to zamach samobójczy. We wszystkich
wa nych stacjach telewizyjnych za granic programy
polityczne, debaty, nieraz wielogodzinne, rozmowy
z ciekawymi osobowo ciami ycia publicznego stanowi o ich charakterze i roli. Mamy w Polsce yw ,
ruchliw , nies ychanie zmienn scen polityczn ,
mamy przed sob rok wyborczy. Czekaj nas wyzwania perspektywy europejskiej i sojuszu atlantyckiego. Pasjonuj ce rzeczy dziej si u s siadów.
A Jedynka funduje sobie rozrywk , filmy i Kryszaka
z Zaorskim jako klucz do z o onej rzeczywisto ci .
Jan Bijak, Polityka

Z piek a do piek a

Rosyjski re yser Dmitri Astrachan za niemiec-

kie pieni dze berli skiego producenta Artura Braunera stworzy ekranow wizj pogromu kieleckiego
(zrealizowan na Bia orusi). Film o tytule »Z piek a
do piek a« obejrz em na pierwszym hollywoodzkim
pokazie zamkni tym i ze ci le wyselekcjonowan
widowni - w Instytucie im. Szymona Wiesenthala
Ww Los Angeles.
Powiedzmy od razu - to najbardziej antypolski
film, jaki kiedykolwiek zrealizowano. Na ekranie
nikczemnie antypolskie sceny nasycone dialogiem
nienawi ci. S yszymy, jak Polacy w m ciwym uniesie-

niu wykrzykuj , i dobrze si sta o, e Niemcy wymordowali ydów... Padaj s owa o ydowskiej za-

razie, ydowskich winiach, ydowskich niechlujach.
Dialogi prymitywne, g boko nas obra aj ce. (...).
»Z, piek a do piek a« to obraz pospolity, manipulowany, powierzchowny. (...) To wreszcie film nierzetelny pod wzgl dem faktograficznym .

ZbigniewK. Rogowski, Przekrój

Plagiaty s najcz stszymi uchybieniami jakich dopuszczaj

siedz

_Nie stawi

ju na kilka wwa pelne próby
na niczym.Za ka dym razem w s
"
ce odzywa si damski g os - ony albo córki. Panie wyjaniaj , e Juliana $. nie ma w domu. Pojawi si dopiero nazajutrz rano albo wieczorem. Czasem informuj , i wyjecha
na tydzie albo dwa. Nie znaj miejsca, w którym mo na
spotka
i nie
gdzie przebywa,
gdy nie ma go w

mu. Nie maj te poj cia kiedy mo e wróci . Albo tylko tak
mówi .

Julian S$. zwyczajnie si ukrywa. Taki jest jego sposób na k opoty, w które si wpl ta . Trudno odpowiedzie na pytanie kim jest ten cz owiek? Cwanym
oszustem, czy te

którego spotka a
dia. A mo e

naiwniakiem,

yciowa trage-

szale cem,

który

w ci gu kilku ostatnich lat zawiód dziesi tki powa nych ludzi? Gdy jeden z oddzia ów
Banku Zachodniego z o y
w prokuraturze zawiadomienie
o pope nionym przez Juliana S.,
dyrektora firmy Glokob , przest pstwie - sprzeda y przedmiotów stanowi cych zabezpieczenie pod udzielone kredyty w sumie na ponad miliard starych z otówek.
Julian S. ma 47 lat i jest byym a tak e obecnym bezrobotnym. Na oko nie wygl da na
oszusta. To raczej przeci tny,
zm czony yciem cz owiek. Troch typ spo ecznika. Pierwszy
raz spotka am go kilka lat temu.
Wr czy mi wtedy plik dokumentów z adnotacj
poufne

i do u ytku wewn trznego . To

by statut stowarzyszenia Komitet Obrony Bezrobotnych. I on
zosta prezesem zarz du. Stowarzyszeni bezrobotni mieli swoj
central w Warszawie, a jego
komitety dzia a y w kilkunastu
miastach Polski. Ci ludzie je dzili na spotkania z podobnymi
sobie i us yszeli, e wobec braku
perspektyw i pracy dla nich, powinni wzi sprawy w swoje r ce
i sami sobie t prac stworzy .
Tak te zrobili.

Inicjatywa w r kach
bezrobotnych

Najpierw za o yli KOB - organizacj zrzeszaj c kilkana cie
osób, która mia a stworzy sys-

| tem obrony bezrobotnych, nowe

si badacze

w sprawie nauki

_ Oszustwa w nauce wcale nie nale
do rzadko ci. Nie
zdarzaj si nagminnie, bo rozsadzi yby ca
nauk i sens
jej uprawiania. Coraz cz ciej jednak presja
a, by

wykaza si

osi gni ciami naukowymi, a tak e silna rywali-

zacja w pozyskaniu rodków na badania sprawiaj , e nawe badacze o uznanym au orytecie decyduj si na mniejsze lub wi ksze przekr ty.
Prof. Kornel Gibi ski od lat
zajmuje si problemami etyki
w nauce (pe ni wa n funkcj
przewodnicz cego Komitetu
Etyki w Nauce przy Prezydium
PAN w Warszawie). Uwa a, e
fa szerstwa w nauce nie maj racji bytu, bo jest to taka dziedzina, w której oszustwa nie mog
uj niepostrze enie. Pr dzej czy
pó niej b d wykryte. W samej
istocie nauki jest d enie do ci g ego sprawdzania samej siebie.
I trudno temu zaprzeczy . Ale
nauka to tak e historia b dów
i pomy ek.

dowiska naukowego, co jest
m.in. zas ug szerszego dost pu
do publikacji naukowych, jak
te silniejszej konkurencji. Sugeruje to ujawnienie przed rokiem
plagiatu pracy doktorskiej w zakresie slawistyki na tak szacow-

kiego plagiatu. Trudno okreli , jak cz sto zdarza y si tego
rodzaju przest pstwa w poprzednich latach. Niektórzy
" uczeni próbuj pi si po szczeblach kariery naukowej za
wszelk cen . Uciekaj si do
plagiatu, fa szowania danych, co
udaje si ujawni dopiero wtedy,
gdy osi gn sukces i stan si
uznanymi autorytetami naukowymi. Tacy badacze s cz ciej
cytowani i dok adnie czytani.
Czasami zatem dopiero przy
bli szym przyjrzeniu okazuje si ,
e król jest nagi.

Laureat Nobla
pod pr gierzem

Przed kilku laty g o nym wydarzeniem by a rezygnacja
z funkcji przewodnicz cego Uniwersytetu Rockefellera, dr. Davida Baltimore, laureata Nagrody Nobla, jednego z najbardziej
utalentowanych uczonych ameryka skich. Ten z kolei wmieszany by w afer sfabrykowania
wyników bada
na myszach
swego najbli szego wspó pracownika, dr. Imanishi-Kari.

Po-

To te historia ludzkich s abo ci polegaj cych na wiadomym manipulowaniu danymi,
przyw aszczaniu sobie wyników
bada innych uczonych, naginaniu rezultatów do wiadcze do
przyj tej hipotezy. Takie uchybienia zdarza y si najwi kszym
uczonym, nawet takim jak Lu-

A

dwikowi Pasteurowi, uznawane-

Przyw aszczanie
publikacji

Nie ma pewno ci, jakie s
rozmiary tego zjawiska w Polsce. Mo na jedynie podejrzewa , e nie mniejsze ni w innych krajach, gdzie istnieje raczej wi ksza samokontrola ro-

wspó dzia a

z w adzami miasta,

||

W czasie wi t polska publiczno z zapartym tchem ogl da a na ma ym ekranie film pt. cigany . Temat sensacyjnego dziea nie zosta wyssany z palca: niezmordowany bohater by ofiar intrygi z wi zanej z przyw aszczeniem odkrywczych wyni>

ków jego medycznych bada . Na zdj ciu Harrison Ford w jednej ze scen tego filmu.

nej uczelni, jak jest Uniwersytet Jagiello ski. Jej autor, jak
wykaza o dochodzenie, przyw aszczy sobie prac , opublikowan

w periodyku, którego nie

by o w adnej bibliotece w kraju. Ale by a w Nowym Jorku,
gdzie trafi a te wspomniana
praca doktorska. Tak wysz o na
jaw oszustwo.

Król bywa nagi

Obecnie polscy uczeni maj
wi kszy dost p do prac naukowych i o rodków badawczych
w innych krajach. Jest zatem
wi ksza gro ba ujawnienia ja-

Tak by o w przypadku dr.

Johna Darsee, kardiologa Uni-

wersytetu Harvarda. Badacz ten
awansowa
z Uniwersytetu
Emory, gdzie zas u y si prawie
100 pracami naukowymi. Jak
pó niej ujawniono, opisywane
w nich eksperymenty by y fa szowane, a zamieszczone dane
po prostu zmy lone. Dr Philip
Felig, jeden z najbardziej cenionych endokrynologów, musia
ust pi ze stanowiska szefa Akademii Medycznej presti owego
uniwersytetu.
By
tylko
wspó autorem prac swego pracownika, które okaza y si plagiatem i fa szerstwem.

Fot. APT

dobne przyk ady mo na mnoy . Nie wszystkie s ujawniane.
Przynajmniej cz
jest wiadomie ukrywana, poniewa
ujawnienie jakiego nadu ycia szkodzi autorytetowi samej uczelni.
A mo e w a nie ze wzgl du na
jej opini nale a oby je nag ania ?

Naukowiec
w roli policjanta

Pojawiaj si opinie, e to
g ównie wydawcy pism naukowych powinni weryfikowa prace zg aszane z ró nych o rod-

dwa sklepy spo ywcze, dwa kioski i jeden sklep chemiczny, próbowali pracowa
w ochronie
mienia, przy zbiórce konopi
oraz na zlecenia dla pobliskiej
huty. Ale im nie sz o - sklepy nie
przynosi y zysków, wierzyciele
pukali do drzwi, a i odsetki od
kredytów trzeba by o sp aca
w terminie...
- Ca y czas szukamy sponsora
- informowa dyrektor Glokobu Julian S. - S ludzie z pieni dzmi, s ustawy. Jakby par

bocia, ochrania

ludzi bez pracy,

prowadzi poradnictwo prawne
i zawodowe oraz dzia alno
gospodarcz w ró nych formach.
Na pocz tku bezrobotnym powodzi o si ca kiem nie le - dostali za darmo lokal na biuro od
samorz du, a do tego urz dzenia biurowe i kilka milionów
wyprawki oraz pomieszczenie
na sklep w centrum miasta. Tak
wyposa eni otworzyli przedsi biorstwo

Glokob ,

które

a-

Glokob

chcia

utrzy-

ma si z po yczek oraz z pomocy instytucji, innych przedsi biorstw (do których wystosowa
dziesi tki listów intencyjnych)
oraz lokalnego samorz du.
W sumie pobra po yczek na ponad 600 min starych z , a dzi nie
sp acone odsetki uros y do ponad miliarda.

Nikt nie chce nam pomóc
.

.

+

- Bezrobotni w tym kraju s

traktowani jak ludzie wyj ci

spod prawa.
le kiedy wyci gaj
r k po kuroniówk . Jeszcze gorzej, kiedy nie chc tego robi ,
zrzeszaj si i próbuj przej
inicjatyw . Po 1,5 roku dzia al-

IFE

z pust kieszeni . Pobra wi c
nowe kredyty. W 1993 r. firma
zatrudnia a 26 osób, by ych bezrobotnych zarejestrowanych
w Rejonowym Urz dzie Pracy.
To ca y zarz d, sprzedawczynie
i brygada remontowo-budowlana, która prawie nigdy nie mia a

zlece . Ci, byli bezrobotni, mieli

po-

licji wydawniczej , która zajmuje si weryfikowaniem nadsy anych prac. Ale nie sposób zapanowa nad tak ogromn mas
opracowa naukowych. Pomy ki
musz si zdarza i tym bardziej
nie b dzie mo na ca kowicie
unikn
ich w przysz o ci. Jedynie w zakresie medycyny wydawanych jest 8 tys. czasopism naukowych, na amach których co
roku ukazuj si tysi ce artykuów.

Nowym or em w walce
z nadu yciami w nauce staje si
rozwój informatyki. Ju dzi za
po rednictwem sieci Internet
mo na uzyska dost p do znacznej liczby publikacji na dany temat. Pomaga to zarówno w pracy naukowej, jak i we wzajemnej
kontroli publikacji. Specjali ci
Narodowego Instytutu Zdrowia
w Bethesda wymy lili nawet
specjalny program komputerowy do wykrywania plagiatów.
Jak wykazuj badania, s one
najcz stszymi uchybieniami, jakich dopuszczaj si badacze.
Urz dzenie potrafi prze ledzi ,
czy kto ju nie pisa na dany temat i czy przypadkiem nie jest
to powtórzenie tego samego, tyle e pod innym nazwiskiem.
Niew tpliwie wszystkie tego
rodzaju zabezpieczenia s konieczne, ale niewystarczaj ce.
Uczeni, szefowie o rodków

ba-

dawczych, nie mog oczekiwa ,
e nadu yciami w nauce powinny zajmowa si wy cznie komitety redakcyjne pism naukowych czy specjalnie powo ane
komisje etyczne uczelni i akademii. Nikt ich w tym nie wyr czy.
Sami musz zadba o w asn
opini i samokontrol
ca ego
rodowiska naukowego. Inaczej,
mimo post pu techniki, oszustwa w nauce b d ujawniane
coraz cz ciej, a spo eczna krytyka i rozczarowanie nauk b d narasta .

Zbigniew Henisz

bowiem

przedmioty

stano-

wi ce zabezpieczenie kredytów,
a co za tym idzie w asno
banku: m.in. wyposa enie biurowe meble, komputer, telefony, Nysk dostawcz . W tej sprawie
ledztwo prowadzi Prokuratura
Wojewódzka w Legnicy. Juliana
S. szukaj nie tylko z tego powodu. Urz d Kontroli Skarbowej
postanowi o wszcz ciu dochodzenia
'karno-skarbowego
w sprawie nieodprowadzenia
przez jego przedsi biorstwo na
rachunek Urz du Skarbowego
kwoty ponad 84 mln starych z
oraz uszczuplenia nale no ci podatkowych.
W kwietniu 1996 by y dyrektor firmy dla bezrobotnych po- da do protoko u karnego, e...
w przesz o ci leczy si psychiatrycznie. W 1971 r. w Klinice
Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Poznaniu, w latach
1974-75 w Szpitalu Psychiatrycznym w Lubi u. Poinformowa
Rys. Bart omiej Brosz
tak e, i jest pacjentem poradni
zdrowia psychicznego i poradni
zak adów da o po 0,5 miliona, to
odwykowej.
mo na by co zrobi . Gdyby nie
Prokuratura zleci a zbadanie
obci enia z tytu u po yczek, to
dyrektora na okoliczno
chorona pewno by yby zyski.
by umys owej i pope nienia
- Ani tych pieni dzy nie zdeprzest pstwa w stanie braku
fraudowali my, ani nie mamy
mo liwo ci oceny swego post adnego do wiadczenia - mówi
powania.
i
Julian S$. o swoim upadaj cym
przedsi biorstwie. Mia tak e
Anieszka Dreszer

Gdzie

dwóch si k óci...
SW

Z pewno ci

Powsta o nawet okre lenie

Poszukiwany Julian $.

Z wydawniczych nowo ci

OD

ków do publikacji. Bez w tpienia jest to niezb dne i redaktorzy naczelni najbardziej licz cych si periodyków o to dbaj .

w poczet czynszu.

da

wsze kula o finansowo i nabra o
kilkaset milionów po yczki.
aden z cz onków KOB,
a ju na pewno prezes S. nie
mia do wiadczenia w prowadzeniu interesu. Firma startowaa z zerowym kapita em. Tak nie
mo na by o tworzy nowych
miejsc pracy dla bezrobotnych
i rozkr ca dla nich biznesu.
Dlatego

al, e jest ono traktowane jak
ka da inna prywatna firma. On
mia na ten temat odmienny pogl d... Ostatni desk ratunku
mia a by Rada Miejska. Trafi o
do niej pe ne roszcze pismo:
kulej cy przedsi biorcy domagali si pomocy w postaci dotacji dla ich firmy, po yczkina
dzia alno
gospodarcz , gwarancji kredytowych dla przedsi wzi
oraz zaliczenia kosztów
remontu jednego ze sklepów

Do dzi nie sp acone kredyty
przedsi biorstwa
Glokob ,
którego Julian S. by dyrektorem, to 600 mln starych z plus
odsetki - co daje sum ponad
miliarda z . Bank Zachodni z oy zawiadomienie o przest pstwie Juliana S. Dyrektor sprze- -

zwi zkami zawodowymi, fundacjami i stowarzyszeniami, tworzy sposoby zwalczania bezro-

Wykrywacz plagiatów

Pokusa oszustwa

mu za jednego z twórców nowoczesnej nauki i medycyny.
- Nie ma dowodów na to, e
w obu dziedzinach zwi kszy a
si w ostatnich latach liczba tego
rodzaju nadu y - napisa przed
rokiem dr Stephan Ariyan
z Akademii Medycznej Uniwersytetu Yale w New Haven. Krytycy uwa aj jednak, e przy
obecnym tempie rozwoju nauki
trudno oprze si tego rodzaju
pokusom. Ale jak dot d, szcz tkowe badania na ten temat
ujawniaj jedynie, e oszustwa
stanowi tylko margines nauki.
Kojarz si najcz ciej z g o nymi skandalami, które co jaki
czas trafiaj na amy gazet.

miejsca pracy, szuka zaj cia dla
ludzi bez pracy i organizowa
spo eczny ruch walki z bezrobociem. W tym celu komitet mia

no ci niemal e stoimy pod cian . Nikt nie chce nam pomóc mia pretensje Julian S., dyrektor, jakby nie by o, prywatnej
spó ki, która od grudnia 1992
prowadzi a dzia alno
gospodarcz . Rada Miejska zgodzi a
si por czy bezrobotnym kredyt - 150 mln z (z 57-proc. oprocentowaniem w stosunku rocznym). Za te pieni dze Glokob
wyremontowa
i wyposa y
sklep spo ywczy, kupi samochód dostawczy i zosta znów.

ZZZZY

inaczej potoczy yby si losy Polski, Europy,

wa nych, cz sto bolesnych, pisa
równie frapuj co.
Któcili si nie tylko najwy si
dowódcy, ale wszyscy ze wszystkimi. Amerykanie mi dzy sob
i z Brytyjczykami, jedni i drudzy
z de Gaullem.

a nawe
wiata, gdyby wiosn 1945 Berlin zosta zaj ty nie
przez wojska sowieckie, lecz zachodnich aliantów, w
stwie czego w dniu kapitulacji III Rzeszy linia,
mi Stali na od wojsk brytyjskich i ameryka skich, nie bie-

g aby wzd u

aby, lecz gdzie mi dzy Berlinem i Odr .

Co by si dzia o dalej? Dzi
nikt nie odpowie na to pytanie.
Istnia o kilka scenariuszy. Pocz wszy od najbardziej optymistycznego, zak adaj cego, e
wujek Joe , jak nazywali Stali-

na Roosevelt i Churchill, nie od-

wa y si na zbrojn konfrontacj z aliantami, ko cz c na najbardziej dramatycznym, to znaczy na III wojnie wiatowej. Tak
czy inaczej nie ulega w tpliwoci, e zapocz tkowany w roku
1945 rozdzia historii Polski
mia by tre zupe nie odmienn .
A przecie niewiele do tego
brakowa o. Ju 24 marca 45
dwie pot ne armie pod dowództwem brytyjskiego marsza ka Montgomery'ego sforsowa y Ren i nie powstrzymane
par y na wschód. Montgomery
zamierza przej
ab i zatrzy-

ma

si a w Berlinie.

aden

z rzetelnych historyków nie zaprzeczy, e

móg ten cel osi gn .
+

LJ

Wprawdzie
mia dalej ni
armie ukowa,
ski ekspres ,

do stolicy Rzeszy
stoj ce nad Odr
ale jego berli jak operacj t

okre lali alianccy sztabowcy, to-

czy si ju pe nym rozp dem,
a na jego drodze, w odró nieniu
od kierunku prowadz cego na
Berlin ze wschodu, znajdowa y
si jedynie nieliczne oddzia y
niemieckie.
Rozkaz

Eisenhowera,

kieru-

j cy ten ekspres na boczny
tor, w stron Hamburga i Bre_my, odmieni bieg historii. W rezultacie, gdy wreszcie ruszy a sowiecka

ofensywa,

o nierze

alianccy stali biernie nad ab ,
przebieraj c nogami z irytacji
i kln c swych dowódców.
Ich irytacj podzielili i Churchill, i brytyjscy szefowie sztabów, nie taj c, e decyzj Eisenhowera, podj t zreszt bez porozumienia z Po czonym Komitetem Szefów Sztabów, Rooseveltem i Churchillem,

za bardzo powa ny
tyczny i militarny.

o wiadczy ,
s usznie,

e

w

uwa aj

b d poli-

Sir Winston

pe ni

zreszt

Berlin jest podsta-

wowym i prawdziwym celem armii anglo-ameryka skich , gdy
Rosja sta a si
miertelnym zagro eniem dla wolnego wiata

i dlatego jej

powinien zosta
wschodzie,
mo liwe .

marsz

tak

Nie przebierali -.

na zachód

w s owach

zatrzymany na
daleko

Sprawa Berlina

jak

to

Chcia bym

to tylko jeden, cho szczególnie wa ki, przyk ad nie tyle nawet braku koordynacji, ile wr cz
ostrych kontrowersji, polemik
i k ótni, dziel cych koalicj antyhitlerowsk (wyst powa y one
równie , ale z mniejszym nasileniem,

na dalekowschodnim

gen. George

te-

nie,

ra ki, komu nale y si laur zwyci zcy.
:
Oczywi cie nie wszystkie te
spory rzutowa y na bieg wojny,
a wi c i historii. By y i takie np.:
ten, który doprowadzi do oddania Berlina Stalinowi, czy ten,
którego efektem by o storpedowanie lansowanej przez Churchilla koncepcji uderzenia nie na
Francj , lecz na Ba kany, co
prawdopodobnie sprawi oby, e
zachodni alianci wcze niej ni
wojska sowieckie znale liby si
w Austrii, Czechos owacji, na
W grzech i mo e nawet w Polsce. Wszystkie jednak przyczyniy si do tego, e

warcia separatystycznego poko-

ju z III Rzesz .
*
O tym, powtarzam, na ogó
wiadomo. Mniej natomiast wie-

e i w ród zachodnich part-

B. Breuera

pt.

Alianci

gigantyczny wysi ek
.

-

prywatne wojny najwy szych
dowódców , starannie wydan
przez
Wydawnictwo
MAGNUM. To pasjonuj ca opowie
o owych rozlicznych k ótniach, niekiedy wr cz awanturach, ywo napisana, obfituj ca
w pyszne anegdoty, która w polskim czytelniku budzi zazdro
o to,

powiedzia :

ma dowodzi , kto komu winien
salutowa , kto odpowiada za po-

Stalin rewan owa im si ci g ymi aluzjami o mo liwo ci za-

ma

Eisenhower

Byli jak buldog z kotem . K ócili si o wszystko, o to, kto kim

operacja Overlord .

nerów koalicyjnych przez ca
wojn
ostro iskrzy o, a te rodzinne swary przybiera y niekiedy formy bardzo agresywne
i dramatyczne. I to w a nie spraWia, e ci, których interesuje miniona wojna, z wdzi czno ci
powinni przyj
ksi k Willia-

Marshall, szef szta-

bu wojsk l dowych USA- e nie
znosz
marsza ka
polnego
Montgomery'ego, do którego
- ywi ogromn antypati . S uchaj cy tych s ów Montgomery
tylko pokiwa g ow . On ywi
do Marshalla identyczne uczucia.
K ócili si od pocz tku do
ko ca. Po pierwszym spotkaniu
brytyjskich i ameryka skich
_sztabowców w r. 1942 w Londy-

atrze wojny). By o ich mnóstwo.
I to nie tylko mi dzy Rooseveltem i Churchillem z jednej,
a Stalinem z drugiej strony.
O tym, e tych dzieli o wi cej
ni
czy o, wiemy dobrze. Jednym z tego dowodów niech b dzie cho by to, e przywódcy
Wielkiej Brytanii i USA starannie taili przed Stalinem szczegóy dotycz ce najwa niejszych,
podejmowanych przez nich operacji militarnych, ywi c uzasadnione podejrzenia, e. przeciekn one od niego do Hitlera. Nie
powiadomili go np. ani o miejscu i dacie l dowania w Afryce
pó nocnej, ani o tym, gdzie i kiedy rozpocz ta zostanie

my,

poinformowa

panów - o wiadczy
na jednej
z alianckich narad dowództwa

e mamy tak niewielu auto-

rów, potrafi cych o sprawach

.

wojenny zachodnich aliantów
nie da ani im, ani ca ej Europie,
takich efektów, jakie da powinien. Zyskali mniej ni zyska
mogli, a g ównym zwyci zc
w tej wojnie okaza si - na nieszcz cie wielu narodów - generalissimus Stalin.
Gdzie dwóch si k óci, tam
trzeci korzysta. Ksi ka Alianci stanowi kolejne potwierdzenie tej starej prawdy.

Jerzy laski

William B. Breuer Alianci prywatne wojny najwy szych
dowódców . Wyd. MAGNUM,
1996.
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Ksi dz Jerzy Popie uszko

U wrót
SREDYCJ

4

Prymas Polski, kardyna

wi to ci

$

%

$

Józef Glemp, wyda wkrótce de-

kret zatwierdzaj cy sk ad trybuna u beatyfikacyjnego powo anego do zbadania m cze skiej mierci kapelana Solidarno ci , ks. Jerzego Popie uszki. Uroczyste zaprzysi enie trybuna u nast pi w po owie lutego. Tym samym rozpocznie si oficjalnie pierwszy etap procesu beatyfikacyjnego, zamordowanego przez funkcjonariuszy S u by Bezpiecze stwa kap ana.

- Do procesu beatyfikacyjnego nale y wykazanie, czy
ksi dz Popie uszko by m czennikiem za wiar i wolno ,
czy te nie, bo na przyk ad
przeciwnicy twierdz , e tak
nie by o - powiedzia
Dzien-

nej. - Tymczasem przyst pimy
do t umaczenia dokumentów
dla Rzymu. Po zgromadzeniu
wszystkich dokumentów, zostan one przekazane do Watykanu, a tym samym zako czy
si u nas etap diecezjalny pro-

Drugi rozdzia

W ród nich b dzie kierowca
ks. Popie uszki, Waldemar
Chrostowski,

któremu

- Z Gda skiem dobrze zacz , znaczy dobrze sko czy powiedzia Ojciec wi ty podczas specjalnego spotkania
z gda szczanami w pierwszym dniu nowego roku i gda skiego milenium. Przedtem, o czym informowali my wczoraj,

uda o

si uciec z r k zabójców kap ana. Jeszcze nie wiadomo, czy
przed s dem ko cielnym nie
stan sami oprawcy, byli oficerowie SB.

Jan Pawe

- Co mieli do powiedzenia ci

panowie,

to my

wiemy

ksi gi

W czasie noworocznej mszy papieskiej, o gda skim milenium us ysza

©

- za-

uwa y kanclerz kurii. - By
proces, który si toczy tygodniami, miesi cami... S dz ,

e

nic nowego teraz nie wnios .
'Tym bardziej, e byli wiadkami m cze stwa i zarazem
sprawcami bestialskiej mierci.
Nie byli wiadkami, tego co
nas interesuje: czy ksi dz Popie uszko zgin
za wiar , czy
nie. Przest pcy oczywi cie
wszystko robili, eby przypisa
zamordowanemu ksi dzu znamiona polityczne.

II odprawi

msz

noworoczn , podczas której

Jest pierwszy stycznia, godzina dziesi ta. Monumentalne
wn trze najwi kszej wi tyni
chrze cija skiego wiata wype nia blask niezliczonych wiate
i... cisza. Tak
cisz mo na
us ysze
tylko w ko ciele na
kilka chwil przed rozpocz ciem
misterium miszy wi tej: jest tak
g boka, e wydaje si , i momumentalne postacie wi tych
w bazylice znieruchomia y, nie

dlatego e zakl je w kamieniu
sam Micha Anio , ale zastyg y
w oczekiwaniu na s owa papie-

w Bazylice w. Piotra rozbrzmiewa y polskie kol dy piewane i grane przez muzyków znad Mot awy.

Gda sk w Watykanie

Oklaski tysi cy wiernych znak, e Ojciec wi ty wszed
do ko cio a i za chwil zajmie
miejsce na tronie, pomi dzy
czterema kolumnami wielkiego
baldachimu,

d uta mistrza Ber-

Str. 7

niniego, nad grobem wi tego
Piotra. Jeszcze chwil , a profesor Jerzy Katlewicz da znak stoj cemu nie opodal o tarza chó-

ca y wiat

rowi i orkiestrze. Jeszcze chwil ,

a w ród marmurowych cian
i poz acanych sklepie rozlegn
si d wi ki skrzypiec, wiolonczeli, tr b, obojów i fletów. Za-

skoczeni s uchacze spostrzeg ,
e miejsce przygrywaj cej tradycyjnie do mszy Kapeli Syksty skiej zaj li muzycy z Polski.
Z dalekiego, tysi cletniego
Gda ska.
Tego dnia w Watykanie
wszystko zdarzy o si po raz
pierwszy. Pierwszy raz z ust samego papie a miasto dost pi o
zaszczytu b ogos awie stwa po-

> kk

W
czasach
pierwszych
chrze cijan wi tymi byli m czennicy, czyli ci, którzy nie
wyparli si swojej wiary wobec
prze ladowców. Oddanie ycia
za Chrystusa by o wiadectwem bezgranicznej mi o ci
i podobie stwa do Niego, co
stanowi o wystarczaj cy dowód
wi to ci. Jego pierwsz oznak by uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczy biskup
stoj cy na czele gminy, a w obrz dach pochówku uczestniczyli zarówno najbli si zmar ego i ca a wspólnota, ciesz ca
si z chwa y m czennika w niebie.

Papie Jan Pawe II b ogos awi Gda skowi
koju i dostatku, pierwszy raz
w Nowym Roku Jan Pawe II
udzieli specjalnej audiencji w anie gda szczanom i wreszcie po
raz pierwszy, przy okazji noworocznej mszy papieskiej o gda skim millenium us ysza ca y
wiat.

Jak Bóg pozwoli

Sala audiencyjna papieskiego
pa acu. Pod cianami kr giem w oczekiwaniu na Ojca wi tego
- stoj gda szczanie: ksi dz arcybiskup Tadeusz Goc owski,
prezydent Posadzki, przewodnicz cy rady miejskiej, dyrygent
gda skiej kapeli, prof. Jerzy Katlewicz, (jak si za chwil oka e
zaprzyja niony z papie em),
muzycy Filharmonii Ba tyckiej,
Cappella Gedanensis w komple-

Z czasem w Ko ciele pojawi si
wykaz m czenników ,
ale wpis imienia nowego wi tego mo na by o dokona za
zgod biskupa. Wpis do tego
wykazu traktowano jako akt
kanonizacji, której jedynym
wymaganym kryterium by a
pewno
m cze stwa.

Ksi dz Jerzy w Cz stochowie w roku 1984.
nikowi ks. pra at Grzegorz
Kalwarczyk, kanclerz Warszawskiej Kurii Metropolitarnej, który w procesie kanonizacyjnym b dzie tzw. notariuszem.
Procesy beatyfikacyjne tocz si kilkana cie, a nawet kilkadziesi t lat. Jednak warszawscy duchowni licz , e obecno
w Piotrowej Stolicy rodaka, Jana

Paw a

II nada

mu

priorytetowe znaczenie, spowoduje przyspieszenie i sprawno .

Fot. Andrzej Dziewanowski

cesu beatyfikacyjnego. Reszta
zale na b dzie od Rzymu. My
nie mo emy odpowiada za to,
jak d ugo tam potoczy si dalSZE CZ
ProGESU
0 64 3
Na postu atora procesu wyniesienia na o tarze ks. Jerzego
Popie uszki prymas Glemp powo a

ks. infu ata

Zdzis awa

Króla, proboszcza parafii
Wszystkich wi tych w Warszawie, przewodnicz cego Wy-

dzia u Charytatywnego w Kurii

Warszawskiej. Na s dziego
proponuje si ks. pra ata Grzegorza Kalwarczyka. Promotorem ma by ojciec Gabriel
Bartoszewski, kapucyn.

- Liczymy si z tym, e je eli
b dziemy mieli do przes uchania na przyk ad kilkudziesi ciu
wiadków, b dziemy w stanie Dziennik
dowiedzia
si ,
przes ucha ich w ci gu od 1,5
e w procesie najprawdopodo 2 lat - dodaje kanclerz Wardobniej zostanie przes uchaszawskiej Kurii Metropolitarnych kilkudziesi ciu wiadków.

Dotychczasowe ustawodawstwo wcieli do swojego zbioru
bez wi kszych zmian kodeks
prawa kanonicznego z 1917 roku. Od tego czasu ka de post powanie kanonizacyjne ma

cie, akademickie chóry: Uniwer-

sytetu Gda skiego i Akademii
- Muzycznej, Cantores Veihero-

vienses, dzieci z Gda ska, dzien-

nikarze i rzesza pielgrzymów.

dwa etapy; przygotowawczy na

terenie diecezji, gdzie s uga
Bo y zmar i apostolski (uzupe nianie zezna i dokumentów). Procesy jednak trwa y
dziesi tki lat. Ostatecznie
zmian procedury przygotowuj cej spraw i reform dyskusji
wewn trz kongregacji zrealizowa papie Pawe VI. To on
nada biskupom w asne prawo
do przygotowania materia u
dowodowego wykazuj cego

heroiczno

zna
Jan
ni
raz

mniej

Entuzjazm, sentyment i podziw dla cnotliwego ycia wy-

znawcy niekiedy powodowa y,

e s awa o kandydacie do wi to ci rozchodzia si ju za jego
ycia.

- Walka o z ot

Firmy farmaceutyczne sponsoruj

p ac

sowicie, sponsoruj

wyjaz-

dy lekarzy na zagraniczne sympozja i organizacj krajowych
zjazdów. Lunchy, koktajle i eleganckie przyj cia organizowane

Polskie firmy farmaceuyczne wydaj na badania
i rozwój tylko ok. 1 proc.
przychodów ze sprzeda y
w porównaniu z 6 proc.
wydawanymi przez zachodnie koncerny.

w najlepszych trójmiejskich restauracjach przez firmy lekowe

bij na g ow bankiety wydawa-

ne przez tutejszych bonzów.

W lekarzy warto inwestowa , co

lekarz przepisze na recepcie pacjent wykupi w aptece.
Na ca ym wiecie bran a far-

maceutyczna nale y do najbar-

dziej

rentownych

dziedzin

i uwa ana jest za no nik post pu

technologicznego. I
+

wiatowi potentaci

cho

LJ

.

.

jest ich stosunkowo nie-

wielu, maj

jednak swój pro-

blem. S nim nie w pe ni wykorzystane si y produkcyjne. St d,
rosn ce zainteresowanie i du a
aktywno
zachodnich produ-

centów farmaceutyków szczeae w Europie wschodniej.
wiatowe koncerny, sprzedaj ce
leki na polskim rynku (niemiec-

ki Knoll, angielski Cilag, francu-

sko-niemiecka Rhone-Poulenc,
niemiecki Bayer, brytyjska
SmithKline Meecham, szwajcarska Ciba Geigy, ameryka ski

Merck,

s owe ska

KRKA,

nie-

miecki Schering) s jednak
w mniejszym stopniu zainteresowani rozwijaniem produkcji,
a zmierzaj bardziej w kierunku
tworzenia w asnych sieci dystrybucji, czy te pozyskiwania ju
istniej cych. Fakty te obrazuj
zagro enie, jakie wynika z tego
dla krajowych producentów
i dystrybutorów farmaceutyków.
Sytuacja krajowych producentów leków rysuje si wi c pesymistycznie. Cho bran a far-

Polska Izba Przemys u
Farmaceutycznego podaje,
e leki zagraniczne stanowi tylko 15 proc. nasze:
go rynku. Jednak, gdy porówna si war o sprzeday, oka e si ,

Rzymski most wi tego Anio a 1 stycznia o wicie

wyjazdy lekarzy za granic ...

Nie ma dnia, aby przedstawiciele ranicznych firm farmaceutycznych, nie pukali do drzwi lekarskich gabinetów;
przede wszystkim profesorsko-ordynatorskich. Decyduj cy
er co do zestawu leków, którymi leczy si chorych w danej
linice zale y praktycznie od jej szefa. Jest on w stanie
przekona ka dy z komi etów terapeutycznych, które od
niedawna dzia aj w wi kszo ci gda skich szpitali i które
maj czuwa , aby pacjent by leczony dobrze, a przede
wszystkim tanio.

Za wyk ad towarzysz cy promocji swoich produktów firmy

Tadeusz Gruchala

e na lekar-

stwa zagraniczne poch aniaj prawie 60 proc. wydanych na ten cel pieni -

maceutyczna nale y i w Polsce
do najbardziej rentownych ga zi przemys u, to jednak wyra nie
wida malej c tendencj tej
rentowno ci. Rozdrobnieni polscy producenci nie maj mo liwo ci konkurowania z zagranicznymi producentami, ze
wzgl du na brak zaawansowanych technologii i nisk skuteczno
dzia a marketingowych.
Prognozy mówi , e je eli stan
taki b dzie si utrzymywa nadal, to za kilka lat polskie leki
b d przestarza e i zaczn traci
swoj pozycj na rynku. Mo liwo ci produkcyjne polskich firm

w kraju leki o warto ci 1200 mln
USD, z czego tylko 500 mln
USD przypada na wyroby polskie) to g ównie leki bardzo drogie i bardzo nowoczesne, których Polfy nie potrafi wyprodukowa . Ceny polskich leków
stanowi oko o 30 proc. przeci tnych cen leków w EWG.

rokrotnie - z ok.
4 mid USD.

1 mid USD

Sie dystrybucji

do

Do najwi kszych importerów
leków nale y Centrala Farma-

ceutyczna

Cefarm

Warszawa,

która sprowadza ok. 70 proc.
wszystkich farmaceutyków.

kur

nych hurtowni leków. G ównym
dystrybutorem pozostaj jednak
Przedsi biorstwa Zaopatrzenia
Farmaceutycznego Cefarm .
Samodzieln sprzeda
zainteresowane s równie
Polfy , ich
hurtownie maj jednak znaczenie regionalne.

60 proc., a potrzeby inwestycyjne w zwi zku z wdro eniem.
GMP (Good Manufacturing
Practice) ponaddwunastokrotnie przekraczaj roczne zyski
Polf (jedynie Polfa Pozna
jest w nieco lepszej sytuacji).
Polskie firmy nie s bogate
i jest to - zdaniem ludzi z bran y
- w du ej mierze

To forma niezgodna
z zasadami

sobie

spraw , e je eli to zjawisko b dzie si nasila o, w powi zaniu
z tworzeniem sieci dystrybucji
przez zagranicznych konkurentów, mo e

to mie

szczególnie

negatywny wp yw na pozycj
rynkow
Cefarmów .
Charakterystyczne dla tego
rynku jest to, e nie ma obecnie
wyra nego podzia u zada mi dzy dzia aj cymi podmiotami.
Zdarzaj si przypadki, e leki
sprzedawane przez Central
Cefarm trafiaj do prywatnych hurtowni, które nast pnie
sprzedaj
je innym
Cefarmom . Mo na przypuszcza , e
w najbli szym okresie nasil si
dzia ania konsolidacyjne w ród
dystrybutorów, a podmioty dziaaj ce samodzielnie

+

liberalnej wzgl dem zachodnich koncernów i w pewnym
sensie dyskryminuj cej krajowe
firmy. Jak inaczej rozumie regulacje rz dowe, które lekom
importowanym, jak i wytwarzanym w zak adach prywatnych
gwarantuj ceny rynkowe, leki
pa stwowe trzymaj c w jarzmie
cen i mar urz dowych, które s
cz sto ni sze od kosztów produkcji. Lub te - zwolnienia
z op at celnych importu gotowych leków, a wprowadzenia ich
na pó fabrykaty i surowce do
produkcji leków.
Sprzedawane u nas medykamenty (w r. 1995 sprzedano

centów i dystrybutorów leków.
Charakterystyczne jest, e tworzone obecnie prywatne sieci
dystrybucji dzia aj najcz ciej
w oparciu o jedn centraln hurtowni , a leki rozprowadzane s
poprzez sie akwizytorów.

portu. Trzeba zdawa

efekt polityki pa stwa
.

Podchodzi do ka dego, aby
cho przez chwil porozmawia ,
udzieli b ogos awie stwa, u cisn
r k . - Z Gda skiem dobrze zacz , znaczy dobrze
sko czy - mówi, a wszyscy rozumiej co ma na my li. W czasach, gdy rozpoczyna swój pontyfikat w Watykanie, w Gda sku zaczyna a si trudna droga

dystrybucji leków. Powoduje
to, e prywatne firmy ponosz
mniejsze straty zwi zane z dystrybucj farmaceutyków, ale nara aj odbiorców na pogorszon
jako , wynikaj c z niew a ciwego przechowywania i trans-

s wykorzystywane w oko o 50 -

je

wawy ni przed ci kimi

operacjami medycznymi przebytymi
w
roku
ubieg ym.
W oczach Ojca wi tego wyra nie jednak wida ten sam co
przed laty, blask i ani ladu zm czenia d ugim pracowitym yciem.

cnót lub m cze -

stwo.

Znowu burza oklasków daje
, e w drzwiach pojawia si
Pawe II. Bardziej zgarbiony
19 lat temu, kiedy zasiad po
pierwszy w stolicy Piotrowej,

Tymczasem Bank

wiatowy

przewiduje, e rynek leków
w Polsce zwi kszy si w ci gu
najbli szych 15 lat prawie czte-

Rys. Bart omiej Brosz

Konkurencja Cefarmu to 5 - 6
importerów - koncesjonowanych
hurtowni. W ca ej Polsce dzia a
obecnie ok. 1300 koncesjonowa-

.

Dystrybucj farmaceutyków
w Polsce zajmuj si równie

hurtownie

tworzone

przez naj-

wi kszych zagranicznych produ-

zostan wyparte z rynku.

Liderami niew tpliwie zostan
ci, którzy pierwsi b d w stanie
stworzy ogólnokrajow sie dystrybucji, zaoferowa konkurencyjne
ceny i system szybkiego reagowania
na zmienne potrzeby popytu.

do demokracji i polskich przemian.
- Kiedy Ojciec wi ty odwiedzi Gda sk? - padaj pytania.
- Jak Bóg pozwoli... - odpowiada cierpliwie. Wiadomo ju ,
e na wizyt papiesk gda szczanie mog liczy najwcze niej
na pocz tku 1998 roku. By moe b dzie to pielgrzymka szlakiem wi tego Wojciecha?

Wieczne miasto wi tuje

Jeszcze tylko kilka u cisków,
ostatnie pami tkowe zdj cie
i czas zako czy spotkanie. D ugimi korytarzami o wysokich
sklepieniach, w ród rz dów
marmurowych kolumn wychodzimy na plac wi tego Piotra
i dalej by zagubi si w ród niezliczonych placów i zau ków
Rzymu,
gdzie
mieszka cy
Wiecznego Miasta wi tuj Nowy Rok.
Min a sylwestrowa noc, podczas której tysi ce rzymian wyleg y na ulice. Jak co roku, na placu Ludowym i pod Fontann di
Trevi nieprzebrany, g o ny, roze miany t um odlicza kilka godzin temu ostatnie sekundy roku, b d cego dzi histori .
Setki otwartych w dzie
i w nocy kafejek, trattorii i pizerii t tni
yciem. Ludzie spaceruj w ród gmachów i ogrodów
powoli, z dostoje stwem, jakby
tak w a nie chcieli rozpocz

pierwszy dzie

Nowego Roku.

Rzeki wrzeszcz cych klaksonami aut próbuj przecisn
si
przez stare centrum, dla którego
tysi c lat to tyle, ile rozdzialik
dla opas ego tomu. Gdzie
w tym tyglu znale mo na dwustu mieszka ców dalekiego
Gda ska - miasta, rozpoczynaj cego w a nie drugi rozdzia swojej ksi gi...
,

Tekst i zdj cia: Tomasz Zaj c

Rozdrobnienie polskie-

go przemys u farmaceu-

tycznego nie sprzyja walce
z zagraniczn konkurencj . Polscy producenci pojedynczo nie b d w stanie
nawi za równorz dnej
walki o rynek z zachodni:
mi koncernami, a zagraniczni producenci nie s
zainteresowani inwestycja»
mi w polsk farmacj .

Narastaj ca konkurencja zagraniczna stanowi niew tpliwie
powa ne zagro enie dla utrzymania pozycji rynkowej Cefar-

mów .

Ale

wspólna

prze-

sz o wci
jeszcze owocuje silnymi wi zami kooperacyjnymi,
handlowymi, a tak e osobistymi.
Wci
te jeszcze Cefarmy nie

Wzrost
konkurencji
zmusi
Cefarmy do poszukiwania nowych odbior:
ców, obni ania stosowa-

nych mar , zreorganizowania systemu pracy i dystrybucji. O ile w 1994 r. realizowa y one oko o 70
proc. hurtowego obrotu
farmaceutykami, o tyle
obecnie udzia ten jest
szacowany na ok. 50 proc.

straci y swego strategicznego
znaczenia dla systemu opieki
zdrowotnej w Polsce, wykazuj
dobr znajomo
rynku, popart
ogromnym do wiadczeniem. Na
jak d ugo to jednak wystarczy?

Joanna Padlewska

Lektura na weekend

Nowy

Rocznik

Niedawno wydany Rocznik Sopocki najwi cej miejsca po wi ca wydarzeniom artystycznym i ludziom zwi zanym z kultur
33
i sztuk .

USA, 15i,

ko

Przera acze

Komediowy horror - Frank Bannister posiada niezwyk
zdolno
porozumiewania si z duchami, które nast pnie tropi i wyp dza. Zawodowy wyp dzacz z ych zjaw i demonów popada w tarapaty - zostaje oskar ony o morderstwo i musi odnale
winowajc , by odsun
od siebie podejrzenie. Re yseria - Peter Jackson.
Jedno dwuosobowe zaproszenie na ten film oraz jedno podwójne
na

nika

Okup

do kina

Warszawa

przy ul. Starowiejskiej 17.

czeka w gdy skim oddziale

Zmowa

pierwszych

Dzien-

W Polskim Instytucie Kultury w Londynie

Artystyczny Gda sk

W Polskim Instytucie Kultury w Londynie trwa wystawa

on

prac grupy artystów plastyków Wybrze a. Wszyscy s absolwen ami gda skiej Pa stwowej Wy szej Szko y Sztuk Plastycznych, k óra od niedawna nosi miano Akademii Sztuk
Pi knych. Pokaz zorganizowany zosta w zwi zku z obcho-

Trzy panie w rednim wieku
maj ten sam problem - m owie
porzucaj je dla wdzi ków wiele
m odszych dzierlatek. Nie zauwa aj ,

e blondw ose

dler,

Diane

Keaton,

seks-

w

Polonii

ciuszki 61.

Zmow

do kina

czeka w sopockiej redakcji

ran

i jedno

na

Dziennika

Fa-

przy ul. Ko-

szenia do kina

Bia ecki, Dariusz Sitek, Tomasz

Znicz . Pod nu-

mer 31-35-66 dzwonimy te
w godz. 12.30 - 12.45 po jedno podwójne zaproszenie na Ostatniego
smoka
i jedno na Emm
do kina Bajka oraz po cztery podwójne zaproszenia na Przera aczy do kina Neptun .

G upole

Rodzina G upoli mieszka w lokalu przypominaj cym dom dla lalek, a ubiera si w dziwaczne stroje o pastelowych kolorach. G owa
rodziny - Tata G upol - trafia na lad wielkiej intrygi gangsterskiej,
walczy z mafi zbrojeniow i staje si obiektem ataku Marsjan a w ko cu spotyka si z samym Panem Bogiem... Komedia Johna
Landisa powinna zadowoli wszystkich gustuj cych w tym typie humoru.
Jedno podwójne zaproszenie na ten film do kina Ba tyk , czeka
w sopockiej redakcji Dziennika przy ul. Ko ciuszki 51.

otriptease

je si psychopata utrzymuj cy si z kradzie y wózków inwalidzkich w domach starców. Dzielna Erin
nie poddaje si jednak i znajduje now prac - staje si tancerk topless w jednym z nocnych klubów. Pieni dzy potrzebuje na s dowe koszty procesu, który ma jej przywróci prawa rodzicielskie
do córki, pozosta ej po rozwodzie przy ojcu. Tymczasem wszystko komplikuje si jeszcze bardziej:
eks-sekretarka rz dowej agencji staje si wpierw
najlepsz tancerk w klubie, a nast pnie mrocznym przedmiotem po dania rozmaitej proweniencji dewiantów.

Jeden z nich - skorumpowany kongresman David Dilbeck (Burt Reynolds) - okazuje si przebija reszt stawki zarówno pod wzgl dem zasobnoci portfela, jak i poziomu w asnych aberracji.
Pierwsz ofiar ludzi zauroczonego striptizerk
kongresmana pada rywal do jej wdzi ków, który
próbuje go szanta owa . Wkrótce zagro ona jest
i sama Erin. Dilbeck
da od niej uleg o ci, obiecuj c pomoc w odzyskaniu córki - pilnuj cy kampanii wyborczej cz onkowie ekipy polityka zdaj
sobie jednak spraw ,

du o.

Komedia - by a urz dniczka FBI ta cz ca
w nocnym klubie, wpl tana zostaje w intryg wyborcz . Walcz ca o prawo do opieki
nad córk Erin musi stawi czo a zbirom wynaj ym przez zauroczonego ni polityka.
Re yseria Andrew Bergman, wyst puj : Demi Moore, Burt Reynolds, Armand Assante.

- Hipokryzja w sprawach obyczajowych, erotycznych, a tak e politycznych, to specjalno
Ameryki. I o tym tak e jest ten film - stwierdzi a
w jednym z wywiadów wypytywana o now rol
bohaterka Stripteasu . Jest to historia by ej sekretarki FBI, która z dnia na dzie traci prac
i prawa rodzicielskie do córki, a jej m em okazu-

e tancerka wie,

e wie za

Prócz przewijaj cych si przez ekran m tnych
typów, znajdujemy tu te bohaterów pozytywnych:
zabójczo przystojnego policjanta (Armond Assante) - Latynosa, oraz Murzyna ochroniarza (Ving
Rhames), nie licz c, rzecz jasna, uroczych striptizerek z nocnego klubu - w USA pono coraz mniej
zwolenników ma polityczna poprawno , lecz
w filmie Andrewa Bergmana trudno to zauwaZYC...

Obraz zrealizowany jest profesjonalnie, a uk ady taneczne muskularnych tancerek kojarz si
bardziej ze sportowym wyczynem ni erotyczn
gal , co nie umniejsza zreszt atrakcyjno ci nagich fragmentów, zajmuj cych poka n cz
czasu projekcji. Sceny zabawne bywaj zabawne naprawd , a uroki najdro szego cia a Hollywoodu
podkre la muzyka w wykonaniu m. in. Billy'ego
Idola czy Blondie.

:

Londy ski wernisa gda skich artystów.

Gda skie rodowisko plastyczne reprezentuj arty ci
rze biarze: Stanis aw Radwa ski
i autorzy m odzi, którzy wyszli
z jego pracowni - Jacek uczak,
D brówka Ty lewicz, Mariusz

Film o obsesji. Gil Renard
(w tej roli znakomity Robert De
Niro) darzy bejsbolist Rayburna
(Wesley Snipes) niezwyk ym,
granicz cym z psychoz , uwielbieniem.
lepe oddanie dla swego idola powoduje kolejne spi trzenia coraz bardziej dramatycznej sytuacji. Fan traci on , syna,
a jego zainteresowanie karier
gracza przeradza si w obsesj .
Na ten film czekaj na najszybszych spo ród naszych Czytelników trzy podwójne zapro-

CZA

Artur Kawi ski

jest te

sporo o muzyce -

z istniej cych uk adów politycznych czy systemów
grup nacisku.
Kilka inych uwag o Maci i nie tylko, znale
mo na równie w artykule Alternatywne inicjatywy kulturowo-spo eczne w Sopocie w latach 19831995 . Jest to zarys historii aktywno ci ró norakich wolno ciowych ugrupowa , ich dzia a , programów i wydawnictw.
Autorami Rocznika Sopockiego s m.in. publicy ci, dziennikarze i naukowcy. Dlatego te zapewne Rocznik Sopocki jest interesuj c lektur dla wszystkich, którzy czuj cho troch sentymentu do niepowtarzalnego miasta, jakim jest Sopot.

Nabucce

Ba tyk ,

Przera aczy

Roczniku

MUN

W Pa stwowej Operze Ba tyckiej

Goldie

a tak e jedno podwójne na

na

W nowym

czyli wspomnieniowy artyku Andrzeja Morawskiego Czterdziestolecie festiwali jazzowych
w Sopocie , ze szczegó ow dyskografi tych e;
dalej, tekst o kompozytorze Zbigniewie Pniewskim zwi zanym z M odzie owym Domem Kultury w Sopocie oraz o powracaj cej do miasta swej
m odo ci skrzypaczce Krystynie Herman, a tak e
o historii festiwali w Operze Le nej.
Bohaterk artyku u Katarzyny Korczak Dodawania ycia do lat jest z kolei Jolanta Ronczewska (dyrektor sopockiej szko y muzycznej).
Zaj cia z muzykoterapii, które prowadzi dla starszych, samotnych osób w Sopocie, sta y si dla
nich niejednokrotnie czym wa nym, okazj do
poznania epok muzycznych, dzie muzyki powa nej i - nowych osób.
mo na tam znale
artyku o m odym, bo wydawanym dopiero od 1990 r. niezale nym pi mie Ma
Pariadka . Pisemko jest oryginalne i, jak stwierdza
autor artyku u, Andrzej K. Wa kiewicz - osobliwe:
Ma
nie wpisuje si bowiem wiadomie w aden

Hawn.
Jedno podwójne zaproszenie

' na

Czytelnik znajdzie tu teksty po wi cone m.in.
ludziom kultury - Jerzemu Afanasjewowi, Januszowi Chri cie (autorowi komiksów), czy Friedrichowi Lorentzowi (etnografowi, j zykoznawcy,
badaczowi kultury Kaszubów), obok opracowa
na temat kina ( Sopot w polskim kinie ). Oprócz
omawiania zjawisk zwi zanych z yciem artystycznym miasta, przedstawiono te w kilku interesuj cych szkicach histori Sopotu i jego mieszka ców o ulispo ród których najciekawsza jest opowie
cy Podjazd. Miejsce to, o ywione dzi ki losom jej
powojennych mieszka ców, zyskuje zupe nie nowe oblicze.
?
Znu onych lektur Marek Sperski namawia do
odpoczynku w sopockich lasach, opisanych w tekcie, do którego do czona zosta a mapka.

Obok portretów mieszka ców Per y Ba tyku
Sopocianie
zatytu owanych
i historii miasta,

bomby zainteresowane s przede
wszystkim wysoko ci ich bankowych kont. Po otrz ni ciu si
z pierwszego szoku, eks-m atki
jednocz si y dla ukarania wiaroomców. Re yseria Hugh Wilson, wyst puj m.in. Bette Mi-

Sopocki

Fot. Witold W grzyn

wykonuje rze biarskie przedstawienia historycznych postaci znane s jego popiersia Dante ,

Napoleon ,

Popiersie ro-

mantyczne . Tworzy wizerunki,
w których ukazuje charakterystyczne cechy osób dodaj c do
nich atrybuty wspó czesno ci.
Ma autor w swoim dorobku liczne portrety zawsze zawieraj ce
du y adunek emocji i napi cia.
Ca a pi tka absolwentów Stanis awa Radwa skiego, wycho-

Skórka oraz artysta fotografik Witold W grzyn.
Wernisa odby si niedawno
bardzo uroczy cie z udzia em
prawie tysi ca go ci, w ród których obecni byli krytycy i arty ci
plastycy zwi zani z Royal Akawana przez tego wybitnego artydemy of Art, polscy i angielscy
st i b d ca pod wp ywem jego
mi o nicy sztuki - mistrzem ce-- estetyki, zachowa a w asn artyremonii by konsul generalny
styczn indywidualno . Jacek
Polski Jacek Staro ciak. By a to
uczak dr y problemy egzyokazja do promocji naszego
stencjalne cz owieka uwik anego
miasta, które obchodzi zaczyna
w zawi o ci obecnej cywilizacji.
swoje milenium. Ekspozycji toD brówka Ty lewicz roztrz sa
warzyszy pi knie wydany, barww swoich pracach rze biarskich
nie ilustrowany, katalog merytotajniki ludzkich niezg bionych
rycznie przygotowany przez
uczu i nami tno ci. Mariusz
gda sk uczelni , sfinansowany
Bia ecki modeluje monumentalprzez Polski Instytut Kultury.
ne postaci ludzkie. Dariusz Sitek
Od ko ca ubieg ego roku ulice
opowiada dzieje naszych zmaLondynu udekorowane s plaga z codzienno ci , które kokatami wydrukowanymi na
mentuje swoimi emocjami i g 1000-lecie Gda ska wed ug probokimi przemy leniami. Najjektu prof. Janusza Stannego.
m odszy - Tomasz Skórka - wyObserwatorzy wyrazili obecra a swoj artystyczn osobonym na uroczystym otwarciu auwo
w oryginalnych ceramitorom swoje uznanie, zgodnie
kach.
twierdz c, i prace ich s na poAutorska prezentacja Witolziomie europejskim. Okaza o si
da W grzyna obejmuje jego fojednak, i sztuka artystów gda tografie czarno-bia e i barwne
skich jest w Londynie niemal
oscyluj ce wokó tematyki gda nieznana. Ju w pierwszym dniu
skiej oraz si gaj e do motywów
wystawy siedem prac zarezerwozaczerpni tych z natury. Prace
wano do zakupu.
- te, wykonane technik w asn ,
Stanis aw Radwa ski jest auprawie abstrakcyjne, bardziej
torem wybitnym, cenionym
przypominaj grafik , ani eli fow Polsce i wielu krajach Europy,
tografi .
(K.K.)
w Ameryce. Z upodobaniem

Znana opera Giuseppe Verdiego Nabucco gana b dzie
w sobot o godz. 17 w Pa stwowej Operze Ba tyckiej we
Wrzeszczu.
pi soli ci: Florian Skulski (Nabucco), Maciej Wójcieki (Zachariaz), Barbara Sanejko (Abigail), Monika
Fedyk (Fenena), Jacek Szyma ski (Abdalllo), Marzena Prochacka (Anna) i in. Orkiestr Pa stwowej Opery Ba tyckiej
popowadzi Andrzej Knap.
Przedstawienie grane jest
w oryginalnej wersji j zykowej.
Autorem libretta jest Temistocle
Solera. Dzie o opracowa dramaturgicznie Ryszard Peryt, który
jest re yserem i inscenizatorem
spektaklu. Kierownictwo muzyczne sprawuje Janusz Przybyl-

- ski. Autorem scenografii jest An-

drzej Sadowski. Premiera odby a

Nabucco

s na tej scenie 14 pa dziernika
1984 roku.
Jest to efektowne, obfituj ce
w znakomite sceny zbiorowe, bardzo melodyjne dzie o. Twórca
skomponowa t oper w okresie
ruchów wolno ciowych we W oszech zmierzaj cych do zjednocze-

nia kraju pod panowaniem Wikto-

ra Emanuela II i wyzwolenia pó -

niezmiennie cieszy si zainteresowaniem melomanów.

nocnych prowincji spod okupacji
austriackiej. Verdi ca ym sercem
stan po stronie patriotów, czemu
daje wyraz w swojej muzyce. Z. tego okresu pochodz - obok Nabucco
tak e opery
Joanna
d'Arc i Lombardczycy . W librettach wszystkich trzech dzie
wyst puje temat walki o wolno
podbitych i uci nionych ludów.

(KK.)

Na przedstawienie to POB
ufundowa a dla naszych Czytelników dwa podwójne zaproszenia. Zainteresowani proszeni s

o kontakt telefoniczny z Biurem
Konkursów, tel. 31-35-66 od

godz. 11.30 do 11.45.

Fot. archiwum
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6.00 Kawa czy herbata?
8.00 Miasteczko na granicy

Wzorowy obywatel - serial

-

8.30 Wiadomo ci .
8.40 Ufoludki w Bajkotece

[6/52]

7.00 Panorama
7.05 Sport telegram /powt. /

7.55 Program dnia
8.00 Panorama

8.10 Dzie dobry, tu Gda sk
8.30 Pe na chata [72] - serial

8.40

8.10 Dzie dobry, tu Gda sk

7.10 Poranny magazyn Dwójki

9.05 Gimnastyka - Kr gos up
9.10 Mama i ja

11.00 Marzenia Marcina Da ca

12.00 Wiadomo ci

13.15 Szko y za oceanem

noc

ca

Przeta czy

12.10

12.50 Klub samotnych serc

(powt.)

13.45

14.05
14.15
14.35
14.45

nawa owe hity z Filharmonii
Narodowej

_|
Tommy Kawa arz i
"else [Tommy R
the stamp traveller/ - film fab.
prod. kanadyjskiej /1987 r, 101
min/ Re . Michael Rubbo,
wyst. Lucas Evans, Anthony
Rogers

15.00 Wiadomo ci
15.10 Agroliga '96

a
O

16.15 Dla dzieci Nasza klasa

16.00 Panorama

>

15.25 Farma w rodku miasta - serial
15.50 Ma y sport, wielka rado

17.35 Goniec - tygodnik kulturalny

20

serial

11.20

(powt.)

Ostatnie miejsce na ziemi

11.00 Bez znieczulenia - program |
Wies awa Walendziaka

pilot - film fab.

Bajkowe

by

16.30 Magazyn w dkarski

BOO
18.10 OU
PANORAMA

/audiotele: : 0 -

17.30 EOL

Panotana
008
18.10PANORAMA

A

-

g ówne

- teleturniej
18.35 Va banque

serial prod. polskiej, re . Ja-

21.00Panorama

prod. w oskiej /1966 r, 128 min/|

re . Sergio Leone, wyst. Clint | 21.30 Sport telegram
Eastwood, Lee Van Cleef, Gian | ;gq4:4Qq

Maria Volonte

22.15 Choinka Jedynki

wydanie |

-|

17.35

Jamie Gertz, Joe Morton

Randka na Przezwie

- film

z Muppetami

(9) -

obyczajowy
Wieczór

19.30 Szalej

16.00 Informacje

3

- Dwa oblicza zbrodni

22.30

po

no-kulturalny
(162) - serial
Nami tno

dzi operacj

18.15 Fitness Club, ode. 17 /26/

18.40 Moim zdaniem...

19.40 Dobranocka

19.50 Losowanie LOTTO

- serial prod. polskiej (1990, |
(napisy w j z. angielskim)

| 2310Policjanci z dzielnicy - maga-

(Coitosetoste: Tyre Maoep0f

22.30 Panorama
23.00 Komedianci:

Foe MARO:
ZCnj,dowiex Kore
stanawia
swojej niewinno ci.

I we mnie jest |

12.35 Robinson Sucroe - serial

13.00 Grand Prix - serial

20.00 Stepuj cy Mistrz . USA

| "77 z tat k mi o ci. - sera ko
bio

do muzyki | 9 6. 4 R

w

h

opa ach - serial ko-

bananów - film fab

17.50 Moj esz (3) - film fab.
19.30 "Statek iindai* © cbrial ko:

"ABD

22.30 Biznes tydzie

22.45 Poszukiwacze - USA 1956, | 20-25 Lista Leona- pr-inuzyczn

serial prod. polskiej, re . Pa- |
"we Karpi ski (napisy w j z. |

ZiONWOWIC pok deryk R

Pa er - pr.(Pow)
2.00 raki
muzyczny (powt.) |

0.45, ar m odo ci (85) - kana-

0.30 ac

porwanej paz lE

dyjski serial obyczajowy

Pot ga ambicji

- film

fab

cz owieka z pogranicza , który

; Biedna Stefcia
pozna a ordynata. Pokochali
| si , pobrali,
yli d ugo
| i szcz liwie. Niemo liwe?
i Tylko u Heleny Mniszek.
W superkonserwatywnej,
arystokratycznej, wiktoria skiej Anglii taka historia wy-

PE

programu

1.40 Po egnanie

W centrum uwagi

3.00

Klan Churchillów (1)

klasie!

21.30 Informator
21.50 Program na sobot
Zagubiona to samo
22.00

1.30 Telewizyjne Wiadomo ci Li- | _ przez pi lat poszukuje dziewczynki | >3 so Playbo
2.30 Pasja - reporta (powt. )

Historia dwóch s awnych rewolwerowców: Do:
Aa Mortimera (Lee Van Cleef) i tajemniczego Cz owieka
Bez Imienia (Clint Eastwood), którzy poluj na bandyt
- imieniem Indio (Gian Maria Volont ). Za jego g ow wyznaczono wysok nagrod . Obaj my liwi reprezentuj odmienne szko y i pracuj kra cowo ró nymi metodami.
- Pewnego dnia dowiaduj si , e Indio szykuje skok na bank
; w El Paso. Mortimer i Cz owiek Bez Imienia rozpoczynaj
_ po cig...

SRORAYARA

WA 3) wodki

22.00 Informacje i biznes inform.
22.20Polityczne graffiti

ku. Oryginalna atmosfera i dwuznaczny bohater. John Wayne gra

angielskim) (powt. )

I

P

1730 P odwieczorek z TVT

Drugi z westernów Johna Forda z lat
0.50Panorama
1.00 Fitness Club, ode. 17 /26/ - | 50., uchodzi cy za arcydzie o s gatun-

Wilson /2/

0.20 Wieczór z Casandr

0.50 Zako czenie programu

arcymistrz Hines) jest kuszony przez

ofertami. Jednak mi o

26w PTK

12.00 Zapowiedzi programowe
12.15 Magazyn po udniowy

re . John Ford.

UR » AB 0M prod. USA |_ 23,25 Europaplatz - Gdzie w Euro- | 0.30 Hity satelity (powt.)

0.10 Panorama

Za kilka dolarów wi cej

- serial

za tob

Kana

Sammy'ego Davisa juniora.

teatr ca y - Ewa Lasek

pie
4 r, 86 min. / re . Gilbert
Zako czenie programu
23.55
|
Bateman,
Jason
wyk.
Cates,
"James Wilder. James Earl

s
|

Przebudze-

USA

jest silniejsza. Ostatnia rola filmowa

24.00 Porozmawiajmy

zyn

Rain Manie ,

niu czy Odnale
siebie
film podejmuj cy problem
ludzi chorych psychicznie.
Atutem filmu jest doskonae aktorstwo. Jonesa gra Richard Gere.

1.30 W obr czy marze - film dok.
4.35 Ludzka tarcza - film sensac

61 min.), re . Jacek Bromski | królów podziemia atrakcyjnymi | 14 sg owcy

21.35 Co z Ildefonsiady

'|

Opowie
o dwojgu zakochanych, którzy pokonuj bariery, ami
wszelkie zasady broni c
uczucia, które ich czy. Koi lejny, po s ynnym Locie
nad kuku czym gniazdem ,

| . 21.55 Robin Hood: Faceci w rajtuzach - komedia USA
23.35 Zmierzch wampirów - horror

i z pomoc

plastyczn

17.30 Muzzy w Gondolandii (1)

, *
Matcin
Ka a, ea do
11,35
17.45 Podró
Polskipowiedzia
- teleturniej

-_

ga do piek a - serial dok.

4

PR GO "eazk

odkry-

nart A

SZ

i

- serial

niora

| 15.55

Ralph Macchio, Joe Seneca,

16.15 Klub satyryków
16.45 Ciemny przesmyk - USA

bicji - film dok. prod. angiel- | 22.00 Kontury - mag. publicystycz- | 22.25 Program na sobot

skiej /1995 r. /

[Zardoz/ - film

RE

21.00 Dzieje lokomotywy (4): Dro-

[The Churchilis/ - Pot gaam- | 21.45 Panorama

23.10 Nocny Klub Jedynki /audiotele: 0 | *

ZWANA POPU

r USA,

1986,r e . Walter Hill, wyk.:

15.30 Czarodziejka z Ksi yca
(117) - anim.

16.30 Hity satelity
17.00 Teleexpress

irfax

[1/3]

Klan Churchiliów

h

Sean Connery, Charlotte Rampling, Sara Kestelman

rozdro u

12.40,Na

Mr. Jones

14.50 Przygody Brisco County Ju-

(1) -serial, re . Ferdinand Fa- | 20.30 Kuchnia polska odc. 6 /ost./ | Wybitny tancerz stepuj cy (w tej roli | 1440 Grace

NU

a few dollars more/ - western

s f prod. angielskiej /1974 r, 102
BAR.
AGE Joha Boorniin Wy:

- ang. film
10.00 W stron domu
k
obyczajowy
- dra11.40 Skazani na Shawshank
i
mat USA
14.00 Stinky ij ake przedstawiaj
serial dla dzieci g
14.25 Moje drugie ja - serial ko:
med.

15.20 Ye! Ye! Ye! - program mu- | 20.00 Mr. Jones - film obyczajowy
Aiój cy
USA
zyczny dladzieci |

0: Za kilka dolarów wi cej /For | 20.00 Wieczór z Cassandr Wilson | 20.00 Ostatnie miejsce na ziemi | 20.00 Wiadomo ci

$ Zardoz

czajowy

15.00 HaloGra!My

- reporta
Pasja

16.00

19.30 Rock and roll noc (1)

dych widzów/powt. /

19.30 Wiadomo ci

- 70055667 - 699/

zapytania ma e stwo Jane.

- film oby-

8.25 Z. kronik Heidi

,

sensacyjny

19.05 Tele Wizje kultury
18.30 Maria Celeste (64) - serial | 18.45 Wiadomo ci Literackie __ | 18.45Informacje
19.15 Pa er, - magazyn muzyczny | 19.00 MacGyver (92) - serial
- temat dnia
19.35 Paragon - teleturniej dla m o- | 19.20 Punkt

18.10 Randka w ciemno
19.00 Wieczorynka : Smurfy

22.30 W centrum uwagi
23.00 Gie da

j

(61) - serial

Dru yna A

Bo
W r ce dwóch ch opców, filatelistów z zami owania, wpada instrukcja dotycz ca skarbu filatelistycznego ukrytego w Sydney w Australii przed 50 laty. Do skrytki mo na dotrze tylko w jeden sposób - podró uj c... na znaczku pocztowym. Ch opcy decyduj si odby dziwn podró z Kanady do
Australii Niezwyk a wyprawa ko czy si sukcesem, chocia
bohaterowie nieraz musz zboczy z drogi. Trafiaj nawet do
Chin, prze ywaj c mnóstwo niesamowitych przygód.

s
=

e: Na gap
00
.0
,
cek Bromski (napisy w j z. | wa w szpita u w Harlemie umieraj cego starego Murzyna, ongi | 18.00 Diabelski M yn
angielskim) (powt. )
| 0
18.20 Nie przegap
13.15 Zwyczaje i obrz dy: Nowo- | s ynnego piewaka bluesów. W Zamian za dost p do starych tekstów | 18.50 Bajer w Bel-Air - serial
roczna Pastora ka (powt. )
zobowi zuje si go zawie do ro- | 19.10x 5 - minimagazyn regionalny
13.45 Credo - magazyn redakcji
(Kraków)
dzinnej Missisipi.
katolickiej
19.25 Aktualno ci fimow
14.10, Zaproszenie - program | 14.30 Fundacja Polsat

(5) - se- | 15.20 Omówienie programu dnia
15.30 Notacje

gwiazd

w domu i ogrodzie
16.45 Kwiaty
o zdrowiu
17.05 Program

F*

12.15 Kuchnia polska, odc. 5 /6/ -

Wojciecha Nowakowskiego

(24) -

trojaczki

12.00 Wiadomo ci

14.30 Polish Folk - reporta
15.00 Panorama

anim.
15.35 Nowe odkrycia (36) - serial

16.05 Chc
rial

dok Oontórza Pacha
8
t

- |

9.00

7.00 Muzyczny Budzik

;
17.30 Diabelski M yg:
8.00 Kto tu rz dzi? - serial

| 10.00 ar m odo ci (90) - serial
* USA
| 11.00 Najpierw mi o
1983, re . Gus Trikonis,
Toby King, studentka z Nebraski Wy| najmuje si jako opiekunka do dzie| ci jednej z wyk adowczy , Jane Si| mon. Wkrótce zakochuje si w jej
m u. Romans stawia pod znakiem

- serial dok. | 11.30 Tak jak w kinie (powt. )

13.25Sport w Trójce - magazyn
(powt.)
13.55 Vademecum petenta (powt.)
14.05 45 minut - mag. m odzie owy
14.50 Program dnia
14.55 Panorama
15.00 Studio Trójki
15.10

8.15 Klub Fitness Woman
8.30 Ufozaury (36) - anim.

| Zbieg
w Trójmie cie | 17.15 Alai As - pr. dla najm odszych
- program dla m odzie y | 17.15 Co, gdzie, kiedy
17.05 Mixer
t z ySan k Quentin wi zieK przecho|gzs
1730EOL

ooledzi .
17.25 Tat a, a Marcine powiedzia
i

occiA
wa

[6/26] -

Luke

16.10 Zwierz ta wokó nas
16.35 Jeden na jeden

- reporta
16.40 Kaszana Forever
17.00 Teleexpress
17.55Bezpieczniej
. ASS

,L-

15.05

angielskiego

ycia

dzenie

- kar-

13.35 ABC ekonomii - Wszystko jest | 13.00 Panorama
cz ci gospodarki /1/
Ekonomiczne opa y rodziny Kowalskich - Kowalski traci prac
Jak znale dobr prac ?
ABC zawodów - Piel gniarki
ABC ekonomii
No problem /l. 1/ - nauka j zyka

- serial dla m odych widzów,
re . Jan Batory (napisy w j z.
angielskim) (powt. )
9.30 Dzieci z trójk ta (powt. )
10.00 Nad Niemnem, odc. 1 - serial
prod. polskiej, re . Zbigniew
Ku mi ski (napisy w j z. angielskim) (powt. )

10.55 Tajemnice nauki (1): "Poda

Korczak dzisiaj - reporta

11.45

12.10 Agrobiznes

12.20 Magazyn Notowa

8.40 Mr gowo * 96 - przeboje
9.00 Karino, odc. 1 - * Narodziny,

Balon

(38):
Naftalinka
z gumy do ucia

-8.00 Polityczne graffiti

7.45 Razem by Zbigniew Wodecki
8.30 Wiadomo ci

8.45 Studio Trójki
8.55 Co mnie gryzie? (powt.)
9.15 Klarysa wyja ni wszystko
(16): Zobowi zania - serial
(powt.)
niezgody - program
9.40Ko
publ. (powt.)
10.10 Maria Celeste (637: serial

9.00 wiat kobiet audiotele: 0 70035277/
9.30 Odkrywanie 7. kontynentu
Zdumiewaj ce jaskinie. Wyprawa do wn trza Ziemi.
szwajcarskiej
10.00 Paragon - program dla dzieci
10.30 Po redniak

9.30 Przedszkolny koncert ycze
10.05 Kontratak [1/44] /Counterstrike
- The Begining/ - serial prod. kanadyjsko - francusko - ameryka skiej /1990 r. / re . Lander Parker
10.50 Start! - teleturniej
11.10 Kalendarz pani domu
11.25 Taki jest wiat

7.15 Muzyczna skrzynka (powt. )

8.30 Trójmiejski serwis informacyjj
ny

7.50 Akademia Zdrowia Dwójki
8.00 Panorama

Tommy kawalarz i przyjaciele

7.00 do 8.00, 18.00 do 20.00 program
nie kodowany

7.00 Poranek z Polsatem
7.55 Poranne informacje

17.00 Panorama
1.05 Sport telegram

darzy a si naprawd . Stef-

PTK kana
14.05 Telezakupy

58

15.00 Atomic TV
17.00 O czym szumi

wierzby - serial

17.30 Muminki
18.00 Wizjer PeTeKa2

18.30 Anastasia

19.00 apa za ap

7.05 Teledyski
8.00 Peter i Sonia

- serial

(powt.)
9.40 Teledyski

14.00

20.00 48 godzin - sensacja
21.35 Dooko a wiata

Bolek i Lolek

.

|

15.00 Z pomoc niebios - serial
15.55 Peter i Sonia -anim.

i

22.00 Na dobre i na z e - komedia

Hollywoodu (erotyk

>=

0.40 Muzyczne asc

Czarodziejska kula - anim.
Z pomoc ; niebios - serial

14.10 Reksio

19.15 Polo Dance
19.45 Z planu filmowego
23.40 Dziewczyny
z

8.30
8.50

10.00-20.30 Trójmiejski kalejdoskop

20.00 Pej za e miasta - konkurs z
nagrodami

16.25
16.50

Czarodziejska kula - anim.
Trzecia planeta od S o ca

x serial srs iaw j
.15

7.00
7.30
8.00

- anim.

Gramw

Z pomoc
18.00

-

10.00
10.40

11.25

Prosz o u miech - show
Beverly Hills 90210 - serial

Wszyscy razem

- serial (powt.)

niebios - serial

18.50 Bolek i Lolek

1945 -ePA e

1923 Trzecia planeta od S o ca
kadaj

-

11.55 -16.15 Blok programów dla dzieci:

11.55 Ma a ksi niczka Sara
12.20

12.25

Tomasz

Alwin
i wiewiórki

12.50 Dooko a
giem

wiata z Willi Fo-

13.15 Zofia i Wirginia

13.45
14.10

Lady Oskar
Mila Supergwiazda

14.35 Zorro

15.00 Zew krwi
i jego banda
15.25 Owidiusz
15.40
15.50
16.15
16.40
17.05
18.05

19.05
19.35
20.15

Flip i Flap
Vampy
.CHARTBREAKER
Polowanie - talk show
Jump Street 21 - serial
Beverly Hills 90210 - serial

Wszyscy razem - serial
Prosz o u miech - show
She Knows Too Much
- kome-

dia kryminalna, USA 1989, re .
Paul Lync (96 min) Atrakcyjna
w amywaczka i jej znajomy detektyw zostaj uwik ani w niebezpieczn polityczn intryg ...
22.05 Save Me - psychothriller,
USA 1993, re . Alan Roberts.
(110 min) Poznana przez maklera gie dowego atrakcyjna kobieta okazuje si chor psychicznie
morderczyni ...

23.55 Redakcja (powt.)
0.55 Wiadomo ci
1.10 She Knows Too Much
- komedia kryminalna, USA 1989

(powt.)
2.45 ycie jak sen

8.40

Historia Springfieldów - serial
9.35 Santa Barbara - serial
10.30 Moda na sukces - serial

11.00, W a ciwa

(powt.)

cena

i

11.30 Pojedynek rodzinny
12.00

turniej (powt.)
Punkt 12

macyjny

- show

- tele-

- magazyn infor-

_ 12.30 Majsterkowicz - serial
13.00 Magnum - serial
14.00 Barbel Schafer

- talk show

15.00 Ilona Christen - talk show
16.00 Hans Meiser : Nareszcie

wolny!

- 14.00 Studio Sport: tenis

18.00 Muzeum Margaret - kanadyj-

Siódemk

HBO - nowy kana filmowy w sieci
19.50 Prognoza pogody
19.55 Komentarz Okropnie Powa ny
kablowej PTK. Emitowane s wy20.00
wi ty - serial sensac.
cznie filmy t umaczone na j zyk
21.00 Zbawca ludzko ci - serial
polski. Obecnie nadawany program
21.30 Wspólnicy - serial .
ma charakter promocyjny, stacja nie
22.00 M ciciel zza grobu - film
jest wstanie przekaza wykazu filsensac.
mów.
0.00 Kameleon - serial

5.50 -9.35 Blok programów dla dzieci:
9.35 .CHARTBREAKER

Montana - serial anim.
Fantomcat - serial anim.
Gdzie jest Klaudiusz? - film
przyg. USA, 1995, re . Marcus
Cole
10.00 Kamienny ch opiec - dramat
obycz. USA, 1984, re . Chris
Cain
12.00 Blues z czerwon wst k
komedia USA, 1995, re . Charles Winkler

- talk show

17.00 Jeopardy - teleturniej
17.30 Mi dzy nami - serial

18.00

Dobry wieczór - magazyn
regionalny
18.30 Exclusiv - magazyn
18.45 Wiadomo ci

ski dramat obycz.,
Mort Ransen
©
20.00 Prosto do piek a
USA, 1987, re . Alex
21.30 Kraw d k amstwa
USA, 1991, re . Ron

thriller USA, 1994, re . Cathe-

bernardyn znaleziony przypadkowo przez dzieci znajduje dom
w rodzinie Newtonów...
21.55 Life! - magazyn

23.15

Happiness

ryczny
0.00 Wiadomo ci

Zwariowany komisariat
rial

- se-

20.30 The Bill - serial
21.00
22.00
22.30
23.30

Nieszcz liwy wypadek
Wiadomo ci BBC
Benny Hill
Nocne rozmowy Joolsa Hollanda

- show

Doktor Who

- serial

8.10-9.45 Seriale animowane:

9.00 Ulice San Francisco - serial
10.00 Co to znaczy? - teleturniej.
10.30 Walet, Dama, Hirig - tele-

Trzy wiaty Guliwera - film
przygodowy,
W. Bryt./USA
11.35 sk s o cem Kalifornii - se-

11.00 Kerner

12.35 PB
serial
13.30 SAM - magazyn
14.00 Arabella Kiesbauer
show

turniej

- talk show

12.00 Vera w po udnie - talk show
13.00 Heartbreak High - serial
14.00 Cagney i Lacey - serial

15.00 Gliniarz i prokurator - serial
16.00 Picket Fences - serial
17.00 Ka dy przeciw ka demu
teleturniej
18.00 Id na ca o ! - teleturniej
18.30 Magazyn informacyjny

19.00 Ko o fortuny - teleturniej
20.00 M czyzna i kobieta ( Ein
Mann steht seine Frau ) - pilot
niemieckiego serialu komediowego, 1996, re . Peter Weck,
wyst.: Helmut Zierl, Karin Rasenack, Tatjana Blacher, Anna

Bertheau i in. (96 min) Czterdziestoletni m czyzna po

d u szym szukaniu pracy decy-

22.00
23.00

duje si rozpocz w kobiecym
przebraniu prac sekretarki...

Teraz wy - talk show
Go cie Haralda Schmidta show
0.00 Gator Bait II - Sprawiedli-

wo
Cajunów ( Gator Bait
II - Cajun Justice ) - film sen-

sacyjny, USA

1988, re . Fred

i Beverly Sebastian, wyst.: Jan

MacKenzie, Tray Loren, Paul
Muzzcat, Brad Kepnick i in.

(85 min) M odociana banda
przest pców porywa m od

kobiet ...
1.35, Picket Fences
2.25

(powt.)

Gliniarz i prokurator

-

serial
- serial

(H) -hisz
- polska wersja j zykowa (PL) polski tekst na str 695 txt (A) - angielska, (Fin) - fi ska, F) - francuska,
(P) we:
wersje j zyko
- serial

wiat dzisiaj - magazyn

0.35 Lista przebojów muzyki pop

5.30 Niemcy dzisiaj - magazyn

0.30 Prawo i porz dek - serial

3.35

17.45 Polowanie na antyki : Jamajka - magazyn
18.30 To jest showbiznes (powt.)

19.30 Wildlife - mag. przyrodniczy
20.00 Imperium pana Brittasa serial komediowy

-

(powt.)

9.45

- 15.05

Domek
na prerii - serial

- talk

16.05-18.00 Seriale animowane:
18.00 AI£ - serial (powt.)

- 18.30

8.30 Magazyn motorowy

10.00 Narciarstwo alpejskie (na ywo)

11.00 Mi dzynarodowy Informator

Motorowy
12.00 Narciarstwo alpejskie
12.45 Narciarstwo alpejskie: P ko-

|

Roseanne

- serial

19.00 wiat wed ug Bundych
19.30 Wiadomo ci

19.45 taff - magazyn

20.15 Czarownice

- serial

- film fantasy,

USA 1990, re . Nicolas Roeg,

wyst.: Anjelica Huston, Mai
Zetterling, Jasen Fisher, Rowan Atkinson i in. (91 min)
Mieszkaj ca w malowniczej
norweskiej miejscowo ci starsza kobieta opowiada swojemu
wnukowi niesamowite historie
o czarownicach...
22.10 Diplomatic Immunity
- film

3

gant, 2. przejazd (na ywo)

ATP w Doha/Katar

18.30 (P) Narciarstwo alpejskie

19.30 Narciarstwo

23.45

g y (na ywo)
>

20.30 Sporty si owe:
RPG
TH
ludzie wiata

21.30 Eurosport

na Hill, John

Saxon,

Burt

Young i in. (84 min) Na jednej
z pla w Kalifornii dochodzi do
zagadkowych znikni WCZaSOWiCZÓW...
1.25 Wiadomo ci
135,Z archiwum X - serial

za-

Najsilniejsi

al

22.00
Rajd Dakar-Agades-Dakar
23.00 Sumo: Turniej Basho w Fu0 W

sama

SCE

0

Na ryby do Australii

- ma-

Motoryzacyjne pasje

- ma-

gazyn

_ 17.30

gazyn
18.00 Podró e w czasie :
a Macedonii

az

Chwa-

- kamienia

upanego

_ 19.00 Dzikie zwierz ta
okie znana Afryka
_ 20.00, Nast pny krok
wostki wspó czesnej
20.30 Tajemniczy wiat
21.00

22.00

ki

C. Clarke'a

:

Nie-

Detektywi :

Tropem kry-

D tekty wi :

Eksperci Od

i

SO.

1.00 Pad

%

przeboje

12.00 Ma y Dracula (A)
12.30 Kapitan Planeta (A/F)

13.00

M ody Robin Hood

(A/H)

14.30

Mi dzy nami, jaskiniowca-

13.30 Prawdziwe historie (A)
14.00 Tom i Jerry (A)

mi (A/F/S/H/W )
Detektyw Droopy (A/H)
Królik Bugs (A)
Jetsonowie (A/F/S/H)
Scooby Doo (A/F/H/W )
Jonny Quest (A)
Maska (A)
Laboratorium Dextera (A)
Detektyw Droopy (A/H)
Hongkong (A/F/H/W )
Jetsonowie (A/F/S/H)
WCW Nitro

- wrestling

Opowie ci z Dzikie-

go Zachodu

- western, USA,

re . Tommy Lee Jones (95
min) Kowboj stara si upora

z pu apkami wspó czesnej cy-

wilizacji...(A)

0.00 Wieczór filmowy TNT:

Marlo-

we - film kryminalny, USA
1969, re . Paul Bogart (92 min)
Detektyw Philip Marlowe zostaje wynaj ty przez m od

1.45

dziewczyn do odszukania zaginionego brata...(A/F/S/Hol)

The Green Slime - film sf,
USA/Japonia 1969, re . Kinji

Fukasaku (90 min) Ameryka scy astronauci w stacji kosmicznej zostaj zaatakowani przez
dziwn , zielon substancj ...(A)
3.30 Beat Girl / Wild for Kicks
- dramat, W. Bryt. 1962

(powt.)
ski (N)-a
ika, (8) - szwedzka, (Hol) - holenderska

W wigili
Bodego Narodzenia
w Los Angeles ginie
policjant
Jeremy
Webb, usi uj cy wylegitymowa podejrzanego o rabunek m odego
m czyzn . Na wyludnionej ulicy nie ma

przeboje

stwo Wexford
14.30 Wyprawa na Karaiby

wiadków zbrodni, to-

16.30

17.00

- ma-

17.30
18.00
18.30

-

magazyn kulinarny

wiat wed ug Whickera

Na rozstaju dróg : Dolina
Renu (S)

ródziemne -

wiat Grega Graingera

serial dokumentalny

-

Przekroczy granice
rial dokumentalny

20.00 Travel Live

- se-

+

- magazyn

21.00,Na ryby :
Rzeka Howqua (Australia)
21.30 Piechot dooko a wiata :
Chiang Mai
22.00 Australia z okien poci gu serial dokumentalny
23.30

;

Zagubieni w dzikiej Afry-

ce : Sanyati (S/Hol)

19.00 Skandynawskie lato : Finlandia
19.30 Na horyzoncie : Indonezja
iJawa

23.00

Zardoz

-

serial dokumentalny
Wokó Morza
go : Monako

te morderca spokojnie
odje d a wozem patrolowym. Policji nie uda--_ je si zabezpieczy adnych ladów, poza od amkiem naboju. ledztwo w poszlakowej sprawie prowadzi prokurator okr gowy John Watson (William Converse Roberts)..

- se-

gazyn
15.30 Pocztówki z Ameryki
16.00

o kra-

| dzie konia. Zaskoczony

- Dwa oblicza
zbrodni

balistyki
;
)
,
23.00 Tajne akta
- magazyn
0.00 Angielskie

| wo-zachodniej,

Luck znajduje w swojej
| zagrodzie poszukiwane| go ogiera - jest jednak
*. przekonany, e zosta
5 wrobiony.

nych drapie ników (P)

rial dokumentalny
15.00 Niezwyk e wyprawy

21.00

.|

potomkowie prehistorycz-

13.00 Travel Live - magazyn
14.00 Portret Irlandii : Hrab-

22.00 Z cyklu:

| Paytona McCaya, pracownika kolei po udnio-

Krokody le -

10.00 Maska (A)

15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
20.30

| zostaje oskar ony przez

- ciekatechniki
Arthura

Jurassica :

minalnej zagadki

grobu

| cher (Michael Ironside)

* . 2.00 CT
Sportowe. pasje - magazyn

10.30 Laboratorium Dextera (A)
11.00 Jetsonowie (A/F/S/H)
1130,Dwa niem dre psiaki
(AIFIS/H)

Blood Beach- film fantasy,
USA 1980, re . Jeffrey Bloom,

wyst.: David Huffman, Maria-

Pie

alpejskie: P

wodowców w Deux Alpes/Francja - slalom równole-

sensacyjny, USA 1991, re . Pe-

ter Maris (81 min) Weteran
wojny wietnamskiej poprzysi ga zemst mordercy swojej córki, którego chroni immunitet
dyplomatyczny...

17.00

biet w Mariborze - slalom gi- _ 18.30 Terra X : Chirurdzy epoki

13.30Saneczkarstwo: P w Kuopio/Finlandia - tor naturalny
14.00 y worolki: 1. Vittel Rollerblade in Line w Pary u
15.00 (P - od 17.00) Tenis: Turniej

Style Challenge

1.05

- program saty-

1.30 Golden Girls - serial (powt.)
1.50 Majsterkowicz - serial
2.15 Magnum - serial
3.05 Wiadomo ci

17.15

19.00

rine Cyran

19.40

stile i in. (83 min) Sympatyczny

- western
Cox
- thriller
Oliver

23.15 Za zamkni tymi drzwiami

19.10 Explosiv - magazyn

Dobre czasy, z e czasy rial
20.15 Beethoven - komedia, USA
1991, re . Brian Levant, wyst.:
Charles Grodin, Dean Jones,
Nicholle Tom, Christopher Ca-

1995, re .

12.00 Sty e Challenge
12.30 Nowy wiat Davida Bellamy - serial dok. (powt.)
13.00 Wildlife - mag. przyrodniczy
14.00 Esther - talk show
14.30 Ludzie ze wschodu - serial
15.00 Doktor Dangerfield - serial
15.50 Prognoza pogody
16.00 Teleturniej dla dzieci (powt.)
16.25 Niebieski Piotru
16.50 Farma na wzgórzu - serial

cia nazywa a si Jennie
i gwoli cis o ci, jako córka
ameryka skiego finansisty nie narzeka a na ubóstwo. Za
- to brytyjski Waldi to z panów pan - lord Randolph byt
- m odszym synem siódmego ksi cia Marlborough, potomka narodowego bohatera imperium.

Pocztówki z Ameryki -

magazyn kulinarny (powt.)
wiat Grega Graingera

serial dokumentalny (powt.)
0.00 Na rozstaju dróg (powt.)
0.30 Przewodnik po wiecie
Na narty do Francji

0 tym programie wi , w pi tkowym dodatku TV PILOT

-

-

* Rok 2293. Po straszliwym kataklizmie w 1990 r.,
tóry zniszczy Ziemi , ca a planeta pogr ona jest w ciemno ciach. W ruinach wegetuj jedynie prymitywni Brutale
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ck

równaniu z miesi cem poprzednim.
W Pucku prac* straci y a 182 osoby, ' co

botnych.

e. 37-86-77, 31.3947

2400.

Oznacza 45-13 PIRCADNOWE 2

s ów w og oszeniach drobnych **

AKWIZYTORA- wymagane prawo _ SPECJALIST d/s handlowych |. NAUCZYCI ELI rachunkowo ci,

|

zatrudni GE Szean

pracy. Na koniec listopada do dyspozych jeszcze
i
cjiji bezrobotnych by o iich
ponad

osób, co stanowi 0,6 procenta w po-

sz

MALARZY,

pe

Do urz dów pracy wp yn o 2539 ofert

robotnych w województwie gda skim.
i
i 1353 r. ; zmalala aa o 389 |
W listopadzi

3 stycznia 1997

Za darmo pierwszych pi

pracy...

lic

W GDA SKU I W GODZ. 10. 00-13.00

"=

=" W

090-26-72-15

ZY

AUTA powypadkowe, remont,

i

|

OWCY

ARMR

11 wow.446

Gda sk 090-26-72-15

,

- ATRAKCYJNIE, 53-02.

-

|.

8

OKAZYJNIE ka dy, 52-11-81
53-02-11 WEW. 446 okazyjnie

zaw

|<kosóa

wozie

AUTA powypadkowe do remontu _[ AUDI, inne 530211

za

| GROSZA
KUPI

powypadk

s;

'
||.

m. GZAKOAIAGIZG

8. 00-20.00, wi.-pt. 8.00-18.00,
9.00-15.00, fax 46-35-68
dob,
tel.fax 20-04-79
8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16,00;
w godz. 8.00 - 16,00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26
w godz. 8,00 - 16, Siwogari Gadaj tel.fax (069) 220:80 w godz. 8.00
- 16.00

GO

DZISIAJ
W GODZ. 8.00-10.00
W BIURZE OG OSZE W GDA SKU
I W GDYNI(ul.
W BIURZE OG OSZE I W GDYNI (ul. W adys awa IV 17) - Z DOP AT (EKSPRESY).

BatryCKi

0 WEWSZSTOHBUAKCH ORO

8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH

3stycznia 1997

Wszystkie pi

ww IOZEOOOOO

URZYANA 52-11-81

U YWANE cz ci samochodowe

i opony pochodzenia zagranicznego, Angielska Grobla 19, tel. 31w Gda sku

CZ CI samochodowe,

695

"Procar" Gdynia, Red owska, 22-

TABOR, 20-71-%

AUTO-Szyby Car-Glass- osobowe, dostawcze, ci arowe,
expressowy monta , Elbl ska
54/64, 35-39-39

ABIC. Auto- Szyby, Gdynia, Mor
ska 306, 23-68-88, atrakcyjne ce-

18-42

torów, warsztat, sklep, Auto- Starter, Oliwa, Grunwaldzka 487, tel.
52-14-48

52-22-31, 52-28-14

Wa 2, 46-47-88

dzam, dostawcze równie , 248-

blokady, 32-48-94

ga. Oliwa Grunwaldzka 487. Tel.

85-17. By e Zak ady Mi sne

sprzeda , monta , Gda sk, ag o-

SAMOCHODY sprowa-

AUT0-GLAS Gda sk, szyby Samochodowe, Osobowe, ci arowe,

ABIX, autoblokady, 27-01-24

AUTOALARWY "Boxer" Mul
Tytan-Lock, 50-30-96
AUTOALARMY- 45-55-05

SIGNUS, autoalarmy, Reda,
78-31-96

ROW

DOP ATY

U

dla Ciebie...

CH ODNICE, tablice rejestracyjne "Gab-Rad', tel 43-2488, Gda sk, ul. Marynarki Polskiej
58

W, ime, powypadkowe, 71-16
80

DOP
M FONA
ATY; W GODZ.
OWY

AO

RAK

Za darmo pierwszych pi

10.00-13.00

Str,LI

s ów w og oszeniach drobnych **

*oferta dla osób prywatnych na og oszenie drobne we wszystkich bran ach
**Oferta wa na do 31.01.97

FROG, kraj- zagranica, 46-12-80,
46-12-82

ATRAKCYJNIE przeprowadzki,
56-92-96, 090-290-204

WYWROTKA
10 ton, plandekowa:
ny Gton, 47-67-45

24-30

KRAJ, Europa, przeprowadzki, 41-

TRANSPORT
do 3 ton, 64-44-09

RAA 2,5, 20-70-73

BLASZAK Mercedes 307, 57-0464 lub 090536738
BUS, 52-57-18

CA A Europa, kaj, |- 4 ton,
41-24-30

DOSTAWCZE, 56-29-93, 51-7616

NIEDROGO, 57-98-34

WIR, 090509874

PRZEPROWADZKI, tanio, VAT,
46-39-21, 060-222-09-31 *

ART Meblowóz przeprowadzkitransport ca y kraj, 51-53-54, 090522-178

ABA Gdynia, 61-49-28

AUTA dostawcze uk, Polonez

ABA, 39-28-95

17-16

ABA Wagrmar, 25-30-84

Truck, 46-61-94

ABC osobowe, (90-52-14-15
A8 090-503-606

090-50-

AUTOWYPO YCZALNIA, 24-5524
DOSTAWCZE, 47-99-24

ASTRA-29.30-25

ATRAKCYJNIE, 21-63-93,
79-13-87

DOSTAWCZE, osobowe, przycze-

py, 41-345

LAWETY, 47-97-21

ny

W, 21-91-96, 72-57-46, 0-90-52-

20-74, Obni ki

AMORTYZATORY, Monroe- sprzeda , monta , gratis,
41-18-85, 43-10-58

ALARMY, blokady,

ABIX, sprzeda , monta , Gójnia, 27-01-24

OPEL- cz ci, serwis, 56-10-03

UEET TNINSEJN

pi

ry, 'Miramex"
Or owo, Wroc awska

02-20 w. 264

R

GDYNIA, Kapia ska, rypokjo

GDA SKI! 53-09-28, 53:80.

(cz ci), 21-63-13

USD/mkw,611403,615246

57.000): 20-03- 1

GDA SK: Omnia 2pokajwe,46

tys. 35-19-97

.

Safa,"Eergoepot P nac,

ka,38m, 903687

na P ycie Red owskiej
tel. 090-52-

7322

j

53-62-49

GDYNIA- Kamienna Góra, Korze-

niewskiego, 20-81-68

y

GDA SK: Zaspa, M4, 67 m kw,
telefon,
goj 2

PRUSZCZ Gda sk, 361097

Al

w

Wa

SOPOT, solidny du y dom, 26:31- _ GDA SK: Niedzwi dnik, M»4 +

19,51-81-13

gar,
tl 31-1209(1000-1800)

mieszkania, komfort,

Okazyjnie. 602-217-010

i aluminium

elewacje winylowe

7

+ montaAR

>

wczasy, obozy, kolonie
i inne

5
5]8]

SW
Biuro Podró y KOME$

Olsztyn, ul. 1 MAJA 13p.p 118
|/1%w godz.
| tel/fax
po godz. 10.00-16.00
17.00 (0-89) (0-88)
52730005273007

pi

KOMPUTEROWE: programy biu-

rowe, 41-80-21 w. 328

ODDK- koncesjonowane

Profit, 460-311

4603

23
ki

prak >

sówókwych kompa

wego, BHP, 41-12-36, 41-12-31

PARA AE

PRAWO Jazdy, Wrzeszcz, ul.

aki Poki 3A, tel. 41-47-13

.PRAWO Jazdy- Uno, 126, 2-815

=

e

Pr : > RAprzygo owi:

pu am c) Re

46-15-74

BIURO rachunkowe, doradzwo,

kompleksowe prowadzenie ksi g

terowy, CorelDraw, WordExcel,

POLSKI
ka e- KSI KI przychodów
rozchodów,
8: BCDEZwi zekWL Motorowy,
40:
0.602.228-297

47.50, 41-49-19, 41-03-06

4290,50,

ZAPRA
DO NASZYCH
SZANY
BIUR OG OSZE : TO ),

41-07-54

BIURO rachunkowe "Audytor

313, 44-40-12

41-12-36, 41-12-31 wew. 312,

US UGI rachunkowe, tel. 41-45-

96, 42-04-66

"e 21-80-21 wew. 210

Wiedzy 21-90-66, 24-30-37

ry (6,DE, el.

ianice pnie,ni 35-19GDA SK" dzielnice,

gw KPR, porad R

Komp, 460-116
ODDK zaprasza na kursy samodzielnych ksi go- _ BIURO rachunkowe, doradztwo,
,
;

pie ; komputerowe; prawo pracy, _ materia y- dr Roman Nilidzi ski,

maszynopisania, ksi gowo ci, 45-

POWA,

GDYNIA,
100 mkw, 21-00-84

!

GDYNIA, Warszawska-skep

Hutnicza- magazyn (500, parter,

rampa), 23-73-18 "Wiktoria"

ak kon z: só
i
-producj , hurtowni . Kateki, sia,
00, telefon,
tl 23-28-29 pop 14.00

KONCEJONOWANE do-

radztwo podatkowe,

podatkowych,tel. 46-16-14
"more,

KSI GI podatkowe, 435-922

'

ZEBRA

sób przywacani zdrowa od y-

wianie, Gdyni -586-4459

(12.00-15.00)

s

gani

:

22333

ins

cyjne, pi kne kolory zako, seber-

ko, pea, biel tel fax 0-22 15-34-

57

nia, Morska 122A

3/7, pon. godz. 8.00-20.00, wt.
Prsze Gda Drzewny
sk Tysi ciecia
8, pon.- pt. 8.00-16.00;

m

j

ki, faxy, nowe, u ywane, gwaran-

cja. Salon sprzeda y, 51-51-12

AUTOTRANSFORMATOR da
ao"

DRZWI harmonijko-

we, PCV, 41-63-95,
0601-61-11-91

REWA CYE ak

PET

TKANINY Meblowe welur,

plusz, skaj pianka, tapicerka,
Gdydac

36, 28-50-41 po 17.00 22-22-15

7 0O8P828

ASYSTENTKI, sekretarki, kompu-

412-512

| -rOMISTO tedroio
PARA

|

GDANSK
ródmie cie, lokal 70
m kw- na buiro, gabinet kekarski,

ni na takie jednopokojowe

AGENT cay; ksi gowo sio. _ Skomgerpowanej. Konczpcja:
2US, BHP, PPO . Centrum

GDA SK: Wrzeszcz, biurowe,

.

GDYNIA centrum, cz
21-63-13

= Nokia 2110 sprzedam, 64-

k

JACZK minaukow, l 2

JAMNIKI szorstkow ose, Sopot,
Niepodleg o 829/3
ci

KOMÓRKA
Noki 450, (2400)

gwarancja, 0-601-20-59-88

KO UCHY robocze, wartownicze,

20-16-25

sklepu,

GDYNIA produkcyjne
biurowe, 2354-59

GDYNIA Plac Kaszubski,
pawilon
odnajm
lub sprzedam, 48-78-76

AGENCJA Nieruchomo ci

ska2, 53-86-84, 53-26-40

ALTER-EGO kupno, sprze-

da , wynajem, zarz d, 20-43-37

BARANOWSKI, Elbl g 33-93-22

sprzeda , informacje; Joanna Mu-

za, 41-51-47

FAGTOR,
kupno, sprzed , wyra

0 M

CYKLINOWANIE, 42-01-73
CYKLINOWANIE, 5.00, solidnie,
57-26-19

OYKLNOWANE, 5309-40
CYKLINOWANIE, 53-18-40

CYKLINOWANIE, 56-01-95

CYKLINOWANIE, uk adanie, remont, 23-46-30
GLAZURA, terakota, panele, 25-

33-07

MOZAIKA pod ogowa, od 21 z ,

POSESJA, 20-32-17, 20-61-

PARKIET eksportowy,
gwarancja, jako , 57-49-55

PRETOR,
kupno, sprzeda , wyna

GDYNIA, 21-06-52
GDYNIA, Gda sk, 21-06-52
GDYNIA, jedno-, dwupokojowe,
20-43-37
GDYNIA, okolice, 20-81-56

POSADZKI Epoxydowe,, 27-00-65

PRZEK ADANIE, uktadanie, cyk
nowanie parkietu,
pod ogi, Z8.M,
31-87-20

TRÓJMIASTO, 57-65-59

wanie, VAT, 23-46-30
MALARSKIE, tapetowanie, VAT,
25-05-56, 23-30-68
MALOWANIE, 32-86-06

MALOWANIE, szpachlowanie, apo owaie, 51-60-23

CYKLINIARSKIE, 31-55-77

A-ARTUS! 37-42-91, 37-43-56
"Zieleniak'

AG-UNIVERS, Gdynia, 10
Lutego9, 61-25-57

AGENCJA "Olivia, 53-06-03

AGENCJA Apeks, ul. Grun-

waldzka 102, 41-05-33, 46-08-46,
46-08-47, 45-12-89

MALOWANIE, tapetowanie, 2092-47

CYKLINIARSKIE, 31-66-66

CYKLINIARSTWO, parkieciarstwo, 72-08-13

CYKLINOWANIE, 20-74-81
CYKLINOWANIE, 21-62-75
CYKLINOWANIE, 21-84-79
CYKLINOWANIE, 29-72-73
CYKLINOWANIE, 31-80-52
CYKLINOWANIE, 32-06-10
CYKLINOWANIE, 39-44-98

158

MALOWANIE, tapetowanie, 3283-88
MALOWANIE, tapetowanie, 4175-68
MALUJE, tapetuje, szpachluje
mistrz, 714-134

P YTA gipsowa- remonty, solid-

nie, 32-23-67

P YTY gipsowe, 65-34-26

SUFITY podwieszane, 65-34-26

SZPACHLOWANIE, malowanie,

CYKLINOWANIE, 41-73-23

tapetowanie, 33-46-08

IZMAITOYCI

NOWOFUNDLANDY, rodowodowe sprzedam, (0-496)-24-63 w.

"Oliva 52.0-71 wew. 2252,

Gda sk 31-31-28

BRAMY gara owe zwijane, rolety
antyw amaniowe, "Rolux" 359-119;
350-121

FACHOWO, 33-01-42, tanio

press, Serwis.

GLAZURNICTWO, hydraulika,

DRZWI, 53-74-37. Ek- -

DRZWI, 56-05-88. Gwarancja,Vat

DRZWI, zamki- Atesty, drzwi
harmonijkowe, kamisze, 41-45-92,
Piltechniczna 9

DRZWI 46-31-96. Gwarancja

DRZWI sosnowe, p ytowe, 25-4714

ROLETY tekstylne, aluzje poziome, pionowe,
rolety antyw amaniowe, 57-70-12, 51-02-60 (9.0016.00)
USZCZELNIANIE okien 41-63-95,
0601611191
ALUZJE, 31-66-66

ALUZJE, 56-13-57, SunS op- Detal. Hurt. Monta

ALUZJE, 61-48-88, rolety, producent Urbaniak, Gdynia,
S upecka 21 (od Warszawskiej),
Gda sk, 32-29-04

ALUZJE, producent 'Han-

les , Gdynia, Wielkopolska 208,
22-12-82, 29-38-99
ALUZJE,
oe, oka, 72-12-17

ALUZJE tanio, 71-16-31

GLAZURNICTWO, 39-44-98

10017565

PZA

gazownicze, | ROLETY antyw amaniowe,
*Rolur" 369-119; 350-121
WODOMERZEVAT,451635 ROLETY znywananiowe 71.

16-31

32-86-97

ROLETY antyw amaniowe

44-13-08 (16.00- 18.00), Vat, co,
wod-kan
57-13-75

Bogumi a Górka, bramy,
okna, 32-62-51 wew. 208, (90506431, 20-21-89, 57-93-37,
44-16-53

ZAMKI Gerda i inne atestowane,

monta , autoryzowany
servis, Lares Gdynia, wi toja 98,ska2016-67

ADAPTACJE, kompleksowe, remonty, 65-31-42
KAFELKOWANIE, hydrauliczne,

KAFELKOWANIE,
35 z / m kw
z materia em, referencje, 33-68-56

remonty, 29-21-16

KAFELKOWANIE, 46-02-46

KAFELKOWANIE, 65-491

CZYSZCENIE, 23-57-53

CZYSZCZENIE, 35-14-59, 56-51n

- "KAFELKOWANIE, hydrauliczne,
solidnie; 51-47-16

CZYSZCZENIE, 41-321

KAFELKOWANIE, hydraulika, 3612-39

KAFELKOWANIE, hydraulika, tanio (+VAT), 21-13-13
KAFELKOWANIE, solidnie, tel.

33-08-53

KAFELKOWANIE: hydraulika, 5126-05

26

KAFELKOWANIE solidnie,
39-92-88
KAFELKOWANIE kompleksowo,
23-89-04, 29-24-32

19

BALKONY- zabudowy, kraty, 4112-44
DOMOFONY, 71-36-66

STOLARSKIE, 32-21-80

STOLARSKIE staranne wykonaTAPICERKA, drzwi, 46-31-96
TAPICERSKIE, 41-73-34

DRZWI Gerda
we, 41-13-76

TAPICERSKIE, 53-50-18
TAPICERSKIE, 53-89-29

KRATY, ogrodzenia, balkony, 3233-10

TAPICERSKIE u klienta, gwaran-

ROLETY, antyw amaniowe,

TAPICERSKIE w domu
klienta, 23-74-88

producent, 61-48-88 Gdynia, lupecka 21, Gda sk, 32-29-04

ALUZJE pionowe, poziome,
rolety, markizy, okna PCV. Prod
cent "Aga", Oliwa, Kaprów 17A,
52-45-22, 61-12-62

STOLARSKIE, 24-22-57

nie, te!. 39-46-68

DOMOFONY- 41-66-40

KRATY, zabudowy balkonów, 2523-97, 65-42-01

pionowe, plisse, rolety, kamisze.
Gda sk, 43-09-35, Gdynia,
61-23-09

88-70

MIKROFALÓWKI, 53-43-79

PRALKI, 20-19-75, 23-44-48

PRALKI, 22-29-38, 23-74-27

. ZESPO Y muzyczne, videofilmo-

> © PRALKI, 41-97-74

wanie, 43-21-40

PRALKI, 53-13-60

PRALKI, 53-43-79,

TELEFON Panasonic, bezprzewo-

dowy- sekretarka, 51-34-74

USZCZELKI okienne,
drzwiowe, 41-63-95,
0601-61-11-91

LOMBARD, samochody, RTV,
z oto, Gda sk, Ko obrzeska 39F,
53-04-68

LOMBARD- Gdynia, 10 Lute909,61-25-57

PRALKI, 53-52-53

AGD, lodówki, 33-61-61,
pralki

PRALKI, 56-20-21

CH ODNICTWO, lodówki,
52-16-53

PRALKI, zmywarki, 35-46-55

AGD, lodówki, 46-49-71, 57-21-65

zie

sit

BAGA NIKI, 32-97-34 w. 36

malowanie, 37-03-22

ALUZJE Alucolor poziome,

LODÓWKI- us ugi domowe, 24-

DETEKTYWISTYCZNE, 374-311

8.00-16.00

24-30

PTHM Auto Plus, 45-52-15

42-00-93

cja, 23-41-83, 0-602-243-139

ROLETY, antyw amaniowe

bramy, kraty zwijane, WBA

tel./fax 45-30-13

s ów w og oszeniach drobny.

LODÓWKI, ady, 33-55-66

-pt. 8.00 -18.00, soboty 9.00-15.00;
Ko ciuszki 61,
8.00-16.00;
czew,
1 Maja 4, pon.- p . "300-160, Slrogara Gda aki Bosz 3, pon.-p .

AUTOHOLOWANIE, Europa, 41-

OSOBOWE 64-68-64

**Oferta wa na do 31.01.97

SZCZENI TA Chow-chow, odbiór
po owa stycznia, tel. 22-20-80

PORCELANA, kieliszki, karafki,
obrazy, meble, lalki, misie, itp.starocie skupuj , tel. 20-49-56 lub
37-30-86

LIMUZYNA, 71-16-80

*Oferta dla osób prywatnych na og oszenie drobne we wszystkich bran ach

48-73-31

YORKI 2-etnie, rodze stwo, hodowiiang., 39-48-27
po 18.00

aka
a, a dza gra
cja -Porler Gdynia 207145

Za darmo pierwszych pi

D UGI- odzysk, 374-216, 374-417

ROTTWEILERY, rodowodowe,
(069) 162-14-94

TAPETOWANIE nalysko-

kaj P OLESYAZ, O8ILBI0

--+18,61-12-62, 52-45-22

BOAZERIA, 42-54-31

CYKLINIARSKIE, 21-85-23

WEJHEROWO: centrum, du y lokal handlowy, 0-601-229-813

a suliy, rygips, 0602-226-

ROLETY, markizy, aluzje,
okna PCV, Gdynia, Warszawska

CYKLINIARSKIE, 20-14-77

AUTOHOLOWANIE, 32-68-68

*Oferta dla osób prwatoych na og oszenie drobne we wszystkich bran ach
**Oferta wa na do 31.01.97

PARKIECIARSKIE, 29-72-73

jem, tel. 46-05-04

AUTA dostawcze, Mercedesy, Tex, 41-24-30

AUTOHAKI, 39-40-28

Za darmo pierwszych pi
s ów
w og oszeniach drobnych **

25-47-14

LOKATA, 52-17-39

AUTA dostawcze, 41-39-24

32-08-05, 0-601-65-08-65

I,
Dealer
Gdynia, ul. Stryjska 24, tel. 29-77-55

jem, 20-81-56

GDYNIA, t. 2-pokojowe, 20-1153

dla Ciebie...

|

AO

1200

wydzier awi , tel. 41-20-67 po

w Gdyni,tl 24-26-40, (069) 31-

UCIEKA

* IMPREZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE:

puterowe, ksi gowo ci, 27-58-

80 zy aeg Sm

SOPOT- Brodwino, M-4, 51-56-80

trzypokojowe, _ 70mkw, 42-59-85

tel. 20-55-58

GDA SK" Suchanino, Siedlce, kawalerka umeb., ano, 32-44-42w.
318

36 m, umeblowane, 23-20-78

TCZEW, dwupokojowe,
lub zamie-

WEIR

- CZAS

BCI- Profesjonalna Szko a Se-

yceny Nieruchomo ci
31-68-41, 46-33-88, 47-87-97
.
Studium Obrotu
IAGENT
Wysny Celny,
Nieruchomo
ci

SOPOT, Oliwa,

AMERYKA CZEKA

kretarek, renomowane
kursy kom

82

czopSza

Jakub Tekieli Kancelaria

tory), wydzierlub awi
sprzedam,

ABAB Gdynia, 61-41-97
ABAB Mirex, 25-14-92

ATRAKCYJNIE, 57-03-85

GDA SK, Gdynia, 53-06-03, 2426-77 Pilnie!!!

*
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WALCZAKA

2 stycznia 1997 r.
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Z g bokim alem zawiadamiamy, e dnia 2 stycznia 1997 r.
d ugoletni zas u ony intendent Polskiej eglugi Ba tyckiej S.A.

Uroczysto ci pogrzebowe odb d si dnia 4 stycznia 1997 r.
o godz. 10.00 w ko ciele Przemieninia Pa skiego w Gdyni Cisowej.

Abada

Prezesowi KRZYSZTOFOWI KOWALSKIEMU

NIANIY
mierci
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AA Alkmedyk, leczenie
skokowe, ak

NEUROLOG: Ni nikiewicz, gabi | 31-89-53, 21-09-10, 20WAEAT
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net, Szczeci ska 32, wizyty, 5612.49
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zostanie dnia 4 stycznia 1997 r.
Andrzeja Boboli - Gdynia-Ob u e.
na cmentarzu parafialnym
po mszy wi tej.
Pogr ona w a obie
Rodzina

NRA

Z g bokim alem zawidamiamy, e w dniu 31 grudnia 1996 r.
zmar a nasza droga Siostra, Szwagierka i Ciocia
. fp.

Msza a obna zostanie odprawiona dnia 4 stycznia 1997 r.
o godz. 8.30 w ko ciele pw. w. Józefa na Przymorzu, ul. Jagiello ska.
Pogrzeb Lego samego dnia o godz. 10.30 na cmentarzu ostowickim.
Pogr ona w smutku
Rodzina

CA ODOBOWO, Trójmiasto la
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Z g bokim alem zawiadamiamy, e w dniu 2 stycznia 1997 r.
od nas nasz Kochany M

TADEUSZ
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Msza wi ta a obna odb dzie si 4 stycznia 1997 o godz. 10.00
w ko ciele Przemienienia Pa skiego w Gdyni-Cisowej, ul. Kcy ska 2.
Uroczysto ci pogrzebowe rozpoczn si po mszy a obnej na
cmentarzu parafialnym w Gdyni-Cisowej.
Pogr ona w smutku

ona z Córk

DR GOWSKI
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Wyrazy serdecznego wspó czucia Rodzinie Zmar ego
sk adaj
Kierownictwo oraz Pracownicy Spó ki POL-America.
Pogrzeb odb dzie si dnia 4 stycznia 1997 r. o godz. 10.00
2002219/59775 Na cmentarzu Komunalnym w Tucholi.
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ruje natychmiastow likwidacj

zmarszczek, 275-276

1700

BIURO Szansa, 56-96-24

MATEMATYKA, 23-30-45
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MATERAC QRS, bioenergolera: * MATEMATYKA, 51-4-79
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no- Towarzyskie "Flash Kontakt

swego ycia! Biuro Matrymonial-

tel 47-80-32 (11.00-18.00)

MATEMATYKA,
Fizyka, 22-40-48
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Kole ance EL BIECIE SZCZEPANIAK

wyrazy g bokiego wspó czucia z powodu

mierci

sk adaj
Kole anki i Koledzy z Wojewódzkiego Szpitala : |
PFPPN=go w Gda sku. ;

10019230/3836/23

Dnia 1 stycznia 1997 r. zmar a

JADWIGA
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NAUMOWICZ

Pogrzeb

na Przymorzu /ul. l ska/.

tego samego dnia o godz. 14.30

na cmentarzu Srebrzysko.
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E_ 10019245/2085/09

|

Rodzina *

FLISIKOWSKA

Pogrzeb odb dzie si

w dniu 4 stycznia 1997 r.

o godz. 13.00 w Gniewie nad Wis .
ei
Rodzinie Zmar ego serdeczne wyrazy wspó czucia
sk adaj

Kole anki i Koledzy z Morskiej Agencji Gdynia Ltd.

2002212/2810/73

;

bokim

FRANCISZEK
_F p.

OZYNSKI

Msza w. a obna odb dzie si dnia 3 stycznia 1997 r.
o godz. 13.00 w ko ciele pw. w. Bernarda w Sopocie.
Pogrzeb odb dzie si w tym samym dniu o godz. 14.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

CZARNOWSKI

FRANCISZEK
O Y SKI
Ill oficer PMH

Wyrazy serdecznego wspó czucia Rodzinie Zmar ego

Dyrekcja, Emeryci i Renci ci oraz Pracownicy PLO i Spó ek Grupy PLO.
Pogrzeb odb dzie si dnia 3 stycznia 1997 r. o godz. 14.00
na cmentarzu Katolickim w Sopocie.

ona w smutku

zF p.

s fp.

Z g bokim alem zawiadamiamy, e dnia 30 grudnia 1996 r.
by y d ugoletni zas u ony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych

2002218/556/75
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badania s uchu, , nowo-

Pogr ona w smutku
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Za nieukazanie si og oszenia w terminie
Biuro Og osze
Dziennika Ba tyckiego
zainteresowane Osoby serdecznie
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czesne aparay akcesoa ans, | STORA, malenka, gad | gan d at 40 w cs matymo-

bezp atne

w Gda sku-Brze nie w dniu 6 stycznia 1997 r. o godz. 10.00.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11.30 na cmentarzu Srebrzysko
w Gda sku-Wrzeszczu.
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Wrzeszcz"Conradinum", Nied zes

wiednik ia wie ydwi

Gda sk, Fiszera 14,
pok. 534, 41-51-78, 47-75-06

Msza w. a obna odprawiona zostanie w sobot 4 stycznia 1997 r.
o godz. 8.30 w ko ciele Naj wi tszego Serca Jezusowego we Wrzeszczu.
Pogrzeb odb dzie si tego samego dnia o godz. 11.30
na cmentarzu Srebrzysko.
Pogr ona w smutku
Rodzina
EE 10019214/1376/55
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skradziono Fiata el GAE 1325,

alem zawiadamiamy,
1996 r. prze ywszy lat 92
odszed
do Boga opatrzony Sakramentami wi tymi
Ukochany Ojciec, Te , Dziadek i Pradziadek
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ie. TOEFL, ZDaF, ZMP, zaj cia

poniedzia
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15.00- 19.00,

Msza wi ta a obna odprawiona zostanie w ko ciele w. Antoniego

Z g bokim alem zawiadamiamy, e dnia 16 grudnia 1996 r.
w szpitalu w Maderze /Portugalia/ zmar d ugoletni zas u ony
Pracownik Spó ki POL-America

pa ski, w oski. Ró ne poziomy,

e w dniu 30 grudnia
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Z, g bokim alem zawiadamiamy, e w dniu 31 grudnia 1996 r.
zmar nasz najukocha szy M , Ojciec, Dziadek i Brat

Z g bokim alem Zawiodliiiii. e w dniu 30grudnia fi1996 r. zmar
Najukocha szy M , Ojciec, Te , Dziadek, Szwagier i Wujek

sk adaj
Baltona S.A.

ASTAR.
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P B

mgr ADAM

ANGLIA- Superterie, 31-89-51,

374-558

Z g bokim alem zawiadamiamy, e zmar a nasza
Kole anka, by a d ugoletnia, ceniona Pracownica

i Ojciec

2002213/593/75

Aquafit, 41-96-82

w. a obna odprawiona zostanie 4 stycznia 1997 r.
o godz. 13.00 w ko ciele pw. Matki Bo ej Ró a cowej

10019211/80/55

odszed

"NGIELSK,

51-71-58

FLUENT, angielski, nie- _ ekny, tel. (069)18248-24. Cze
Megodz
= « mini Plt.

Pawiiszyn, Gdynia, l ska 51/25,

Msza

sk adaj
Koledzy i Wspó pracownicy Sztabu Marynarki Wojennej.

l

Rodzinie Zmar ego wyrazy szczerego wspó czucia
sk adaj
_ Zarz d, Dyrekcja i Pracownicy Stoczni Pó nocnej
SA.

Gda sk, tel./fax 6)
31 2200.04 kl 200400 w pod GODIGA : Arena ONO
WAR
aa
ZDM hai 066) 02.7084 A 33-54-09 w godz. 8.00-16.00; Pruszcz Gda ski,

EKG,pil gnarskie,5340%5-

27.40; 33-17-78, 51-65-97

wraz z Rodzin
wyrazy g bokiego wspó czucia i alu
z powodu mierci

KORTAS

kucharz ex M/V "Luta"

s.
LASEROTERAPIA, rehabilitacja

9%, 41-85-04

Panu kmdr. dypl. ZBIGNIEWOWI WIERZBI SKIEMU

. fp.

Zarz d oraz Pracownicy PHZ

> 55.20. 41.59.78

ACHILLES, odruwanie poakoho- LEKARZ Domowy Internistakowe,
536086,wy,33-17-78,
esperi,31.8953,
pediatra,21...
ACHILES,
dei, o , _ EKG,
neurolog,

FE 10019253/184/55

wyrazy szczerego wspó czucia
z powodu mierci

10019185/80/55

:
INTERNISTA- wizyty ca odobowe,

i chirurgi, poli, 4642-

Msza w. a obna odprawiona zostanie dnia 4 stycznia 1997 r.
o godz. 9.00 w ko ciele parafialnym Gwiazda Morza w Sopocie.

na cmentarzu Katolickim w Sopocie,

OJCA

42.59

giczne Vis Dent, specjali-

emerytowany mistrz fryzjerski

- JERZEMU | BRZOZECKIEMU

prze ywszy lat 83

_

Centrum Stomatolo-

HENRYK CHOJNACKI

Pogrzeb odb dzie si w dniu 3 stycznia 1997 r.
o godz. 12.00 na cmentarzu Srebrzysko.

STANIS AWA

).
R-TTISk

4 Fp.

mgr ALEKSANDER
KAJZER

10019231/2656/23

poalkoholowe, Esperal

i cie

Z g bokim alem i smutkiem zawiadamiamy, e w dniu 2 stycznia 1997 r.
odszed od nas nasz Najukocha szy M , Ojciec, Te , Dziadek i Pradziadek

Z g bokim alem zawiadamiamy, e zmar nasz by y, zas u ony
Pracownik, d ugoletni Dyrektor ds. Ekonomicznych

e dnia 1 stycznia 1997 r. zmar a

WALA KRYZA

11;0601-222-114

porady,

w. odb dzie si 4 stycznia 1997 r. o godz. 11.00
w ko ciele pw. w. Miko aja w Gdyni-Chyloni.
Pogrzeb odb dzie si tego samego dnia o godz. 12.00
na cmentarzu Leszczynki.
Rodzina
2002217/596//75

BARGA SKA

10019226/80/55

56; 56-13-60, Gdynia: Abrahama

: Gdansk- Arko ska

isi paiiig? af

Msza

. fp.

IMsza w. a obna odprawiona
o godz. 13.00 w ko ciele pw. w.
Uroczysto ci pogrzebowe
Gdynia-Ob u e

MAknedj,31405espe-

y ci owe,
czeski, 51-334

4545, Stefanowicz. odiwwarie

ds Górecki

j
INTERNISTA, wizyty,
53-

dania kierowców

pal

odznaczony za liczne osi gni cia w pracy zawodowej i spo ecznej
szeregiem odznacze pa stwowych, resortowych i regionalnych.

sk adaj :
Wspó pracownicy z Pomorskiego Hurtowego Centrum
Rolno-Spo ywczego S.A.

alem zawiadamiamy,

03

pap da

GDA SK al. Zwyci stwa 43

wicz, badania proflaktyczne, ba masa , 73-66-61

GINEKOLOGIA, szer za

z domu GERSZY SKA

Zarz d i Pracownicy P B S.A.

Z g bokim

odczulanie leczenie schorze ,

HELENA

Wyrazy serdecznego wspó czucia Rodzinie Zmar ego
sk adaj

z powodu

.

29, 53-42 -59

63-29,

Z g bokim alem zawiadamiamy, e w dniu 1 stycznia 1997 r.
odesz a od nas kochana ona, Mama, Babcia, Prababcia

WALCZAK

WyrazyA okboada

1E

o czym powiadamiaj
M , Synowie, Te ciowie i Szwagier.

Pogr ona w smutku
Mama

TADEUSZ

repeary,

AALKMED| 51-97-64, 090-52-

ABSTYNENT: leczeniepoakoholowe- 35-71-91, EKG, inYLAKI odbytu- nioperacyjnie, _ ternistyczne wizyty doMadali ski: dee wod 4. _ mowe- 31-96-49, dr Paszkie-

Pogrzeb w tym samym dniu o godz. 13.00

Pogrzeb odb dzie si 4 stycznia 1997 r. o godz. 11.00
na cmentarzu parafialnym w Cisowej.

zmar

PSYCHOTERAPIA, 23-30-45

Nabo e stwo a obne odprawione zostanie
w dniu 3 stycznia 1997 r. o godz. 11.30
w ko ciele pw. w. Andrzeja Boboli.

Syna

.Fp.

2002215/595/75

WY,

SIENCZEWSKA

z Rodzinami

egnam mojego oo!

TADEUSZA

s

s. fp.

o godz. 10.00 w ko ciele Przemienienia Pa skiego w GdyniCisowej, ul. Kcy ska 2. Pogrzeb odb dzie si tego samego dnia
po mszy w. o godz. 11.00 na cmentarzu Parafialnym w Cisowej.

Z g bokim bólem

laserolerapia,

:

ty, 50-46-89

3

HELENA

a obna zostanie odprawiona w dniu 4 stycznia 1997

Siostry i Brat

CHIRURG.

;

ona, Mama, Synowa i Bratowa

WALCZAK

2002214/594/75

odcnianie leczeni Gdnia 20

94-61

5

ES

ANGIELSKI, 22-03-19

da

paradontologia,

rodowiska Urz du

(powietrze i odpady), tel. 377-297 (woda

PEDIATRA: Rukowska wzj-

Z g bokim alem i bólem zawiadamiamy,
e dnia 29 grudnia 1996 r. zmar a
Nasza Ukochana

Pe ni smutku zawiadamiamy, e dnia 2 stycznia 1997 r.
zmar nasz najukocha szy Brat i Wujek

TADEUSZ

ALERGIA, Bicomem, testy,

krs, 0-90501637
GINEKOLORIA: Fak.

J

POLSKI, 29-36-51

Ga mkóka ioci GO

P

pok. nr 372, III pi tro, tel. 377-389, 377-303

a

GINEKOLOG, Gdynia, 71-02-51

Kuligi w Ostrzycach na

kardwawi Hezrani Gr ci | cer Cettum Handowe Zaspa | |.
w górach- Krynica Górska,
Rao: RA
AG:
oo|: ATRAKCYJNE wczasy rodzime polAA.
Tczew, (069) 31-4640
Chopina (tl 100.28

MCH, Koi, Dofmnd,E+

s w Wydziale Ochrony

wa y

ZMOWISKA- bojery, narty, Snow-

MATEMATYKA maturzystom, 5798-17

Targowej Curodental 8-20 _ NIEMIECKI, 47-69-74
równie niedziele, zachowaw- _ NIEMIECKI, 56-80-88

Wojewódzkiego w Gda sku, ul. Okopowa 21/27,

Zarz du Miasta z podaniem oznaczenia nieruchomo ci w termip.ss73
nie nie d u szym ni 14 dni po up ywie okresu wy o enia.

o daw

MIKROBUS 16 osobowy, 51-64-

wycieczki, sylwester, narty, imo:

Zainteresowani mog

ne

GDA SK, Pa ska naprzecw Hai

r.

i wprowadzanie w nim zmian w roku 1996.
Ankiety do odbioru i informacje udzielane

w siedzibie miasta w pokoju nr 402 w godzinach od 8.00 do
15.00. Zgodnie z art. 23 ustawy ka dy kto kwestionuje ustalenia
przyj te w projekcie do zmian planu, mo e wnie protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy ka dy, którego interes prawny lub
uprawnienia zosta y naruszone przez ustalenia zawarte w pro-

A

i

rodowiska

za gospodarcze korzystanie ze

do publicznego wgl du w dniach od 10.01.1997 r. do 31.01.1997 r.

,

iczanie op at

a

danych umo liwiaj cych pac :

jonu przystanku SKM Gda sk- abianka po zachodniej stronie

pzp

Lf

5

wiadamia si , e projekt zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej OLIWA re-

zyka

MATEMATYKA, fizyka, 56-32-90

OSTEO-MED, diagnostyka, leczenie osteoporozy, tel. 32-24-28
TRANSPLANTACJA w osów, In-

o ustawowym obowi zku przed o enia

o zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 89 poz. 415/ za-

Kumulacja wygranej I stopnia
w zak adach Du ego Lotka na dzie 4.01.97 r.
Przewidywana pula wygranych

o.

MATEMATYKA, Fizyka, 53-57-04

tramed, 0-22 15-57-15

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Zapraszamy do kolektur DAT

*Oferta dla osób prywatnych na og oszenie drobne we wszystkich bran ach
**Oferta wa na do 31.01.97

kwa

|;

stów w og oszeniach drobnych **

pierwszy
ch ch pipi
Za d. darmo o pierwszy

"UWAGA PODMIOTY |
GOSPODARCZE

Opó dzielnia Mieszkaniowa i
W AZZOMAD 7
Gda Do Oludzienki
99 a

T

| |.POSIADA PEWN ILO

SR IZKATMIC!

dla Ciebie...

pi

Wszystkie

W GDA SKU IW GODZ. 10.00-13.00

BEZ DOP ATY; W GODZ. 10.00-14.00 W BIURZE OG OSZE
OSZENIA DRÓBNE NA SOBOT
IV 17) OGawa
I W GDYNI(ul. W adys
W BIURZE OG OSZE W GDA SKU
W GODZ. 8.00-10.00
DZISIAJ
WBIURZE OG OSZE IW GDYNI (ul. Wadys awaIV 17) - Z DOP AT (EKSPRESY). OD GODZ. 8.00 WE WSZYSTKICH BIURACH OG OSZE - NA PONIEDZIA EK BEZ DOP ATY

Z g bokim

alem zawiadamiamy, e dnia 31 grudnia 1996 r.
zmar nasz Ojciec, Brat i Dziadek

JÓZEF CIURA
sf p.

Msza w. a obna odprawiona zostanie dnia 4 stycznia 1997 r.
o godz. 8.15 w ko ciele NSP Jezusa w Gdyni, ul. Batorego.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 10.00 na cmentarzu
Komunalnym- Pierwoszyno.
10019241/80/55

Pogr ona w a obie Rodzina

aa , W .-pt. 8.00-18.00,
9.00-15.00, fax 46-35-68
ca dob ; Gdyni, tel.fax 20-04-79
w godz. 8. 00-16.00, tel./fax 20-89-17, pon.-pt. 8.00-18.00, w sob. 9.00-14.00; Sopot, tel. 51-54-55 w godz. 8.00-16.00;
w godz. 8.00 - 16.00; Tczew, tel./fax (069) 31-63-26
w godz. 8.00 - 16.00; Starogard Gda
Gda ski,
ski, tel/fax (069) 220-80
w godz. 8.00- 16.00
mm

|

Str,13

Rozk ad

dnia alpejki

Tasowanie

w kalendarzu

Czo owa narciarka alpejska

wiata, Katja Seizinger zarobi a

do tej pory w bie cym sezonie
ju 120 tys. marek. Czasopismo

wtajemnicza czytel-

Hoer Zu

ników, jak prac Niemka dochodzi do sukcesów. Podaje rozk ad jej dnia.
O godz. 6.00 pobudka. Od

8.15 do 13.15 trening na

niegu,

na przyk ad przejechanie dwunastu slalomów gigantów i pokonanie cznie 300 bramek. Od
16.00 do 17.00 trening kondycyjny w hali, na przyk ad 80 skoków z miejsca jedn nog i obiema nogami, za w si owni wyciskanie nogami do 350 kg na specjalnym przyrz dzie. Po treningu masa i do godz. 19.00 omówienie uj wideo, filmowanych
w danym dniu. Od 20.00 do
20.30 ostatnie uwagi.
:

W nowym roku jako pierwsi ligowe rozgrywki wznawiaj
koszykarki i koszykarze. Niestety, wszystkie wybrze owe
Polski Fota/Dajan
zespo y graj na
Polowarszawsk
z
mecz
rewan
owy
na
udaj si do
17
li zagraj w poniedzia ek o
ni . We w asnej
z Glinikiem Gorlice.

(Paw)

W poniedzia ek mistrzynie
Polski podejmuj Glinika Gorlice, nast pnie czeka je (11 stycznia) trudne spotkanie w KS
w odzi i chyba jeszcze trudniejszy wyjazd do Zaporo a (15
stycznia) na mecz Pucharu Ronchetti.
Teoretycznie najbli sze mecze z Poloni w Warszawie i Glinikiem nie powinny sprawi

gdyniankom k opotów. Mistrzynie Polski nie mog jednak lekadnego przeciwnika.
'cewa y
Przypomnijmy, e w ostatniej
kolejce ligowych spotka Polonia sprawi a ogromn sensacj
i pewnie pokona a faworyzowany zespó MTK Star Foods Pa;
bianice 78:64.

Koszykówka - II liga

Liczymy, e na sylwestrowych balach mistrzynie Polski

te zawodniczki,
przecie

ba obawia ,

e podczas rywali-

zacji z Soko em da o sobie zna
wi teczne czy noworoczne Toz-

nerem spójn

Obie nasze gda skie siódemki, Wybrze e

y po 12 punktów. Rozmawiamy
z tre, Markiem Panasem.

- Na pozycj w tabeli zajmowan przez podopiecznych nie
mo e pan chyba narzeka ?

- W porównaniu z poprzednim sezonem wida znacz cy
post p, ale nie jestem zadowolony z postawy zespo u w spotkaniach rozegranych przed w asn
publiczno ci .
Stracili my
w Gda sku trzy punkty, remisuj c z Pari Szczecin i przegrywaj c z Wybrze em. Na szcz cie
odbili my to sobie na wyjazdach.

Czo owe pozycje
wybrze owych p ywaków

lu nienie. Tym bardziej, e przeciwnik odniós dotychczas tylko
trzy wygrane.
(pol)

si tak jak przysta o na kadrowiczów.

- Spora grupa osób krytykuje

pa skie poczynania. M.in. wytyka si panu brak asystenta, z e
- Sk d tak nierówna forma "metody szkoleniowe czy wreszpa skich zawodników, w wi k- - cie ci g krytyk s dziów. Co
by pan odpowiedzia swoim adszo ci aktualnych reprezentanwersarzom?
tów Polski?
x - Pozwólcie mi spokojnie pra- Zastanawiam si nad tym
cowa .
;
od kilku miesi cy i jako trener
- Mnie osobi cie najbardziej
klubowy nie mog znale
jeduderza to ostatnie czyli ci g e
noznacznej przyczyny. By mo e
pana narzekania na prac arbidzieje si tak dlatego, e ci m otrów. To mo e niekorzystnie si
dzi jeszcze zawodnicy pierwszy
odbi na zespole w rundzie reraz w karierze s obci eni tak
wan owej.
du
dawk treningów. Mam
- Nie s dz . Jestem cz owienadziej , e w drugiej rundzie
kiem impulsywnym, ale tylko
odzyskaj wigor i zaprezentuj

Dru yna z Ostródy walczy
w tegorocznym sezonie o jeden
z medali. Po pierwszej rundzie
zajmuje trzecie miejsce, trac c
do lidera z Piaseczna dwa punkty. Najlepszym zawodnikiem
w Morlinach jest aktualny reprezentant Polski, Tomasz Krzeszewski. Ponadto graj tam asystent trenera kadry narodowej
Leszka Kucharskiego - Jaros aw
Ko odziejczyk
oraz Igor Siergiejew i Marcin Parol.
Najbardziej swoich kibiców
zawiedli ostródzianie w Katowicach, przegrywaj c z Baildonem
4:6. Z AZS AWF Gda sk zwyci yli u siebie a 9:1. Honorowy
punkt dla podopiecznych Waldemara Moski zdoby Wito d Skubiszewski.
Równie w rewan u gda szczanie, którzy z pi cioma punktami plasuj si na ósmej lokacie, maj niewielkie szanse na
zwyci stwo. Szkoleniowiec AZS
zapowiada jednak, e aden z zawodników nie zamierza tanio
sprzeda skóry.
- Przede wszystkim wierz , e
z obranego kursu nie zboczy Skubiszewski. Coraz pewniej czuje
si na drugim stole i zdobywa

winni my równie zobaczy Dariusza Kicha. Je eli przegramy,
nie b d robi tragedii. Najwa niejsze mecze z zespo ami s siaduj cymi w tabeli dopiero przed
nami - powiedzia Moska.
(pol)

urazy

w trakcie w meczu. Po zako czeniu rywalizacji potrafi podej , porozmawia i na ko iec
poda r k . Dlatego chyba aden z arbitrów nie czuje do mnie
urazy.
- Nawet duet szczeci ski, który pana zdaniem drukowa
j
trójmiejskich derbów?

- Oczywi cie. Wyja ni em
z nimi wszelkie w tpliwo ci podczas kolacji. Obieca em nawet,
e wy l do Warszawy kaset
wideo z meczu. Wszyscy powinni si
wreszcie utwierdzi
w przekonaniu, i poziom s dziowania w krajowym szczypiorniaku nie jest najlepszy.
- Druga runda rozpocznie si
11 stycznia. Jakie s pa skie

prognozy?

o utrzymanie. Poza naszym za-

si giem s Iskra Kielce, l sk
Wroc aw i chyba Petrochemia
P ock. Spójni sta na czwarte
miejsce. Wiele zale y od pierwszych spotka . Najpierw podejmiemy Petrochemi , potem udamy si do Zabrza. Trzeba przynajmniej raz wygra .

- Niektórzy pierwszoligowcy

planuj

si

wzmocni .

Czy

w Spójni równie zobaczymy now

twarz?
- Nie sta nas na wielkie zakupy, ale my limy o pozyskaniu
2-3 m odych
zawodników.
W tym celu nawi zali my wspó prac z tczewskim Samborem.

To ju drugi klub, po MTS Kwi-

dzyn

- Dzi kii

za rozmow .

Maciej Polny

6.00-11.00 Przebudzenie na

s dla Byków tradycyjnie niewygodnym
rywalem. Byli jedyn
dru yn , która
w poprzedniej
rundzie zasadni-

czej dwukrotnie pokona a Chi-

cago. Pacers jeszcze na pocz tku
fina owej kwarty prowadzili
o mioma punktami. Finisz Byków, którzy mieli w tym meczu
najni sz w sezonie skuteczno
rzutów z gry (34 procent), okaza
si jednak skuteczny. Zapewni
im zwyci stwo 81:79.
W meczu czo owych dru yn
Konferencji Zachodnich Houston Rockets pokonali u siebie
Seattle SuperSonics 99:91. Gospodarze doskonale zagrali
w obronie, w ko cówce meczu,

i w fina owych 4.53 min. zezwolili
rywalom na zdobycie zaledwie 2
pkt. - Wiedzieli my, e Seattle
jest trudnym przeciwnikiem, ale
dobra defensywa zawsze prowadzi do sukcesu. Nasi obro cy
zneutralizowali poczynania Gary'ego Paytona (21 pkt.) i to te
w znacz cy sposób wp yn o na
wynik - powiedzia Charles Barkley, autor 25 pkt. i 14 zbiórek.
Przegran Utah Jazz w Los
Angeles z Clippers 101:115 nale-

Pi tkowa hulanka; 23.00-1.00 120 mi-

nut z amanych organów; 1.00-6.00 Muzyka non stop

raj

Miami 94:95, LA Lakers - Philadelphia 115:102, Portland - San
Antonio 110:86; Cleveland Minnesota 108:96, Detroit - Orlando 97:85, New York - New

Jersey 98:86, Bullets - Charlotte
92:101, Chicago - Indiana 81:79,

Houston - Seattle 99:91, Denver
- Boston 102:104, Phoenix - Sacramento 100:88, Vancouver -

San Antonio 88:95, LA Clippers - Utah 115:101.

(sus)

n ; 6.15, 7.15, 8.15, 11.15, 15.15,
16.15, 17.15 Wiadomo ci drogowe;

0.00, 7.05 Horoskop; 6.40 Para
w gwizdek - konkurs; 7.35, 21.35

Wyniki Losowania Totalizatora
Sportowego; 7.36, 17.58 Lekcja
j zyka angielskiego; 7.45 Przegl d
prasy; 8.05 Serwis ekonomiczny;

8.35, 9.35, 10.35 Informacje walu-

17:16 (9:5).

zosta ych grup do pó fina ów
awansowa y zespo y: Rumunii
i Turcji (z grupy C) oraz Jugos awii i Portugalii (z D).
W fina owym meczu ostatnich Akademickich Mistrzostw

wiata, które dwa lata temu od-

by y si w Turcji, gospodarze
przegrali z Rosj ró nic zaledwie jednej bramki.

Opr. (pl)

Radia Watyka skiego; 17.30 Koncert
ycze ; 18.00 Anio Pa ski i Nieszpory; 18.30 W nurcie nauczania Jana
Paw a II; 19.00 Audycja dla m odzie y;
19.45 Modlitwy dzieci; 20.00 Audycja
Radia Watyka skiego; 21.00 Apel Jasnogórski; 21.15-0.00 Czas wzrastania;

B

RE $

Wiadomo ci: od 5.00 do 0.00 (co

godzin ); Skróty wiadomo ci: 5.30

do 7.30 i od 9.30 do 18.30 (co godzin ); Raport drogowy: 6.55, 7.45,
15.05, 16.05; Sport: 7.04, 8.30, 18.05
6.43 Ewangelia z komentarzem;
1.15 ycie w Plusie - komentarz
polityczny; 7.25 Patron dnia; 7.52
Przegl d pracy; 8.10 Go
Radia
Plus; 9.00-13.00 Cztery z plusem;

9.15 Serwis ekonomiczny; 10.35
Konkurs - W prawo, lewo czy

prosto ; 12.40 Rozmowy pewnej
pani z pewnym ksi dzem; 13.15
Serwis gie dowy; 13.40 Propozycje
kulturalne; 14.40.

Kwadrans przed.

weekendem ; 15.45 Gambler ser
wis - informacje ze wiata komputerów; 16.40 Auto Plus Ra-

dio;18.40 Wiadomo ci z ycia Ko-

cio a; 18.52 Religia, Etyka, Koció - przegl d tygodników; 19.40
Pluszowy k cik - dobranocka;
22.15 Ewangelia z komentarzem
Ponadto:
Komunikaty Radia Plus Pomoc:
9.31, 13.31, 15.31, 18.31, 22.31 |
Prognoza pogody: 7.31, 8.34, 14.31,
16.31, 17.31, 20.31

towe; 9.15 Pó paczki z rana - konOg oszenia drobne: 10.25, 11.38,
kurs na niadanie; 10.15 Z g owy 15.38, 16.38
czyli z niczego - felieton Andrzeja
Koniecznego; 10.50 Kalendarium ©
muzyczne; 11.05 Tu s uchamy Eski
- cotygodniowy fina konkursu;
11.35 Z oty kwadrans Eski - muzyczny Non-Stop; 11.50 Twoja - Wiadomo ci co godzin od 0.45
szansa - konkurs 45 sekund; 13.50
Programy: 10.26, 11.26, 12.26, 13.26,
Porady prawnika;15.05 Co na gie 17.26, 18.26; Traffic: 6.26, 6.59, 7.26,
dzie; 16.35 Srebrny Kwadrans Eski
1.59, 8.26, 8.59, 14.26, 14.59, 15.26,
- muzyczny Non-Stop; 17.05 Ser15.59, 16.26, 16.59
wis muzyczno-filmowy;17.45 Wia5.00-9.00 Ni w pi ni w dziewi - budomo ci sportowe; 18.35 Muzyka,
dz Tadeusz So tys i Micha Kubik,
któr kochacie; 20.00 Radioalterw tym: 6.35 Poranny toster; 8.00 Roznatywni - audycja Janusza Czajki;
mófki; 8.35 Nowo ci filmowe; 9.0022.35-23.30 Muzyczna godzina mi12.00 Metzoforte - rozgrywa Piotr
o ci - muzyka Non Stop
Metz; 9.35 Trzy karty; 9.50 Rockowy
kalendarz; 10.05 Prowokator; 12.0015.00 Gdzie diabe nie mo e; 15.0018.00 Radio svoboda - wyzwala Dariusz Maciborek; 15.35 Wiód lepy kuUKF 67.85, 103.7 MHz stereo
lawego; 16.35 Konkurs filmowy; 18.05
Wiadomo ci co godzin ; Wiadomo ci
Rosyjska ruletka; 19.00-20.00 Sie
sportowe: 7.10, 12.10, 16.10, 19.10; Inf.
w sieci ; 19.05 Twoja strona; 19.40 Co
miejskie 5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15,
nowego na www. rmf. pl; 20.00-22.00
7.45, 8.15, 8.45; Kronika polic. 6.20
Radio muzyka fakty: 20.05 Wydarze5.00 - 9.00 Studio Ba tyk; 9.05 Radio
nia dnia; 21.15 Spory i polemiki; 21.50
biznes; 10.00-14.00 Cztery godziny dla

ciebie i rodziny; 10.15 Horoskop dnia;
10.33 Wi cej sportu; 10.45, 12.45 Radiowa gie da pracy; 11.15 Ekspert;
11.33 Warto, nie warto... 11.58 Wst pne notowania gie dy; 12.15 Konkurs 10
pyta ... milion z otych; 12.38 Gie da
papierów warto ciowych; 13.10 Kuchnia Dominika; 13.30 Spotkanie z psychologiem; 14.00-18.00 Studio Ba tyk;
14.10, 15.10, 15.50 Raport drogowy;
14.15, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15,
17.45 Informacje miejskie; 14.45 Gie da pracy; 18.05 Buzowanie na ekranie
- muzyka filmowa; 19.05 Na margine-

drugie miejsce w grupie (za W grami)
ów.

Po pora ce 22:23 z W grami
i zwyci stwie nad Francj Polska
zaj a drugie miejsce w eliminacyjnej grupie B. Tym samym
awansowa a do pó fina ów,
gdzie spotka si z zespo ami Japonii i Rosji (obro ca tytu u).
Najwi ksz niespodziank w fazie eliminacyjnej sprawili Japo czycy, którzy w grupie A wygrali
z Rosjanami 28:27. Z dwóch po-

Gda sk - UKF 68.631
964
Gdynia - UKF 72.92 i 106.7
6.30-23.30 Wiadomo ci - co godzi-

n ; 0.00 - 23.00 Pogoda - co godzi-

y traktowa w kategorii niespodzianek. 26-letniemu obro cy
Postrzygaczy Owiec Darrickowi Martinowi (38 pkt., w tym 15
na 15 w rzutach wolnych) zabrak o jednego punktu do wyrównania rekordu klubu. Dzi ki temu zwyci stwu gospodarze przerwali pasmo 5 pora ek.
Pierwsze wyjazdowe zwyci stwo w sezonie odnie li gracze
z Bostonu. Zapewni je 28-letni
skrzyd owy Rick Fox, który
w konfrontacji z Denver Nuggets,
na 0,7 sek. przed fina ow syren
zdoby dla Celtów zwyci skie
punkty (104:102). Dzi ki temu
nie dosz o do wyrównania niechlubnego rekordu - 13 pora ek
z rz du poza w asn hal zanotowanych przez Boston w 1979.
Wyniki: Indiana - New Jersey
102:110 (po dogr.), Milwaukee -

Tiszavasvari, Francj

yczenie;

Trzy yki klasyki; 14.45 Magazyn motoryzacyjny; 16.05-20.00 Popo udnie
z Radiem ARnet; 16.45 Lista niezale nych; 19.05 Hit czy kit?; 20.00-23.00

W swoim drugim meczu 14. Akademickich Mistrzostw
w:
m czyzn , Polska pokona a w
zaj
do

21.15 Rozmowy nie dok.; 16.15 Serwis

danie; 11.15 Konkurs; 11.40 Wiadomoci gie dowe; 12.10 Horoskop; 12.45

Polacy
w pó fina ach

Nasz zespó
awansowa

ka do Mi osierdzia Bo ego; 15.15,

powiedzi programowe; 10.50 Informacje kulturalne; 11.05-16.00 D ugie nia-

(Paw)

pi ka r czna - akademickie 14

gierskiej oómia i

dniowa; 14.15 Czas dobrych nowin;
1440 Muzyka mistrzów; 15.00 Koron-

9.40 Radio ARnet zaprasza; 9.55 Za-

Przed trzydniow przerw , jak z okazji NoRoku zafundowali koszykarzom NBA jej
dyrektorzy, k opoty z pokonaniem Indiany
Bulls, a Rakiety z Houston wy:
gra y wa ne starcie z Seattle.
Indiana Pacers

(Paw)

6.05 Piosenka dla solenizanta 6.15
Rock'n'roll na dzi ; 6.20 Piosenka
z u miechem; 6.55 Trójmiasto na ywo;
7.10 Temat tygodnia; 7.20 Konkurs
dla dzieci; 7.45 Mechanomania - mag.
motoryzacyjny; 8.40 Wiadomo ci ekonomiczne; 9.25 SOS dla bezrobotnych;

e w 1996 r.

starego roku

zwyci zca rankingu za 1995

wa).

Serwisy informacyjne: 6.00 do 0.00 co
godzin oprócz 19.00. Serwis lokalny:
6.45, 7.35, 8.35,10.35,12.35,14.35,17.35
Serwis sportowy: 8.50, 11.35, 15.35,
18.05. Przegl d prasy: 9.10

ustanowi rekord Polski na 400
m - 4:18.32. Bartosz Sikora (Flota Gdynia), który na IO
w Atlancie zaj 4. miejsce, jest
w bilansie na pierwszej pozycji
na 200 m grzbietowym, a jego
czas 2:00.05 jest rekordem kraju,
ustanowionym w 1996 r.

Os atki.

m grzbietowym.
W konkurencjach m skich na
pierszym miejscu jest a trzykrotnie Marek Krawczyk (AZS

punkty. W lepszej dyspozycji po-

- W tej chwili dziewi pierwszych zespo ów kandyduje do
ósemki , która systemem play
off przyst pi do walki o medale.
Pozosta e czeka raczej walka

Fot. Robert Kwiatek

ski 2:15,95 w 1996 r. oraz na 50

Dopiero pi ty by

r., Tomasz Borowski (wówczas Gwardia Warsza-

z Bibli ; 5.05,13.15 Radiogazeta; 13.45

AWF Gda sk) - na 50, 100 i 200
m klasycznym, przy czym jego
wyniki na 50 m. - 29.09 i na 100
m - 1:02.96 s rekordami Polski,
ustanowionymi przez niego
w ub. roku. Marcin Mali ski
(Flota Gdynia) zajmuje w bilansie pierwsze miejsca na 200 i 400
m zmiennym, z tym

Na 3. pozycji znalaz si w obecnym rankingu
mistrz Polski wagi piórkowej, Maciej Zegan
(Gwardia ASCO Wroc aw) - 410 pkt.

"Literatura; 14.00 Modlitwa popo u-

i
m bilansie p yna
wybrze owych
zaikon sezonu 1996, s od iarwisk
wedniczek i zawodników na czo owych pozycjach w wielu kon|
kurencjach za osi gni cia na 50-metrowych basenach.
Nasz
rekordzistk
jest
w tym bilansie Alicja P czak
(AZS AWF). Zajmuje ona
pierwsze miejsca nie tylko na
100 i 200 m klasycznym oraz 200
m zmiennym, ale tak e na 100
i 200 m dowolnym, przy czym jej
wynik na 200 m klasycznym
2:29.91 jest rekordem Polski,
ustanowionym w 1996 r. U pa
na pierwszym miejscu figuruje
w bilansie tak e Izabela Burczyk
(Sambor
Tczew)
na 200
m grzbietowym z rekordem Pol-

Elbl g - 535 pkt. Bielski urodzi si 29 stycznia
1972 roku. Boks uprawia 12 lat. W 1993 r. wywalczy tytu mistrza Europy wagi lekkiej, za mistrzem Polski zosta w latach 1993 (waga lekka)
oraz 1995 i 1996 (w. lekkopó rednia). W karierze
stoczy 195 walk, z których 165 wygra . W rankingu za 1995 r. zaj trzecie miejsce. Zatem awans
o jedn lokat .

12.00 Anio Pa ski; 12.10 Spotkania

przez
amach

klasy rozpoczynaj rewan ow rund spo ka . W pierwszym meczu, który
si w sobot , AZS AWF
Gda sk o
17 w sali nr
2
uczelni
beniaminka, Warriors Morliny Ostróda.

Fot. Robert Kwiatek

oroczny ranking najlepszych polskich bokserów przygotowywa w ostatnich latach
i publikowa w Przegl dzie Sportowym
mój dobry kolega jeszcze z okresu studiów na Uniwersytecie Warszawskim, red. Jan Wojdyga. Ci ka choroba i przedwczesna mier nie pozwoli y
mu ju przygotowa rankingu pi ciarzy za 1996 r.
Uczynili to jego koledzy z PS .
Zdobywc Z otych R kawic zosta po raz trzeci
w swojej 13-letniej karierze 29-letni bokser wagi
ci kiej, mistrz Polski Wojciech Bartnik (Gwardia
ASCO Wroc aw), który w swojej karierze stoczy
197 walk, z których 167 wygra , przy czymna IO
1992 r. w Barcelonie zdoby br zowy medal. Bartnik uzyska w rankingu 645 pkt.
Srebrne R kawice za 2. miejsce w rankingu
przypad y Jackowi Bielskiemu z Renomy Startu

W krajowym bilansie 1996

Tenisi ci sto owi ekstra-

S dziowie nie czuj

Spójnia,

(us)

Rewan e
czas zacz

Pi ka r czna: Spójnia - Marek Panas

wi tami pi karze r czni ekstraklasy zako czyli

koszykarki kluczowe,

« Warriors Ostróda

ynie z tego miasta, a mianowi-

tem Ziemi ski nie mo e si chy-

które w ostat-

Tenis sto owy: >
AZS AWF Gda sk

Najbli si rywale trójmiejskich
zespo ów nie powinni by zbyt
wymagaj cy. Takie wnioski
mo na wysnu patrz c na miejsca zajmowane w tabeli. Rezerwy KS maj na koncie sze
zwyci stw i tyle samo pora ek.
Zajmuj szóste miejsce w tabeli,
trac c do lidera, Dick Black pi
punktów.
Wszystko zale y od tego czy
w barwach ódzkiej dru yny wyst pi
koszykarki I-ligowe.
W odzi dziennikarze twierdz ,
e tak si mo e zdarzy . KS
">> b dzie chciat pomóc innej dru-

Steve Campbell po wsadach cz sto lubi powisie na obr czy.

ty/Dajan wyrazi o zgod na zamian gospodarza. Z kolei poniedzia kowy mecz z Glinikiem
odb dzie si awansem (kolejka
18 stycznia), gdy gorliczanki
chc troch zaoszcz dzi na dalekiej podró y i po sobotnim
meczu w Toruniu przyjad nad
morze.
Z pozosta ych spotka najbli szej kolejki I ligi koszykarek
na czo o wybija si starcie w Pabianicach pomi dzy MTK Star
Foods a KS ywiec ód .

stanowi ce o sile zespo u Foty/Dajan. Liczymy zatem na dobr gr i kolejne zwyci stwa mistrzy Polski.
Przypomnijmy jeszcze, e
zgodnie z pierwotnym terminarzem mecz z Poloni mia odby

Po przerwie wi
edowetnó iii ae tr ry=
walizacj wznowi PY
koszykarskie. W Il lidze
obie nasze dru yny
wyjazdach. Kobiecy Dick
Black Start Gda sk z rezerwami KS,
w
z Soko em.

cie Widzewowi. Trener Dick
Black, W odzimierz Augustynowicz, liczy jednak, e w mie cie
znanym z przemys u w ókienniczego, podopieczne nie sprawi
nieprzyjemnej niespodzianki.
Szczególnie liczy na dobr postaw niedawno pozyskanych
z Rostowa, Iriny Bielajewej
i Oksany Kulikowej.
Mi dzy wi tami a Nowym
Rokiem nie pró nowali koszykarze Trefla. Trener Adam Ziemi ski zabra swoj dru yn do
Krakowa na krótkie zgrupowanie. Sopocianie rozegrali trzy
sparingi z miejscowymi zespo ami II ligi grupy po udniowej.
Odnie li komplet zwyci stw. Za-

w remoncie, kierownictwo Fo-

nim czasie trapi y kontuzje. Alina S ab cka i Lucyna Mruk to

SREBRNE R KAWICE
dla Jacka Bielskiego

Z ote dla W. Bartnika

si w Gdyni. Jednak na pro b
- dru yny sto ecznej, której hala
przy ul. Konwiktorskiej by a

nie straci y formy i w stolicy nie
dadz si zaskoczy ambitnej
dru ynie gospody . Tym bardziej, e po raz pierwszy od
d u szego czasu trener Tadeusz
Huci ski b dzie móg skorzysta
z pe nego sk adu. Z uwag obserwowa b dziemy szczególnie

Niespodzianki
wykluczone

Przed

Boks

Koszykarki wznawiaj rozgrywki

sie dnia; 20.05 W to mi graj; 22.00 Radio BBC; 23.05 Ab ovo - mag. popularnonaukowy; 0.05 Radio n
Gda sk - UKF 102,30 MHz; Elbl g UKF 107,4 MHz
2.00, 4.00, 6.25, 8.25, 10.25, 12.25,
14.25, 18.25, 19.25 Wiadomo ci; 6.30,
12.30, 20.20 Ró aniec; 7.45, 11.00,
16.00 W Rodzinie Radia Maryja; 5.45
Rozpocz cie programu i pacierz; 6.00
Anio

Pa ski;7.00 Msza

w.; 8.00 Go-

dzinki ku czci Niepokalanego Pocz cia
NMP; 8.30, 16.30 Katecheza; 9.30 Czas
pie ni; 9.50, 14.30 Mog , chc pomóc;10.00, 19.30 Audycja dla dzieci;
10.30 Porady lekarskie; 11.20, 18.40
Radiogazeta; 11.45, 23.45 Medytacja;

Grafitti; 22.00-1.00 Europejska lista

przebojów ; 23.00 Angielski TOP-10;

23.30 Ameryka ski TO-10; 00 Kon-

kurs o pó nocy; 19.00-20.00 Numer:
0800-33-800; 1.30 Mój pierwszy raz;
3.00-6.00 Inkubator

Elbl g - UKF 71.36 MHz

4.00-6.00 wit z Radiem Zet; 6.00-9.00

Poranek z Radiem Zet; 7.55 art Janusza Weissa;

8.15 Go

Radia Zet;

8.50 Ksi ki Czes awa Apiecionka;
9.40 Horoskop Dnia; 9.50 Ciekawostki
Krecika; 11.10 Nautilus Radia Zet

(czwartek), Filmzet (pi tek); 12.00
Wiadomo ci w po udnie - Ma gorzata

aszcz;12.50 U Konopa na kanapie;

13.20 Dzwoni do pani, pana - pr. Janusza Weissa; 14.15 Magazyn reporterów i zapowiedzi kulturalne; 15.00 Wydarzenia dnia - Rafa Doma ski; 15.50
Technokret; 16.10 Mniej wi cej Serio program Karoliny Korwin-Piotrowskiej i Wojtka Jagielskiego; 17.50 Ciekawostki Krecika; 19.05 Komputerowa
lista przebojów Radia Zet (tel. 070013-000); 20.10 Pi tki na pi tki w Radiu
Zet (tel. 0-700-73-002) - prowadzi Mariusz Na cz-Nieniewski (pi tek);
23.10 Noc z Radiem Zet

Najmowicz (koszykówka -

Fota/Dajan Gdynia) 2200,
54. Sylwia Grucha a (szermierka
- AZS
AWF
Gda sk) 2171, 55. Leszek
Kucharski (tenis sto owy Szwecowa, Jaros aw RodzeAZS AWF Gda sk) 2090,
wicz) nie miano jednak
56. Alicja Krycza o (szerwi kszych zastrze e .
mierka
- AZS
AWF
Florecistów, srebrnych medaGda sk) 2021, 57. Wojciech
listów z igrzysk olimpijskich
Ka dowski (lekkoatletyka w Atlancie, rozdzieli a koszyAZS AWF Gda sk) 1990,
karka z Gdyni Lubow Szweco58. Andrzej Jermakow (rugwa. Jej nominacja by a jak najby - Lechia/Beaver Gda sk)
bardziej zas u ona. Mistrzostwa
1921, 59. Jakub Walczak
Polski w koszykówce nie mieli- .
(motocross
GAMK
my od 1978 roku, kiedy to po
Gda sk) 1903, 60. Grzegorz
raz ostatni po ten zaszczytny tyMa kowski (zapasy - Granica
tu si gn li legendarni KorsaGda sk) 1890,
rze z dru yny GKS Wybrze e.
61. Micha Chmela (tenis - SKT
Przy okazji warto jednak zaSopot) 1827, 62. Piotr G adki
uwa y , e po raz pierwszy w hi(lekkoatletyka - Lechia
storii w 10 laureatów znalaz a
Gda sk) 1825, 63. Krzysztof
si osoba niepolskiego pochoWalka (szermierka - AZS
dzenia. To novum jest jednak
AWF Gda sk) 1813, 64. Jawyznacznikiem zmieniaj cych
nusz Urbanowicz (rugby si czasów. Anga owanie zagraLechia/Beaver
Gda sk)
nicznych sportowców i ich natu1805, 65. Alina S ab cka
ralizacja to zjawiskow Europie
(koszykówka - Fota/Dajan
bez granic znane od dawna.
Gdynia) 1803, 66. Jaros aw
W Polsce ci gle jeszcze znajduje
Mojski (szermierka - AZS
si ono w fazie rozwoju, lecz czy
AWF Gda sk) 1793, 67. Masi to komu podoba, czy nie, b Koszykarka Lucyna Mruk (z lewej) zaj a w naszym plebiscycie szóste, a kickborek Chocian - Zdzis aw Stadzie przybiera o na sile. Naturalxerka Iwona Guzowska siódme miejsce.
niul ( eglarstwo - YKP GdyFot. Robert Kwiatek
nych procesów rozwoju spo enia) 1765, 68. Katarzyna Ponak strony niekiedy zaufaniem
w Atlancie: Marcin Mali ski
cze stw zatrzyma si przecie
leszak (pi ka r czna - Nata
(zwyci zca dwóch poprzednich
obdarzeni zostali sportowcy
nie da.
AZS AWF Gda sk) 1709,
plebiscytów DB , a teraz 27
m odzi i ma o jeszcze utytu owaDla kibiców najwa niejsze
69-70. Damian Drobik (pi ka
miejsce), Marek Krawczyk (28)
ni. Tym razem nie uda o im si
by y medale - to kolejna reflekr czna - Wybrze e Gda sk)
i Katarzyna Radtke (47).
sja p yn c z rozstrzygni
nazaj
najbardziej eksponowa1679 i Magdalena MroczkieOd kilku lat w naszym plebiszego plebiscytu. W pierwszej
wicz (szermierka - AZS
nych miejsc, gdy g osy pozostascycie obserwujemy ofensyw
dziesi tce znalaz o si dziewi AWF Gda sk) 1679,
ych Czytelników przewa y y
przedstawicieli sportów walki..
ciu (wyj tkiem by Bartosz Siko71. Piotr Rzepka (pi ka no naszal na korzy
olimpijczyków.
W tym roku mieli oni w pierwArka Gdynia) 1650, 72. Mara - 5 miejsce) medalistów. MeChc c unikn
sytuacji, jak
szej dziesi tce a trzech swoich
rek Dera ( u el - Wybrze e
dale, bez wzgl du na konkurenmieli my w niedawno zako czoprzedstawicieli. W drugiej by o . nym g osowaniu audio-tele, |
Rafineria Gda sk) 1611, 73.
cj i rang imprezy w której zoich siedmiu. Integracja rodosta y zdobyte, najbardziej dziaAgnieszka
(pi ka
przed kolejnym naszym plebir czna - Nata AZS AWF
a y na wyobra ni g osuj cych.
wisk, masowo popieraj cych
scytem musimy jednak przemyGda sk) 1571, 74. Micha
Dlatego tegorocznymi rozswoich kandydatów, z pewnole dotychczasow jego formuMatysik (pi ka r czna - Spójstrzygni ciami zawiedzeni czuli
ci pomaga w rozwoju tym dysi.
Adam Suska
nia
Gda sk)
1503,
75.
si zapewne finali ci igrzysk
cyplinom sportu. Z drugiej jed-

Ciekawostki

rokiem, kiedy mieli my ich 6811. W latach 1994-95 kibi-

ce przys ali odpowiednio 6290 i 6431 kuponów. Popularno
naszej zabawy stale wzrasta i to nas najbardziej cieszy.

kolejny niektórzy z g osuj cych nie zapoznali si z plebiscytowymi
regu ami. Otrzymywali my kupony z wpisanym jednym b d dwoma
nazwiskami, które nie by y brane pod uwag . Najcz ciej chodzi o
o duet y wiarzy figurowych, Agat B a owsk i Marcina Kozubka.
Nie zawa y y one na szcz cie na tym, e zawodnicy Stoczniowca
znale li si poza czo ow , 10 ;
Ryszard Sobczak to drugi w historii florecista, który wygra nasz
plebiscyt. Wcze niej zwyci y Cezary Siess.
Zgodnie z sugestiami Czytelników, w tym roku dopu cili my do
g osowania na obcokrajówców. Wprawdzie koszykarka Foty/Dajan
Gdynia, Lubow Szwecowa posiada nasze obywatelstwo, ale nie jest
tak chocia by w przypadku bramkarza hokejowej dru yny Stoczniowca, Aleksieja Szczeb anowa. W a nie on zaj najwy sz lokat

z grona sportowców zagranicznych.

W gronie g osuj cych nie zabrak o tradycyjnych dowcipnisiów .
Najbardziej ubawili my si pomys em kibica pi karskiej dru yny Arki Gdynia, który na kuponie umie ci dziesi nazwisk dziennikarzy
i stworzy plebiscyt na 10 najpopularniejszych urnalistów kibiców
wyró ni a

zas ugi dyrektora

Trefla Sopot, Wojciecha Pietkiewicza, jego kolegi z Foty, Mieczys awa Krawczyka. Najbardziej zaskoczy nas Piotr Majchrzak z Jastarni, który na swoim kuponie umie ci prezydenta RP, Aleksandra

Kwa niewskiego, wiceprezydenta miasta Gda ska, Micha a Bidasa

czy wreszcie nie yj cego ju znakomitego polskiego futbolisty, Kazimierza Deyny. Ponadto nie zabrak o nazwisk Polaków b d cych aktualnie na topie, a wi c bokserów Dariusza Michalczewskiego i Andrzeja Go oty oraz pingpongisty, Andrzeja Grubby.
W listach Czytelnicy podsun li nam równie troch pomys ów.
Ka dy przeczytali my z uwag . Dzi kujemy równie za yczenia. Ze
swej strony proponujemy uwa ne ledzenie wydarze sportowych
w 1997 r. Wtedy nasz plebiscyt b dzie rzeczywi cie weryfikacj osi gni trójmiejskich sportowców.

(pol)

W TVG
sport

lectwo - Flota Gdynia)

Stoczniowiec Gda sk)

- Z zamiarem wyjazdu nosi e

normalnie, o godz. 17.40 b dzie
W sportowym

rytmie , a GMS w ka d nast pn niedziel o godz. 9.05.

(jaw)

- Rzeczywi cie, bo ju cztery
lata temu otrzyma em propozycj wyjazdu do Alabamy. Miaem studiowa na uniwersytecie
w Auburn i trenowa pod okiem
znanego trenera Davida Marsha, ale ostatecznie zrezygnowaem. Teraz jad na pewno.
- Zmieni o si tylko miejsce?
- Tak. Udaj si na Floryd ,
do Fort Pierce. Dzwoni
do
mnie

tamtejszy szkoleniowiec,

Christopher Ip, zapewniaj c, e
na miejscu czeka grupa dobrych
p ywaków. Czas poza treningami zamierzam spo ytkowa na
nauk . Podczas wcze niejszego
pobytu w USA sko czy em tylko

high school . Teraz zamie-

rzam uko czy
colege i potem
przenie si na uniwersytet.
- Czyli za ocean wyje d asz
zdoby zawód?
- Zgadza si . Wiecznie p ywa
nie b d . Dlatego musz zapewni sobie jak
przysz o .
W Stanach b d si uczy biznesu, zarz dzania, marketingu, poznawa
tajniki komputerów
i szlifowa j zyk.
- Polsk mia e opu ci zaraz
po wi tach Bo ego Narodzenia,

Dlaczego?

0
wa

mw «e

S

978,

O

Za nami dwa konkursy
tradycyjnej, presti owej improzy narciarskiej: niemiece-austriackiego Turnieju
Czterech Skoczni. Turnieju,

iz

wLD

TERAZ O TOYOGI

NIE HA ADUJ, u
EJ

- Nie mieli my okazji poroz-

sporo si pi-

R z

NY

taki, a nie

inny, ale nie chc tego robi .
- Czego tobie yczy w nowym roku?
- Przede wszystkim wytrwania. W Stanach b dzie ono potrzebne.
- Dzi kuj za rozmow

kowa

zbyt dalekich odleg o ci,

gdy mia przed sezonem kontuzj . Skaka wi c sprytem i dowiadczeniem. Obecnie jest ju
u niego pod wzgl dem zdrowotnym wszystko w porz dku. A e
Turniej Czterech Skoczni wkracza na teren Austrii, mo e

zo-

3 aa

:

(Paw)

w

G sy

:

Was z

IENINN AC

IE

RAK
2Vi - 22VII
RAK Wzmocnij si fizycznie, bo wci daleko Ci
do pe nej formy w tym wzgl dzie. W pracy interesuj ce rozwi zania, nie pozbawione profitów finansowych. W stosunku do partnera yciowego trzeba wykaza du o cierpliwo ci, cho niewielkie wstrz sy
w sferze emocjonalnej mog nawet pog bi Wasz
wi .

LEW
23VII - 22VIII
LEW Dwie g ównie sprawy b d Ci absorbowa
na pocz tku nowego. roku: rodzina oraz w asne zdrowie. Najbli szym po wi cisz szczególnie wiele czasu,
bo w a nie teraz oczekuj oni tej uwagi, której nie
po wi ci e (a ) im w nawale sprawunków przed wi tecznych. Zlekcewa one dolegliwo ci fizyczne te
czekaj na jak interwencj . Na spotkania towarzyskie jeszcze nie b dzie czasu, ale w nast pnych tygodniach to nadrobisz.

(przegrywaj cy odpada) wp ywa

sta zwyci zc imprezy. Wygra
zreszt turniej w klasyfikacji generalnej w sezonach 1992/93
i 1994/95.
Dobrze skacz Japo czycy,
z których na 3. miejscu jest na
pó metku Takanobu Okabe,
a tu za nim plasuj si : utalentowany Norweg, Kristian Brenden i zwyci zca pierwszego konkursu w Oberstdorfie, do wiad-

zysz

Maciej Polny

czony, bojowy Niemiec, Dieter
Thoma.
Oznacza to, e nowy system
K.O. nie spowodowa utr cenia
faworytów. Kto jest znakomitym
skoczkiem, kto jest nale ycie
przygotowany, temu nie przeszkadza forma wspó zawodnictwa. Chocia ... Trener niemieckich skoczków, Reinhardt Hess
powiedzia , i system K.O.

wielkie jest ci nienie na jego
osob . W próbach przed Turniejem Czterech Skoczni nie ryzy-
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BLI NI TA Komplikacje finansowe zostan zaegnane w sposób ca kiem nieoczekiwany. W efekcie
jeszcze pomo esz w przej ciowych k opotach materialnych bliskim znajomym. Pocz tek karnawa u b dzie obfitowa w liczne spotkania towarzyskie,
a prawdziw zabaw urz dzisz sam(a) w ko cu tygodnia. Sprawy uczuciowe na do odlegtym planie, ale
te bez kryzysów.

c zy Goldberger?

S oweniec Primoz Peterka /na zdj./ Pad noworoczny konkurs Wa y 45.
Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen.
Fot. PAP/CAF-EPA

R CJ , ALEJA MU NA GRUNCIE PRAWA

ze -Gkcyjo "tume do WA?

a

owicie.

WR»

Po d u szym okresie

u pienia

co drgnie w Twej sferze uczu , ale zbyt szybko w asnego serca nie odgadniesz.

SKORPION Najbli szy tydzie b dzie obfitowa
w pomy lne wydarzenia i decyzje. Odnowisz kilka
starych znajomo ci, a dawne nieporozumienia po mistrzowsku potrafisz za agodzi . W pracy czekaj Ci
znaczne zmiany, lecz dzi ki swej dyplomacji nic na
tym nie stracisz. W sferze mi o ci wci
du o satysfakcji i szcz cia, byle pozosta (a) wierny(a) dotychczasowym obietnicom.

23XI -21XII

niowiec cz sto nie oszcz dza
ciebie w wypowiedziach?
"LO móg bym powiedzie ,
e w Atlancie nie zdoby em me-

deprymuj co na niektórych m odych, bardzo utalentowanych
skoczków po pora kach ze starszymi, do wiadczonymi zawodnikami.
Z Polaków najlepiej skacze
Adam Ma ysz, potwierdzaj c, e
nadal jest liderem bia o-czerwonych. L duje jednak o trzy-cztery metry bli ej od skoczków cis ej czo ówki i dlatego jest na
pó metku na 13. pozycji.
Jutro na olimpijskiej skoczni
Bergisel w Innsbrucku rozegrany zostanie trzeci konkurs 45.
Turnieju Czterech Skoczni.

PAN M
SZ STA

KORE.

BYK Osi gni cia w pracy zawodowej dostarcz
Ci du o satysfakcji, lecz nie popadaj w nadmiern eufori , bo taki wysi ek i dynamika nie mog trwa bez
przerwy. Troch wytchnienia znajdziesz wyje d aj c
w dobrze Ci znane zak tki. Kto bliski ch tnie dotrzyma Ci towarzystwa w tej wyprawie.

wiata czy podpisania kontraktu

rozgrywanego po raz 45.

AQDZIE-

lubi , wi c b dziesz móg ( a) nieco poszale w karnawale. Musisz jednak równie znale czas na poszerzenie horyzontów wiedzy - kto tego oczekuje.

- Zarobi równie Harmoza...
- To prawda. Chyba przysporzy em mu troch chwa y i poytku. Przez pewien czas mi dzy
nami by zawarty uk ad. Oddawa em Harmozie pewien procent ze swojego wynagrodzenia.
M.in. z tytu u zdobycia Pucharu

dalu, bo Harmoza by

JE LI JESZCZE UAKA KRETYN
PRZYUDZIE
Z KALENOARZEM |
WYRZUC CADEZWI |

BARAN Czekaj Ci komplikacje natury uczuWAGA Pierwsze dni w roku zdominuj sprawy
ciowej, bo niezbyt trafnie oceniasz intencje osoby To- _ materialne. Powa ne zakupy, urz dzanie mieszkania

rem Harmoz ...
- Decyzja nie nale a a do
mnie. Generalnie, mimo cz stej
ró nicy zda mi dzy nami, by
to dobry okres w mojej karierze.
Dzi ki panu Jankowi zdo a em
si wybi , zarobi troch pieni -

mawia o igrzyskach olimpijskich. Czy zgadzasz si z opini ,
e grupa polskich p ywaków nie
spe ni a pok adanych w nich nadziei?
- Faktycznie mieli my wywalczy przynajmniej jeden medal,
ponadto zabrak o kilku startów
w fina ach A, ale czy nasze wyst py to totalna klapa? Nie!
Mam odmienne zdanie. Wystarczy wspomnie chocia by start
Bartka Sikory.
- I dlatego chyba Sikora
w przeciwie stwie do ciebie znalaz si w 10 najlepszych sportowców woj. gda skiego w 1996
r. Jako najlepszy w ubieg ym roku, nie czujesz si zawiedziony?
- Nie interesowa em si przebiegiem plebiscytu, gdy nawet
w przypadku miejsca w 10? zak ada em, e podczas podsumowania b d ju w USA. Ale teraz czuj niedosyt. W ko cu

O YRENIE, AJTAKIEJ ODPOWIEDZI
_ NM FAN POTRZEBUJE 2
4.8

GLE UW

i

sa o o twoim rozstaniu z trene-

- W konsulacie ameryka skim nie przedstawi em odpowiedniego dokumentu z banku,
informuj cego o stanie mojego
konta. Nikt nie chcia uwierzy ,
e mam na nim wymagane 15
tys. dolarów.

1

7 ó

olimpiadzie w
e
RE
em fina A. Zatem nie by to

:

1

a

:

w a nie w mijaj cym roku jako
pierwszy polski p ywak zdobyem Puchar wiata. Ponadto na

tymczasem dalej jeste w Gdyni.

ci

.

98. Wojciech Kukuczka (koszykówka - Trefl Sopot) 951,
99. Adam Po dzik (judo Flota Gdynia) 930, 100. Rafa Kuptel (pi ka r czna Spójnia Gda sk) 919.

bw
do startu w tegorocznych mistrzostwach Europy,
które odb d si w sierpniu w Sewilli.

* Ma ysz w drugiej SAD

Pierwsze dwa konkursy potwierdzi y olbrzymi wr cz talent
Primoza Peterki (przewodzi
stawce w Pucharze wiata) Po
zdecydowanym wygraniu noworocznego konkursu w Garmisch
Partenkirchen S oweniec jest na
pó metku wspó liderem imprezy, dziel c pierwsze miejsce
z utytu owanym Austriakiem,
Andreasem Goldbergerem. Skacze bardzo dobrze, na sto procent mo liwo ci i talentu. I to
w ka dych warunkach. Oczywicie, jak to m odemu - zdarzaj
mu si tak e wpadki, ale sta go
na wygranie Turnieju Czterech
Skoczni.
Przeszkodzi mo e mu w tym
Goldberger. Jest nadzwyczaj popularny, i ma tylu sponsorów, e
musi zajmowa czo owe lokaty tak wielkie s oczekiwania, tak

gia

- GAMK Gda sk) 1107, 92.

(hokej
Stoczniowiec
Gda sk) 1023, 94. Robert
B a owski (hokej - Stoczniowiec Gda sk) 1017, 95.
Aleksander Wujec (podnoszenie ci arów - Pomerania
Gda sk) 1003, 96. Wojciech
Szuchnicki (szermierka AZS AWF Gda sk) 999, 97.
Rafa Ka u ny (kick-boxing -

D J MARZYLIAM

Breav2 Dzis zakiM9 _ MINISTER
SEKRETARZYNA
NA PROWNCJI
|

1318,

93. Andrzej Wawrzonkowski

DO BEZODU -KIE-

EA DAGNO

86. Dariusz G ady (pi ka
no na - Lechia/Olimpia)
1263, 87. Andrzej Walas
(rugby - Lechia/Beaver
Gda sk) 1180, 88. Jaros aw
Hodura (rugby - Ogniwo Sopot) 1178, 89. Izabela Burczyk (p ywanie - Sambor
Tczew) 1159, 90. Arkadiusz
Dudaref (pi ka r czna - Wybrze e Gda sk) 1136,
91. Sebastian Wójcik (motocross

Jacek Streich (wio larstwo AZS AWF Gda sk) 1059,

IDZIEMY

P>

My lami za oceanem

Peterka

Sympatyków sportu na telewizyjnej antenie informujemy, i
Gda ski Magazyn Sportowy
w najbli sz niedziel , 5 bm., nie
b dzie wyemitowany. W tym
czasie trwa bowiem b dzie akcja Wielkiej Orkiestry
wi tecznej Pomocy. B dzie natomiast,
ale o godz. 11.40, powtórzony
program Prze yjmy to jeszcze
raz o najwa niejszych sportowych wydarzeniach na Wybrzeu w 1996 r.
W poniedzia ek, 6 bm., ju
mo na zobaczy

(rugby - Ogniwo Sopot)
1422, 79. Ewa Radzikowska
(tenis - SKT Sopot) 1409, 80.
Jan Bia k (lekkoatletyka Gryf Wejherowo) 1377,
81. Grzegorz Król (pi ka no na Lechia Gda sk) 1368, 82. Jacek Lis (rugby - Ogniwo Sopot) 1341, 83. Wiaczes aw
Czerczes (hokej - Stoczniowiec Gda sk) 1329, 84. Dariusz Stenka ( u el - Wybrze e Rafineria) 1320, 85.
Katarzyna Owczarek (strze-

Narciarstwo. Pó metek Turnieju Czterech Skoczni

Inacze|

dj

1437, 78. Sylwester Hodura

Przez DY. pi miesi cy czo owy polski p ywak, za:
wodnik Floty Gdynia, Marcin Mali ski, b dzie przebywa
w S anach Zjednoczonych. Tam zamierza si uczy i przygo-

Liczba wa nych kuponów mog a by znacznie wi ksza, ale po raz | si od d u szego czasu?

Lechii Gda sk. Jeszcze inna osoba

ka - AZS AWF Gda sk)
1469, 76. Sylwia Rynarzewska (tenis - SKT Sopot) 1455,
77. Jacek Grembocki (pi ka
no na - Lechia Gda sk)

P ywanie - Marcin Mali ski

Lata lec . Za nami ju 44. Plebiscyt Dziennika >
na 10 najlepszych sportowców "woj. gda ski
pów, rekord. Przypomnijmy, e do redakcji
maa12 497 kuponów. Blisko dwukrotnie wi cej, ni sa

(szermier-

«a

Zako czony w sylwestrowy wieczór 44. Plebiscyt na
10 najlepszych POTY
województwa
gda skiego
wywo a wiele komentarzy.
Do kolejno ci pierwszej trójki (Ryszard Sobczak, Lubow

Agnieszka Anto

-

1

I

a

51. Wojciech Szczerbi ski (kickboxing - TKKF Stoczniowiec) 2300, 52. Lech Bie kowski (tenis - Lechia
Gda sk) 2218, 53. Marzena

50

PR"

Druga

=

Dziennika Ba tyckiego

ama

WYNIKI
44, PLEBISCYTU

Najwa niejsze
by y medale

Sportowy plebiscyt

3 stycznia 1997

=

Str, 14

o

5

STRZELEC Nowy rok zaczniesz z do
pe nym
portfelem, ale uwa aj te na nieprzewidziane lub
wr cz niepotrzebne wydatki. W pracy kto Ci kokietuje i Ty sam(a) musisz wyczu , czy nie jest to próba
nawi zania powa niejszej znajomo ci. Wolny czas
powiniene (na ) wykorzysta na dokszta canie zawodowe - to kiedy b dzie procentowa .

22X1

KOZIORO EC Pami taj o swoim zdrowiu: za y-

cie czego na wzmocnienie i uzupe nienie witamin nie
zawadzi. Dalej czeka Ci wiele szcz cia w kontakcie
z osob blisk Twemu sercu. Nieporozumienia w gronie znajomych zostan wyja nione, czeka Ci zaproszenie na wspania
zabaw . Nie stro od towarzystwa, zw aszcza e teraz jeste w stanie zaskoczy
przyjació szczególnie gustown kreacj .

"WODNIK

"211
- 201
WODNIK Musisz jako pogodzi sprawy rodzinne z zawodowymi, co wobec Twego silnego anga owania si we wszystko co robisz, nie b dzie atwe.
Tym bardziej, e sukces w pracy jest ju w zasi gu r -

ki, a w domu te jeste bardzo potrzebny(a) osobie
szczególnie bliskiej. Je li nie dopu cisz do nadmiernego napi cia nerwowego (dbaj o sen), podo asz
wszystkim wyzwaniom.

23VIII -221X

PANNA Nareszcie zyska e (a ) pewno
siebie.
Efekty tego odczujesz zarówno w pracy zawodowej
jak i w sferze uczucia. Je eli zachowasz rozs dek
w czekaj cych Ci burzach i uniesieniach, Twój zwi zek z osob ukochan znacznie si ubogaci. Poza
wspó ma onkiem wiele uwagi po wi cisz te pozosta ym cz onkom rodziny. Kto bardzo na to czeka pozwól mu si zwierzy .

- 201

VYBY
11 - 20III
RYBY

Sprawy materialne ulegn

wyra nej po-

prze y , przewa nie radosnych. B d

bardziej deli-

prawie. W dalszym ci gu wiele czasu b dziesz powi ca rodzinie - te tej dalszej. W mi o ci wiele

katny(a) wzgl dem partnera, bo atwo go zrani niecierpliwo ci , dra liwo ci
mi nastrojów.

i Twymi nag ymi zmiana-

